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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 നവലാംബര്  4, വവളനി

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 23

നനിയമസഭ   2016  നവലാംബര്  മഭാസലാം  4-ാം  തതീയതനി  വവളനിയഭാഴ്ച  രഭാവനിവല
8.30-നട്ട് ബഹുമഭാനവപട   സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട് അനുവദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചേഭാദലലാം നമ്പര് *691. 

അദലഭാപകേ പുനര്വനിനലഭാസലാം

1 (*691)  ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് :
വപഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  തസനികേ നഷ്ടവപടതനിവന്റെ കപരനില ശമ്പളലാം മുടങ്ങനിയ എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള

അദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  അതതട്ട്  മഭാകനജട്ട് വമന്റുകേളുവട  കേതീഴെനിലുള  സ്കൂളുകേളനില  ഇവവര
നനിയമനിക്കുന്നതനില മഭാകനജട്ട് വമന്റുകേളുവട നനിലപഭാവടനഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുനര്വനിനലഭാസത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അദലഭാപകേര് മറട്ട്  ജനില്ലകേളനികലയട്ട്
കപഭാകകേണ സഭാഹചേരലമുകണഭാ ;  എങനില അതട്ട് അനനിവഭാരലമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില
മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതവപടുത്തഭാന ശദനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  അദലയന  വര്ഷവത്ത  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച
കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

1752/2018.
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) : സര്, 

(എ) 2011-12 അദലഭായന വര്ഷലാം മുതല 2014-15 വവര സ്കുളുകേളനില  തസനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയനിടനില്ല.  ഈ  വര്ഷങ്ങളനില  2010-11 വര്ഷവത്ത  തസനികേ
നനിര്ണ്ണയ ഉത്തരവട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്. പനിന്നതീടട്ട് 29-1-2016-വല സ.ഉ.
(പനി)നമ്പര് 29/16/വപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം പസ്തുത കേഭാലയളവനിവല തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം
ഒരുമനിചട്ട് നടത്തനിയകപഭാള 3674 അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് തസനികേ
നഷ്ടവപടുകേയണഭായനി.  ഇവവര  പുനര്വനിനലസനിചട്ട്  ശമ്പളലാം  നലകേഭാന  സര്ക്കഭാര്
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനവമടുത്തതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  5-8-2016-വല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് (പനി) നമ്പര് 134/16/വപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറവപടുവനിക്കുകേയണഭായനി  (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന).* അതതട്ട് മഭാകനജുവമന്റുകേളനില
ഉണഭായ  ഒഴെനിവുകേളനില  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനില  തടസ്സവമഭാന
മുണഭായനിടനില്ല. 

(ബനി) ഉണട്ട്. മഭാതൃജനില്ലയനില സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര പുനര്വനിനലസനിക്കഭാനുള
ഒഴെനിവുകേളനില്ലഭാവത വരുന്ന അനനിവഭാരലമഭായ സന്ദര്ഭത്തനില മഭാത്രലാം അദലഭാപകേവര മറട്ട്
ജനില്ലകേളനില പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് പുനര്വനിനലഭാസ
ഉത്തരവനിലത്തവന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 6-8-2016-വല ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 134/16/വപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം  2015-
16-വല  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം 2016-17  വര്ഷകത്തയ്ക്കുകൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവനതനിവര  ചേനില  മഭാകനജര്മഭാര്
ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനിയനില ഫയല വചേയ്ത WP (c) No. 27337/2016-വല
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിവന്റെ ഖണനികേ  (4)  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി കസ്റ്റേ വചേയ്യുകേയണഭായനി.  തുടര്നള
കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം 2016-17-വല യ.വഎ.ഡനി. കേണക്കുകേള അനുസരനിച്ചുള
തസനികേ നനിര്ണ്ണയപകനിയ സസ്വതീകേരനിചട്ട് കകേഭാടതനിവയ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില
കകേഭാടതനിയവട അനനിമവനിധനി വന്നനിടനില്ല.

ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജനിനുകവണനി  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  തസനികേ നഷ്ടവപട
തനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  3674  അദലഭാപകേര്  കനരനിടുന്ന  പതനിസനനി  തരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി മഭാതൃകേഭാപരമഭായ ഇടവപടലഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.
3674  അദലഭാപകേവരയഭാണട്ട്  പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.  എത്ര
അദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട്  എന്നകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയവമന്നഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  ;  അതനിനഭാവശലമഭായ  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് ?

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  3674  അദലഭാപകേരഭാണട്ട്  അധനികേലാം
വന്നനിട്ടുളതട്ട്.  അതനില  2724  കപവര  പുനര്വനിനലസനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവുലാം
നലകേനിക്കഴെനിഞ. കനരവത്ത സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല കകേഭാടതനിയവട ഒരു ഉത്തരവുളതു
വകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പുനര്വനിനലഭാസലാം  നടക്കുന്നനില്ല.  അനനിമവനിധനിക്കഭായനി  14-ാം
തതീയതനി  വതീണലാം  കകേസട്ട്  വചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  വനിധനിയനുസരനിചട്ട്  ബഭാക്കനിയളതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള ശമലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്, ഇവവര സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്നതട്ട് നല്ല കേഭാരലമഭാണട്ട്.
3674 അദലഭാപകേരനില സലാംവരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തവപടവരഭാരുലാം
ഇക്കൂടത്തനിലനില്ല.  ഇത്തരലാം ആളുകേവള പുനര്വനിനലസനിക്കുകമ്പഭാള സലാംവരണത്തനിലൂവട
കജഭാലനി  ലഭനികക്കണ  ആര്വക്കങനിലുലാം  അതട്ട്  നഷ്ടമഭാകുകമഭാ;  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്
ലനിസ്റ്റേനിലുള  ആരുവടവയങനിലുലാം  അവസരലാം  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനികഷധനിക്ക
വപടുനകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്, ഒറ വഭാചേകേത്തനില പറഞഭാല, പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴെനി  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്ന  ഒരഭാളക്കുലാം  പുനര്വനിനലഭാസ  പകനിയ  മുഖഭാനരലാം  ഒരു
തടസ്സവുമുണഭാകേനില്ല. കേഭാരണലാം, പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടുന്ന  തസനികേകേളനിലല്ല പുനര്വനിനലഭാസലാം
നടത്തുന്നതട്ട്. അതുവകേഭാണട്ട് സലാംവരണ പശലാം വരുന്നനില്ല. പകക്ഷ വചേറനിവയഭാരു പശലാം,
ഇകപഭാള  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  ചേനില  വനിഷയങ്ങളനിവല
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന കപഭാസ്റ്റേനില പുനര്വനിനലസനിക്കവപട  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട് ഉത്തരവനില  വളവര വലക്തമഭായനി പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ആ ഉത്തരവനിവന്റെ വഭാചേകേലാം
ഞഭാന വഭായനിക്കഭാലാം.  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  ഇല്ലഭാത്ത തസനികേകേളനില വറഗുലര്
നനിയമനലാം നടക്കുന്നതുവവര - അതഭായതട്ട് പുതനിയ തസനികേകേളനില പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി
നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ഒരു തടസ്സവുലാം അവനിവടയനില്ല.  അങ്ങവന ഒരു നനിയമനലാം
വരനികേയഭാവണങനില  അന്നട്ട്  പുനര്വനിനലസനിക്കവപടവര്  വതീണലാം  എക്സസട്ട്
അദലഭാപകേരഭായനിത്തതീരുലാം.  മകറവതങനിലുലാം  തലത്തനില  അവവര  പുനര്വനിനലസനി
കക്കണതഭായനിവരുലാം. അതുവകേഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനിക്കവപടുന്നവര്ക്കട്ട് ഒരു
തടസ്സവുലാം  ഈ  പുനര്വനിനലഭാസത്തനിലനില്ല.  അതുകപഭാവലതവന്ന  സലാംവരണ
നനിയമനങ്ങളുലാം അടനിമറനിചനിടനില്ല.

വപഭാഫ  .    വകേ  .    യ  .    അരുണന :  സര്,  വവപവറട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  മഭാകനജര്മഭാര്
നനിയമനിക്കുന്ന അദലഭാപകേര് ഡനിവനിഷന ഫഭാള വരുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്
വപഭാടക്റ്റഡഭായനി  വചേല്ലുകേയഭാണട്ട്.  മനിക്കവഭാറുലാം  എല്ലഭാ  സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളക്കുലാം
നമ്മുവട  നഭാടനില  സ്കൂളുകേളുണട്ട്.  കനിസ്റ്റേലന  മനിഷനറതീസട്ട്,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.,
എസട്ട്.എന.ഡനി.പനി.  തുടങ്ങനിയ  സലാംഘടനകേള  99.90  ശതമഭാനവുലാം  അതഭാതട്ട്
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സമുദഭായത്തനിവല ആളുകേവളയഭാണട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.  ഡനിവനിഷന ഫഭാള വരുകമ്പഭാള
സഭാധഭാരണ  ഇവവരയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  അബ്കസഭാര്ബട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്.
പനി.എസട്ട്.സനി.യനിലൂവട അവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകുന്നനിവല്ലങനിലുലാം ഏവറക്കഭാലലാം അവര്
അവനിവടത്തവന്ന  തുടരുകേയഭാണട്ട്.  സമുദഭായങ്ങളക്കട്ട്  സ്കൂള  ഇല്ലഭാത്ത,  പകതലകേനിചട്ട്
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി. വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവര്ക്കട്ട് ഒകരവയഭാരു ആശയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.
യനിലൂവടയള   നനിയമനമഭാണട്ട്.  ആ  വഭാതനിലുലാം  അടയനവവന്നതഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
നനിലനനിലക്കുന്ന യഭാഥഭാര്തലലാം. ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  അതട്ട്  ഞഭാന  കനരവത്ത  വലക്തമഭാക്കനി
യതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴലാം അങ്ങവനവയഭാരു സലാംശയലാം നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.
യനിലനനിന്നട്ട്  ഒരഭാവള  നനിയമനിക്കണവമങനില  അവനിവട  ഒരു  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  കവണലാം.
അത്തരത്തനിലുള  കപഭാസ്റ്റേനികലയട്ട്  പുനര്വനിനലസനിക്കവപട  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിചനിടനില്ല  എന്നതനിനഭാല  അങ്ങവനവയഭാരു  പശലാം  വരുന്നനില്ല.    പഞഭായത്തനി
കലയ്കക്കഭാ  അവല്ലങനില  പഭാന  ഇലാംപനിവമകന്റെഷവനഭാവക്ക  കപഭാകുന്ന  അദലഭാപകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിവനഭാവക്കയഭാണട്ട്  അവവര  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  പല
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള മഭാകനജുവമന്റുകേള  ഇത്തരത്തനില കനരനിട്ടുള കപഭാസ്റ്റേനികലയട്ട് ഇതട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണങനിലുലാം മറട്ട്  ചേനില മഭാകനജുവമന്റുകേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലവു
മുണട്ട്.  അകപഭാള  വളവര  വനിശഭാലമഭായ  അര്തത്തനില  നമ്മേളനിതനിവന  കേഭാണണലാം.
3674  അദലഭാപകേരഭാണട്ട്  എക്സസ്സഭായളളതട്ട്.  രണട്ട്  മഭാസലാം  അവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭായനിരുന. എവനിവടവയങനിലുലാം വനിനലസനിചഭാകല അവര്ക്കട്ട്
ശമ്പളലാം  വകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയകേയള.  പധഭാന  അദലഭാപകേവര  സഹഭായനിക്കു
ന്നതനിനുകവണനി അവല്ലങനില വഎ.ടനി.  @  സ്കൂളനികലയട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്വമന്റെനില
കപഭാകുകമ്പഭാഴണഭാവുന്ന  ഒഴെനിവനികലയട്ട്  അവവര  വനിനലസനിക്കുലാം.  പനി.എസട്ട്.സനി.
നനിയമനത്തനിനട്ട് അര്ഹതയനില്ലഭാത്ത ഒരു കപഭാസ്റ്റേനികലയട്ട് മഭാത്രകമ ഈ പുനര്വനിനലഭാസലാം
നടന്നനിട്ടുള.  അതുവകേഭാണട്ട്  അങ്ങവന  ഒരു  പശലാം  ഉദനിക്കുന്നകതയനില്ല.  ഇന്നട്ട്
കകേരളത്തനില  ഏറവുലാം  വലനിവയഭാരു  സലാംശയമഭായനി  ഇതട്ട്  നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  3674
അദലഭാപകേവര വനിനലസനിക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട്   പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്ന
ആര്ക്കുലാം ഒരു തടസ്സവുമുണഭാകുന്നനില്ല.

ശതീമതനി  യ.  പതനിഭ  ഹരനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,
കകേരളത്തനിവന്റെ  വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനവപട  മനനി
നടത്തുന്ന  ശമങ്ങവള  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരുലാം  എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളുലാം അടങ്ങുന്നതഭാണട്ട് വപഭാതുവനിദലഭാലയലാം. ഏതഭാണട്ട് 3852-ഓളലാം അദലഭാപകേര്
വപഭാടക്റ്റഡഭായനി വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇവവര ഉളവക്കഭാള്ളുവമന്നതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട്.
കനരകത്ത  വപഭാഫ.  വകേ.  യ.  അരുണന  മഭാഷട്ട്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല  അതുമഭായനി
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ബനവപടട്ട്  നനിരവധനി  അനനിശനിതതസ്വലാം  വപഭാതുസമൂഹത്തനില  നനിലനനിലക്കുനണട്ട്,
പകതലകേനിചട്ട്   ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കനിടയനില.  ഇവനിവട  ഒരു  വപഭാതുവനിദലഭാലയവുലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാവനില്ല.   ശതീ.  വജയനിലാംസട്ട്  മഭാതത,  എലാം.എല.എ.യവട  മണലത്തനില
വപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങവള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് ശമകേരമഭായ ദദൗതലലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
വപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങവള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  തലകശ്ശേരനി  അസലാംബനി  മണലത്തനില
ഞഭാനുലാം  ശമലാം  നടത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'എല്ലഭാവരുലാം  സ്കൂളനികനഭാവടഭാപലാം'  എന്ന
പദതനി നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിവട കനരവത്ത വപഭാതുവനിദലഭാലയലാം
നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന. ആരുലാം പഠനിക്കഭാതനിരുന്ന ബണ്ണന സ്കൂള ഉളവപവട ഇന്നട്ട് നമ്പര്
വണ്  സ്കൂളുകേളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.ടനി.എ.യലാം  അദലഭാപകേരുലാം  അനദലഭാപകേരുലാം
വപഭാതുസമൂഹവുലാം  സഹകേരനിചഭാല  ഏതട്ട്  വപഭാതുവനിദലഭാലയവുലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. അതനിനുളള ശമലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ; സര്ക്കഭാര്
സര്വതീസനികലയട്ട്  ഇനനി  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം  ആവരയലാം  എടുക്കനിവല്ലന്ന പചേരണലാം
ഒരു ഭഭാഗത്തട്ട് നടക്കുനണട്ട്. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ; വപഭാടക്റ്റഡട്ട്
ആയ  ആളക്കഭാവര  ആ  കമഖലയനികലയട്ട്  പൂള  വചേയ്യുകമഭാ  എന്ന  സലാംശയമുണട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,   രണമൂന്നട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനവപട
എലാം.എല.എ.  ഇവനിവട  സൂചേനിപനിച്ചു.  വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണലാം  എന്ന
വലനിവയഭാരു ജനകേതീയ കേലഭാമ്പയനിന നടത്തുകമ്പഭാള വനിദലഭാര്തനികേള കുറയന എന്ന
പശലാം പരനിഹരനിക്കവപടുവമ ന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നതട്ട്. വനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണലാം
കുറഞതുവകേഭാണലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തഭാതനിരുന്നതു
വകേഭാണമഭാണട്ട്  3674  അദലഭാപകേര്  എക്സസ്സഭായതട്ട്.  അവതഭാരു  വപഭാതുപശലാം
തവന്നയഭാണട്ട്.  വര്ഷങ്ങളഭായനി  അകേതമുകലറട്ട് വചേയ്യവപട ആ പശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ  നഭാലരമഭാസക്കഭാലലാം  വളവര  ശമകേരമഭായനി  പരനിശമനിചതുകേഭാരണലാം  700
അദലഭാപകേവര മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇനനി പുനര്വനിനലസനിക്കഭാനുളതട്ട്.   പനി.എസട്ട്.സനി.യനില
നനിന്നട്ട്  വരുന്നവര്ക്കട്ട്  തടസ്സമഭായനി  ഒരനിടത്തുലാം  ഒരഭാവളയലാം  നനിയമനിചനിടനില്ല.  ഒരനിക്കല
പറഞതഭാവണങനിലുലാം സലാംശയലാം തതീര്ക്കഭാന പറയകേയഭാണട്ട്,  കവക്കന്റെഭായ കപഭാസ്റ്റേനില
പനിഎസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി
നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിയനില്ല.  അകപഭാള  കുടനികേവള  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
അവവര  അവനിവട  നനിയമനികക്കണനിവരുലാം.  അതുസലാംബനനിച  ഉത്തരവട്ട്  ഞഭാന
വഭായനിചതഭാണട്ട്. അതനില വലക്തമഭായനി പറഞനിട്ടുണട്ട്. എന്നഭാകണഭാ പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില
നനിന്നട്ട് കപഭാസ്റ്റേട്ട് വചേയ്യുന്നതട്ട് അന്നട്ട് അവര് അവനിവടനനിന്നട്ട് കപഭാകേണലാം. വതീണലാം സ്റ്റേഭാഫട്ട്
എക്സസ്സഭാകുലാം.  അകപഭാള മവറഭാരു രതീതനിയനില അവവര പുനര്വനിനലസനികക്കണനിവരുലാം.
ഇതട്ട് വലനിവയഭാരു പകനിയയഭാണട്ട്. 3674  അദലഭാപകേവര പനി.എസട്ട്.സനി.യനില നനിന്നട്ട്
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വരുന്നവര്ക്കട്ട്  ഒരു  തടസ്സവുമനില്ലഭാവത  വനിനലസനിക്കുകേ  എന്നതട്ട്  ബൃഹത്തഭായ
പകനിയയഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ കനരവത്ത ശതീ.  ആര്. രഭാകജഷട്ട് സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല
സലാംവരണലാം അടനിമറനിക്കഭാവത കവണലാം 3674  അദലഭാപകേവര നനിയമനികക്കണതട്ട്.  പല
മഭാകനജുവമന്റുകേളുലാം  സമ്മേതനിക്കുനവണങനിലുലാം  ചേനില  മഭാകനജുവമന്റുകേള  എക്സസട്ട്
അദലഭാപകേവര  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭാകുന്നനില്ല.  അതുവകേഭാണട്ട് ഈ  പശലാം
ആതലനനികേമഭായനി തതീരഭാന ബദനിമുട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിചഭാല
മഭാത്രകമ  പശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  അതട്ട്  ഏറവുലാം  മകനഭാഹരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബ : സര്, കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട്
പുതനിയ  പസട്ട് ടു  തസനികേകേള  അനുവദനിച  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുളവപവട
നനിയമനിക്കവപട അദലഭാപകേര്ക്കുലാം അനദലഭാപകേര്ക്കുലാം മൂകന്നഭാ നഭാകലഭാ വര്ഷമഭായനി
ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുന്നനിവല്ലന്ന  കേഭാരലലാം  അങ്ങയവട  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ,  അവര്ക്കട്ട്
ശമ്പളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  വനിഷയലാം  അദലഭാപകേ  പുനര്വനിനലഭാസ
മഭാവണങനിലുലാം ഇവനിവട ഉന്നയനിചതുവകേഭാണട്ട് പറയകേയഭാണട്ട്, കേഴെനിഞ മൂനവര്ഷമഭായനി
കകേരളത്തനിവല  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  അദലഭാപകേ  രലാംഗത്തട്ട്  വലനിയ  പശലാം
നനിലനനിന്നനിരുന.  നനിരവധനി അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം കേനിടഭാത്ത അവസയണഭായനിരുന.
അതനിനുകേഭാരണലാം  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയനിടനില്ല  എന്നതഭാണട്ട്.  ഇദൗ
നഭാലരമഭാസലാംവകേഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  മൂനവര്ഷക്കഭാലവത്ത  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തുന്നതനിനുളള  പഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിവചനമഭാത്രമല്ല,  ഇതുവവര
ശമ്പളലാം  കേനിടഭാതനിരുന്ന  ഹയര്  വസക്കനഡറനിയനിവല  ഇത്തരത്തനിലുളള
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  വഡയട്ട് ലനി  കവജസ്സഭായനി  ശമ്പളലാം  നലകേഭാനുളള  ഉത്തരവട്ട്
പുറവപടുവനിക്കുകേയലാം,  ധനകേഭാരല വകുപട്ട് അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  70  കകേഭാടനി രൂപ
അതനിനുകവണനി  പഭാസ്സഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്നവത്ത  പത്രത്തനില  അതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  വഭാര്ത്ത  വന്നനിട്ടുണട്ട്.   മൂനവര്ഷമഭായനി  ശമ്പളലാം  കേനിടഭാതനിരുന്ന  ആ
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ഇദൗ  മഭാസലാം  മുതല   ശമ്പളലാം  കേനിടഭാനുളള  സഭാഹചേരലമുണഭാകുകേ
യഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,   കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ
അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജനിവന്റെ  നനിലവനിവല  സ്റ്റേഭാറസട്ട്  എനഭാവണന്നട്ട്  പറയഭാകമഭാ,  പല
ഗവണ്വമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  അദലഭാപകേരുവട  കപഭാസ്റ്റുകേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
എവന്റെ  നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല   ഒരു  സ്കൂളനില  പനി.ടനി.എ.യവട  കനതൃതസ്വത്തനില
വവപവറഭായനി അദലഭാപകേവര നനിയമനിചട്ട് ഏകേകദശലാം 85,000 രൂപ   ഓകരഭാ മഭാസവുലാം
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അവര്ക്കട്ട് ശമ്പളമഭായനി വകേഭാടുത്തുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇത്തരത്തനില ഗവണ്വമന്റെട്ട്
സ്കൂളുകേളനില അദലഭാപകേരുവട കപഭാസ്റ്റുകേള എത്രയലാംവപവടന്നട്ട്  നനികേത്തഭാനുളള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ,  കൂടഭാവത  പലയനിടത്തുലാം  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവര രണലാം  മൂനലാം
സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  വനിനലസനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  രതീതനി  നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.  അതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ ?

വപഭാഫ  .     സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ഇകപഭാഴെവത്ത  നനിലയട്ട്  കകേരളത്തനിവല
സ്കൂളുകേളനില  അദലഭാപകേരനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലമനി ല്ല.  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  മണലത്തനില
ഏവതങനിലുലാം  സ്കൂളുവണങനില  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന
അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാന  എവനിവടവയങനിലുലാം  തടസ്സമുവണങനില  വഡയട്ട് ലനി
കവജസ്സനില  നനിയമനിക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
പകതലകേനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  വഡയട്ട് ലനി  കവജസ്സനില  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കഭാവമനവന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനില  പഠനിപനിക്കഭാന  അദലഭാപകേരനിവല്ലന്ന
സഭാഹചേരലലാം അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. എവക്സപ്ഷണല കകേസ്സുകേള ചേനിലതുണഭാകേഭാലാം,
അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  വപഭാതുവനില  ആ  പശലാം  വഡയട്ട് ലനി  കവജസട്ട്  വഴെനി
പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇനനി  ആ  കവക്കനസനിയനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.യനില  നനിനലാം
റനിക്രൂടട്ട്  വചേയ്യുന്ന മുറയട്ട്  അകപഭായനിന്റെട്ട്  വചേയ്യുലാം.  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര് ഇത്ര മണനിക്കൂര്
അവല്ലങനില  രകണഭാ  മൂകന്നഭാ  സ്കൂള  ക്ലബട്ട്  വചേയ്തഭാല  മഭാത്രകമ  നനിശനിത  hour  കേനിട
എന്നതുവകേഭാണഭാണട്ട് ഒന്നനിലധനികേലാം സ്കൂളുകേളനിലഭായനി അവവര   നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.    

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  സര്,  വവപവറട്ട്-എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  വപഭാതുമഭാനദണമനില്ല.
അക്കഭാരലങ്ങള മഭാകനജട്ട് വമന്റെഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട് കേസ്വഭാളനിറനിവയ ബഭാധനിക്കു
നണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുളള  സ്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേരുവട  കേസ്വഭാളനിറനി   എനഷസ്വര്
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി അവരുവട അകപഭായനിന്റെട്ട്വമന്റെനില എവനങനിലുലാം വപഭാതുമഭാനദണലാം
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അറനികയണതട്ട് ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ഇതട്ട്  കചേഭാദലത്തനിവല  വനിഷയത്തനിനപ്പുറ
മുളളതഭാണട്ട്.  പധഭാനമഭായലാം  അതട്ട്  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.
മുനകൂടനി  ചേനിനനിചട്ട്,   സമൂഹത്തനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  നനിരവധനി  പശങ്ങവള  മനസ്സനി
ലഭാക്കനി ഒരു നയവമന്ന രതീതനിയനില സസ്വതീകേരനികക്കണ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  അതട്ട് പനിന്നതീടട്ട്
പരനിഗണനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  സര്,  വപഭാടക്റ്റഡട്ട്  അദലഭാപകേവര  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനിലടക്കലാം  അകപഭായനിന്റെട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്  അത്ര  ആശഭാസലകേരമവല്ലന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
കതഭാനന്നതട്ട്.  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേവള  ഒരു  യൂണനിറഭാക്കനി  അവനിവടനനിനലാം
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പുറത്തഭാക്കവപടുന്ന  അദലഭാപകേവര  അവനിവടത്തവന്ന  അകപഭായനിന്റെട്ട്  വചേയ്യഭാനുളള
ശക്തമഭായ  ഇടവപടല കവണവമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട
മനിനനിസ്റ്റേര്  ഇവനിവട  പറഞതട്ട്  വഫ്രെകഷഴനിവന്റെ അവസരലാം  നഷ്ടവപടനിവല്ലന്നഭാണട്ട്.
പകക്ഷ  ഹയര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് കവക്കനസനി റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യഭാത്തതുവകേഭാണട്ട് അതട്ട്
നഷ്ടവപടഭാന സഭാധലതയണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല സലാംവരണലാം അടനിമറനിക്കവപടഭാനുലാം സഭാധലത
യണട്ട്.  സതലത്തനില  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലകപഭാലുലാം  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി,  മറട്ട്
പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് അവസരലാം നഷ്ടവപടുകേയഭാണട്ട്. മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് സ്കൂളുകേളനില
അകപഭായനിന്റെട്ട്വമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജട്ട് വമന്റെഭാവണങനിലുലാം  അവനിവട  സലാംവരണലാം
നടപഭാക്കഭാന   നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.  അദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിക്കുകമ്പഭാഴ
ണഭാകേഭാനനിടയള  വളവര  പധഭാനവപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്  ഞഭാന  മനിനനിസ്റ്റേറുവട
ശദയനിലവക്കഭാണവരുന്നതട്ട്.   അറബനി,  ഉറുദ,  സലാംസ്കൃതലാം  മുതലഭായ  ഭഭാഷകേളക്കട്ട്
ഭഭാഷഭാ കപഭാസ്റ്റേട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് വവഹസ്കൂളനില 25 കുടനികേളുലാം യ.പനി.  സ്കൂളനില 28
കുടനികേളുലാം  മനിനനിമലാം  കവണലാം.  വവഹസ്കൂളനില  24  കുടനികേളുലാം  യ.പനി.  സ്കൂളനില  27
കുടനികേളുമഭായഭാല ഭഭാഷഭാദലഭാപകേന ഇല്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.  അകതഭാടുകൂടനി ആ
ഭഭാഷ  പഠനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനിയണഭാകുലാം.  ഇതുമൂലലാം  ഇക്കഴെനിഞ
ഓണപരതീക്ഷയട്ട്  327  സ്കൂളുകേളനില  ഭഭാഷഭാദലഭാപനത്തനിനട്ട്  ആളനില്ലഭാത്ത  അവസ
ഉണഭായനി. ഇക്കഭാരലലാം മനിനനിസ്റ്റേറുവട ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ? 

വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്, ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്, വളവര പധഭാനവപട
ഒരു വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.   ചേനില  ദനിക്കനില ആ പശങ്ങളുണട്ട്.   28  കുടനികേളുവണങനില
മഭാത്രകമ ഒരു അദലഭാപകേവന യ.പനി.  സ്കൂളനില നനിയമനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.  എന്നഭാല  27
കുടനികേളഭായഭാല  ആ  അദലഭാപകേവന  അവനിവട  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  വചേയ്യഭാന  കേഴെനിയനില്ല.
മകറവതങനിലുലാം  സ്കൂളനില  നനിയമനിക്കണലാം.  ഇതട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുളള  നനിയമമഭാണട്ട്.
കുടനികേള  കുറയന്നതനിവനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്  അദലഭാപകേര്  എക്സസ്സഭാകുന്നതട്ട്.  ആ  ഒരു
വസ്തുത ആദലലാം അലാംഗതീകേരനിചഭാല ഇതനിവനഭാവക്ക ഉത്തരമഭായനി.  ഇദൗ പശലാം സര്ക്കഭാര്
വളവര  ഗദൗരവമഭായനി  കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനില  ചേനില  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  എല്ലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം  ഭഭാഷ  പഠനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില  എനട്ട്  വചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്ന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ആ പശലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുളള
ശമത്തനിലഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  സര്,  വലനിയ  വവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  ചേനിലര്
പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം കേനിടനിയകശഷലാം അതട്ട് കവവണനവചട്ട് വതീടനിനട്ട് വതഭാടടുത്തുളള
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  അദലഭാപകേരഭായനികചരുലാം.  അത്തരത്തനിവലഭാരഭാള എവന്റെ
നഭാടനിലുണട്ട്.  ആ  പഞഭായത്തനില  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയമനില്ല.   വളവര  ദൂരത്തഭാണട്ട്
പുനര്വനിനലഭാസത്തനിലൂവട  ഇകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ഇകപഭാള  നനിയമനലാം  ലഭനിചതട്ട്.  ശഭാരതീരനികേ
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വവവകേലലലാം  കനരനിടുന്നവവര  പകതലകേ  പരനിഗണന  നലകേനി  വപഭാടക്റ്റട്ട്  വചേകയ്യണ
തഭാണട്ട്.  വര്ക്കട്ട്  അകറഞട്ട്  വചേയ്തട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  കനരവത്ത പവര്ത്തനിചനിരുന്ന,  വതീടനിനട്ട്
വതഭാടടുത്തുളള വനിദലഭാലയത്തനികലയട്ട് നനിയമനലാം നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

വപഭാഫ  .   സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്, ഇതട്ട് കനരനിടട്ട് എവന്റെ ശദയനിലവപടനിടനില്ല.
പകതലകേ പരനിഗണന നലകകേണതുവണങനില പരനികശഭാധനിചട്ട് നലകേഭാവുന്നകതയളള.
പകക്ഷ  മുനപട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില  കവവണനവചട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളനില  കജഭായനിന
വചേയ്തതഭാവണങനിലകപഭാലുലാം  എക്സസട്ട്  ആയഭാല  മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗമനില്ല.   പല  എയ്ഡഡട്ട്
മഭാകനജുവമന്റുകേളുലാം  എക്സസട്ട്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭാകേഭാത്ത
പശഭാത്തലത്തനില  ഇദൗ  3674  കപര്ക്കുലാം  കജഭാലനി  വകേഭാടുത്തട്ട്  ശമ്പളലാം  നലകുകേ
എന്ന തട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ചുമതലയഭാണട്ട്, അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് അവവര സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനികലയട്ട് വനിനലസനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇദൗ പറയന്ന അദലഭാപകേന പഠനിപനിചനിരുന്ന സ്കൂളനില
എകപഭാള  കുടനികേള  അധനികേലാം  വരുനകവഭാ,  ആ  സമയലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ഇകപഭാള  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നനിടത്തുനനിന്നട്ട്  തനിരനിച്ചുവരണലാം.
ആതലനനികേമഭായനി പശങ്ങവളല്ലഭാലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുളള വഴെനി എനപറയന്നതട്ട്,  എല്ലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കുടനികേളുവട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാണട്ട്
വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം എന്ന കേലഭാമ്പയനിന നടത്തുന്നതട്ട്.  എവന്റെ
അഭനിപഭായത്തനില  ഇദൗ  യജലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  പനിന്നനിടുകമ്പഭാള  3674  എക്സസട്ട്
അദലഭാപകേകരയലാം  അതഭാതട്ട്  സലങ്ങളനിലത്തവന്ന  തനിരനിചട്ട്  വനിനലസനിക്കഭാന
പറ്റുവമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  സര്, അങ്ങട്ട് ഇവനിവട കനരകത്ത പറഞ, എയ്ഡഡട്ട്
വനിദലഭാലയങ്ങളനില  ഡനിവനിഷന  ഫഭാള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  വപഭാടക്റ്റഡട്ട്  അദലഭാപകേവര
സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയത്തനികലയട്ട്  മഭാറഭാറുണട്ട്  എന്നട്ട്.  ഇകത  എയ്ഡഡട്ട്
വനിദലഭാലയങ്ങളനില പനിന്നതീടട്ട്  കവക്കനസനി വരുകമ്പഭാള ഇവവര തനിരനിച്ചുവനിളനിക്കഭാറനില്ല.
അതനിനുപകേരലാം കേഭാശുവഭാങ്ങനി പുതനിയ ആളക്കഭാവര നനിയമനിക്കുലാം. ഇതുമൂലലാം സര്ക്കഭാര്
വനിദലഭാലയത്തനില  അദലഭാപകേരുവട  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  നഷ്ടമഭാകുലാം.  ഇതട്ട്  അങ്ങയവട
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉവണങനില  എനട്ട്  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ? 

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ഇതനില രണട്ട് കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനിവല  അദലഭാപകേരുവട  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  നഷ്ടവപടുന്നനില്ല.  അതട്ട്  ഞഭാന  പലതവണ
പറയകേയണഭായനി.  ഉദഭാ.  സര്ക്കഭാര്  എല.പനി.  സ്കൂളനിവല  ഒരു  ടതീചര്ക്കട്ട്
പഞഭായത്തനിവന്റെ  ഇലാംപനിവമകന്റെഷന  ചുമതല  നലകുലാം.  അകപഭാള  സ്കൂളനില
പഠനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.  പഠനിപനിക്കലുലാം  പദതനി

1752/2018.
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ഇലാംപനിവമകന്റെഷനുലാംകൂടനി  കേഴെനിയഭാത്തതുവകേഭാണട്ട്  എക്സസ്സഭാ യ  അദലഭാപകേവര  പഠനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ചുമതലവപടുത്തുലാം.  അവതഭാരു  കപഭാസ്റ്റേനികലയട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതല്ല.
എല്ലഭാവരുലാം  ശദനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.  ഒരു  കപഭാസ്റ്റേനില  നനിയമനിചഭാല  മഭാത്രകമ
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനിലനനിന്നട്ട്  വരുന്നവര്ക്കട്ട്  തടസ്സമഭാവുകേകയഭാ,  ആ  കപഭാസ്റ്റേട്ട്
നഷ്ടവപടുകേകയഭാ  വചേയ്യുകേയള്ളു.  അതുകപഭാവല  വഎ.റനി.  @  സ്കൂളനികലയട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അകറഞട്ട്വമന്റെനില അദലഭാപകേവര കപഭാസ്റ്റേട്ട് വചേയ്യുലാം. അകപഭാള ആ ഒഴെനിവനില കുടനികേവള
പഠനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എക്സസട്ട്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുലാം.  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനലാം
നഷ്ടവപടരുവതന്നട്ട്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഇങ്ങവന  വചേയ്യുന്നതട്ട്.  ഇനനി  എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളനില  വതീണലാം  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  വരനികേയഭാവണങനില  തതീര്ചയഭായലാം  അവനിവടനനിനലാം
മഭാറനിയവവര  തനിരനിചട്ട്  അകങ്ങഭാടട്ട്  വകേഭാണകപഭാകുലാം.  അക്കഭാരലത്തനില  യഭാവതഭാരു
സലാംശയവുമനില്ല. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  തസനികേ നഷ്ടവപട  3674  കപരനില  2704  കപവര
പുനര്വനിനലസനിവചന്നട്ട്  പറഞ.  കശഷനിക്കുന്ന  ആയനിരകത്തഭാളലാം  കപര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം
നലകുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;   ഒന്നനിലധനികേലാം  സ്കൂളുകേളുളള
മഭാകനജര്മഭാര്  ഒരു സ്കൂളനില ഒരദലഭാപകേനട്ട് തസനികേ നഷ്ടവപടഭാല മറട്ട് സ്കൂളനികലയട്ട് ആ
അദലഭാപകേവന നനിയമനിക്കുന്നനിവല്ലന്ന പരഭാതനി അങ്ങയവട ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ഇതുവവര  അതതട്ട്  മഭാകനജുവമന്റുകേളനില
എക്സസട്ട്  അദലഭാപകേവര  വനിനലസനിചനിട്ടുവണന്നഭാണട്ട്  വപഭാതു  അറനിവട്ട്.  പവക്ഷ,
ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  കപരുലാം  എക്സസട്ട്  അദലഭാപകേവര  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭായനിടനി
വല്ലനളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  അങ്ങവന  വരുകമ്പഭാള  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  വരുന്ന
എക്സസട്ട്  സ്റ്റേഭാഫനിവന  മവറവനിവടവയങനിലുലാം നനിയമനിക്കുകേയല്ലഭാവത  കവവറ  മഭാര്ഗ്ഗമനില്ല.
അതുവകേഭാണഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.  ഏവതങനിലുലാം  ഒരു  കജഭാലനി
അവര്ക്കട്ട്  നലകേനിയതനിനുകശഷകമ   ശമ്പളലാം  വകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയൂ.   700  കപവര
അത്തരത്തനില പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന പറഭാത്തതനിനുകേഭാരണലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവഭാണട്ട്.
കകേഭാടതനി പുനര് ഉത്തരവനിനട്ട്  14-ാം തതീയതനിയഭാണട്ട് സമയലാം നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
പുനര്വനിനലസനിക്കുവഭാന  അനുവഭാദലാം  ലഭനിചഭാല  ഒരു  കപഭാസ്റ്റേനിലുലാം  തടസ്സലാംവരഭാവത,
എന്നഭാല  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനസദൗകേരലലാം  വമചവപടുന്ന  നനിലയനില  ഇവവര
വനിനലസനിക്കുലാം. പനിന്നതീടട്ട് അവവര അതതട്ട് സലങ്ങളനില തനിരനിച്ചുവകേഭാണവരഭാന പറ്റുന്ന
രതീതനിയനില  നനിലപഭാവടടുത്തട്ട്  ശമ്പളലാം  നലകേഭാനുളള   അവസരമുണഭാക്കുലാം.  ഇകപഭാള
700 കപര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം  വകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത പശമുവണനളതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിരനരമഭായ  തര്ക്ക
വനിതര്ക്കങ്ങളനിലവപടട്ട് കകേരളത്തനിവല വനിദലഭാഭലഭാസകമഖല, പകതലകേനിചട്ട് അദലഭാപകേ
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കമഖല  പതനിസനനി  കനരനിട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ  വഭാര്ത്തഭാമഭാധലമ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുവമഭാവക്ക  ലഭലമഭായനിട്ടുലാം  സസ്വകേഭാരല
മഭാകനജുവമന്റുകേളുവട  ഏറവുലാം  വലനിയ  പരഭാതനി  അവരുവട  ആളുകേളക്കട്ട്   നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നനിവല്ലനലാം  അവരുവട  അവകേഭാശങ്ങള  കേവര്വന്നടുക്കുനവവനമഭാണട്ട്.
എ.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഡനി.ഒ.,  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  അദലഭാപകേര് അടനിമകേവളകപഭാവല
കേഭാത്തുനനിലകക്കണ  ഗതനികകേടഭാണുളളതട്ട്.  എവന്റെ  കചേഭാദലലാം,  കകേരളത്തനിവല
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് അദലഭാപകേര് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില സലാംവരണ
മനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണുളളതട്ട്.  അവനിവട  സലാംവരണലാം  ഏര്വപടുത്തണവമന്നഭാണട്ട്
എവന്റെ  അഭനിപഭായലാം.   ഇവര്  വപഭാടക്റ്റഡഭായനി  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്
കപഭാകുകമ്പഭാള അവനിവടയള സലാംവരണവുലാം നഷ്ടവപടുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് 'രഭാകമശസ്വരവത്ത
ക്ഷദൗരലാം'  കപഭാവല  ഇങ്ങവന തുടര്നവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിവനഭാരു  ശഭാശസ്വത
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന,  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയവട  പനിനബലകത്തഭാവട
കുടനികേവളയലാം  അദലഭാപകേവരയലാം  ഒഴെനിവുകേളുവമഭാവക്ക  മുന്നനിലക്കണട്ട്  വളവര
ഭഭാവനഭാസമ്പന്നമഭായനി ഇദൗ കേഭാരലങ്ങള വചേയ്യഭാന അങ്ങട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്, രണമൂന്നട്ട് കചേഭാദലലാം അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിച്ചു. കകേരള
ചേരനിത്രത്തനില  ആദലമഭായനി  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  അദലഭാപകേ   നനിയമനത്തനില  ഇദൗ
സര്ക്കഭാര്  സലാംവരണലാം  ഏര്വപടുത്തുകേയണഭായനി.  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിവല
അദലഭാപകേ നനിയമനരലാംഗത്തട്ട് ഭനിന്നകശഷനിയളവര്ക്കട്ട് മൂന്നട്ട് ശതമഭാനലാം സലാംവരണലാം
ഒരു  മഭാസലാം  മുനപട്ട്  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  ഏര്വപടുത്തനി.  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിചതനില
ബഭാക്കനിയള കേഭാരലങ്ങള നയപരമഭായനി തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിച
വളവര  പധഭാനവപട  ഒരു  കേഭാരലലാം,  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിക്കു
ന്നതുമഭായനി  ബനവപടതഭാണട്ട്.   ഇതുവവരയനില്ലഭാത്തവനിധലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് ഒരു
പകതലകേ കസഭാഫട്ട് വവയര്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കനഡറനി,  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  തലത്തനില  2019
മഭാര്ചട്ട്  31  വവര  റനിടയര്  വചേയ്യുന്ന  അദലഭാപകേരുവട  കേണക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
കശഖരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  അകപഭായനിന്റെട്ട്  വചേയ്യുന്ന  അകതഭാറനിറനി  പനി.എസട്ട്.സനി.യഭാവണന്ന
ചേനില  നനിയമപശങ്ങവളഭാവക്കയളളതുവകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  നലകകേണ
തുണട്ട്.  ഇതുകപഭാവല  കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  കമഖലയനിലുലാം  കസഭാഫട്ട് വവയര്  വചട്ട്
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേത്തനിലൂവടയലാം  കേളക്റ്റനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേത്തനിലൂവടയലാം  ഇവതല്ലഭാലാം
വചേയ്യഭാനുള  modernisation  കപഭാഗഭാമനിലഭാണട്ട്.  പനിന്നതീടട്ട്  സലാംവരണലാം ഏര്വപടുത്തു
ന്നതനിനുലാംമറ്റുലാം  ഇദൗ  കേണക്കുകേള  നമ്മുവട  കേയ്യനിലുണഭാകുലാം.  മവറഭാരു  കേഭാരലലാം,
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുന്നനിവല്ലന്ന  പരഭാതനി  വപഭാതുവനില
പലര്ക്കുമുണട്ട്.  ആ  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഇങ്ങവനയള  ഇടവപടല
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നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. അകപഭാള ഡനി.ഡനി. ആകണഭാ/വവഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കനഡറനി
ഡയറക്ടറഭാകണഭാ  ആരഭാകണഭാ  ഇതട്ട്  കേളക്ടട്ട്  വചേകയ്യണതട്ട്,  അവര്  കേളക്ടട്ട്  വചേയ്തട്ട്
അയയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  പകേരലാം  കനരനിടട്ട്  ഒരു  കസഭാഫട്ട് റട്ട് വവയറനിലൂവട  പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേളക്ടട്ട്
വചേയ്യുകേയഭാണട്ട് വചേയ്യുന്നതട്ട്. ഇനനി മുതല ആരുലാം തഭാവഴെത്തലത്തനിലനനിന്നട്ട് കവക്കനസനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേകയ്യണതനില്ല.  അതട്ട്  കനരനിടട്ട്  കേളക്ടട്ട്  വചേയ്യഭാനുള  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  സ്കൂളുകേളനില  ഇകപഭാള  മൂന്നട്ട്  അധനികേഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണുളളതട്ട്. വവഹസ്കൂള വഹഡഭാസ്റ്റേര്, ഹയര് വസക്കനഡറനി പനിനസനിപഭാള,
വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  മവറഭാരു  പനിനസനിപഭാള  ഇങ്ങവന  ഒരു  സ്കൂളനിലത്തവന്ന
മൂനകപരഭാണുളളതട്ട്.  ഇതുമൂലലാം  അവനിവട  പലകപഭാഴലാം  അധനികേഭാര  തര്ക്കവനിതര്ക്ക
ങ്ങളുണഭാകുനണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല  സ്കൂളനിവന്റെ  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനവത്ത  അതട്ട്
ബഭാധനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന. വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട്  സമഗമഭായ പരനിഷഭാരത്തനിനട്ട് ഇദൗ
സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാംകുറനിചതട്ട് ശഭാഘനതീയവുലാം അഭനിനന്ദനഭാര്ഹവുമഭാണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനില എടട്ട്
മുതല പനണട്ട് വവരയളള ക്ളഭാസ്സുകേവള ഒരു യൂണനിറഭായനിടഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.
അത്തരവമഭാരു സഭാഹചേരലത്തനില അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേളുമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് ഒരു
സ്കൂളനില ഒരു കമധഭാവനിവയന്ന രതീതനിയനില പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ?

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  വളവര  പധഭാനവപട  ഒരു കചേഭാദലമഭാണട്ട്
ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  കചേഭാദനിചതട്ട്.   പകക്ഷ അതട്ട്  നയപരമഭായ ഒരു പശമഭാണട്ട്.
ഇന്നട്ട്  എല്ലഭാ  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  ഒരു
പശമഭാണനിതട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടഭായനി  ആകലഭാചേനികക്കണ  വനിഷയമഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനില
ഭരണരലാംഗത്തട്ട് നനിലക്കുന്നവര് മഭാത്രലാം ആകലഭാചേനികക്കണ വനിഷയമല്ല. കേഭാരണലാം പസട്ട്
ടു രൂപതീകേരണവുലാം അതനിലൂവടയള ഹയര് വസക്കനഡറനി പശങ്ങളുവമഭാവക്ക വര്ഷ
ങ്ങളഭായണഭായ  വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്.  അവതല്ലഭാലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്   കൂടഭായ  ശമലാം
ആവശലമഭാണട്ട്.  ഏതഭായഭാലുലാം  സലാംഘടനകേള  മഭാത്രമല്ല,  രഭാഷതീയ  പസഭാനങ്ങളുലാം
മറ്റുമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് കപഭാബലാം ഫ്രെതീ വസക്ടറഭാക്കനി വവപമറനി വസക്ടറനിവന മഭാറഭാനുള
ഒരു  ശമലാം  എല്ലഭാവരുകടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട  നടത്തഭാനഭാണട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില വലനിയ
വര്ക്കട്ട് കലഭാഡഭാണുളതട്ട്.  കനരവത്ത കകേഭാകളജനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരുന്ന  പസട്ട്  ടു  കകേഭാഴട്ട്
ഇകപഭാള  ഹയര്  വസക്കനഡറനിയനികലയ്ക്കുമഭാറനി.  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  എന്നതട്ട്
വടര്മനിനല  കകേഭാഴഭാണട്ട്.  ഒരു  വനിദലഭാര്തനിയവട  ഹയര്  എഡഡ്യൂകക്കഷന  ഹയര്
വസക്കനഡറനി  റനിസളടനിവന  ആശയനിചഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.  അങ്ങവനയള  കകേഭാഴട്ട്
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വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസത്തനില  ലനിങട്ട്  വചേയ്യഭാവത  നനിലവനിലുളതുകപഭാവല  ഹയര്
വസക്കനഡറനി  ഡയറക്ടകററനില  നനിലനനിര്ത്തുന്നതകല്ല  ആശഭാസലലാം.  മവറഭാന്നട്ട്
അറനികയണതട്ട്,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിവല  നനിയമനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നതഭാണട്ട്.  

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :   സര്,  ഞഭാന  കനരവത്ത  പറഞതുകപഭാവല
രണഭനിപഭായമുണട്ട്.  ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട് പറഞ ഒരഭനിപഭായലാം,  മവറഭാന്നട്ട് അങ്ങട്ട്
പറഞ അഭനിപഭായലാം.  അതുവകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞതട്ട്,  എല്ലഭാവരുലാംകൂടനി  ചേര്ച
വചേയ്തട്ട്  വലനിവയഭാരു  സമനസ്വയലാം  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്  എന്നട്ട്.  ഒനമുതല
പനണവവര  ഒരു  സതീമഭായനി  നനിലക്കുന്ന  വലനിവയഭാരു  ധഭാരയണട്ട്.  അങ്ങട്ട്
പറഞതുകപഭാവല,  പസട്ട്  ടു  എന്നതട്ട്  മവറഭാരു  ധഭാരയനില  നനിലക്കുന്ന  ഒന്നഭാണട്ട്.
വവവവനിദലവമന്നതട്ട്  ജനഭാധനിപതലത്തനിവന്റെ  ഏറവുലാം  വലനിയ  അടനിത്തറയഭാണട്ട്.
അതുവകേഭാണട്ട്  വവവവനിദലമഭാര്ന്ന  ചേനിനകേളുണഭാകുലാം.  അകപഭാള  ഭരണകൂടത്തനിവന്റെ
ചുമതല ആ വവവവനിദലത്തനിലനനിനലാം ഏകേതീകൃതമഭായ രൂപമുണഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്.
അതുവകേഭാണട്ട് അത്തരവമഭാരു ശമലാം നടത്തഭാലാം. ഒരു വപഭാതുവഭായ ചേര്ചയവട ഭഭാഗമഭായനി
നമുക്കട്ട്  ഇതനിവന ഉരുത്തനിരനിവചടുക്കഭാലാം.  രണഭാമതട്ട്  അങ്ങനിവനിവട  പറഞതനിവനപറനി
ഞഭാന  കനരവത്ത   സൂചേനിപനിച്ചു,  അവതഭാരു  നയപരമഭായ  പശമഭാണട്ട്.  ആ  നയലാം
രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ പകതലകേനിചട്ട് മറുപടനി പറയഭാന കേഴെനിയൂ. 

മനി  .    സതീക്കര് :  വനിഷയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസമഭായതുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഇത്രയമധനികേലാം
സമയവമടുത്തതട്ട്.  ഒരു  ഉപകചേഭാദലലാം  വചേയര്  പതതീക്ഷനിചനിരുന.  വപഭാതുവനിദലഭാലയ
ങ്ങളനിലനനിനലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയത്തനികലയട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്,  ഇലാംഗതീഷട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ശരനിയഭാകുകമഭാവയന്ന  സലാംശയലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുണട്ട്.  വപഭാതുവനിദലഭാ
ലയവത്ത  ശക്തനിവപടുത്തുകമ്പഭാള  ഇലാംഗതീഷട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വമചവപടുത്തഭാന
എവനങനിലുലാം പദതനിയകണഭാ? 

വപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  കകേരളത്തനില  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്
കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്
പറഞ വനിഷയലാം വളവര പധഭാനവപട ഇഷഡ്യൂവഭായനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  എകപഭാഴലാം പഠനലാം
മഭാതൃഭഭാഷയനിലഭാകേണവമന്നതട്ട് ഒരു സങലപമഭാണട്ട്.  എങനികല വനിഷയലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  മനസ്സനിലഭാകുകേയള,  അതനിലുള  സബ്ജക്ടട്ട് വവവസട്ട്  ടഭാനസഭാരനസനി
പൂര്ണ്ണമഭാകുകേയള.  പകക്ഷ  നമുക്കട്ട്  മറട്ട്  ഭഭാഷകേളുലാം  അറനികയണതുണട്ട്.   ഇകപഭാള
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  എടുത്തനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  നയലാം,  മൂന്നട്ട്  ഭഭാഷകേവളങനിലുലാം
സലാംസഭാരനിക്കഭാന കേഴെനിയണവമന്നതഭാണട്ട്. മലയഭാളലാം, ഇലാംഗതീഷട്ട്, ഹനിന്ദനി.  കകേരളത്തനിവല
എല്ലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്  നന്നഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന രതീതനിയനിലുള
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വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യവട  കനതൃതസ്വത്തനില  കേഴെനിഞ
ദനിവസലാം മഭാസ്റ്റേര് വടയനികനഴനിനുള പരനിശതീലനലാം നലകുകേയണഭായനി.  കകേരളത്തനിവല
ഒനമുതല  ഏഴവവരയള  ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല  എല്ലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ഇലാംഗതീഷനില
പരനിശതീലനലാം നലകേഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം ഹനിന്ദനിയനിലുലാം പരനിശതീലനലാം
നലകുലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം നമ്പര് * 692 

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം

2(*692)  ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .  എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം

വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള വചേലവട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വചേലവട്ട്  കുറഞ  വതീടട്ട്  എന്ന  ആശയലാം  പചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയവമന്നട്ട്  വവളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കലഭാ  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  കേണ്സക്ഷന  സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇന്നട്ട്
ലഭലമഭായ സഭാകങതനികേവനിദലകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇത്തരലാം
സഭാകങതനികേവനിദലയലാം സഭാകങതനികേസഹഭായവുലാം നലകുന്ന സഭാപനങ്ങള ഏവതഭാവക്ക
യഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
(എ & ബനി) ഉണട്ട്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് അതനിവന്റെ ആരലാംഭലാം മുതല ഇതുവവര
വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവര്ക്കഭായനി  ഏഴലക്ഷത്തനിലപരലാം  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. കബഭാര്ഡനിവന്റെ ലകേവശമുള സലങ്ങളനില പഭാരസരലലാം മഭാതൃകേയനില
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്ന പദതനി ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുപകേഭാരലാം
തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  കേവടനിയഭാറനില  36  ഫഭാറ്റുകേള  കബഭാര്ഡട്ട്  ഇതനിനകേലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴെനിഞ.  മറട്ട് സലങ്ങളനില കബഭാര്ഡട്ട് ഇകത മഭാതൃകേയനില ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വകേ.എസട്ട്.എചട്ട്.ബനി.  ആക്ടട്ട്  1971
പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കവപട സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പമുഖ ഏജനസനിയഭായ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ടനി  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  ടൂറനിസലാം  എന്നതീ
കമഖലകേള ഉളവപവടയള വനിവനിധ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
വലവസയണട്ട്.  ആയതനില  കമലപറഞ  കമഖലകേളനിലുള  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
കജഭാലനികേളകൂടനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്
കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  വചേലവുകുറഞ  വതീടട്ട്  എന്ന  ആശയലാം  ഉളവക്കഭാണവകേഭാണട്ട്
പതീഫഭാബട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വതീടുകേള,  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷ  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  വചേലവട്ട് കുറഞ വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങതനികേവനിദലകേള
അഥവഭാ സതീഫട്ട്  വടകകഭാളജനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയലാം  പചേരനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയലാം
ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സലാംസഭാന
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കൂടഭാവത കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  (വകേസനിക്കട്ട്)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പദതനി  വനിഹനിതത്തനില  ഉളവപടുത്തനി  തഭാവഴെപറയന്ന  വനിവനിധ  സതീമുകേള
വചേലവുകുറഞ  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  പചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന:

1.  വചേലവുകുറഞ  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേവനിദലയനില  (സതീഫട്ട്)
വപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കു
ന്നതനികലയഭായനി വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

2.  വചേലവട്ട്  കുറഞതുലാം  ഗുണകമന്മയളളതുമഭായ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിചട്ട്
വരുന.

3.  വനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ദദൗര്ബലലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലകേളനിവല വനിവനിധ കടഡുകേളനില യവതതീ-യവഭാക്കളക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകുനണട്ട്.

4.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുവട  ഗുണകമന്മഭാ  പരനികശഭാധനയഭായനി
പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിചട്ട്  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.



16       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

5.  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലകേള
വനികേസനിപനിവചടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാറനി  കബക്കര്
ഇന്റെര്നഭാഷണല  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  ഹഭാബനിറഭാറട്ട്  സ്റ്റേഡതീസട്ട്  (ലഭാബനിഷഭാസട്ട്)
എന്ന ഗകവഷണ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

6. വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  നലഭായവനില  വനിപണന  കകേന്ദ്രലാം  (കേലവറ)  വഴെനി
സനിമന്റെട്ട്, കേമ്പനി എന്നനിവ 600 ചേതുരശ അടനി തറവനിസതീര്ണ്ണലാം വവരയള
വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ബനി.പനി.എല.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വപഭാതുവനിപണനി
യനിവല  വനിലകയക്കഭാള  15%  വനിലകുറചട്ട്  വനിതരണലാം  വചേയ്തുവരുന.
റതീജനിയണല  വസന്റെറനിലുള  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  ലഗഡനസട്ട്  വസന്റെര്  വഴെനി
വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വചേലവുകുറഞ സഭാകങതനികേവനിദലയനില അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനുള സഭാകങതനികേ സഹഭായവുലാം നലകേനി വരുന.

7.  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  രലാംഗത്തട്ട്  പതീഫഭാബട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പചേരനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട
വകേസനിക്കനിവന്റെ  കേലഭാമ്പസനില  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വചേലവുകുറയ്ക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  കവഗതയനിലുളള
നനിര്മ്മേഭാണവുലാം സഭാധലമഭാകുലാം എന്നതഭാണട്ട് ഇതനിവന്റെ പകതലകേത.

വചേലവുകുറഞ  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേവനിദലയവട  ഉപകയഭാഗലാം
പരമഭാവധനി  പകയഭാജനവപടുത്തനി  ഭവനരഹനിതമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  സസ്വപലാം
സഭാക്ഷഭാലക്കരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയലാം. 

(ഡനി)  കലഭാ  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  കേണ്സക്ഷനുമഭായനി  ബനവപട  ഫഭാക്ടനിവന്റെ
ഉകപഭാലപന്നമഭായ ജനിപലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ജനി.എഫട്ട്.ആര്.ജനി.  പഭാനല
(ഗഭാസട്ട്  ലഫബര് റതീ-ഇനകഫഭാഴട്ട്സ്ഡട്ട്  ജനിപലാം  പഭാനല)  ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വകേഭാചനിയനിവല  അമ്പലകമടനിലുള  ഫഭാക്ടനിവന്റെ  ഫഭാക്ടറനിയനില
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാവത  ഇഷ്ടനികേവകേഭാണള  വപഭാളവക്കടട്ട്,  ഫനില്ലര്  സഭാബട്ട്,
ബലവപടുത്തനിയ മണ്കേടകേള,  ഇന്റെര് കലഭാക്കട്ട് മണ്കേടകേള,  ബഭാലാംബൂ കേണ്സക്ഷന,
മഡട്ട്  കേണ്സക്ഷന  തുടങ്ങനിയവയലാം  നനിലവനില  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്ന  കലഭാകകേഭാസ്റ്റേട്ട്
സഭാകങതനികേവനിദലകേളഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നലകുന്ന സഭാപനങ്ങള
സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  (വകേസനിക്കട്ട്),  ജനില്ലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള,
ഹഭാബനിറഭാറട്ട്  വടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപട്ട്,  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  കഫഭാര്ഡട്ട്,  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  സര്,  ഭവന പദതനി വളവര നല്ലനനിലയനില മുകന്നഭാടട്ട്
കപഭാകുനവവന്നട്ട് മനനി ഇവനിവട സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   ഒരു വതീടട്ട്  എന്ന സസ്വപലാം
വളവര  തഭാലപരലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതട്ട്.  പലകപഭാഴലാം
തഭാവഴെത്തടനിലുളവര്ക്കട്ട് ഇത്തരലാം പദതനികേള യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാറനില്ല.
ഇത്തരലാം  പദതനികേള  സമൂഹത്തനിവന്റെ  തഭാവഴെത്തടനിലുള  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, സലാംസഭാനവത്ത എല്ലഭാ ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
വതീടട്ട് ഉറപഭാക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്വമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  തുടക്കലാം
കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ പദതനി വളവര വനിപുലമഭായനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സമൂഹത്തനിവല
ഏറവുലാം  ദര്ബല  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപവടയളവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന
സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകുവമന്നതട്ട് ഉറപഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭനവനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  അതട്ട്  സഭാധഭാരണ
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  വളവരയധനികേലാം  പകയഭാജനവപടനിരുന.  എന്നഭാല  പനിന്നതീടട്ട്
അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ആ  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.
മഭാത്രമല്ല  കേഴെനി ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നലകേഭാനുള  അനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  നലകേഭാത്തതനിനഭാല
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനിലക്കു
കേയഭാണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ പദതനിയനില ഇ.എലാം.എസട്ട്.
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികൂടനി ഉളവപടുത്തനി മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ആഭനിമുഖല
ത്തനിലല്ല,  കകേരളത്തനില ഇനനി  നടപഭാക്കഭാന കപഭാകുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനില  അപൂര്ണ്ണമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  വതീടുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനലാം  ഉളവപവടയളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ഭൂമനിയലാം  വതീടുമനില്ലഭാ
ത്തവര്ക്കട്ട്  അതട്ട്  നലകുന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കനരവത്ത
ആരലാംഭനിചതുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ഭവനങ്ങളുവട  കേഭാരലത്തനിലുള
നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമുള സഹഭായലാം  ഉണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  സര്,  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പവര്ത്തന രലാംഗത്തു
നനിന്നട്ട് വനിട്ടുകപഭായതുകപഭാലുള അനുഭവമഭാണുണഭാകുന്നതട്ട്. 1996-1998 കേഭാലഘടത്തനില
50,000  രൂപ വവരയള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി.  മുഴവന തുകേയലാം ഗഡുക്കളഭായനി
തനിരനിചടചവര്ക്കട്ട് പടയലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഒരു അദഭാലത്തട്ട്

1752/2018.
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സലാംഘടനിപനിചട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി തുകേ തനിരനിചടചവര്ക്കട്ട് പടയലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.   കേഴെനിഞ എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുവച ഒടനവധനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുണട്ട്.  അക്കഭാരലങ്ങളനില  ഇടവപടഭാന  ഗവണ്വമന്റെട്ട്
എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചതട്ട് ?  

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ഇവനിവട ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിച
വനിഷയങ്ങള  ശരനിയഭാണട്ട്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനില  നനിവന്നടുത്ത  വഭായ
തനിരനിചടചഭാലുലാം  ബനവപട  കരഖകേള  തനിരനിവകേ  നലകുന്നനിവല്ലന്ന  പരഭാതനി
കകേളക്കുനണട്ട്.  അത്തരലാം  വനിഷയലാം  തതീര്ചയഭായലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലനനിന്നട്ട്  വഭായ  എടുത്ത  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ആളുകേളുലാം
യഥഭാസമയലാം  പണലാം  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നനിവല്ലന്ന  ഒരു  പധഭാന  വനിഷയലാം  നനിലനനിലക്കു
നണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഭലാംഗനിയഭായനി  നടക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലമനില്ല.  ഏഴെട്ട്
ലക്ഷലാം  വതീടുകേള   കനരനിടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  വഭായ  വകേഭാടുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ഈ  കേഭാലയളവനിവല  പവര്ത്തനലാംവകേഭാണട്ട്
സഭാധലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം: സര്, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ
നല്ല  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  മനനി  ഇവനിവട
സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  മുനപട്ട്  ലമത്രനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എവന്നഭാരു
പദതനിയണഭായനിരുന.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖനയഭാണട്ട്  അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുനകൂര്  പണലാം
കബഭാര്ഡനിലടയണവമന്നഭായനിരുന വലവസ.  ഈ പദതനി  പനിന്നതീടട്ട്  തുടര്ന്നനിടനിവല്ല
ന്നഭാണട്ട്  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ലമത്രനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുകണഭാ;  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് പണലാം തനിരനിചട്ട് വകേഭാടുക്കണവമന്നട്ട് നനിയമസഭഭാ
സമനിതനി  പലതവണ  ആവശലവപടതഭാണട്ട്.  അതനിവന  സലാംബനനിച  വസ്തുതകേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ കനതൃതസ്വത്തനി
ലുണഭായനിരുന്ന  ലമ ത്രനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില്ല.  അതട്ട്
കനരവത്തയണഭായനിരുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  സഹഭായലാം  നലകുന്ന  ചേനില
ഏജനസനികേള,  പഞഭായത്തുകേള  അവല്ലങനില  വബനനിഫനിഷലറതീസട്ട്  അവരുകടതഭായ
വനിഹനിതലാം  പലകപഭാഴലാം  കവണ  സമയത്തട്ട്  നലകേഭാത്തതുവകേഭാണഭാണട്ട്  ആ  പദതനി
തുടരഭാത്തതട്ട്.  
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ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  ഒരു  വതീടട്ട്  നമ്മുവട  സസ്വപമഭാണട്ട്.  ഗവണ്വമന്റുലാം
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലാം  വതീടട്ട്  നലകേനിവരുനണട്ട്.  പകക്ഷ  ഒരു  വതീടനിനട്ട്
അനുമതനി ലഭനിചഭാല അതട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
കേഴെനിയന്നനില്ല.  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേള യകഥഷ്ടലാം  ലഭനിക്കുന്നനിവല്ലന്നതഭാണട്ട്  പധഭാന
കേഭാരലലാം.  ലഭനിക്കുന്ന വസ്തുക്കളക്കട്ട് വലനിയ വനിലയഭാണട്ട് മഭാര്ക്കറനിലുളതട്ട്.  അവസഭാനലാം
വതീടട്ട്  പൂര് ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  വതീടനിവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  വലനിയ  കേടത്തനിവലത്തനി
കചരുന.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്
കേലവറ  കമഭാഡലനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള  വനില  കുറചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  എന്നറനിയഭാന തഭാല്പരലമുണട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാവല  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളനില
പലതനികന്റെയലാം  വനില  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന  എന്നതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  പല
പദതനികേളുലാം  കവണ  രതീതനിയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാവത  കപഭാകുന്നതനിവന്റെ
പധഭാന കേഭാരണലാം അതഭാണട്ട്. കനരവത്ത ഇവനിവട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല 2 ലക്ഷലാം
രൂപ കബഭാര്ഡട്ട് സബ്സനിഡനി വകേഭാടുക്കുകേയലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള അവല്ലങനില അവര് കസഭാണ്സര് വചേയ്യുന്ന ഏവതങനിലുലാം എന.ജനി.ഒ.
കേള  നലകുകേയലാം  വബനനിഫനിഷലറതീസട്ട്  ഇരുപത്തയ്യഭായനിരലാം  രൂപയലാം  മറട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള   ഇരുപത്തയ്യഭായനിരലാം  രൂപയലാം  നലകുന്ന
മൂന്നരലക്ഷത്തനിവന്റെ  ഒരു  പദതനിയണഭായനിരുന.  അത്രയലാം  തുകേവകേഭാണട്ട്  അതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല  പലകപഭാഴലാം  ആ  പദതനികേള
മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കഭാവതകപഭായനി.   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  60  ചേതുരശയടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള  വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സനിമന്റെനികന്റെയലാം  കേമ്പനിയകടയലാം  കേഭാരലത്തനില  15
ശതമഭാനലാം ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കഭാവമനലാം,  മണല ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് അതട്ട് വനിതരണലാം
വചേയ്യഭാനുള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാവമനമല്ലഭാവത  മറട്ട്  മുഴവന  സഭാധനങ്ങളുകടയലാം
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം ഏവറടുക്കഭാന കേഴെനിയനില്ല.  ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാവല  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ആളുകേളക്കുണഭാകുന്ന  പയഭാസലാം  വസ്തുതഭാപരമഭാണട്ട്.
അതനില എനട്ട് വചേയ്യണവമനളതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :  സര്, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഇടുക്കനി ജനില്ലഭാ
ആസഭാനത്തട്ട്  രണട്ട്  ഏക്കറനിലധനികേലാം  ഭൂമനി  ഇന്നട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  വമഡനിക്കല
കകേഭാകളജട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനലാം,  വസനടല സ്കൂള,  തഭാലൂക്കട്ട്/വഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  എന്ന
നനിലയനില  സനിവനില  കസ്റ്റേഷന  ഉളപവടയള  കമഖലകേളനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് തഭാമസനിക്കഭാനുള പഭാര്പനിട സദൗകേരലങ്ങളുവട അഭഭാവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന

1752/2018.
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ഭവനനനിര്മ്മേണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ ലകേവശമുള  ഭൂമനിയനില ഫഭാറ്റുകേകളഭാ  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേകളഭാ
നനിര്മ്മേനിചട്ട് അതട്ട് പകയഭാജനകേരമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില
തങ്ങളുവട കേയ്യനിലുള ഭൂമനിയനില ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. ഇക്കഭാരലവത്ത സലാംബനനിച സഭാധലത പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാ
വുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    നദൗഷഭാദട്ട് :  സര്,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനവണങനിലുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  അതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കൂടുതല
അറനിവനിവല്ലന്നതഭാണട്ട്  സതലലാം.  കുറഞ  വചേലവനില  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാടുക്കുവമന്നട്ട്
പറഞട്ട്  പല  പദതനികേളുലാം  പഖലഭാപനിക്കുനണട്ട്  അതനിലനനിന്നട്ട്  വലതലസമഭായനി,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, പഞഭായത്തട്ട്, കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയവയനില  ഏവതങനിലുലാം  ഒന്നട്ട്  കമഭാഡലഭായനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  അവര്  വസലക്ടട്ട്
വചേയ്യുന്ന  വബനനിഫനിഷലറതീസനിനട്ട്  അവരുവട  വനിഹനിതലാം  വഭാങ്ങനിവക്കഭാണട്ട്  കുറഞ
വചേലവനില വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിചട്ട് നലകേഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, അത്തരവമഭാരു പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ല.
ഭവനനനിര്മ്മേണ കബഭാര്ഡട്ട്  ഹഡ്കകേഭായനിലനനിന്നട്ട് വഭായവയടുത്തട്ട്  ആവശലക്കഭാരുവട
ഉറപനികന്മല  വഭായ  നലകുകേയലാം  അവരുവട  ചുമതലയനില  വതീടട്ട്   നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന്ന   പദതനിയഭാണട്ട്  ഒന്നട്ട്.  മവറഭാന്നട്ട്,   ഭവനനനിര്മ്മേണ  കബഭാര്ഡട്ട്  സസ്വയലാം
ഏവറടുത്ത  ഭൂമനിയനില  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന.
ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതനുസരനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപന
ങ്ങള നനിശയനിക്കുന്ന പദതനിയവട പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
ഏവറടുക്കുകേ എന്നതട്ട് പയഭാസമഭാണട്ട്. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധഭാരഭാളലാം ഏജനസനികേള
ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കകേഭാസ്റ്റേല  ഏരനിയയനില  മതല
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  പകതലകേ  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമുകേളുണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  പകതലകേ  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമുകേളുണട്ട്.  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപത്തനിനുള  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമുകേളുണട്ട്.  വതഭാഴെനില  കമഖലയനില
പകതലകേനിചട്ട്  പഭാകന്റെഷന കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനിയള ലയങ്ങള
പുതുക്കനിപണനിതട്ട്  പുതനിയ  വതീടുകേള  വച്ചുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേളുണട്ട്.
വലതലസങ്ങളഭായ  ഏജനസനികേളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  നടക്കുന്ന  ഇദൗ  പദതനികേളുവട
കൂടത്തനില മകറവതങനിലുലാം ഏജനസനികേള നനിശയനിക്കുന്ന വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാടുക്കുകേ
എന്ന  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഏവറടുക്കഭാന  സഭാധലമല്ലഭാത്ത
സനിതനിയഭാണട്ട് നനിലവനിലുള വലവസകേളനിലുളതട്ട്.
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ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  സര്,  അങ്ങട്ട്  റവനത  മനനികൂടനിയഭായതട്ട്  ഇദൗ
സഭാഹചേരലത്തനില തതീര്ചയഭായലാം ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഗുണലാം വചേയ്യുലാം. 10 വസന്റെട്ട്
ഭൂമനി  മൂനകപര്ക്കട്ട്  വതീതലാംവചട്ട്  വകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  മൂനലാം  മൂന്നരയലാം  വസന്റെട്ട്  വചഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  റവനത  വകുപട്ട്  നലകുന്ന  10  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയനില  ഭവനനനിര്മ്മേണ
കബഭാര്ഡുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴെനിഞഭാല  നനിലവനിവല ചേടപകേഭാരലാം
6 മുതല 10 വവര ഫഭാറ്റുകേള ആയനിരലാം സസ്വയര് മതീററനിനട്ട് തഭാവഴെ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം.
ഭൂമനി എല്ലഭാവരുകടയലാം സസ്വപമഭാണട്ട്. ആ സസ്വപലാം ഒരു വതീടനിനട്ട് കവണനിയളളതഭാണട്ട്.  ഈ
രതീതനി സസ്വതീകേരനിചഭാല അതട്ട് എകടഭാ പകത്തഭാ കപര്ക്കട്ട് ഗുണലാം വചേയ്യുലാം.  കകേരളത്തനില
3  വസന്റെട്ട്  വചട്ട്  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ഭൂമനി  നലകേഭാന കേഴെനിയനില്ല.  ഇത്തരത്തനില ഫഭാറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിചട്ട് നലകേഭാന കേഴെനിയകമഭാ; ഗവണ്വമന്റെട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം പറഞതട്ട് നവല്ലഭാരു
ആശയമഭാണട്ട്,  അതട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതട്ട്  നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.  റവനഡ്യൂ  വകുപനിവന്റെ
നനിയനണത്തനിലുലാം ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ വവകേവശവുമുളള ഭൂമനിയനില നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നലകുന്ന  വതീടുകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ  അതനിനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള  വറന്റെട്ട്
നലകുന്നതനികനഭാ  എത്രമഭാത്രലാം  ആളുകേള  തയ്യഭാറഭാകുവമന്നറനിയനില്ല.  ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല  3  വസന്റെട്ട്  വചട്ട്  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  വകേഭാടുക്കഭാന
ധഭാരഭാളലാം ഭൂമനി  കവണനിവരുലാം. ആ 3 വസന്റെനില ഒരു ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേനിചഭാല 10  കപര്ക്കട്ട്
നലകേഭാന കേഴെനിയലാം.  ഇതട്ട്  വളവര  നല്ല ആശയമഭാണട്ട്.  അത്തരവമഭാരു ആശയവത്ത
അടനിസഭാനവപടുത്തനി  ഏവതഭാവക്ക  പകദശത്തട്ട്  സഭാധലമഭാകുവമന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനി
ക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : സര്, വതീടനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് നലകുന്നതനിനഭായനി
മഹഭാനഭായ  എലാം.  എന.   തുടങ്ങനിവച  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  പദതനി  പകേഭാരമുളള  വതീടുകേള
കേഴെനിഞ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതലമുന്നണനി  ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇരട
വതീടഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  കുവറകയവറ  വതീടുകേള  ഇരട  വതീടുകേളഭാക്കനിനലകേനി
പഭാവവപടവവര രക്ഷനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. രണട്ട് വതീടുകേളനില തഭാമസനിചനിരുന്നവര്ക്കട്ട്
വസപകററഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകേനി.  കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  അതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  പല  കുടുബങ്ങളുകടയലാം  വതീടുകേള
നശനിചട്ട്  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനി  ജതീവനിക്കഭാന  പറഭാത്ത  അനരതീക്ഷത്തനിലഭാണട്ട്.   എവന്റെ
മണലത്തനില  കേടമ്പനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില  മണ്ണടനി  എന്ന  സലവത്ത  കേല്ലുവവടനി
കകേഭാളനനി വളവര കശഭാചേനതീയമഭായ അവസയനിലഭാണട്ട്.  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുലാം ഹദൗസനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലാം  ഞഭാനുലാം  സലലാം  സന്ദര്ശനിചട്ട്  അവനിവട  ഒരു
കപഭാജക്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിചട്ട്   ആവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനി ആ
പഭാവവപട കുടുലാംബങ്ങവള രക്ഷനിക്കണലാം.
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  1970-കേളനില എലാം.എന. -വന്റെ കേഭാലത്തഭാണട്ട്
ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിചതട്ട്.  അതട്ട്  ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ  പദതനി
യഭായനിരുന.  കകേരളത്തനില അതനിനുമുമ്പട്ട്  ആരുലാം ഒരു ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കുലാം
തുടക്കലാംകുറനിചനിരുന്നനില്ല. അതനിവനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട് എല്ലഭാ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുലാം
വന്നതട്ട്.   തുടക്കത്തനില  ഇരടവതീടുകേളഭായനിടഭാണട്ട് അതട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഒരു ഒറ
വതീടനില  രണട്ട്  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്  തഭാമസനിചനിരുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  വസപകററഭാക്കഭാനുള
പദതനിയഭാണട്ട് കേഴെനിഞ കേഭാലത്തട്ട് നടനവന്നതട്ട്. എന്നഭാല പല പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഒറ  വതീടഭാക്കനിനലകേഭാന   സഭാധനിചനിടനില്ല.  അതനിനഭാവശലമഭായ  പണലാം
അനുവദനിക്കുകേ  എന്നതട്ട്  ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിവന  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
എളുപമല്ല.  കേഴെനിഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ
പകതലകേ സലാംരലാംഭത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസ്വരൂപനിക്കവപട പണമുപകയഭാഗനിചട്ട് ഇകപഭാള
സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ചേനില  പകദശങ്ങളനില  ആ  വതീടുകേള  ഒറ  വതീടഭാക്കനി  നലകുന്ന
തനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതനില  ഇനനി  പണലാം
അവകശഷനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാധലമഭാവണങനില  ഇക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   ലഹബനി ഇദൗഡന : സര്, പല കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം സലാംസഭാന
ത്തനിവന്റെ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിവന്റെ  പധഭാനവപട  കേഭാരണലാം  ഫഭാറട്ട്
സമുചയങ്ങള  പണനിതുനലകുന്നതനിവല  കേഭാലതഭാമസവുലാം  അതുമഭായനി  ബനവപട
പശങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  കലഭാകേത്തനിവന്റെ  പുതനിയ  സഭാധലതകേള  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
പതീഫഭാബട്ട്  കമഭാഡല  ഫഭാറട്ട്  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുകപഭാവല
ഫഭാക്ടനിവല ജനിപലാം   വമറതീരനിയല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഒരുവര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  പണനിയഭാവുന്ന
വകേടനിടങ്ങള  രണട്ട്  മഭാസലാംവകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  അധനിവസനിക്കുന്ന  സലത്തുലാം  അതുകപഭാവല  ഇത്തരലാം
ഹദൗസനിലാംഗട്ട്  കപഭാജക്റ്റട്ട്സനിനുലാം  ഇദൗ വടകകഭാളജനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വളവര കവഗത്തനില
ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിവന്റെ  ലപലറട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്
എറണഭാകുളത്തുള  ഏവതങനിലുലാം  കകേഭാളനനി  അധനിവസനിക്കുന്ന  പകദശങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?   

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  പറഞ  വനിഷയലാം
ഞഭാന ഉത്തരത്തനില പറഞനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തട്ട് പതീഫഭാബട്ട്
സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പചേരനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം കേലഭാമ്പസ്സനില ഒരു മഭാതൃകേഭാ
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള പവര്ത്തന
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ങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം  ആ  രതീതനിയനില  വളവര
എളുപത്തനിലുലാം  കവഗതയനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  എല്ലഭാവനിധ  വസ്തുക്കളുവടയലാം
വനില  കമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുന്നതുവകേഭാണഭാണട്ട് വകേടനിടലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാവത  കപഭാകുന്നതട്ട്.  അകപഭാള  ഇത്തരലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളനികലര്വപടഭാല  വളവര
എളുപത്തനില സഭാധലമഭാകുലാം. അതട്ട് ഏവതങനിലുലാം ഒരു പകതലകേ പകദശത്തട്ട് എങ്ങവന
നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിവയ പൂര്ണ്ണമനകസ്സഭാവട സസ്വഭാഗതലാം
വചേയ്യുന.  പകക്ഷ,  ഇവനിവടയള  പധഭാനവപട  പശലാം  പല  പദതനികേളക്കട്ട്  പല
കേഭാലങ്ങളനിലഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  ആരലാംഭനിച  വതീടുപണനികേള  പലതുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത പശമുണട്ട്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള
ഏതുരതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  പണനി  തതീരഭാത്ത  വതീടുകേളക്കട്ട്  തുകേ
നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്?  ആറന്മുള വമഴകവലനി പഞഭായത്തനില ഇത്തരത്തനില 30  വതീടുകേള
വഎഡന്റെനിലഫ  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പല  കേഭാലങ്ങളനില  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല
മുടങ്ങനികപഭായവയഭാണട്ട്.  അതനിവന  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കഭാന
കേഴെനിയലാം ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ഇദൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനി  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  വനിശദതീകേരണലാം  നലകേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായ  അര്തത്തനില  നടപഭാക്കുനണട്ട്.  10-ാം  തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  അതനിവന്റെ
പഖലഭാപനലാം  നടത്തഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്തവര്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം,
ഭൂമനിയണഭായനിട്ടുലാം  വതീടനില്ലഭാത്തവര്  മവറഭാരു  വനിഭഭാഗലാം,  അതുകപഭാവല  വതീടുവണങനിലുലാം
വതീടനിവന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  കവവറഭാരു  വനിഭഭാഗലാം.   ഇങ്ങവന
മൂനനഭാലട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവര് ഇന്നട്ട് സലാംസഭാനത്തുണട്ട്.  ഇദൗ സഭാഹചേരലത്തനില
ഭൂമനിയനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയലാം  വതീടുലാം  നലകേഭാനുലാം  ഭൂമനിയളവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നലകേഭാനുലാം
ഭഭാഗനികേമഭായനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില  എത്തനിനനിലക്കുന്ന  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവതല്ലഭാലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയമഭായനി  ബനവപടട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങവന  വരുകമ്പഭാള  ഭവനരഹനിതരഭായ  മുഴവന  കപര്ക്കുലാം
ഭൂമനിയലാം  വതീടുലാം  നലകേഭാന കേഴെനിയവമന്നഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.   അതനിനട്ട്  നഭാലഞട്ട്
വര്ഷലാം കവണനിവരുലാം.
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മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം നമ്പര്  *693

ഭൂവനിനനികയഭാഗ കമത്തനില മഭാറലാം

3(*693)   ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :

ശതീ  .   വനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :

വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : 

ശതീ  .     അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :   തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ) സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ നനിലവനിവല ഭൂവനിനനികയഭാഗ കമത്തനില എവനങനിലുലാം

മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വയകലലകേളുളവപവടയള കൃഷനിഭൂമനി തരനിശനിടട്ട്  രൂപമഭാറലാം വരുത്തഭാനുള

ശമങ്ങള തടയഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലുളവതന്നട്ട് വലക്ത

മഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തരനിശു  ഭൂമനികേള  വപഭാതുവനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട്  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള

പദതനിവയവനങനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) : സര്, 

(എ)  ഭൂവനിനനികയഭാഗത്തനില  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേഭാന

1967-വല കകേരള ലഭാന്റെട്ട് യൂടനിലലകസഷന ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് (ജനില്ലഭാ

കേളക്ടര്,  ആര്.ഡനി.ഒ.)  അധനികേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത ഉത്തരവനില കഭദഗതനി

വരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  വനലവയലുകേള തരനിശനിടുന്നതട്ട്  രൂപമഭാറത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുവമന്ന

തനിനഭാല ടനി പവണത തടയന്നതനിനുള നടപടനികേള 1967-വല കകേരള ഭൂവനിനനികയഭാഗ

ഉത്തരവട്ട് കക്ലഭാസട്ട്  7-ലുലാം  2008-വല കകേരള വനലവയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ

നനിയമലാം വസക്ഷന 15, 16 എന്നനിവയനിലുലാം വലവസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത നനിയമങ്ങള

പകേഭാരമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 (സനി)   തരനിശനിടനിരനിക്കുന്ന വനലവയലുകേള പഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ

സമനിതനി  മുകഖന  കൃഷനി  വചേയ്യനിക്കുന്നതനിനുള  വലവസകേള  2008-വല  കകേരള

വനലവയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  15,  16

എന്നനിവയനില  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനലവയലുകേള  വപഭാതു  ആവശലത്തനിനഭായനി
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ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പഭാകദശനികേതല  സമനിതനിയവട  ശനിപഭാര്ശ  സലാംസഭാനതല

സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സലാംസഭാനതല  സമനിതനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നലകുന്ന

റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സര്ക്കഭാര് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലകേവക്കഭാള്ളുകേയലാം

വചേയ്തുവരുന.

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : സര്, ഇവനിവട കരഖകേളനില 'വയല' അവല്ലങനില 'നഞ'

എന്നട്ട് കരഖവപടുത്തനിയതുലാം എന്നഭാല പത്തുലാം അമ്പതുലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി തലമുറകേളഭായനി

വതീടുവചട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്നതുമഭായ  സലങ്ങളക്കട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  നമ്പര്  കേനിടനിയനിടനില്ല.

ഇതനിവനക്കുറനിചട്ട്  ശതീ.  രഭാകജഷലാം  മറട്ട്  അലാംഗങ്ങളുലാം  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതനില  വതീടട്ട്

പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  പശങ്ങളുണട്ട്.  ഇവനിവട  എല്ലഭാവരുലാം  ഇതനിവന

ക്കുറനിചട്ട് ചേര്ച വചേയ്തനിട്ടുലാം മനനി ആ കപഭായനിന്റെനികലയ്ക്കുമഭാത്രലാം വരുന്നനില്ല.  3 (എ) നതീക്കലാം

വചേയ്തകതഭാടുകൂടനി  വലനിയ  പതനിസനനി  ഇദൗ  രലാംഗത്തട്ട്  നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.

ഇതനിവനനഭാണട്ട് പരനിഹഭാരലാം ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, 3(എ) വരുന്നതനിനട്ട് മുമ്പുണഭായനിരുന്ന അവസ

3(എ)  നതീക്കലാം  വചേയ്തഭാലുലാം  ഉണഭാകുന്നതഭാണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്  അതഭാണട്ട്  തടസ്സവമന്ന

വഭാദത്തനിനട്ട്  അര്തമനില്ല.  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  പശത്തനില

വനലവയല  തണ്ണതീര്ത്തട  നനിയമത്തനില  ഒരു  വലവസയണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്

യൂടനിലലകസഷവന  സലാംബനനിചട്ട്  1967-വല  ഭൂവനിനനികയഭാഗ  നനിയമത്തനില  മവറഭാരു

വലവസയണട്ട്. ഇദൗ വലവസകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണട്ട് വചേയ്യഭാവുന്ന സദൗകേരലങ്ങള

നനിലവനിലുണട്ട്.    അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടുത്തനി  3  (എ)  പനിനവലനിക്കു

ന്നതുവകേഭാണട്ട്  എകനഭാ  മഹഭാ  അപരഭാധലാം  സലാംഭവനിക്കുന  എനള  വനിശദതീകേരണ

ത്തനിനട്ട് യഭാവതഭാരു നലഭായതീകേരണവുമനില്ലഭാത്തതഭാണട്ട്. അതുവകേഭാണട്ട് പകതലകേമഭായ ഒരു

ബദനിമുട്ടുലാം വരുന്നനില്ല.   

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : സര്, ഇകപഭാഴലാം ബഹുമഭാനവപട മനനി ഇതനിവനക്കുറനിചട്ട്

ഉത്തരലാം  പറഞനിടനില്ല.  ശതീ.  രഭാകജഷട്ട്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലലാം  ഞഭാന

ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  50  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയനില  50  വകേഭാല്ലലാംമുമ്പട്ട്  വതീടുവചട്ട്

തഭാമസനിക്കുന്നവരുവട   കുടനികേളക്കട്ട്   വതീടട്ട്   പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കണവമങനില  ഇദൗ

പറയന്ന  നനിയമപകേഭാരലാം  ഗഭാമത്തനിലഭാവണങനില  10  വസന്റെട്ട്  മഭാത്രകമ  നനികേത്തഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 50 വകേഭാല്ലലാം മുമ്പട്ട് നനികേത്തനിയ ഭൂമനി എന്തുവചേയ്യുലാം ; ഇതനിവനനഭാണട്ട്

പരനിഹഭാരലാം  ?  ഞങ്ങവളല്ലഭാവരുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടത്തനിവന്റെയലാം  വനലവയലുകേളുവടയലാം

ആളുകേളഭാണട്ട്.  

1752/2018.
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  2008-വല  വനലവയല  തണ്ണതീര്ത്തട

നനിയമത്തനില  വലവസ  വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്  2008-നുകശഷലാം  എവനിവടയലാം  വയല

നനികേത്തരുവതന്നഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട് നനികേത്തനിയ ഭൂമനിയവട കേഭാരലത്തനില  കനരവത്ത

പറഞ  വകേ.എല.യ.  ഓര്ഡര്  അനുസരനിച്ചുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.   അതട്ട്  3 (എ)  പനിനവലനിക്കുന്നതുവകേഭാണള വനിഷയമല്ല.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന/വതീടട്ട്  വയഭാനഭാവണങനില  അതനില

വലവസയണട്ട്.  മുഴവന  സലവുലാം  എനനിനഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നതട്ട്

സലാംബനനിചഭാവണങനില  അതട്ട്   പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  വകേഭാണ

വന്നഭാല മഭാത്രകമ വചേയ്യഭാന കേഴെനിയൂ. 

ശതീ  .    വനി  .    വകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :  സര്, 2008-ലഭാണട്ട് കകേരള വനലവയല

തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം നനിലവനില വന്നതട്ട്.  അനമുതല നഭാലാം ആരലാംഭനിച

ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കല ഇകപഭാഴലാം   ഒരനിടത്തുവമത്തനിയനിടനില്ല.  സഭാധഭാരണക്കഭാര്

വളവരകയവറ  ബദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.  ചേനില  പഞഭായത്തുകേള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  ഉണഭാക്കനി

പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ,  അതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.  മഭാറനിയ

പരനിതസനിതനിയനില  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന്റെ  സനിതനി  എനഭാണട്ട്;  അതട്ട്  എന്നട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പസനിദതീകേരനിചട്ട്  ഇലാംപനിവമന്റെട്ട്  വചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട്  വലക്ത

മഭാക്കഭാകമഭാ? സഭാധഭാരണക്കഭാര് വളവരയധനികേലാം കേഷ്ടവപടുന്ന ഒരു കമഖലയഭാണനിതട്ട്. 

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലലാം

വളവര  ശരനിയഭാണട്ട്.  2008-ല  നനിയമലാം  വകേഭാണവരുകമ്പഭാള  മൂനമഭാസത്തനിനകേത്തട്ട്

ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  വരുവമന്നഭാണട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  8  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  അതട്ട്

പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനില്ല.  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  വരഭാത്തതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്

അനുഭവനിക്കുന്ന  പയഭാസങ്ങള  ഇവനിവട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.    ഡഭാറഭാ

ബഭാങട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കണവമന്നഭാണട്ട്  വലവസ  വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

എന്നഭാല  ഇകപഭാള തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  അപൂര്ണ്ണകമഭാ  അബദ

ജടനിലകമഭാ ആവണന്നതുവകേഭാണട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്വമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര് കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം  അവസഭാനനിച്ചു.  

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

ഗുണനനിലവഭാര നനിയനണ ലഭാബകേള

4(*694)   ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയനണ  ലഭാബകേള

പവൃത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ ലഭാബകേളുവട പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ ലഭാബകേവള ശക്തനിവപടുത്തഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനല്ലഭാ
വമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ) :

(എ)  ഉണട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  പണനിയന്ന
കറഭാഡുകേളുവടയലാം  വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  14
ജനില്ലകേളനിലുലാം  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  കേതീഴെനില  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  2  കേസ്വഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള  സബ്ഡനിവനിഷനുകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പസ്തുത  സബ്ഡനിവനിഷനു
കേളുവടകേതീഴെനില വകേഭാല്ലലാം,  ഇടപളനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
ലഭാബകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   കദശതീയപഭാതഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുവട
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് ആവശലമഭായ എല്ലഭാ ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുലാം
കൂടനിയ ലകബഭാറടറനി കേരഭാര് പകേഭാരലാം ലസറനില കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് സഭാപനികക്കണതഭാണട്ട്.
വടസ്റ്റുകേള കദശതീയപഭാതയവട  കേതീഴെനിലുള ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  വനിലാംഗനിവന്റെ
കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.  

(ബനി)  പസ്തുത  ലഭാബകേളുവട  പവര്ത്തനങ്ങള  കൃതലമഭാവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട കേതീഴെനില ഒരു ഡയറക്ടറുലാം എക്സനി. എഞനിനതീയറുവട
ചുമതലയനില  3  റതീജനിയണല ലഭാബകേളുലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്
മഭാരുവട  കേതീഴെനില  11  ഡനിസനിക്ടട്ട്  ലഭാബകേളുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  പവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ദസ്വനിതല
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ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്. പഭാഥമനികേ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ
പവൃത്തനിയവട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  ഫതീലഡട്ട്  ഓഫതീസറുവട  കമലകനഭാടത്തനില
കേരഭാറുകേഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബകേളനില  നടകത്തണതുലാം,  രണഭാലാംഘട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  റഭാനഡമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം വചേകയ്യണതഭാണട്ട്.  ടഭാറനിലാംഗട്ട് പവൃത്തനികേള ഉള സലങ്ങളനില
പഭാന്റെട്ട്  ലസറനിലുലാം  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  എത്തനി  ബനിറ്റുമനിന  എക്സട്ട്ടഭാക്ടര്,  സതീവ്സട്ട്,
വതര്കമഭാമതീറര്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടഭാറനിവന്റെ  അളവട്ട്,  വമറതീരനിയലുകേളുവട
ഗുണനനിലവഭാരലാം,  ചൂടട്ട്,  ഘനലാം  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന.  കകേഭാണ്കതീറട്ട് വര്ക്കുകേളനില കകേഭാണ്കതീറനിവന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതനിനട്ട് കേഡ്യൂബട്ട് എടുത്തട്ട് കേലാംപസ്സതീവട്ട് സങ്തട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുന. 

(സനി)  കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബകേള ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  ലഭാബകേളുവട  പവര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുവഭാനുള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഭാബകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
വടയനിനനിലാംഗുകേളുലാം നലനിവരുന.   

വനികല്ലജട്ട് ആഫതീസട്ട് വകേടനിടങ്ങളുവട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് നടപടനി

5(*695)   ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പല  വനികല്ലജട്ട്  ആഫതീസുകേളുവടയലാം  വകേടനിടങ്ങളുവട
അവസ പരനിതഭാപകേരമഭാവണന്നതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഭൂമനി സലാംബനമഭായ സുപധഭാന കരഖകേള സൂക്ഷനിക്കുന്ന പല വനികല്ലജട്ട്
ആഫതീസട്ട് വകേടനിടങ്ങളുലാം കചേഭാര്വന്നഭാലനിക്കുന്നതുലാം സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇല്ലഭാത്തതു
മഭാവണന്ന വസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത വകേടനിടങ്ങളുവട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) : 

(എ & ബനി)  ഉണട്ട്. 
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(സനി)  വനികല്ലജഭാഫതീസുകേളുവട  അടനിസഭാന സദൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പഭാന,  കനഭാണ്  പഭാന  വഹഡ്ഡുകേളനില  ഫണട്ട്  ലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  അടനിയനര
പണനികേള ആവശലമുള വകേടനിടങ്ങളുവട പണനികേള മുനഗണനഭാകമത്തനില നടത്തനി
വരുന.  സലാംസഭാനവത്ത  വനികല്ലജഭാഫതീസുകേവള  സഭാര്ടട്ട്  വനികല്ലജുകേളഭാക്കഭാനുലാം
പദതനിയനിലൂവട  ഘടലാംഘടമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല്ലഭാ  വനികല്ലജഭാഫതീസുകേളുലാം
നവതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനി തുടരുന.  വകേടനിടലാം പണനിയന്നതനികനഭാവടഭാപലാം ആഫതീസട്ട്
പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഫര്ണനിചര്,  കേമ്പഡ്യൂടര് എന്നനിവ കൂടനി ഈ പദതനി
പകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത  2017-2022  പഞവതര പദതനി വഴെനിയലാം
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനിയലാം  പസ്തുത  വകേടനിടങ്ങള  ഘടലാംഘടമഭായനി
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസുകേളുവട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

6(*696)   ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസുകേളുവട  സനിതനി

അവകലഭാകേനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ; ഇവയവട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനഭായനി പദതനിയകണഭാ ;

(ബനി)  ആവശലത്തനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  ഇല്ലഭാത്തതുലാം  ഉളവര്  തവന്ന
കഹഭാസനിറഭാലനിറനിയനില  യഭാവതഭാരു തഭാല്പരലകമഭാ  പരനിചേയകമഭാ  ഇല്ലഭാത്തവരുമഭാവണന്ന
സനിതനിക്കട്ട് മഭാറമുണഭാക്കഭാനഭായനി ഇടവപടല നടത്തുകമഭാ ;

(സനി)   വനികനഭാദ  സഞഭാര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  മുതലക്കൂടഭാകുന്ന  തരത്തനില
ഇവവയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ  ;  മുറനികേള  ഓണ്ലലനഭായനി  ബക്കട്ട്  വചേയ്യഭാന
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി അഴെനിമതനിക്കുള സഭാധലത ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏവതങനിലുലാം റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസുകേള പഭാടത്തനിനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഇത്തരലാം  പഭാടക്കരഭാര്  റദ്ദേട്ട്  വചേയ്തട്ട്  അവ  ഏവറടുക്കഭാന  നടപടനി
വയടുക്കുകമഭാ ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):  

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസുകേളുവട  സനിതനി
അവകലഭാകേനലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയവട  അറകുറപണനികേള  തതീര്ക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) റസ്റ്റേട്ട് ഹദൗസുകേളനില നനിലവനില ഒരു സ്റ്റേഭാനകഡര് ഡട്ട് സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്
നനിലവനിലനില്ല.  ജതീവനക്കഭാരുവട എണ്ണലാം ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
കഹഭാസനിറഭാലനിറനിക്കുകവണനി പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  മുതലക്കൂടഭാകുന്ന  തരത്തനില
ഇവവയ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  ഓണ്ലലനഭായനി റസ്റ്റേട്ട്
ഹദൗസുകേളനില  മുറനി  ബക്കട്ട്  വചേയ്യഭാന  എല്ലഭാ  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസുകേളനിലുലാം  കേലാംപഡ്യൂടറുലാം
ഇന്റെര്വനറട്ട് കേണക്ഷനുലാം ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  വകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ
അധതീനതയനിലുള  ആലുവ,  ലവക്കലാം,  മൂന്നഭാര്  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസുകേള  പഭാടത്തനിനട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാടക്കരഭാര്  റദ്ദേട്ട്  വചേയ്തുവകേഭാണള  ഉത്തരവട്ട്  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസുകേള
ഏവറടുത്തവര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിരുനവവങനിലുലാം മൂന്നഭാര് റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസട്ട്, ആലുവ റസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസട്ട്
എന്നനിവ  ഏവറടുത്തവര്  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനിയനിലനനിനലാം  കസ്റ്റേ  വഭാങ്ങനി
തുടരുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിവനതനിവര  counter affidavit  കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലവക്കലാം  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസട്ട്  പഭാടത്തനിവനടുത്തയഭാളുവട  അകപക്ഷ  പകേഭാരലാം  ബഹു.
ലഹകക്കഭാടതനി ആര്ബനികടറവറ നനിയമനിക്കുകേയലാം, 20,88,798 രൂപ സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
അടയഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുവവങനിലുലാം ഈ തുകേ അടചനിടനില്ല.  ടനി തുകേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിധനി  നടത്തുന്ന ഹര്ജനി  ഫയല വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലഭാ  ഗവണ്വമന്റെട്ട്
പതീഡര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസുകേള  വലക്തനികേള
തടനിവയടുത്തട്ട് ബനിസനിനസ്സട്ട് നടത്തുന്ന വതറഭായ ഇടപഭാടുകേള സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഉന്നതതല അകനസ്വഷണലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാര്തനികേളവക്കല്ലഭാലാം യൂണനികഫഭാലാം

7(*697)    ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നനിലവനില  ഏവതഭാവക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണട്ട്

യൂണനികഫഭാലാം  സദൗജനലമഭായനി  നലകുന്നവതനലാം  അതനിനട്ട്  അനുവര്ത്തനിചനിരനിക്കുന്ന
രതീതനിയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പലകപഭാഴലാം  സ്കൂള  വര്ഷലാം  കേഴെനിയഭാറഭാകുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  യൂണനികഫഭാലാം
ലഭനിചനിരുന്നവതനലാം  അവ  തവന്ന  നനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതഭായനിരുവന്നനമുള  പരഭാതനി
ശദയനിലവപടനിരുകന്നഭാ ;
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(സനി)  തുണനിയവട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം കവണ നടപടനിയണഭാകുകമഭാ ;

(ഡനി)  എടഭാലാം  ക്ലഭാസ്സട്ട്  വവരയള  വനിദലഭാര്തനികേളവക്കല്ലഭാലാം  യൂണനികഫഭാലാം
സദൗജനലമഭായനി നലകുന്ന പദതനി ആയനിരങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനില നലകുന്ന ലകേത്തറനി
വസ കമഖലയ്ക്കുകൂടനി പകയഭാജനമഭാകുന്ന രതീതനിയനില നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) : 

(എ)  നനിലവനില  (2016-17  അദലയനവര്ഷലാം)  1  മുതല  8  വവര
ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല മുഴവന ആണ്കുടനികേളക്കുലാം വപണ്കുടനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂള  വലതലഭാസമനില്ലഭാവത  സദൗജനലമഭായനി  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  നലകേനി  വരുനണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി 400 രൂപ നനിരക്കനില പണമഭായനിടഭാണട്ട് വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സഭാധഭാരണയഭായനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  400  രൂപ നനിരക്കനില
പണമഭായനിടഭാണട്ട് വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതട്ട്. ആയതനിനഭാല നനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത തുണനിയഭാണട്ട്
സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം ആയനി നലകുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് വസ്തുതയല്ല.

(സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  അടുത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  (2017-18)  മുതല  1  മുതല  5  വവര
ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല  കുടനികേളക്കട്ട്  ലകേത്തറനി  തുണനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണള  സ്കൂള
യൂണനികഫഭാലാം  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  1  മുതല  8
വവര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല  മുഴവന  കുടനികേളക്കുലാം  ലകേത്തറനി  തുണനി  വനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ലകേത്തറനി  മനില്ലുകേളുവട  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  തുടക്കത്തനില
1  മുതല 5 വവര ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല കുടനികേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം 2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനില
ലകേത്തറനി തുണനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണള സ്കൂള യൂണനികഫഭാമുലാം  6  മുതല  8  വവര
ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല കുടനികേളക്കട്ട് 400 രൂപ നനിരക്കനില പണമഭായനി യൂണനികഫഭാമനിനുള തുകേ
വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുമഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

സലാംസഭാന കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനി

8(*698)   ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡുകേളുവട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന

കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനി (SRIP) നനിലവനിലുകണഭാ ;
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(ബനി) എവനല്ലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനി
രനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പകതലകേ  കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ഡനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
വചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  ഇതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  പസ്തുത  പദതനിയനിനകേതീഴെനിലുള  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായള  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കല നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന) : 

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവകേളനിലുലാം  കമജര് ജനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
നനിന്നട്ട്  വതര വഞക്കവപട  ഏകേകദശലാം  1100  കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേള  സമഗമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവനിഷരനിച  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  കറഭാഡട്ട്
വനികേസന പദതനി  (കസ്റ്റേറട്ട്  കറഭാ ഡട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  -  SRIP).  കറഭാഡുകേള
ശഭാസതീയമഭായനി പുനര്നനിര്മ്മേനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം ബലവപടുത്തുകേ, വളവുകേള നനിവര്ത്തുകേ,
ആവശലമഭായ  പഭാലങ്ങളുലാം  കേലുങ്കുകേളുലാം  പണനിയകേ,  ഇരു  വശങ്ങളനിലുലാം   ഓടകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുകേ, മറട്ട് സുരക്ഷഭാ കമതീകേരണങ്ങള
വചേയ്യുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനില
469  കേനി.മതീ  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  കൂടഭാവത  നവതീകേരനിക്കഭാവുന്ന
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകക്കജനിലുലാം,  621  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം
വളവുകേള  നനിവര്ത്തുന്നതനിനുലാം  ജലാംഗ്ഷന  ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെനിനഭായനി  അതലഭാവശലലാം  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കഭാന  കവണനിവരുന്ന  അപ്ഗകഡഷന  പഭാകക്കജനിലുമഭാണട്ട്  ഉളവപടുത്തനി
യനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്.  കറഭാഡട്ട് ഇനഫ്രെഭാസക്ടര് കേമ്പനനി കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്,  ഇകപഭാള ഈ
സഭാപനലാം ഭൂമനി ഏവറടുക്കല  ആവശലമനില്ലഭാത്ത "റതീഹഭാബനിലനികറഷന" പഭാകക്കജനില
വപട  83  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  ഒരു  ലപലറട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  എന്ന  രതീതനിയനില
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നലനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പനി.പനി.പനി./ആനഡ്യൂറനി രതീതനിയനില  13  വര്ഷവത്ത തുടര് പരനിപഭാലന വലവസകയഭാവട
രണട്ട് പഭാകക്കജുകേളനിലഭായനി  4  കറഭാഡട്ട്  വനികേസന പവൃത്തനികേളക്കട്ട് എഗനിവമന്റെട്ട്  വചട്ട്
പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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(ഡനി) ഉണട്ട്.  2015-2016 വര്ഷത്തനില പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി 75.18 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുവന്നങനിലുലാം വടണര് തുകേ കൂടുതലഭായനിരുന്നതനിനഭാല വടണര്
നടപടനികേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിരുന്നനില്ല.  ആയതനിനഭാല ടനി തുകേ
വചേലവഴെനിചനിടനില്ല.

(ഇ)  പസ്തുത  പദതനിയവട  അപ്ഗകഡഷന  പഭാകക്കജനിലവപട  കേരമന-
വവളറട  കറഭാഡനിവന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  കേകയ്യവറടുക്കലനിനുള  പഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വരളച കനരനിടുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള

9(*699)   ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിവല മഴെക്കുറവട്ട്,  ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിവന്റെ അളവനിവല കുറവട്ട്

എന്നനിവ സലാംബനനിചട്ട് ദരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില വരളച കനരനിടുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏവതഭാവക്ക  ജനില്ലകേവളയഭാണട്ട്  വരളച ബഭാധനിതമഭായനി
പഖലഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ?

റവനതവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ & ബനി) വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിവല മഴെക്കുറവട്ട്,  ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിവന്റെ അളവനിവല
കുറവട്ട്  എന്നനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  ദരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാനവത്ത  വരളചഭാ  സനിതനിഗതനികേള
വനിശകേലനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബഹു.  മുഖലമനനിയവട  അദലക്ഷതയനില
13-10-2016-ല കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന്നതുലാം പസ്തുത കയഭാഗത്തനിവല തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില 28-10-2016-ല സലാംസഭാന ദരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട
കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  കകേരളത്തനിവല  14  ജനില്ലകേവളയലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി
പഖലഭാപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  വരളച  പതനികരഭാധ-പതനികേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 26-ഇന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 31-10-2016-വല 42830/വകേ3/2016/
ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കുലര്
അനുബനലാം  (എ)  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* 31-10-2016-വല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.

1752/2018.
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555/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേവളയലാം
വരളചബഭാധനിതമഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  അനുബനലാം  (ബനി)
ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

ഉളനഭാടന മതലബനന വനികേസന പദതനി

10(*700)   ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മതലബനനവുലാം

ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉളനഭാടന മതലബനനത്തനിവന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡട്ട് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ ലക്ഷലങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയവട  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  എത്ര  ശതമഭാനമഭാവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിവന്റെ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  എത്ര  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

മതലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  മകതലഭാല്പഭാദനവുലാം  മതലലഭലതയലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം മുതല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന
നതീലവനിപവലാം  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  6  വപഭാകപഭാസലുകേള  (1.  പുതനിയ
കുളങ്ങളുവട/ടഭാങ്കുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം, 2. മതലകുളങ്ങളുവട പുനരുദഭാരണലാം, 3. സമുദ
ജലത്തനിവല  കൂടുകൃഷനി,  4.  ഓരുജലത്തനിവല  കൂടുകൃഷനി,  5.  മതലകേര്ഷകേര്ക്കുള
പരനിശതീലനലാം,  6.  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്)  കദശതീയ  മതലവനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഉളനഭാടന ഫനിഷറതീസട്ട്,
മഭാരനികേളചര് എന്നതീ കമഖലകേവളല്ലഭാലാം ഇതനില ഉളവപടനിട്ടുണട്ട്.  അനപതട്ട് ശതമഭാനലാം
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനിട്ടുള ടനി  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉളനഭാടന

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കമഖലയനിവല അടനിസഭാനസദൗകേരല വനികേസനവുമഭായനി ബനവപടട്ട് സലാംസഭാനവത്ത
ഉളനഭാടന  ജനില്ലകേളഭായ  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  13  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതുലാം  പദതനിയവട
ലക്ഷലത്തനിലവപടുന.  ഇതനിനുപുറവമ  നനിലവനില  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാത്ത  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ഇദൗ  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി  &  ഡനി)  നതീലവനിപവലാം  പദതനിയവട  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  1298.10  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം  2016-17  വര്ഷവത്ത  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  200  ലക്ഷലാം  രൂപയമഭാണട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കദശതീയ  മതലവനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധനസഹഭായ
കത്തഭാവട  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ആധുനനികേ  ശുചേനിതസ്വ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  കകേരള
സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി സഭാപനിച്ചുവരുന.  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  41  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  മതല  വനികേസന
കബഭാര്ഡനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച്ചു. ഇതനില 39 മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  41 മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കഭായനി  ആവകേ  7709.504  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനില  6433.007  ലക്ഷലാം  രൂപ  കദശതീയ  മതല
വനികേസന  കബഭാര്ഡട്ട്  വനിഹനിതവുലാം  1276.497  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതവുമഭാണട്ട്.  

 നഭാഷണല സനില കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന വഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്

11(*701)   ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കകേന്ദ്ര നനിയമപകേഭാരലാം 2017 മുതല നഭാഷണല സനില കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന

വഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രകമ വനിദലഭാഭലഭാസ ഫണകേളക്കട്ട്
കയഭാഗലതയള്ളു എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  എന.എസട്ട്.കേത.എഫട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള  39
വടകനിക്കല  ലഹസ്കൂളുകേളനില  അഡതീഷണല  സനിലസഭായനി  നഭാഷണല  സനില
കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന  വഫ്രെയനിലാം  വര്ക്കനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തനിവരനികേയലാം  ഇദൗ  കടഡുകേളനില  പരതീക്ഷ  നടത്തനി  9-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭാകുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വലവല  -1  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം,  10-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭാകുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വലവല  -2  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം കജഭായനിന്റെട്ട്  കേണ്കടഭാളര് ഓഫട്ട്
വടകനിക്കല എക്സഭാമനികനഷന നലകേനിവരുനണട്ട്. 

കസ്റ്റേറട്ട് ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് വടകനിക്കല ടതീകചഴട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്
റനിസര്ചട്ട് വസന്റെര്

 12(*702)    വപഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   വജയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   വകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  വടകനിക്കല  ടതീകചഴട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആനറട്ട്

റനിസര്ചട്ട്  വസന്റെര് എന്നഭാണട്ട്  രൂപതീകൃതമഭായവതനലാം അതനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എവനഭാവക്കയഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനലാം  മുകഖന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പധഭാന  പദതനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനവത്ത കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേള, സര്ക്കഭാര് വകേഭാകമഴലല
ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂട്ടുകേള,  വടകനിക്കല  വവഹസ്ക്കൂളുകേള,  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫഭാഷന
ഡനിവവസനനിലാംഗട്ട്  മുതലഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില പസ്തുത വസന്റെര് മുകഖന
അക്കഭാദമനികേട്ട് പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുകണഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനലാം  മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  എത്ര  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ)  6-9-1990-ലഭാണട്ട്  കേരനിക്കുലലാം  വഡവലപട്ട്വമന്റെട്ട്  വസന്റെര്  എന്ന
കപരനിലുള സഭാപനലാം രൂപതീകൃതമഭായതട്ട്. പനിന്നതീടട്ട് 25-7-2014-ല കസ്റ്റേറട്ട് ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  വടകനിക്കല  ടതീകചഴട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്,  കേളമകശ്ശേരനി  എന്നട്ട്  ഇദൗ
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സഭാപനത്തനിവന്റെ  കപരട്ട്  പുനര്നഭാമകേരണലാം  വചേയ്തു.  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,
മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കപഭാളനിവടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,
വടകനിക്കല  ലഹസ്ക്കൂള,  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  വകേഭാകമഴലല  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്,   ഗവണ്വമന്റെട്ട്
ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫഭാഷന  ഡനിലസനനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവയവട  അഡനിഷന,
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷരണലാം,  കചേഭാദലകപപര്  തയ്യഭാറഭാക്കല,
ഇനലയകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  വസമനിനഭാറുകേള,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില ഇതുവവര നടപനിലഭാക്കനിയ പരനിപഭാടനികേളുവട ലനിസ്റ്റേട്ട്
അനക്സര് 1-ലുലാം* നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേളുവട ലനിസ്റ്റേട്ട് അനക്സര് 2-ലുലാം*

പതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന.  കൂടഭാവത  എന.ബനി.എ.  അവകഡനികറഷന,  ഇ-യന
കസഭാക്കണ്  ടൂകടഭാറനിയല,  കപവസന്റെട്ട്  ആക്ടനിവനിറതീസട്ട്,  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുവച്ചുലാം  നടത്തുന്ന  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  പരനിപഭാടനികേള,  വടകനിക്കല
എക്സനിബനിഷന എന്നനിവയലാം ഇനനി നടത്തഭാനുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കപഭാളനിവടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേള,
വടകനിക്കല  ലഹസ്കുള,  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  വകേഭാകമഴലല  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്,   ഗവണ്വമന്റെട്ട്
ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫഭാഷന  ഡനിലസനനിലാംഗട്ട്   മുതലഭായ  സഭാപനങ്ങളനില
അക്കഭാഡമനികേട്ട് പരനികശഭാധനകേള ഇദൗ സഭാപനലാം സമയബനനിതമഭായനി നനിര്വഹനിചട്ട്
വരുന.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  2  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ഇദൗ
സഭാപനത്തനിനഭായനി ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

മതലബനനത്തനിനട്ട് അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങള

13(*703)    ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മതലബനനത്തനിനട്ട് അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് പുതനിയതഭായനി ആവനിഷരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആരുവടവയല്ലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  പകയഭാജനവപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എവനല്ലഭാലാം ?

മതലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :

(എ)  മതലബനനത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാന  സദൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്,
കകേരളതതീരകദശവനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  മതലവഫഡട്ട്  എന്നനിവ  വഴെനി  വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം I ആയനി
കചേര്ക്കുന. *  

(ബനി)  അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്,
ഫനിഷറതീസനിവന്റെ ഇതര ഏജനസനികേളഭായ അഡഭാക്കട്ട്,  ഫനിര്മ,  സഭാഫട്ട്,  മതലവഫഡട്ട്
എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയഭാണട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പരനിസനിതനി
വകുപട്ട്, വനലാം വകുപട്ട്, ആകരഭാഗല വകുപട്ട്, വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുവട
സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള, കകേന്ദ്രപദതനികേള, RKVY, NABARD, NFDB,
KIIFB തുടങ്ങനിയ വനിഭവ കസഭാതസ്സുകേളനില നനിനലാം ഫണട്ട് കേവണത്തുന. 

അണ്എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളുവട ഗുണനനിലവഭാരലാം

14(*704)   ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) അണ് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളുവട ഗുണനനിലവഭാരലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.-യവട  ഏകേതീകൃത  സനിലബസട്ട്  വസക്കനഡറനി
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനട്ട്  മഭാത്രലാം  ബഭാധകേമഭായനിരനിവക്ക  സലാംസഭാനവത്ത  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.
വനിദലഭാലയങ്ങള  വലതലസമഭായ  സനിലബസട്ട്  പകേഭാരലാം  വടക്സട്ട്റട്ട്  ബക്കുകേളക്കട്ട്
അമനിതവനിലയലാം ഉയര്ന്ന ഫതീസുലാം ഈടഭാക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  സ്കൂളുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവനിടങ്ങളനിവല  സനിലബസട്ട്,  മറട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വചേലവുകേള  തുടങ്ങനിയവ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം  എവനങനിലുലാം
മഭാനദണങ്ങളുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുവടകമല  എവനങനിലുലാം  നനിയനണലാം  വകേഭാണട്ട്
വരുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിടനില്ല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അണ്എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേള  കൂടുതല  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാര്  നയമവല്ലങനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമ  പകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാര
ത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന  പസ്തുത  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ
നനിയമവുലാം ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിച്ചുള വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി  (അദലഭായലാം  5
ചേടലാം  2,  2A,  KER  1959)  സര്ക്കഭാര്   അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയവട
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനവത്തക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട്
വരുന. സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്ന സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ. സ്കൂളുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  എന.ഒ.സനി.  നലകുന്നതട്ട്  വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലനനിനലാം
7-10-2011-ല പുറത്തനിറക്കനിയ സ.ഉ.(ലകേ)202/2011/വപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനില നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് അനുസരനിചഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പസട്ട് വണ് ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെട്ട് പരതീക്ഷ

15(*705)   കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ) പസട്ട് വണ് പരതീക്ഷയവട ഫലലാം വന്നതനിനുകശഷലാം റനിസളടട്ട് വമചവപടുത്തു

ന്നതനിനട്ട് പരതീക്ഷ എഴതണവമങനില നനിലവനില എവനല്ലഭാലാം നനിബനനകേളഭാണുളതട്ട് ;
എത്ര വനിഷയങ്ങള പരമഭാവധനി ഇലാംപ്രൂവട്ട് വചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുലാം ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  റനിസളടട്ട് വമചവപടുത്തഭാനുള പരതീക്ഷകേളനില ഇപകേഭാരലാം നനിബനനകേള 
ഏര്വപടുത്തഭാനുള കേഭാരണലാം എനഭാവണന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;
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(സനി)  കൂടുതല വനിഷയങ്ങളനില റനിസളടട്ട് വമചവപടുത്തണവമന്നട്ട് ആഗഹനിക്കുന്ന

കുടനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള വലവസകേള തടസ്സമഭാകുനകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  റനിസളടട്ട്  വമചവപടുത്തഭാനുള പരതീക്ഷകേള എഴതുന്നതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി

വനിഷയങ്ങളുവട  എണ്ണത്തനില  നനിശയനിചനിട്ടുള  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ)  ഒന്നഭാലാം  വര്ഷ  പരതീക്ഷ  എഴതനിയ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കസഭാര്

വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടത്തുന്ന ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെട്ട് പരതീക്ഷയട്ട് മൂന്നട്ട് വനിഷയങ്ങള വവര

എഴതഭാലാം എനള നനിബനനയഭാണട്ട് നനിലവനിലുളതട്ട്.

(ബനി)  ഒന്നഭാലാം  വര്ഷ  പരതീക്ഷയട്ട്  ചേനില  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി

കസഭാറുകേള കുറഞകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങളനില കകേഭാഴട്ട് കേഭാലയളവനില തവന്ന അവ

വമചവപടുത്തുന്നതനിനുള  അവസരലാം  എന്ന  നനിലയഭാണട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെട്ട്  പരതീക്ഷ

ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. അദലയന കേഭാലയളവനില നടത്തുന്ന പരതീക്ഷ ആയതനിനഭാല

കൂടുതല  പവൃത്തനി  ദനിനങ്ങള  നഷ്ടവപടഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള  കമതീകേരണങ്ങള

ക്കഭായനിടഭാണട്ട് നനിബനനകേള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  കൂടുതല വനിഷയങ്ങളനില റനിസളടട്ട് വമചവപടുത്തണവമന്നട്ട് ആഗഹനി

ക്കുന്ന കുടനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള വലവസകേള തടസ്സമഭാകുനണട്ട്. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുവട പവര്ത്തനലാം

16 (*706)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളുവട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

കേഭാലഭാനുസൃതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നവതന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഒരു  വലക്തനിയവട  ഭൂമനിവയ  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്,

നനിരവധനി  കരഖകേള  പരനികശഭാധനികക്കണനിവരുന്നതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു

വലക്തനിയവട  ഭൂസസ്വത്തുക്കവളല്ലഭാലാം  ഒറ  അക്കദൗണട്ട്  നമ്പറനില  കരഖവപടുത്തുന്ന

യൂണതീക്കട്ട് തണകപര് സനിസ്റ്റേലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആധഭാരലാം  ചേമയ്ക്കുകമ്പഭാൾ  തവന്ന ബനവപട  സര്വറുകേളനില  കരഖവപടു

ത്തുകേയലാം ആധഭാര്  കേഭാര്ഡുമഭായനി  ലനിങട്ട്  വചേയ്യുകേയലാം  വചേയ്യുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം  വകേഭാണ

വന്നഭാല അനധനികൃതമഭായനി ഭൂമനി വഭാങ്ങനിക്കൂട്ടുന്നവവര തടയഭാന കേഴെനിയവമന്നതനിനഭാല,

പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നടപനില വരുത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന):

(എ)  വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുവട പവര്ത്തനലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭാക്കനി പരനിഷരനിചട്ട്

കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയവട

സഹഭായകത്തഭാവട  തഭാവഴെപറയന്ന  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

•ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട്

•സലാംകയഭാജനിത ഓണ്വവലന കപഭാക്കുവരവട്ട് (വറലനിസട്ട്)

•ഇ-കപവമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം

•ആര്.ആര്. ഓണ്വവലന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  സലാംസഭാന തലത്തനില രജനിസ്റ്റേര് വചേയ്യുന്ന ആധഭാരങ്ങളുവട വനിവരങ്ങള

ഓണ്വവലനഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ആയതട്ട് കസ്റ്റേറട്ട്  ഡഭാറഭാ വസന്റെറനില സഭാപനിചനിട്ടുള

കകേന്ദ്ര വസര്വറനില സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം  രജനികസഷന വകുപനില

ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണട്ട്.  പമഭാണങ്ങള  രജനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട്  ആധഭാര്

നനിര്ബനമഭാക്കുകേയലാം  കേക്ഷനികേള  ഓണ്വവലനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന  ആധഭാര

വനിവരങ്ങകളഭാവടഭാപലാം പസ്തുത ആധഭാര് വഎ.ഡനി.  നമ്പര് കൂടനി നലകുകേയലാം ആയതട്ട്

UIDAI വവസറ്റുമഭായനി ലനിങട്ട് സഭാദലമഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തഭാല ഒരഭാളുവട കപരനില രജനിസ്റ്റേര്

വചേയ്തനിട്ടുള  പമഭാണങ്ങളുവട  വനിവരങ്ങള  കകേരളഭാ  രജനികസഷന  വകുപനിവന്റെ

വവബ്വവസറനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുള  തതീരുമഭാനവുലാം

തുടര്നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനികക്കണതട്ട് രജനികസഷന വകുപനിലനനിന്നഭാണട്ട്. 

1752/2018.
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ശഭാസതീയ മതലബനന രതീതനികേളുവട പരനിശതീലനലാം

17(*707)    ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാക്സനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ആഴെക്കടലനിലുലാം  തതീരക്കടലനിലുലാം  വനികദശ കടഭാളറുകേളുവട
കേടനകേയറലാം മതല സമ്പത്തനിവന്റെ കശഭാഷണത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  1980-വല വകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.  ആക്ടനിവല വലവസകേള,  പങഭാളനിത്ത
വനിഭവ പരനിപഭാലനത്തനിലുലാം നനിയനണത്തനിലുലാം ഉദൗന്നനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷരനി
ക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പഭാകദശനികേ-ജനില്ലഭാതലത്തനില  മതല  വനിഭവ  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  കേദൗണ്സനി
ലുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിനഭാശകേരമഭായ  മതലബനന  രതീതനികേളുലാം  മതല
കുഞങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതുലാം  നനിയമലാംമൂലലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  ശഭാസതീയമഭായ
മതലബനന രതീതനികേള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

മതലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ആഴെക്കടലനിലുലാം  തതീരകദശക്കടലനിലുലാം  വനികദശ
കടഭാളറുകേളുവട  കേടനകേയറലാം  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ  കശഭാഷണത്തനിനട്ട്  ഒരു  കേഭാരണ
മഭാവണന്നട്ട്  കബഭാദലവപടനിട്ടുണട്ട്.  കേടലനിവല  200m-500m  വവര ആഴെമുള പകദശലാം
ശരഭാശരനി  തതീരത്തുനനിനലാം  32-40  വവര  nautical  mile  നുളനില  വരുന്ന
പകദശമഭാണട്ട്.  നമ്മുവട  പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  കബഭാട്ടുകേളുലാം  വളവര
കൂടുതലഭായനി മതലബനനലാം നടത്തുന്ന പകദശമഭാണനിതട്ട്.  ഇവനിവടയള വനിഭവങ്ങവള
കൂടുതല  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  വനികദശ  കടഭാളറുകേളക്കട്ട്  ഇവനിവട
മതലബനനലാം  നടത്തഭാന  അനുമതനി  നലകേനി  ഇദൗ  പകദശലാം  ഒരു  Buffer  Zone
ആയനി നനിലനനിര്ത്തണവമന്ന കഡഭാ.  മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിവല ശനിപഭാര്ശ
ഒഴെനിവഭാക്കണവമന്നട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  Letter  of  Permit
വലവസയനില വനികദശ കടഭാളറുകേള ഇദൗ പകദശത്തട്ട് മതലബനനലാം കമഭാതതീതമഭായനി
നടത്തുന്നതട്ട്  സലാംസഭാന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതലലാം  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്
കുറയന്നതനിനനിടയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആഴെക്കടലനില  മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  Letter
of  Permit  നലകുന്നതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  വനികദശ കടഭാളറുകേളക്കട്ട്  Letter  of
Permit  നലകുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തലഭാക്കണവമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലവപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  1980-വല കകേരള മവവറന
ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  റഗുകലഷന  ആക്ടനിവല  വലവസകേള  പങഭാളനിത്ത  വനിഭവ  പരനിപഭാലന
ത്തനിലുലാം നനിയനണത്തനിലുലാം ഊന്നനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
ഫനിഷറതീസട്ട്  അഡതീഷണല  ഡയറക്ടര്  വചേയര്മഭാനഭായലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിവല
ഉയര്ന്ന വടകനിക്കല വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്, എക്സനികേതടതീവട്ട് ഡയറക്ടര് ഫനിര്മ, CIFT,
CMFRI  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുവട  പതനിനനിധനികേള  അലാംഗങ്ങളഭായലാം  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പഭാകദശനികേ  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില  മതലവനിഭവ  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്
കേദൗണ്സനിലുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള പഭാരലാംഭ ചേര്ചകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേരള
മവവറന ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  വറഗുകലഷന ആക്ടട്ട്,  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷരനിക്കുന്നതനിലൂവട
പഭാകദശനികേ  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള,  ശഭാസജര്,  പണനിതര്,
ഉകദലഭാഗസര്,  മറട്ട്  തല്പര  കേക്ഷനികേള  എന്നനിവവര  ഉളവക്കഭാളനിച്ചുള
കകേഭാ-മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  കേദൗണ്സനില  മതലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്
ഉദഭാത്തമഭാവണനള  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്  പഭാഥമനികേ  ചേര്ചയനില  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിനഭാശകേരമഭായ  മതലബനന  രതീതനികേള  മുകഖന  വചേറുമതലങ്ങവള
പനിടനിവചടുക്കുന്നതട്ട്  മതലസമ്പത്തനിവന  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടതനിവന  തുടര്ന്നട്ട്  14  ഇനലാം  മതലങ്ങളുവട  വചേറുമതലങ്ങവള
പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  ഇനലാം  മതലങ്ങവള
ഇദൗ പടനികേയനില ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാവത മതലബനന
കബഭാട്ടുകേളുലാം വളങ്ങളുലാം ഇപകേഭാരലാം നനിയമവനിരുദ പവൃത്തനികേള വചേയ്യുന്നതട്ട് തടയഭാന
കകേരള മവവറന ഫനിഷനിലാംഗട്ട് വറഗുകലഷന ആക്ടനിവല വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
കബഭാടട്ട്  ഇലാംപദൗണട്ട്  വചേയ്തട്ട്  പനിഴെ  നലകേഭാറുണട്ട്.  വനിനഭാശകേരമഭായ  മതലബനന
രതീതനികേള  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ  വളര്ചവയ  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനവവന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനിവരുന. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേവള അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുന്ന പദതനി

18(*708)  ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മഭാന്ദല  വനിരുദ പഭാകക്കജനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേവള അനര്

കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ പദതനിയനില ഏവതല്ലഭാലാം
ഫദൗകണഷനുകേളഭാണട്ട് സഹകേരണലാം വഭാഗഭാനലാം വചേയ്തനിട്ടുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

1752/2018.
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(ബനി)  ഈ  ഫദൗകണഷനുകേള  ഏവതല്ലഭാലാം  രതീതനിയനിലുള  സഹകേരണമഭാണട്ട്
വഭാഗഭാനലാം വചേയ്തനിട്ടുളതട്ട് ;

(സനി) ഈ വര്ഷലാം ഏവതങനിലുലാം ഫദൗകണഷവന്റെ സഹകേരണലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ-സനി)  2016-17-വല  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
28-9-2016-വല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  41/2016/ആ.സ.വ.  പകേഭാരലാം  1000  സ്കൂളുകേവള
അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനുള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനവണങനിലുലാം  വനിവനിധ
സസ്വകേഭാരല ഏജനസനികേളനിലനനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

വറയനില പഭാത ഇരടനിപനിക്കല

19(*709)  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പുലര്ത്തനിയ  നനിസ്സലാംഗത  വറയനിലപഭാത  ഇരടനിപനിക്കു

ന്നതുമഭായനി  ബനവപട  പവൃത്തനികേളനിലുലാം  കകേരളത്തനിവല  വറയനില  ഗതഭാഗത
വനികേസനത്തനിനുലാം കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിവചന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ ;

(ബനി)  തതീരകദശ വറയനിലപഭാത ഇരടനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2011-2016
കേഭാലയളവനില  എവനിവടവയല്ലഭാലാം  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്;  ഇകപഭാള
പസ്തുത പഭാത ഇരടനിപനിക്കലനിവന്റെ അവസ എനഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം-കകേഭാടയലാം-എറണഭാകുളലാം  പഭാതയവട  ഇരടനിപനിക്കല
നടപടനിയലാം ഇലകനിഫനികക്കഷന നടപടനികേളുലാം ഇഴെഞനതീങ്ങുന്നതട്ട് അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ  അടനിയനര  നടപടനികേള  ഉണഭാകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
വചേലുത്തുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന) :

(എ) ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.
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(ബനി)  തതീരകദശ വറയനിലപഭാത ഇരടനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആലപ്പുഴെ
ജനില്ലയനിവല  കുടനഭാടട്ട്,  കേഭാര്ത്തനികേപളനി,  അമ്പലപ്പുഴെ  എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി
തകേഴെനി, വചേറുതന, കുമഭാരപുരലാം, ഹരനിപഭാടട്ട്, കേരുവറ, വതീയപുരലാം, അമ്പലപ്പുഴെ, കേരുമഭാടനി
എന്നതീ വനികല്ലജുകേളനില ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടപടനികേളക്കുവനികധയമഭായനി 28-2-2017-ല പൂര്ത്തനിയഭാക്ക
ത്തക്കവനിധലാം പഭാത ഇരടനിപനിക്കുന്നതനിനുള പവര്ത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി) സമ്മേര്ദ്ദേലാം വചേലുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

മതലബനനത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലകേള

20(*710)  ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാക്സനി :
ശതീ  .   വകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  മതലബനന  വളങ്ങളുവട  യനവലക്കരണത്തനിനഭായനി
എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മതലബനനത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വപലഭാജനികേട്ട്  വലയവട
പകതലകേതകേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മതലബനനത്തനിനഭായനി  ഇകപഭാള  പചേഭാരത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  ഡയമണട്ട്
വലയട്ട്  പകേരലാം  സസ്വയര്  വല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

മതലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  മതലബനന  വളങ്ങളുവട  യനവലക്കരണ
ത്തനിനഭായനി  50  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട നഭാടനവളങ്ങളുവട ആധുനനികേ
വലക്കരണലാം/യനവലക്കരണലാം എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പരമ്പരഭാഗത
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  10  എചട്ട്.പനി.ക്കട്ട്  തഭാവഴെയള  Outboard  കമഭാകടഭാറുകേള
മഭാറനിവയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് സബ്സനിഡനി നലകുകേ എന്നതഭാണട്ട് പദതനിലക്ഷലലാം. 2016-17-ല
ബഡ്ജറനില 80 ലക്ഷലാം രൂപ ഇദൗയനിനത്തനില വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന. 
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(ബനി)  ഉപരനിതല  മതലങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വലകേവളയഭാണട്ട്  വപലഭാജനികേട്ട്  വലകേള  എനപറയന്നതട്ട്.  എന്നഭാല
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  വപലഭാജനികേട്ട്  കടഭാള  വലകേവളയഭാണട്ട്  വപലഭാജനികേട്ട്  വല
എന്നതുവകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വപലഭാജനികേട്ട്  കടഭാള  വലകേള  സമുദത്തനിവന്റെ
ഉപരനിതലത്തനില ബഭാഗട്ട് രൂപത്തനില ഒകന്നഭാ രകണഭാ കബഭാട്ടുകേള കചേര്ന്നട്ട് വലനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുള  വലകേളഭാണട്ട്.  രണട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  കചേര്ന്നട്ട്  മതലബനനലാം
നടത്തുന്നതനിവന വപയര് കടഭാളനിലാംഗട്ട് എന്നട്ട് വനിളനിക്കുന. സലാംസഭാനത്തട്ട് വപലഭാജനികേട്ട്
കടഭാള വലകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള മതലബനനലാം നടത്തുന്നതുമൂലലാം മതലസമ്പത്തനിനട്ട്
നഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  വപലഭാജനികേട്ട്  കടഭാളവനറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വപലഭാജനികേട്ട്  കടഭാളനിലാംഗട്ട്,  വപലഭാജനികേട്ട്  ആന്റെട്ട്  മനിഡട്ട് -വഭാടര്
കടഭാളവനറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള മതലബനനലാം എന്നനിവ നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വ  മതലബനന  വപരുമഭാറചടത്തനിവന്റെ  വവളനിചത്തനില,
ഹഭാനനികേരമഭായ  മതലബനന  രതീതനികേള,  ആവശലത്തനിനട്ട്  വളര്ചവയത്തഭാത്ത
മതീനുകേളുവട  പനിടനിത്തലാം,  വനിപണനലാം,  വനിഭവസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം  വചേയ്തട്ട്  സമുദമതലബനന  കമഖലയനില  സുസനിര  വനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്  കകേരള മലറന ഫനിഷറതീസട്ട് വറഗുകലഷന ആക്ടട്ട് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു കേമ്മേനിറനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനില രൂപതീകേരനിചതട്ട്.  ഇകപഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലകേളുവട  അളവട്ട്,  വലകേണ്ണനികേളുവട  ലസസട്ട്,  രൂപലാം
തുടങ്ങനിയവയനില നനിയനണലാം വകേഭാണവരുന്നതനിനുള നടപടനികേള പസ്തുത കേമ്മേനിറനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മതലബനനത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  മതലബനനകടഭാള
വലകേളുവടയലാം  വചേമ്മേതീന വലകേളുവടയലാം  ഡയമണട്ട്  രൂപത്തനിലുള  കേണ്ണനികേള  മഭാറനി
സസ്വയര് രൂപത്തനിലുളവ ആക്കുന്നതനിനുള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മഴെക്കഭാലവത്ത വവളവപഭാക്കലാം കനരനിടുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള

21(*711)   ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മണ്സൂണ് കേഭാലത്തുണഭാകുന്ന വവളളവപഭാക്കലാം കനരനിടുന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനി

ചനിട്ടുളള മുനകേരുതലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കറഭാഡുവക്കുകേളനിലുലാം വപഭാതുസലങ്ങളനിലുമുളള മരങ്ങള മറനിഞവതീണുലാം
പഴെക്കമുളള മതനിലുകേളുലാം വകേടനിടങ്ങളുലാം ഇടനിഞട്ട് വതീണുലാം ഉണഭാകേഭാവുന്ന അപകേടങ്ങള
പരമഭാവധനി ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  മഴെവവളവമഭാഴക്കട്ട്  തടസ്സവപടുത്തുന്ന  തരത്തനിലുളള  കേകയ്യറങ്ങള
ഒഴെനിപനിക്കഭാന അടനിയനര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ) കേഭാലവര്ഷ തയ്യഭാവറടുപ്പുമഭായനി ബനവപടട്ട്  2-5-2016-ലുലാം 3-5-2016-ലുലാം
സലാംസഭാന ദരനിതഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷണറുവട രണട്ട് കയഭാഗങ്ങള കചേരുകേയലാം മണ്സൂണ്
മുവന്നഭാരുക്കത്തനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എല്ലഭാ ജനില്ലകേളക്കുലാം നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അപകേടഭാവസയനില  നനിലക്കുന്ന  മരങ്ങളുലാം  ചേനില്ലകേളുലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവടയലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  (കറഭാഡട്ട്  ഡനിവനിഷവന്റെ)
വന്റെയലാം  കനതൃതസ്വത്തനില  മുറനിച്ചുമഭാറനി  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ജനില്ലഭാതലത്തനില
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള  വകേടനിടത്തനിവന്റെയലാം  പഴെക്കലാം  വന്ന  വകേടനിടങ്ങള,
മതനിലുകേള  എന്നനിവയവടയലാം  സുരക്ഷ  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപ
ഡയറക്ടര്,  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (വകേടനിടലാം)  അധനികൃതര്  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) മഴെവവളത്തനിവന്റെ ഒഴക്കനിവന തടസ്സവപടുത്തുന്ന തരത്തനിലുള കേകയ്യറങ്ങള
നനിയമപകേഭാരമുള കനഭാടതീസട്ട് നലകേനി ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലഭാന്റെട്ട് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളുവട അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനലാം

22(*712)   ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ) ഗവണ്വമനറട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില പഠനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വതഭാഴെനിലധനിഷനിത

ലനപുണല  വനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എവനങനിലുലാം  പദതനികേള  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉവണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ശഭാസ-മഭാനവനികേ വനിഷയങ്ങളനിലവപട നവതീന കകേഭാഴ്സുകേള ഗവണ്വമന്റെട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനില  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം  തടസ്സമുകണഭാവയന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളുവട  അടനിസഭാന  സദൗകേരലവനികേസനത്തനിനുലാം
പഠന നനിലവഭാര  മനികേവനിനുലാം  എവനഭാവക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ)  ഉണട്ട്.

1. ഗവണ്വമന്റെട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജുകേളനില പഠനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

വതഭാഴെനിലധനിഷനിത  ലന പുണല  വനികേസനത്തനിനഭായള  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ആറനിങ്ങല,

ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  കകേഭാടയലാം,  പനി.ടനി.എലാം.  ഗവണ്വമന്റെട്ട്

കകേഭാകളജട്ട് വപരനിനലമണ്ണ, സനി. അചേതത കമകനഭാന വമകമ്മേഭാറനിയല

കകേഭാകളജട്ട്  തൃശ്ശൂര്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  നനിലവനില  വതഭാഴെനിലധനിഷനിത

കകേഭാഴ്സുകേള ഉള കകേഭാകളജുകേള

2. ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  വപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം

സലാംയക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന അഡതീഷണല സനില അകേസ്വനിസനിഷന

കപഭാഗഭാലാം  (അസഭാപട്ട്)  പദതനി  സലാംസഭാനവത്ത  41  സര്ക്കഭാര്

കകേഭാകളജുകേളനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. (അനുബനലാം 1, 2 ഉളടക്കലാം

വചേയ്യുന.)*

(ബനി)  ശഭാസ  വനിഷയങ്ങളനില  നനിലവനിലുളതനില  അധനികേമഭായനി  നവതീന

കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഭാബട്ട്  സദൗകേരലങ്ങള  സഭാപനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

മഭാനവനികേ വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനില  അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങള  സഭാപനി

കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളുവട അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങള വമചവപടു

ത്തുന്നതനിനഭായനി  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളനിവല  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം

അനുവദനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  പഠന നനിലവഭാരലാം  വമചവപടു

ത്തുന്നതനിനഭായനി  ഫഭാക്കലറനി  വഡവലപ്വമന്റെട്ട്  കപഭാഗഭാലാം,  FLAIR  ഗകവഷണ

സഹഭായ പദതനി  (SSP)  പഠനിതഭാവനികനഭാവടഭാപലാം  (WWS)  ആസയര് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

പദതനി  എന്നനിവയഭാണട്ട്  നനിലവനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത  19

സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില  അസഭാപനിവന്റെ  വതഭാഴെനില  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുന്ന  സനില

വഡവലപ്വമന്റെട്ട് വസന്റെറുകേള (SDC) സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കദശതീയപഭാതകേള നഭാലുവരനിയഭാക്കഭാനുള പവൃത്തനി

23 (*713)   ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കദശതീയപഭാതകേൾ നഭാലുവരനിയഭാക്കഭാനുള പവൃത്തനിയവട

നനിലവനിവല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലലാം ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ  ;  എണ്പതട്ട്
ശതമഭാനലാം  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തട്ട്  നലകേനിയഭാല  മഭാത്രകമ  കദശതീയ  പഭാത  അകതഭാറനിറനി
പവൃത്തനി ഏവറടുക്കുകേയള എന്ന വലവസയനില മഭാറലാം  വരുത്തഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഇടവപടല വകേഭാണട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്രകപവര  പുനരധനിവസനിപനി
കക്കണതഭായനി  വരുവമന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പഭാതകേളുവട അലലനവമന്റെട്ട് നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേൾ ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന):

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പധഭാന  കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്.  17-ഉലാം

എന.എചട്ട്. 47-ഉലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ എന.എചട്ട്.ഡനി.പനി. പദതനിയനിലവപടുത്തനി

45  മതീറര്  ലറ റട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില  സലകമവറടുത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ

4  വരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ഇതനില  വഭാളയഭാര്  മുതല അരൂര് വവരയള  കദശതീയപഭാത  47  (വഭാളയഭാര്  മുതല

ഇടപളനി വവര പുതനിയ എന.എചട്ട്  544-ഉലാം ഇടപളനി മുതല അരൂര് വവര പുതനിയ

എന.എചട്ട്  66  ഉലാം)  സലവമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത

കദശതീയപഭാത പുതനിയ എന.എചട്ട്. 66-വന്റെ കേഴെക്കൂടലാം മുതല കേഭാകരഭാടട്ട്  വവരയള 43

കേനി.മതീ.  ലബപഭാസനിവന്റെ  സലവമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.

സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ  നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനലാം  കശഷനിക്കുന്നതട്ട്

തലപഭാടനി  മുതല  ഇടപളനി  വവരയലാം  (420  കേനി.മതീ)  കചേര്ത്തല   മുതല  കേഴെക്കൂടലാം

വവരയലാം  (172.9  കേനി.മതീ)  അടങ്ങുന്ന പുതനിയ എന.എചട്ട്  66  ആണട്ട്.  എന്നഭാല ഇദൗ

1752/2018.
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ഭഭാഗവത്ത കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിവന്റെ സലവമടുപനില പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകേഭാതനിരുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില നഭാഷണല ലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല (എന.എചട്ട്.എ.വഎ.)

ഇദൗ  പഭാതയവട  വനികേസന  പദതനിയനില  നനിനലാം  പനിന്മഭാറുകേയണഭായനി.  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിരനരമഭായ  അഭലര്തന  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത

മനഭാലയലാം  എന.എചട്ട്.എ.വഎ.-ക്കട്ട്  ഇദൗ  പദതനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. കദശതീയപഭാതയവട വതീതനി 45 മതീററഭായനി അലാംഗതീകേരനിച്ചുലാം ഇതനിനഭായള

സലവമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  അലലനവമന്റെനിലുള  പശങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുവഭാന ചേതീഫട്ട്  വസകടറനിയവട കനതൃതസ്വത്തനിലുള ഒരു ഉന്നതതല കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇദൗ വനികേസനത്തനിനുകവണ പുതുക്കനിയ

വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ (ഡനി.പനി.ആര്.) കേണ്സളടന്റെട്ട് മുഖഭാനരലാം നടത്തനിവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല കേണ്ണൂര് വവരയളതുലാം കേണ്ണൂര് മുതല വവങ്ങളലാം വവരയളതു

മഭായ  ഭഭാഗങ്ങളുവട  സലവമടുപട്ട്  നല്ല  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.   2017  കമയട്ട്  മഭാസലാം

ആദലകത്തഭാവട ഇദൗ ഭഭാഗവത്ത പവൃത്തനി തുടങ്ങഭാനഭാകുവമന്നഭാണട്ട് NHAI  അധനികൃതര്

ബഹു. മുഖലമനനിയവട അദലക്ഷതയനില കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില അറനിയനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി) തലപഭാടനി മുതല ഇടപളനി വവരയള ഭഭാഗങ്ങളനില വനിവനിധ റതീച്ചുകേളനില

ഭൂമനികയവറടുക്കല  നടപടനികേള  നടനവരുനണട്ട്.  കചേര്ത്തല  മുതല  കേഴെക്കൂടലാം

വവരയള ഭഭാഗങ്ങളനില  30.50  മതീറര്  ലററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ ലഭലമഭാണട്ട്.  കശഷനിക്കുന്ന

സലവമടുപട്ട് പുതുക്കനിയ വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കല പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല

മഭാത്രകമ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.  നനിലവനിവല  വലവസ  പകേഭാരലാം

കുറഞതട്ട്  80  ശതമഭാനലാം  സലകമവറടുക്കല  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  പദതനി

നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  കേണ്സഷനവറ  ഏലപനിക്കഭാന  കേഴെനിയകേയള്ളു.  എന്നഭാല

ഇക്കഭാരലത്തനില  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനിയമഭായനി

നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില  60  ശതമഭാനലാം  സലവമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല  തവന്ന

പവൃത്തനിയവട നനിര്വഹണലാം തുടങ്ങഭാവമന്നട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പുതുക്കനിയ വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കല  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല

മഭാത്രകമ ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കപവര പുനരധനിവസനിപനികക്കണനി

വരുവമന്ന പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരലാം ലഭനിക്കുകേയള്ളു.

(ഡനി)  പഭാതകേളുവട  അലലനവമന്റെട്ട്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതുക്കനിയ

വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ എഗനിവമന്റെട്ട് പകേഭാരലാം 08/2016 മുതല 6 മഭാസക്കഭാലയളവനില

കേണ്സളടന്റെട്ട് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.
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ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

24 (*714)  ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനവസന്റെട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മതലവനികേസന  കബഭാര്ഡനിവനറയലാം  സലാംസഭാന  തതീരകദശ
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷവനറയലാം സലാംയക്ത സലാംരലാംഭമഭായനി ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുവവര  എത്ര  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  സഭാപനിച്ചുവവന്നട്ട്
വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം പഭാളയലാം മതലമഭാര്ക്കറട്ട് ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

മതലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ)  കദശതീയ  മതല  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാവട
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ആധുനനികേ  ശുചേനിതസ്വ  മതലമഭാക്കറ്റുകേള  കകേരള  സലാംസഭാന
തതീരകദശ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  സഭാപനിച്ചുവരുന.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
41  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില 39  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  41  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കഭായനി  ആവകേ
7709.5004  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനില  6433.007  ലക്ഷലാം  രൂപ
കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡട്ട് വനിഹനിതവുലാം 1276.497 ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവുമഭാണട്ട്.  ഇദൗ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ
മതല  വനികേസന  കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  നഭാളനിതുവവര  5510.68  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  1086.47  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കമല പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയ  39  മതലമഭാക്കറ്റുകേളനില  34  എണ്ണലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  3
എണ്ണത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 2  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവശലമയ സലലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിടനില്ല. 

1752/2018.
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(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പഭാളയത്തട്ട്  ഒരു
ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  കകേരള
സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി

25 (*715)   ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   വകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  3  വസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം പതനിച്ചുനലകുവമന്ന

പഖലഭാപനത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില നനിരവധനി കപവര കേടലഭാസട്ട് പടയലാം നലകേനി
വഞനിച്ചു എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവരുളവപവട  അര്ഹരഭായ  ഭൂരഹനിതര്വക്കല്ലഭാലാം  3  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനി
വതീതവമങനിലുലാം നലകേഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഭൂരഹനിതരഭായനി  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങള  ഉവണന്നഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇങ്ങവന നലകുന്ന ഭൂമനി അതതട്ട് ജനില്ലകേളനിലുളളതുലാം വഭാസകയഭാഗലവുമഭായ
സലമഭായനിരനിക്കുവമന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ)  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് 3 വസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം പതനിച്ചുനലകുന്ന 'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത
കകേരളലാം'  പദതനി  പകേഭാരലാം  പടയലാം  നലകേനിയവര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനി
ടനിവല്ലന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടയലാം  നലകേനിയവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകേഭാനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനികലയട്ട്  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളനികന്മല  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയതനിലനനിന്നട്ട് 243928 കുടുലാംബങ്ങള ഭൂരഹനിതരഭാവണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.

(സനി) 'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം' പദതനിയവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ ഭൂരഹനിത
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  അവരുവട  ജനില്ലകേളനില  നനിനള  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  നലകേനി  വരുന്നതട്ട്.
എന്നഭാല  നലകേനിയ ഭൂമനികേള  വഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാവയന്ന  ആകക്ഷപലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരലാം ആകക്ഷപങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവകശഷനിക്കുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നവതന്നട്ട്
ഉറപഭാക്കഭാനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണനിവന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം

26 (*716)  ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : 
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : 
ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവത കേനിടക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  ഫണനിലുള  തുകേവയത്രവയനലാം  അവയവട
വനിനനികയഭാഗവുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; അതനിവന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അനധനികൃത  മണലവഭാരല  തടയന്നതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  നദതീ  തതീര
സലാംരക്ഷണ കസന രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭായനി എവനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ ;
ഇങ്ങവന പകതലകേ കസന രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിവലയലാം  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.-ല  ഉള  നതീക്കനിയനിരനിപട്ട്
തുകേയവട വനിവരലാം ഇകതഭാവടഭാപലാം കചേര്ക്കുന. ഇവയവട വനിനനികയഭാഗലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  49.5  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  പവൃത്തനികേള
നടനവരുന.

2. വകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില നനിലവനിവല ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  തുകേയനില സര്ക്കഭാരനില
നനിന്നട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചട്ട്  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  10  കകേഭാടനി  9  ലക്ഷലാം രൂപ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത  7  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേളക്കട്ട്  6,97,60,000  രൂപ
എസ്റ്റേനികമറട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. പത്തനലാംതനിട ജനില്ലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം മുകഖന 9  പഭാലങ്ങള പണനിയന്ന
തനിനഭായനി  വകേഭാല്ലലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലകേളനിവല  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.-ല  നനിനലാം
9 കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

4. ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില  17,80,000  രൂപയവട  പവൃത്തനികേള നടനവരുന.
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഫണനിലനനിനലാം തുകേ നലകുന്നതഭാണട്ട്.
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5. കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനില 2015-16, 2016-17  കേഭാലയളവുകേളനില ആര്.എലാം.എഫട്ട്.
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  14  പദതനികേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  151.05  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയലാം  6  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനട്ട്
58,49,978 രൂപ വചേലവഴെനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

6. ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  2015-16  കേഭാലയളവനില  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി
40,76,525 രൂപ വചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

7. എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില  15,67,00,101  രൂപയവട  പവൃത്തനികേള  നടന
വരുനണട്ട്.

8. തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില  17  പദതനികേളക്കുള അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിച
വപഭാകപഭാസല പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.

9. മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിവനിധ പദതനികേള
ക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗതനി
യനിലഭാണട്ട്.  11  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനി
ചനിട്ടുണട്ട്.

10. പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനി  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് 5 പദതനികേളക്കട്ട് 1.57 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം അനുവദനികക്കണ
തഭായനിട്ടുണട്ട്.

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച
പവൃത്തനികേളുവട  തുകേകേള  വനിതരണലാം  വചേകയ്യണതുണട്ട്.  കൂടഭാവത
പവൃത്തനികേള അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

12. വയനഭാടട്ട് ജനില്ലയനില നനിലവനില പവൃത്തനികേള നടന വരുന്നവവയഭാനമനില്ല.

13. കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില  246.50  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  183  ലക്ഷലാം  രൂപ  നടപഭാലങ്ങളുവട
ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  വനിഹനിതമഭായനി  നലകകേണതുണട്ട്.  കൂടഭാവത  തൂക്കുപഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി 136 ലക്ഷലാം രൂപയവട പുതുക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറട്ട് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

നമ്പര് ജനില്ല തുകേ

1 2 3

1 തനിരുവനനപുരലാം 2,35,33,000.00

2 വകേഭാല്ലലാം 17,07,72,942.00
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1 2 3

3 പത്തനലാംതനിട 9,35,33,479.00

4 ആലപ്പുഴെ 29,89,396.00

5 കകേഭാടയലാം 57,44,011.00

6 ഇടുക്കനി 5,10,97,604.00

7 എറണഭാകുളലാം 13,39,19,681.00

8 തൃശ്ശൂര് 21,96,14,990.00

9 മലപ്പുറലാം 53,65,80,348.00

10 പഭാലക്കഭാടട്ട് 14,60,00,000.00

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 14,00,00,000.00

12 വയനഭാടട്ട് 2,42,86,523.00

13 കേണ്ണൂര് 4,88,00,000.00

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 3,19,32,913.00

ആവകേ 162,88,04,887,00

(സനി)  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണ  കസന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ആവശലവപടനിരുന.  പകതലകേ  കസന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിടനില്ല.

സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സമുചയ പദതനി

27 (*717)  ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .    എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീടട്ട്

ഉറപഭാക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സമുചയ പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
എങനില ആയതനിവന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാര്പനിട  മനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണങ്ങള
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി)  ഇതനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല,  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുവട  വനിതരണലാം
എന്നനിവ എപകേഭാരമഭായനിരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഇപകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകുന്ന  വതീടുകേള  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
സസ്വനമഭാക്കഭാനുള വലവസയകണഭാ; എങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ) ഉണട്ട്. കകേരളത്തനിവന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനിനുകവണനി സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളവപവട  നഭാലട്ട്  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട മനിഷന മഭാതൃകേയനില നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുളനില കകേരളത്തനിവല എല്ലഭാ
ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസ്വനമഭായനി  വതഭാഴെനില  വചേയ്തട്ട്  ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിവന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനിലപനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകു
വഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളവപവട  എല്ലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനി
കേളുവടയലാം  പകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള  സുരക്ഷനിതവുലാം
മഭാനലവുമഭായ  വതീടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ
പദതനിയവട  ലക്ഷലലാം.  പസ്തുത  പദതനിയവട  നടത്തനിപനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പദതനിയവട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായനി
സലാംസഭാനതല  പഭാര്പനിട  മനിഷനുലാം  മനിഷവന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങവള  ഏകകേഭാപനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി ജനില്ലഭാതല മനിഷനുലാം രൂപനികേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനിലുള വനിവരകശഖരണത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
വതരവഞടുക്കുന്നതനിവന്റെ മഭാനദണലാം നനിശയനിക്കുകേ,  വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുകേ,  ആയതനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുകേ,  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സര്ക്കഭാര്
കസവനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,  ഭൂമനി  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  നനിര്മ്മേഭാണ
സകങതങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുകേ,  സനി.എസട്ട്.ആര്.,  വപഭാതുജന പങഭാളനിത്തലാം എന്നനിവ
ഉളവപവട  വനിഭവസമഭാഹരണലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിവല  വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങളുവട  സഹകേരണലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കമലകനഭാട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
കൃതലമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  ഭഭാവനിയനിലുള  വവകേമഭാറങ്ങള
ഉളവപവടയള  വനിഷയങ്ങളനില  വപഭാതുവഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമയഭാസമയങ്ങളനില  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനതല  പഭാര്പനിട
മനിഷവന്റെ പധഭാന ദദൗതലങ്ങള.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 57

(സനി) പദതനിയവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ചുവവടയള വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവരഭാണട്ട് :

1. ഭൂമനിയള ഭവനരഹനിതര്.

2.  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനിലവപടുത്തനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
സഹഭായധനലാം  അനുവദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്തവര്
(പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ സഹഭായധനലാം ലഭനിചവര്), ലക്ഷലാംവതീടട്ട്
കപഭാവലയള പഴെയ പദതനികേളുവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില നനിലവനില
വഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാത്ത വതീടുകേളുളവര്.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ,  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവനമുളവര്.

4. ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്.

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണലാം നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംസഭാനതല പഭാര്പനിട മനിഷവന്റെ ദദൗതലമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഭൂമനിയള ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സഹഭായധനലാം  അനുവദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്തവര്ക്കുലാം
(പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ സഹഭായധനലാം ലഭനിചവര്),  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  കപഭാവലയള
പഴെയ  പദതനികേളുവട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിലവനില  വഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാത്ത
വതീടുളവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന/ വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളുവട ലഭലത കബഭാക്കട്ട് തലത്തനില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുവട  കമലകനഭാട  സലാംവനിധഭാനവുലാം  വഎ.ടനി.  അധനിഷനിത  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ,  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ  ഭവനമുളവര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  പഭാര്പനിട
സമുചയങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫഭാറ്റുകേളുവട/  വതീടുകേളുവട  സമുചയലാം തഭാലൂക്കട്ട്/
കബഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില  സല  ലഭലതയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണ്ണവുലാം
പരനിഗണനിചട്ട് ഏവറടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ, തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ,  കതഭാടലാം കമഖലയനികലഭാ തഭാലക്കഭാലനികേ
ഭവനമുളവര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്ന  ഭവന
സമുചയങ്ങളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം  മനിഷന  നനിശയനിക്കുന്ന  തുകേ
മുടക്കലാം  കൂടഭാവത  അടയ്ക്കുന്ന  പക്ഷലാം  15-20  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  ഫഭാറട്ട്
സസ്വനമഭാക്കഭാവുന്ന രതീതനിയനിലഭാകുലാം ഈ Affordable Housing Scheme നടപഭാക്കുകേ.

1752/2018.
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സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളുവട വനികേസനലാം

28 (*718)  ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളുവട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പല  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലുലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  ശക്തനിവപടുത്തലുലാം

ആവശലമഭാവണന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പുതുക്കനിയ  പഭാഠലപദതനിക്കനുസൃതമഭായനി,  നനിലവനിലുള  ലകബഭാറടറനി

കേളക്കട്ട്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള,  ഫര്ണതീചറുകേള,  വമഷതീനറനികേള,  ലലബറനി

പുസകേങ്ങള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ) സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേളുവട വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി

ഫണനിലുളവപടുത്തനി തഭാവഴെപറയന്ന പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനി വരുന:

1.  സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേളുവട വനികേസനലാം―

പദതനി  വകേയനിരുത്തല―12.25  കകേഭാടനി  രൂപ.  ഇതനില  M&S  (വമറതീരനിയല

സവവപസട്ട്)-ല  1.47  കകേഭാടനി രൂപയലാം  M&E (വമഷനിനറനി എകേതപ്വമന്റെട്ട്)-ല  85.75

ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  M&W  (വവമനര്  വര്ക്കട്ട്സട്ട്)-ല  5.51  കകേഭാടനി  രൂപയലാം

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേലഭാപനിറല  ഇനത്തനില  12.25  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട് ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  ക്ലഭാസട്ട്

മുറനികേള,  ലഭാബകേള,  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,  കഹഭാസ്റ്റേല,  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  തുടങ്ങനിയ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.

2.  വവലബറനി  ശഭാക്തതീകേരണലാം―സലാംസഭാനവത്ത കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജു

കേളനിവലയലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിവലയലാം വവലബറനികേളുവട ശഭാക്തതീകേരണ

ത്തനിനഭായനി 2.5 കകേഭാടനി രൂപ പദതനി വനിഹനിതമഭായനി ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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3. SITTTR (  കസ്റ്റേറട്ട് ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് വടകനിക്കല ടതീകചഴട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്
റനിസര്ചട്ട്    )    വനികേസനലാം  കേളമകശ്ശേരനി―കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിവല  ഡനികപഭാമ
സനിലബസട്ട്  പരനിഷരണവുലാം  അദലഭാപകേരുവട  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  മറട്ട്
അനുബന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കേരനിക്കുലലാം  വനികേസനവുലാം  SITTTR  മുകഖനയഭാണട്ട്
നടത്തുന്നതട്ട്.  വനിവനിധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17-ല  2  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

4.  ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേള―കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളുവട
ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  വതഭാഴെനില  സഭാധലത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കസഭാഫട്ട്  സനില വനികേസനത്തനില പരനിശതീലനലാം നലകേഭാന
ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്  സ്കൂള  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന.  2016-17-ല  80  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

5.  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനികേസനലാം―കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിവല
കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  75  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ബനവപട
അടനിസഭാന  സദൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  75  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  2016-17-ല
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

6.  വനിവര   -  വനിനനിമയ  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാ  വനികേസനലാം―എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജനിലുലാം  കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജനിലുലാം  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനിവര
വനിനനിമയ സഭാകങതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  2016-17-ല  220  ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

7.  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനിലവപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വറമഡനിയല ക്ലഭാസുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
2016-17 ല 60 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

8.  കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേമ്മേതീഷനുമഭായള  കേണക്റ്റനിവനിറനി  (NMEICT)
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിക്കഭായനി  250  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

9. കദശതീയ വതഭാഴെനിലധനിഷനിത ചേടക്കൂടട്ട് (NVEQF) രൂപതീകേരനിക്കല- സലാംസഭാന
വടകനിക്കല  വവഹസ്കൂളുകേളനിലുലാം  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനിലുലാം  നടപഭാക്കനി  വരുന.  358
ലക്ഷലാം രൂപ 2016-17 -വര്ഷത്തനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

10.  ഉത്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള―വതരവഞടുത്ത  കപഭാളനിവടകനിക്കു
കേളനില സഭാപനിക്കഭാന 2016-17-ല 11 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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11.  വടകകഭാളജനി ബനിസനിനസട്ട് ഇനകേതകബഷന വസന്റെറുകേള―വതരവഞടുത്ത
കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17-ല  22  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. സലാംസഭാനവത്ത പല കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളുലാം വടകനിക്കല വവഹസ്കൂള
അപ്കഗഡട്ട്  വചേയ്തവയഭാണട്ട്.  പഴെക്കമുള  വകേടനിടങ്ങളനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാല
അറകുറപണനികേളുലാം  ശക്തനിവപടുത്തലുലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
പദതനിയനിനത്തനില  വവമനര്  വര്ക്കട്ട്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലവപടുത്തനി  2016-17-ല  5.51
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി പദതനിയനിനത്തനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത  തുകേ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ആവശലവപടുന്നതനുസരനിചട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
നലകുനണട്ട്.

ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

29 (*719)  ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള

വനിഹനിതത്തനില  വര്ദന  വരുത്തഭാത്തതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള  പശങ്ങള  ശദയനില
വന്നനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിവല  നനിരക്കട്ട്  നനിശയനിച  കശഷലാം  വനിഭവങ്ങളുവട  വനിലയനിലുലാം
കൂലനിവചലവനിലുലാം  ഉണഭായനിട്ടുള വര്ദന കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  നനിരക്കട്ട്  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (വപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) 2911/2016/വപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  5-9-2016  പകേഭാരലാം
കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിപനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  150  കുടനികേള  വവര
കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  8  രൂപ, 151  മുതല 500  വവര കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  7  രൂപ, 501  മുതല
കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  6  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്
വര്ദനിപനിചനിട്ടുളതട്ട്.
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(സനി) 5-9-2016-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2911/2016/വപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം ഇതനികനഭാടകേലാം തവന്ന കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജലാം  പഭാചേകേ
കജഭാലനിക്കഭാരുവട കവതനവുലാം വര്ദനിപനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട് മുനപട്ട് തകേരുന്ന കറഭാഡുകേള

30(*720)   ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കറഭാഡുകേള  കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  മുനപട്ട്  തകേരുന്നതനിവന്റെ

കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാരണങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില  വവകേവക്കഭാളഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനസ്വലനിവലയലാം  ലകബഭാറടറനി
മഭാനസ്വലനിവലയലാം  വലവസകേള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന) :

(എ  &  ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത  ചേനില  കറഭാഡുകേളനില

കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  മുനപട്ട്  കകേടുപഭാടുകേള ഉണഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ

കൂടുതലുലാം  മഴെസയമത്തട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  വവളവക്കട്ടുകേള  കേഭാരണവുലാം  pipe/cable

എന്നനിവയഭായനി  എടുത്ത  കുഴെനികേളനില  ഉണഭാകുന്ന  settlement  കേഭാരണവുമഭാണട്ട്.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഗലഭാരണനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില  എവനങനിലുലാം  കകേടുപഭാടുകേള

സലാംഭവനിചഭാല അതഭാതട്ട്  കേരഭാറുകേഭാവരവക്കഭാണട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാവത  മഴെവവളലാം  വകേടനിനനിലക്കുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില

ഫണനികന്റെയലാം  സലത്തനികന്റെയലാംലാം  ലഭലതക്കനുസരനിചട്ട്  ഓട  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം

ഇന്റെര്കലഭാക്കനിലാംഗട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഭാകേനിയലാം  വവളവക്കട്ടുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാവത  കറഭാഡനിവന്റെ  ഈടട്ട്

കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത  20mm  c/c  ഒഴെനിവഭാക്കനി  MoRTH  specification
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അനുസരനിചട്ട് BM & BC വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കദശതീയ

പഭാതകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കദശതീയ പഭാതഭാവനികേസന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി

നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിവല  ഗതഭാഗത

സഭാന്ദ്രതയനുസരനിച്ചുള  ഡനിവവസന  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാല

അമനിതമഭായ ഗതഭാഗത സഭാന്ദ്രതമൂലലാം കറഭാഡുകേള തകേരുന്നതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

കദശതീയപഭാതയനിവല  നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനിലുണഭാകുന്ന  അപഭാകേതകേള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിലുലാം

പൂര്ണ്ണമഭായലാം കകേന്ദ്ര മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം അവ പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി

എന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുവഭാനുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

കറഭാഡുകേളുവട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി കറഭാഡട്ട് വമയനിന്റെനനസട്ട് നയത്തനിനട്ട് തതസ്വത്തനില

അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനി ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.) 72/2016/വപഭാ.മ.വ. തതീയതനി 22-10-2016

പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  നയകരഖയവട  പധഭാന

ഉകദ്ദേശലാം  പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുലാം,  രതീതനികേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്

പരനിപഭാലനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ

ചേടക്കൂടുകേളുലാം  നടപടനി  കമങ്ങളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനില  ഒരു  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട  കേതീഴെനില  ഒരു  പകതലകേ  വനിഭഭാഗലാം

രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡുകേളുവട  വനിശദമഭായ  വഭാര്ഷനികേ

പരനിപഭാലന കപഭാഗഭാലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം മുനകൂടനി  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതുലാം അതനിനഭാവശല

മഭായ ഫണട്ട് സസ്വരൂപനിക്കുന്നതുലാം ഈ ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട ചുമതലയഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന

തനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില

എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുവട ചുമതലയനില റതീജനിയണല ലഭാബകേളുലാം മറട്ട് എല്ലഭാ

ജനില്ലകേളനിലുലാം  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബകേളുലാം  സഭാപനിചട്ട്  പവര്ത്തനലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പവൃത്തനികേളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

വമറതീരനിയലസനിവന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  പവൃത്തനികേളുവട  നനിലവഭാരലാം

വമചവപടുത്തുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിലവനില

കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനസ്വലനില  പറഞനിരനിക്കുന്ന  പകേഭാരമഭാണട്ട്  ലഭാബകേളനില  ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പവൃത്തനികേളുവട

ബനില്ലനിവന്റെ  കപവമന്റെനിനട്ട്  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം

നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരലാം

മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസലാം ലഹകവ

1 (5847)  ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കുമരകേത്തനിവന്റെ ടൂറനിസലാം പഭാധഭാനലവുലാം  കബഭാളഗഭാടനി  പഭാലസട്ട്,  കഗഭാശതീ
എന്നതീ വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുള പധഭാന കറഭാഡട്ട് എന്ന നനിലയനിലുലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസലാം ലഹകവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ
ഫണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനിലൂവട കേവണത്തുന്നതനിനട്ട് ശമനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത ലഹകവയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
മുനലകേവയടുത്തട്ട് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം, ടൂറനിസലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുകടയലാം ബനവപട
ജനപതനിനനിധനികേളുകടയലാം  ഒരു  ലഹവലവല  കേമ്മേറനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ;  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  മവറവനങനിലുലാം  ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  പരനിഗണന
യനിലുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

മലകയഭാര ലഹകവ

2(5848)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  മലകയഭാര  വവഹകവയവട  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര
കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡഭാണട്ട് വനികേസനിപനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിചനിട്ടുവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജനില്ലയനില  ഹനില  വവഹകവ  അലലനവമന്റെനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര
പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കണവമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഏവതങനിലുലാം  പഭാലത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത ജനില്ലയനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള ഹനിലകവ അവവലനവമന്റെനിവന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?



64       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  മലകയഭാര  ലഹകവയവട  ഭഭാഗമഭായനി  133
കേനി.മതീ. കറഭാഡട്ട് ആണട്ട് വനികേസനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഹനില  ലഹകവ  അലാംഗതീകേരനിച  അലലനവമന്റെനില  48.335  കേനി.മതീ.
നതീളത്തനില വനിവനിധ പദതനികേളനില  5.50  മതീറര് വതീതനിയനില ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.
വചേയ്തട്ട് വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഹനില  ലഹകവ  അലാംഗതീകേരനിച  അലലനവമന്റെനില  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്
സലത്തുകൂടനി  കേടനകപഭാകുന്ന  പഭാണനി-പളഞനി  കറഭാഡനില  പളഞനി  പഭാലവുലാം
പടപട്ട്-ശങരലാംപടനി കറഭാഡനില കേഭാവുങഭാല പഭാലവുലാം നനിര്മ്മേനികക്കണതുണട്ട്.  അത്തനടനി
പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  വമഭാര്ത്തഭാന  മുതല  ഇടനിയടുക്ക
വവരയള 33.00 കേനി.മതീ. ഹനില ലഹകവയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വവടനിവപഭാളനിച കറഭാഡുകേളുവട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

3(5849)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കട്ട്  കറഭാഡുകേള  വവടനിവപഭാളനിക്കുകമ്പഭാള,  അവ
യഥഭാസമയലാം പുനനഃസഭാപനിക്കവപടുന്നതനിനഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
വകേഭാണ വരുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിവനിധ  പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന,  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്
അദലക്ഷനഭായ ജനില്ലഭാതല സമനിതനികേള കേഭാരലക്ഷമമല്ല എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് അതതട്ട് വസക്ഷനുകേള മുകഖന വപഭാളനിച കറഭാഡുകേളുവട പഭാച്ചുവര്ക്കുകേള
തതീര്ക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  കേതീഴെനില  വരുന്ന  കറഭാഡുകേള
വവടനിവപഭാളനിക്കുകമ്പഭാള  അവ  യഥഭാസമയലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കവണനി
വരുന്ന  തുകേ  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
പവര്ത്തനിക്കഭാനുള  അനുമതനി  നലകേഭാറുള്ളു.   ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വടണര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചട്ട് പുനരുദഭാരണ പണനികേള വചേയ്തുവരുന.
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ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയവട അനുമതനി പകേഭാരലാം നനിയമ പകേഭാരമുള

തുകേ  വറകസ്റ്റേഭാകറഷന  ഇനത്തനില  അടച്ചുമഭാത്രകമ  കറഭാഡുകേള  വവടനിവപഭാളനിക്കഭാന

കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗലാം അനുമതനി നലകുകേയള്ളു.  ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുവട അദലക്ഷതയനില

കൂടുന്ന  പബനികേട്ട് യൂടനിലനിറനി കകേഭാര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയവട തതീരുമഭാന പകേഭാരമഭാണട്ട്

കറഭാഡട്ട്  കുഴെനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  അനുവഭാദലാം  നലകുന്നതട്ട്.   കറഭാ ഡട്ട്  കുഴെനിചതനിനട്ട്

കശഷലാം  അടനിയനരമഭായനി  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  കുഴെനികേള

മൂടുകേയലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില തഭാലക്കഭാലനികേ വറകസ്റ്റേഭാകറഷന  പവൃത്തനി നടത്തനി

കറഭാ  ഡട്ട് പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുകേയലാം കവണലാം എന്ന വലവസയനിലഭാണട്ട്  അനുവഭാദലാം

വകേഭാടുക്കഭാറുളതട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളനില

ലപപ്പുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം യൂടനിലനിറനി     ഡക്ടുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുവട ജനില്ലഭാ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനിയവട പവര്ത്തനലാം

സുഗമമഭായനി  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   വവടനിവപഭാളനിച  കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണ

പവൃത്തനികേള വചേയ്യുന്നതട്ട് അതഭാതട്ട് വസക്ഷനുകേള തവന്നയഭാണട്ട്.  ഇവ യഥഭാസമയലാം

വചേയ്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനവപട  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ജപഭാന കുടനിവവള പദതനിക്കഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില അടച തുകേ

4(5850)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .     റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  ജപഭാന  കുടനിവവള  പദതനിയവട

ഡനിസനിബഡ്യൂഷന വവലന ഇടുന്നതനിനട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില

തുകേ വഡകപഭാസനിറട്ട് വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഡനിസനിബഡ്യൂഷന  വവലന  ഇടുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേലക്ടറുവട

അദലക്ഷതയനില കയഭാഗലാം കചേര്ന്നട്ട് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കറഭാഡനില കുഴെനിവയടുക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് തര്ക്കലാം നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ഡനി) ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന ഒരു ഉന്നതതല കയഭാഗലാം കചേരുന്നതനിനട്ട് നടപടനി 

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്   ജനില്ലയനില  ജപഭാന  കുടനിവവള  പദതനിയവട
ഡനിസനിബഡ്യൂഷന ലലന ഇടുന്നതനിനട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില
ഡനിമഭാന്റെട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയതനുസരനിചട്ട് തുകേ വഡകപഭാസനിറട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 26-9-2016-നട്ട് അഡതീഷണല ഡനിസനിക്ടട്ട് മജനികസറനിവന്റെ കചേമ്പറനില വചട്ട്
കചേര്ന്ന  ഡനിസനിക്ടട്ട്  വലവല  കകേഭാര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയനില  കദശതീയപഭാത
കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  എന.എചട്ട്  766  (പഴെയ  എന.എചട്ട്  212)  കേനി.മതീ.
15/000 മുതല 19/700 വവരയള കറഭാഡനില കുടനിവവള ലപപട്ട് ലലന സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് JICA-യട്ട് കുഴെനിവയടുക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കുഴെനിവയടുത്തട്ട്  സലലാം  ശരനിയഭാലാംവണ്ണലാം  നനികേത്തനി  ഉറപനിക്കഭാത്തതു
വകേഭാണലാം  ഗലഭാരന്റെനി  പതീരനിയഡട്ട്  നനിലവനിലുള  കറഭാഡുകേളനില  കുഴെനിവയടുക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത  അനുമതനി  നലകേനിയ
കേഭാലയളവനില പവൃത്തനി തതീര്ക്കഭാത്തതുലാം പശങ്ങള ഉണഭാക്കഭാറുണട്ട്.  

(ഡനി)  ഡനിസനിക്ടട്ട്  വലവല  കകേഭാര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയനില  ഇതനിവനക്കുറനിചട്ട്
ചേര്ചകേള ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  ആവശലവമങനില കൂടുതല നടപടനികേള ഉന്നത തലത്തനില
കയഭാഗലാം കചേര്ന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പൂകത്തഭാട-വപരുമ്പളലാം പഭാലലാം

5(5851) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  പൂകത്തഭാട-വപരുമ്പളലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ ;

(ബനി) ഉവണങനില അതനിവന്റെ നനിലവനിവല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവല്ലങനില  പൂകത്തഭാട-വപരുമ്പളലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമയ
ബനനിത നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   തൃപ്പൂണനിത്തുറ  പൂകത്തഭാട-വപരുമ്പളലാം  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനിയവട  പഭാരലാംഭ  നടപടനിയഭായനി  ഇനവവസ്റ്റേനികഗഷന  നടത്തനി  ഡഭാഫട്ട്
ഡനിലസന തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  വനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കു
ന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില നടന്ന അഴെനിമതനി

6 (5852)  ശതീ  .   വജയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില വലഭാപകേമഭായ

അഴെനിമതനി  നടനവവന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇക്കഭാരലത്തനില
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കപഭാജക്ടനില നടന്ന അഴെനിമതനികേവളക്കുറനിചട്ട് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില കേവണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത വകുപനില വലഭാപകേമഭായനി ഉണഭായനിരുന്ന അഴെനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജന
ത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇവ സലാംബനനിച്ചുള പരനികശഭാധനകേളുലാം നടപടനികേളുലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി നടനവരുന.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവല വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം
അകനസ്വഷനിചതനില  280-ഓളലാം  കകേസുകേളനില  120  എണ്ണത്തനില  കമകക്കടുകേള
കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബഡ്യൂകറഭായവട
അകനസ്വഷണങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള  ചുവവട കചേര്ക്കുന :

മനിന്നല പരനികശഭാധനകേള -86

വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണങ്ങള -8

സതസ്വരഭാകനസ്വഷണങ്ങള -35

വനിജനിലനസട്ട് കകേസുകേള -4

നനിലവനില 35 വനിജനിലനസട്ട് കകേസുകേള 4 വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണങ്ങള, 16
സതസ്വരഭാകനസ്വഷണങ്ങള , 17 മനിന്നല പരനികശഭാധനകേള എന്നനിവ നടനവരുന.

(ബനി) വകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കപഭാജക്ടനില നടന്ന അഴെനിമതനികേവളക്കുറനിചട്ട് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില പധഭാനമഭായലാം ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയതനിലുള വതീഴ്ചകേളഭാണട്ട്
കേവണത്തനിയതട്ട്.  കൂടഭാവത വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബഡ്യൂകറഭാ നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില കേവണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന :
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(1) എസട്ട്  .  സനി  .95/13/  മലപ്പുറലാം :

വകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഡനിവനിഷന  കുറനിപ്പുറലാം  മലപ്പുറത്തട്ട്  നടത്തനിയ  മനിന്നല
പരനികശഭാധനയനില  അനുവദനിചതനില  കൂടുതല  മരങ്ങള  മുറനിചതഭായനി  കേവണത്തനി
യനിട്ടുണട്ട്.

(2) എസട്ട്  .  സനി  . 13/14/  മലപ്പുറലാം :

കറഭാഡനിവന്റെ വതീതനി ബനില്ലനില കൂടനി കേഭാണനിചതഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(3) കേഡ്യൂ  .  വനി  .15/14/  എസട്ട്  .  ഐ  .  യ   - 1 :

അടക്കുളങ്ങര-തനിരുവല്ലലാം-പൂജപ്പുര-തനിരുമല-വലനിയവനിള-കപയഭാടട്ട്  എന്നതീ
കറഭാഡട്ട് പണനിയനിവല കമകക്കടുകേള അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന.

(4) കേഡ്യൂ  .  വനി  . 6/15/  എസട്ട്  .  ഐ  .  യ   -1 :

വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് (എന.എചട്ട്.) വടനഡര് നടപടനികേളനിവല കമകക്കടുകേവള
സലാംബനനിചട്ട്  M/s  കുടകറഭാളനി കേണ്സഷന ലപവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് കേമ്പനനി സമര്പനിച
പരഭാതനിയനില  തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  പരഭാതനിക്കട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ആലാംഗനിള
ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല തുടര് നടപടനി അവസഭാനനിപനിച്ചു.

(സനി)  പസ്തുത  വകുപനില  അഴെനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  മനിന്നല
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  വനിവനിധ  അകനസ്വഷണങ്ങളനിവല  കേവണത്തലുകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില  കുറഭാകരഭാപനിതരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  ഉചേനിതമഭായ
ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുനണട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവന്റെ
ഓഫതീസുകേളനില  വനിജനിലനസട്ട്  ഇന്റെലനിജനസനിവന്റെ  നനിരതീക്ഷണലാം  ഏര്വപടുത്തനി
അഴെനിമതനി തടയന്നതനിനുള പവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന. 

പനി.ഡബത.ഡനി. ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം

7(5853)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി  . : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) പനി.ഡബത.ഡനി. ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനി

യനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 69

(ബനി)  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  ഇലകനികേട്ട്  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള  എല്ലഭാ
കേണക്ഷനുകേളക്കുലാം  വമയനിന  കേണക്ഷനനില  നനിനമഭാത്രലാം  വയര്  വലനിക്കുന്നതട്ട്
ആവശലമഭാകണഭാവയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  കഷഭാര്ടട്ട്  സര്കേഡ്യൂട്ടുമൂലമുണഭാകുന്ന
തതീപനിടനിത്തലാം  തടയന്നതനിനട്ട്  വതീടുകേളനില  വയറനിലാംഗട്ട്  വചേയ്യുന്നതുകപഭാവല  ലൂപനിലാംഗട്ട്
നടത്തുന്നതനിവന്റെ സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇലക്ടനികേട്ട്  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ  സഭാധന  സഭാമഗനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം,  അവയട്ട്  ഉയര്ന്ന  വനില  ഈടഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന്ന  പവണത
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പനി.ഡബത.ഡനി.  ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലവദതതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില  മൂന്നട്ട്
ഡനിവനിഷനുകേളുലാം  34  വസക്ഷനുകേളുലാം  ഉണട്ട്.   ഈ  വസക്ഷനുകേളനിലൂവടയഭാണട്ട്
പവൃത്തനികേള  നടനവരുന്നതട്ട്.   ഇലകനിക്കല  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേള  അതഭാതട്ട്
ജനില്ലയവട  വകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ഡനിവനിഷവന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  പവൃത്തനികേള  വനിശകേലനലാം
വചേയ്യഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട് സമുചയത്തനിവന്റെ വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള ഒന്നനില കൂടുതല
സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങള  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.   ഒരു
പധഭാന മതീററനിലാംഗട്ട് പഭാനലനില നനിന്നഭാണട്ട് വനിവനിധ കേണക്ഷനുകേള നലകേനിവരുന്നതട്ട്.
ഇപകേഭാരലാം  വചേയ്യുന്നതട്ട്  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  ലവദതതനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,
വകേടനിടത്തനില  നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ലവദതതനി  എടുക്കുന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനുലാം
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് വയറനിലാംഗട്ട് വചേയ്യുന്നതട്ട് ഐ.എസട്ട്.
732 പകേഭാരമഭാണട്ട്.  ഇതനുസരനിചഭാണട്ട് neutral loop back വചേയ്യുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഇലകനിക്കല  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വരുന്ന  സഭാധന
സഭാമഗനികേള വനിവനിധ ഐ.എസട്ട്.  നനിലവഭാരമുള വനിവനിധ ബഭാനഡുകേളനില നനിനലാം
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  പടനികേയനില  നനിന്നഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വരുന്നതട്ട്.   ലവദതത  സഭാമഗനികേളുവട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ബഡ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇനഡലന
സ്റ്റേഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്  രണട്ട്  വകേഭാല്ലത്തനിവലഭാരനിക്കല  പുതുക്കനി  നലകേഭാറുണട്ട്.
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  SoR/DSR  എന്നനിവയനിലൂവട
യഭാണട്ട് സഭാധനങ്ങളുവട വനില നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുവകേഭാണതവന്ന അധനികേ വനില
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ഈടഭാക്കഭാനുള സഭാധലതയനില്ല.  മതര സസ്വഭഭാവമുള വടണറുകേള നലകുന്ന തനിനഭാല
വളവര മനിതമഭായ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് പവൃത്തനികേള നടനവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഇലകനിക്കല  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കു
ന്നതുളവപവട  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
വപഭാകപഭാസല വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഭരണ വനിഭഭാഗലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പനി.ഡബത.ഡനി.-യവട
ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനികന്റെതുളവപവടയള പവൃത്തനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേള റനിപയര് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് തുകേ

8(5854)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില ഉദമ നനികയഭാജകേമണലത്തനിലവപടുന്ന എത്ര
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. കറഭാഡുകേള റനിപയര് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില  ഉദമ-വതക്കനില,  ബനടുക്ക-ചേഭാമവക്കഭാചനി,  ബനടുക്ക-
ചൂരനികത്തഭാടട്ട്-മഭാനകത്തഭാടട്ട്-കകേഭാളനിചഭാല  എന്നതീ  കറഭാഡുകേള  റനിപയര്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവല്ലങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  ബദനിമുടഭായ,  കമല  സൂചേനിപനിച  മൂന്നട്ട്  പനി.ഡബത.ഡനി.
കറഭാ ഡുകേള  റനിപയര്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  ഉദമ  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലവപടുന്ന  16
പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേള റനിപയര് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉദമ-വതക്കനില,  ബനടുക്ക-ചേഭാമവക്കഭാചനി,  ബനടുക്ക-ചൂരനികത്തഭാടട്ട്-
മഭാനകത്തഭാടട്ട്-കകേഭാളനിചഭാല  എന്നതീ  റതീഡുകേള  റനിപയര്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  25-2-2016,
29-2-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട  നടപടനികമലാം  പകേഭാരലാം  125  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല  1-1-2016-നുകശഷമുള മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസ്റ്റേറട്ട് വലവല ടഭാസട്ട്കഫഭാഴട്ട്

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  കറഭാഡുകേളുവട  പവൃത്തനി  നനിര്ത്തനി
വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം പനിന്നതീടട്ട്  വടണര് വചേയ്തതുലാം കേരഭാര്
ഒപട്ട്  വചതുലാം പണനി തുടങ്ങനിയതുമഭായ എസട്ട്.എല.ടനി.എഫട്ട്.  പവൃത്തനികേള മഭാത്രകമ
തുടരഭാവൂ  എന്ന നനിബനനകയഭാവട പവൃത്തനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനി
ക്കുകേയലാം വചേയ്തനിരുന.  എന്നഭാല ഉദമ-വതക്കനില, ബനടുക്ക-ചേഭാമവക്കഭാചനി, ബനടുക്ക-
ചൂരനികത്തഭാടട്ട്-മഭാനകത്തഭാടട്ട്-കകേഭാളനിചഭാല എന്നതീ  കറഭാഡുകേളുവട  വടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്തതനിനഭാല പസ്തുത പവൃത്തനികേള തുടരഭാന സഭാധനിചനില്ല.  

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കുള  പുതനിയ  വപഭാകപഭാസലുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കു
ന്നതനിനുള നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേള

9(5855) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിവല  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറഭാഡുകേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കറഭാഡുകേളനില  2015-16  വര്ഷലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
അനുമതനി  ലഭനിചവയനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  പവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കവയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണലത്തനിവല  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറഭാ ഡുകേളുവട
ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2015-16  വര്ഷലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  അനുമതനി  ലഭനിചവയനില
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതട്ട് വഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര് കറഭാഡട്ട്  (കേനി.മതീ. 0/000  മുതല  12/500 വവര)
മഭാത്രമഭാണട്ട്.

പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേള ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. മഭാതൃകേയനില 
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

10(5856) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയതഭായനി പവൃത്തനികേള നടത്തുന്ന എല്ലഭാ പനി.ഡബത.ഡനി.
കറഭാഡുകേളുലാം ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. മഭാതൃകേയനില പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ബനി.എലാം & ബനി.സനി. മഭാതൃകേയനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്ത കറഭാഡുകേള കേഭാലഭാവധനി

പൂര്ത്തനിയഭാകുലാംമുമ്പട്ട് തകേരുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില പുതുതഭായനി  പവൃത്തനികേള നടത്തുന്ന എല്ലഭാ

പധഭാന കറഭാ ഡുകേളുലാം ഫണനിവന്റെ ലഭലതയ്ക്കുലാം കറഭാഡനിവന്റെ പഭാധഭാനലത്തനിനുലാം അനുസൃതമഭായനി

ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. മഭാതൃകേയനില പുനരുദരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ലഹകവ

11(5857)  ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  ലഹകവയവട നനിര്മ്മേഭാണ

പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കുമരകേത്തനിവന്റെ  ടൂറനിസലാം  പഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തുലാം  കബഭാളഗഭാടനി

പഭാലസട്ട്,  കഗഭാശതീ  എന്നതീ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്  കകേഭാടയത്തുനനിനലാം

എളുപത്തനില  എത്തഭാവുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗലാം  എന്ന  നനിലയനിലുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മധുര-കകേഭാടയലാം-

കചേര്ത്തല  ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  ലഹകവ  തനതുഫണനികലഭാ,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിവന്റെ  ഏവതങനിലുലാം

ഫണനികലഭാ  ഉളവപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സതസ്വര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനി

ക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ടൂറനിസലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലാം

ബനവപട  ജനപതനിനനിധനികേളുലാം  ഉളവപട  ഒരു  ലഹവലവല  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിച്ചു

കചേര്ത്തട്ട്  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  ശമനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്  വലക്ത

മഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഗവണ്വമന്റെട്ട് തലത്തനില തതീരുമഭാനലാം ഒനലാം 

ആയനിടനില്ല.
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കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില
കറഭാ ഡുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

12(5858) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  ഏവതല്ലഭാലാം  കറഭാഡുകേള  നവതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുവണനലാം  നടപടനി  കമങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വചേറുന്നനിയൂര്-മണമ്പൂര്-ആലലാംകകേഭാടട്ട്-കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാഡട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന 25 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവഴെനിചട്ട് നവതീകേരനിക്കുവമന്ന ബഡ്ജറട്ട്
പഖലഭാപനത്തനിവന്റെ തുടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വര്ഷത്തനില കകേരള കറഭാ ഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന KIIFB-
യനില  ഉളവപടുത്തനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  തഭാവഴെ  പറയന്ന  കറഭാഡുകേള
നവതീകേരനിക്കല നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട് :

1 വഴെയനില-പഴെകുറനി-കേകചരനിനട കറഭാഡട്ട് (നഭാലട്ട് വരനിപഭാത) 50 കകേഭാടനി 

2 പഭാകലഭാടട്ട് -ലബമൂര് കറഭാഡട്ട് 20 കകേഭാടനി

3 വചേറുന്നനിയൂര് - ഒറ്റൂര് -മണമ്പൂര് - കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാഡട്ട് 25 കകേഭാടനി

4 വഭാമനപുരലാം -ചേനിറഭാര് കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

5 ശനിവഗനിരനി റനിലാംഗട്ട് കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

6 വപഭാനമുടനി - ലബമൂര് കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

7 വവഞഭാറമൂടട്ട് റനിലാംഗട്ട് കറഭാഡട്ട് 15 കകേഭാടനി

8 കപട -ആനയറ -ഒരുവഭാതനിലകകേഭാട കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

9 വനടുമങ്ങഭാടട്ട്-അരുവനിക്കര-വവളനഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

10 കേണനിയഭാപുരലാം-ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട് കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

11 മുതലവപഭാഴെനി-വവടര്-വര്ക്കല-നടയറ-പഭാരനിപളനി കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

12 ആലലാംകകേഭാടട്ട്-മതീരഭാനകേടവട്ട്-അഞ്ചുവതങ്ങട്ട്-മുതലവപഭാഴെനി കറഭാഡട്ട് 10 കകേഭാടനി

13 അമരവനിള-ഒറകശഖരമലാംഗലലാം കറഭാഡട്ട് 15 കകേഭാടനി

1752/2018.
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ടനി  പവൃത്തനികേളനില  ആലലാംകകേഭാടട്ട്-മതീരഭാനകേടവട്ട്-അഞ്ചുവതങ്ങട്ട്-മുതലവപഭാഴെനി
കറഭാഡട്ട്,  മുതലവപഭാഴെനി-വവടര്-വര്ക്കല-നടയറ പഭാരനിപളനി കറഭാഡട്ട്,  ശനിവഗനിരനി റനിലാംഗട്ട്
കറഭാ ഡട്ട്,  വനടുമങ്ങഭാടട്ട്-അരുവനിക്കര-വവളനഭാടട്ട്  കറഭാഡ ട്ട്,  പഭാകലഭാടട്ട്  ലബമൂര് കറഭാഡട്ട്,
കപട-ആനയറ-ഒരുവഭാതനിലകകേഭാട  കറഭാഡട്ട്,  വവഞഭാറമൂടട്ട്  റനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്  എന്നതീ
പവൃത്തനികേളുവട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലപസട്ട്  കസഭാഫട്ട് വവയര്  മുകഖന  ലഭനിവചങനിലുലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ലഗഡട്ട് ലലന  പകേഭാരമല്ലഭാത്തനിനഭാലുലാം  എസ്റ്റേനികമറനില  നഡ്യൂനതകേള
ഉളതനിനഭാലുലാം  ആയവ  പരനിഹരനിചട്ട്  പുനനഃസമര്പനിക്കഭാന  തനിരുവനനപുരലാം
നനിരത്തുകേള വനിഭഭാഗലാം എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയകറഭാടട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വചേറുന്നനിയൂര്-മണമ്പൂര്-ആലലാംകകേഭാടട്ട്-കേനിളനിമഭാനൂര്  കറഭാഡനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി
രൂപ  KIIFB  Project-ല  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പവൃത്തനിക്കട്ട്  44  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  ഇനവവസ്റ്റേനികഗഷന  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട്.  

കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

13(5859) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിവപടുത്തഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  ആക്ടട്ട്  2001
പകേഭാരമഭാണട്ട്   കകേരള കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിതമഭായതട്ട്.   22-2-2002-
ലഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.  കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട്  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  സസ്വരൂപനിക്കവപടുന്ന ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തവപടുന്ന
ഗതഭാഗത  വനികേസന  പദതനികേളുവട  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ മുഖല പവര്ത്തന ലക്ഷലലാം. കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില വപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപഭാക്കനിയ തനിരുവനനപുരലാം
നഗര കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനിയവട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
രണഭാമവത്ത  പദതനിയഭായ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗര  കറഭാഡട്ട്  വനികേസന  പദതനിയവട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇവ കൂടഭാവത ആലപ്പുഴെ, കേണ്ണൂര്,
വകേഭാല്ലലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  സമഭാന രതീതനിയനില നഗര കറഭാഡട്ട്  വനികേസന പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  KIIFB-യവട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
ഉളവപവടയള പവൃത്തനികേളക്കുള വസഷലല പര്പസട്ട് വവഹനിക്കനിള (SPV) ആയനി
കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിവനയഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

കറഭാഡുകേളുവട ഇരുവശത്തുമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേള 
ഇറക്കനിയനിടുന്ന നടപടനി

14(5860)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരകക്കറനിയ  വപഭാതു  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  നനിരത്തുകേളുവടയലാം  ഇരുവശത്തു
മഭായനി  തടനിയലാം  വമറല,  മണല,  കേലട്ട് ല്ല്  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  ഇറക്കനിയനിടട്ട്  അപകേടങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തനി  നനിരവധനികപരുവട
ജതീവന  വപഭാലനിഞതട്ട്  ഉളവപവടയള  ദഭാരുണ  സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനില സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതനലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുലാം  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  സുരക്ഷനിത  യഭാത്ര
സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കകേരള  ലഹകവ  വപഭാടക്ഷന  ആക്ടട്ട്  1999
ബഭാധകേമഭാക്കനി  സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്  63/16/വപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  3-9-2016  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനവത്ത
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  സുരക്ഷനിതയഭാത്ര  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനവത്ത
നഭാഷണല ലഹകവയലാം,  കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവയലാം പധഭാന ജനില്ലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം  1999-വല
കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവ  വപഭാടക്ഷന  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരമുള  ലഹകവ  ആയനി  പഖലഭാപനിചട്ട്
സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണലാം ടനി കേഭാരലങ്ങളുവട നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  NH-വന്റെ പരനിധനിയനില
വരുന്ന കറഭാഡുകേളുവട ലഹകവ അകതഭാറനിറനിയഭായനി എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് (NH)
കനയലാം  കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവയവടയലാം   പധഭാനവപട  ജനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  ലഹകവ
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  (R&B)  കയയലാം  1999-വല  കസ്റ്റേറട്ട്
ലഹകവ വപഭാടക്ഷന ആക്ടട്ട്  (വസക്ഷന  4)  പകേഭാരലാം നനിയമനിച്ചുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളനിവല  കേകയ്യറങ്ങള  അപകപഭാള  തവന്ന

1752/2018.
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കേവണത്തഭാനുലാം അവ ഒഴെനിപനിക്കഭാനുമഭായള കറഭാഡട്ട് പരനികശഭാധന,  എഞനിനതീയര്മഭാര്
കൃതലമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുമുള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കറഭാ ഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  സലാംബനനിചട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേവളയലാം  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളുവട  തതീര്പ്പുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനട്ട്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് തലത്തനിലുള ഓഫതീസര്മഭാരുവട അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം
കൂടുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില പഭാസ്റ്റേനിക്കനിവന്റെ ഉപകയഭാഗലാം

15(5861)  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം  റതീ-സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനവത്ത  സലാംബനനിച  പഭാരനിസനികേ
പശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന ഇതട്ട് എത്രമഭാത്രലാം സഹഭായനിക്കുവമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്  ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇനലന  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗസ്സനിവന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  അനുസരനിചഭാകണഭാ
പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് വസ്തുക്കള കറഭാഡുപണനിക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജലവത്ത അതനികവഗത്തനിലുള നഗരവലക്കരണലാംമൂലലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കവപടുന്ന പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങളുവട സുരക്ഷനിതമഭായ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
ഒരു പരനിസനിതനി പശമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം
നമ്പര്  RE/NH-33044/24/2015-S&R(R)  dated  9-11-2015  പകേഭാരലാം  ഒരു
നനിശനിത  അളവട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  നഗര  പരനിധനിയവട  50  കേനി.മതീ.
ചുറളവനിനകേത്തട്ട്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട  റതീ-സര്ഫസനിലാംഗനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ബനിറ്റുമനിനസട്ട് കഹഭാടട്ട് മനിക്സനില കചേര്ക്കുവഭാന കദശതീയ പഭാതഭാവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതു  പകേഭാരലാം  കദശതീയ  പഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനില  വരുന്ന
പവൃത്തനികേളനില  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
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നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനില  തനിരുവനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി
27.45 കേനി.മതീ കറഭാഡുകേള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് ശുദതീകേരനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി 20 എലാം. എലാം. ചേനിപനിലാംഗട്ട് കേഭാര്വപറനിലാംഗട്ട് ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.  പവൃത്തനികേളനില പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില ചുളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണലാം
കറഭാഡനില  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  1.00  കേനി.മതീ  ദൂരലാം  വരുന്ന  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.
ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില
100.00  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പരനിസനിതനി  സദൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ  രതീതനിയനില  ഒരു പരനിധനിവവര  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം നടത്തുവഭാന ഇതുമൂലലാം കേഴെനിയലാം.  ഒരു കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിനട്ട്  7  മതീറര്
വതീതനിയനില  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  1000  കേനികലഭാ  ശുദതീകേരനിച  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇനലന  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  IRC-SP  98/2013-ല  പരഭാമര്ശനി
ചനിരനിക്കുന്ന ശനിപഭാര്ശകേള  പകേഭാരലാം  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കഹഭാടട്ട്
മനിക്സനില  കചേര്ക്കുവഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം   നനിര്കദ്ദേശലാം
നനിലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  

മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല  ലഹകവ

16(5862)  ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കുമരകേത്തനിവന്റെ ടൂറനിസലാം പഭാധഭാനലലാം പരനിഗണനിചട്ട് കഗഭാശതീ, കബഭാളഗഭാടനി
പഭാലസട്ട്  എന്നതീ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട്  കകേഭാടയത്തുനനിനലാം  എളുപത്തനില
എത്തഭാവുന്ന കറഭാഡട്ട് എന്ന നനിലയനില നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസലാം
ലഹകവ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഫണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  കേവണത്തഭാന
ശമനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ലഹകവയവട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ടൂറനിസലാം, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുകടയലാം ബനവപട
ജനപതനിനനിധനികേളുകടയലാം കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ ;
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(സനി) വനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില നനിനലാം ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേന്ദ്രമഭായ കുമരകേകത്തയ്ക്കുള
കറഭാഡനിവല  ലവക്കലാം  മുതല  കുമരകേലാം  വവരയള  ഭഭാഗലാം  വതീതനികൂടനി  പുതുക്കനി
പണനിയന്നതനിനുള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കകേഭാടയലാം  ഡനിവനിഷവന്റെ
കേതീഴെനില  ലവക്കലാം  മുതല  വവച്ചൂര്  വവരയള  ഭഭാഗലാം  വതീതനികൂടനി  പുതുക്കനിപണനി
യന്നതനിനുകവണനി കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംബനനിച
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം സലാംസഭാന പഭാത

17(5863)  ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം സലാംസഭാന പഭാതയവട നവതീകേരണ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിവല  പധഭാന  വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രമഭായ  വപഭാളഭാചനിവയയലാം,
തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  പഴെനനി,  മഥുര,  രഭാകമശസ്വരലാം  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങവളയലാം
ബനനിപനിക്കുന്ന  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  സലാംസഭാന  പഭാതവയ  നഭാഷണല
ലഹകവയഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  സലാംസഭാന  പഭാതയനില  15  ലക്ഷലാം  രൂപ
വതീതമുള  രണട്ട്  പവൃത്തനികേളുവടയലാം  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതമുള  രണട്ട്
പവൃത്തനികേളുവടയലാം വടണര് നടപടനികമലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  5  ലക്ഷലാം രൂപയവട
അറകുറപണനികേളുവട  എഗനിവമന്റെട്ട്  വചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പവൃത്തനികേവളല്ലഭാലാം  ഉടന
ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  കകേഭാകളജട്ട്  വനന്മഭാറ മുതല
കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  വവരയള  നവതീകേരണ  പവൃത്തനികേളക്കുകവണനി  14.85  കകേഭാടനി
രൂപയവട എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  സലാംസഭാന  പഭാതവയ  കദശതീയപഭാതയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  വകുപനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള
വപഭാകപഭാസല  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കദശതീയ  പഭാതഭാവനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട
ഓഫതീസനില തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവന്റെ കേസ്വഭാളനിറനി മഭാനസ്വലനിവന്റെയലാം ലകബഭാറടറനി
മഭാനസ്വലനിവന്റെയലാം വലവസകേള

18(5864)  ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനസ്വലനിവന്റെയലാം  ലകബഭാറടറനി

മഭാനസ്വലനിവന്റെയലാം  വലവസകേള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനവണന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാന
കവണനി കേസ്വഭാളനിറനി ആഡനിറനിലാംഗട്ട് ശക്തനിവപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഭരണ തലത്തനില ഇതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള വവകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എവനല്ലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണട്ട്.   വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില  5  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനില
കേരഭാര്  തുകേ  വരുന്ന  പണനികേളക്കട്ട്  വകുപനിനട്ട്  പുറകമയള  ഏജനസനികയഭാ
വനിദഗ്ദ്ധകനകയഭാ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയവട  വടകനിക്കല
ആഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ശക്തമഭായ വടകനിക്കല ആഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജനസനി  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  കറഭാ ഡനിവന്റെ  ഓകരഭാ
കേനികലഭാമതീററനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനസ്വലനിവന്റെ  വലവസകേള
പഭാലനിചനിട്ടുവണന്നട്ട്  എന്നട്ട് ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയലാം വചേകയ്യണതഭാണട്ട്.   വകേടനിടങ്ങളക്കുലാം
മഭാനസ്വല പകേഭാരലാം വനിദഗ്ദ്ധ പരനികശഭാധന നടത്തണവമന്നട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  

കമജര് ജനില്ലഭാ കറഭാഡുകേവള കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവകേളഭാക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

19(5865)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കമജര് ജനില്ലഭാ കറഭാഡുകേവള കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവകേളഭാക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില  ഏവതല്ലഭാലാം  കറഭാഡുകേള  കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവകേള
ആക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  പകയ്യഭാളനിയനിലനനിനലാം  കപരഭാമ്പ്ര-വചേമ്പ്ര-കൂരഭാച്ചുണട്ട്  തലയഭാടട്ട്  വഴെനി
എകസ്റ്റേറട്ട്  മുക്കനികലക്കുള  കറഭാഡട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവയനില  ഉളവപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  വയനഭാടനികലയ്ക്കുള  ബദല  കറഭാഡഭായ  വപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി-പൂഴെനികത്തഭാടട്ട്-
പടനിഞഭാവറത്തറ കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കമജര് ജനില്ലഭാ കറഭാഡുകേള കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ ആക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒനലാം തവന്ന ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ല.

കുഴെനിച കറഭാഡുകേള പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സമയപരനിധനി

20(5866)   ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡുകേള വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പല ആവശലങ്ങളക്കഭായലാം
കുഴെനിചതനിനുകശഷലാം യഥഭാസമയലാം പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  കറഭാഡുകേള  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സമയ
പരനിധനി  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം  കറഭാഡുകേള
പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളതട്ട് ;

(സനി)  നനിലവനിലുള  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിചനിരുന്ന  തരത്തനിലുള
ടഭാറനിലാംഗട്ട്  രതീതനിയഭാകണഭാ പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  പരനികശഭാധനി
ക്കഭാറുകണഭാ ;

(ഡനി)  കറഭാഡുകേള  കുഴെനിചതനിനുകശഷലാം  നനിലവനിലുള  കറഭാഡനിവന്റെ  ടഭാറനിലാംഗട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചതനികനക്കഭാള നനിലവഭാരലാം കുറഞ വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേള
പുനര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പവണത അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പുനര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
സമയപരനിധനി നനിശയനിചട്ട് യഥഭാസമയലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തു
ന്നതനിനുലാം കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കറഭാഡുകേള കുഴെനിക്കുന്ന പവൃത്തനി പൂര് ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞഭാല എത്രയലാം
വപവടന്നട്ട് പുനരുദഭാരണത്തനിനുള എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.
സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിടനില്ല.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്. 
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(ഡനി) നനിലവനിലുള കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിചനിരുന്ന തരത്തനിലുള

ടഭാറനിലാംഗട്ട് തവന്ന പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാഴലാം ഉപകയഭാഗനിക്കണവമനലാം ഗുണനനിലവഭാരമുള

നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുഴെനികേള അടയണവമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതട്ട്  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനവവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിശനിത സമയപരനിധനി  നനിശയനിക്കുന്ന

കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

വമയനിന വസനടല കറഭാഡനിവന്റെ നവതീകേരണലാം

21(5867) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വമയനിന  വസനടല കറഭാഡനിവന്റെ  വവതക്കഭാടട്ട്  മുതല വചേങ്ങന്നൂര്  ഭഭാഗലാം

വവര വകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.യനില ഉളവപടുത്തനി ഉപരനിതല നവതീകേരണത്തനിനട്ട് വടനഡര്

ക്ഷണനിചനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  എസ്റ്റേനികമറനില എവനല്ലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാ

യനിരുന വനിഭഭാവനലാം വചേയ്തനിരുന്നവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പവൃത്തനിയവട  കേരഭാര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസസ്തുത പവൃത്തനി അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം 

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേബഭാങനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  കസഫനി  കകേഭാറനികഡഭാര്

പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി എലാം.സനി. കറഭാ ഡനിവന്റെ ലതക്കഭാടട്ട് മുതല അടൂര് വവരയള

കറഭാഡട്ട്  ഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കല  പവ ത്തനിയവട  വടനഡര്  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. പസ്തുത പവൃത്തനിയവട എസ്റ്റേനികമറനില കറഭാ ഡനിവന്റെ ഉപരനിതലലാം

പുതുക്കല,  നനിലവനിലുള  ഓടകേളുവട  നവതീകേരണലാം,  ആവശലമുളനിടത്തട്ട്  പുതനിയ

ഓടകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  രണട്ട്  പഭാലങ്ങളുവട  പുനരുദഭാരണലാം,  ജലാംഗ്ഷനുകേളുവട

വനികേസനലാം,  നടപഭാത  ഉളവപവടയള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കമതീകേരണങ്ങള

എന്നനിവയഭാണട്ട് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനിയവട  എഗനിവമന്റെട്ട്  വചട്ട്  പവൃത്തനി  ഉടവന

തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

1752/2018.
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ഗതീന ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട് കേണ്വസപ്റട്ട്

22(5868)  ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ) വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില ഏവറടുക്കുന്ന എല്ലഭാ പുതനിയ

വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം രൂപകേല്പനയനില ഗതീന ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട് കേണ്വസപ്റട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എവനല്ലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കു
ന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഭരണ തലത്തനില ഇതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്
എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  തുടക്കവമന്ന നനിലയനില ഡനിലസന കസ്റ്റേജനില ഉള
5  വകേടനിടങ്ങള  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  തത്തസ്വങ്ങള  അനുസരനിച്ചുലാം  ECBC  (Energy
Conservation  Building  Code)  അനുസരനിച്ചുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഊര്ജ  പതനിസനനിയലാം  ജല  ദദൗര്ലഭലവുലാം  പല  കേഭാരണങ്ങള
വകേഭാണള അനരതീക്ഷ പരനിസര മലനിനതീകേരണവുലാം നമ്മേള ഇന കനരനിടുന്ന പധഭാന
പശങ്ങളഭാണട്ട്.   വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയഭാണട്ട്  ഇവയ്വക്കല്ലഭാലാം  നവല്ലഭാരു
ശതമഭാനലാം  കേഭാരണമഭാകുന്നതുലാം.   ഇതനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവവരവയങനിലുലാം  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനഭായനിടഭാണട്ട് പരനിസനിതനി സദൗഹഭാര്ദ്ദേ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പകൃതനി വനിഭവങ്ങളുവട പരമഭാവധനി സലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
മഭാലനിനല നനിര്മഭാര്ജനലാം,  അനരതീക്ഷ,  ജല മലനിനതീകേരണകതഭാതട്ട് കുറയ്ക്കുകേ എന്നനിവ
വഴെനി ആവഭാസ വലവസകയയലാം ലജവ ലവവനിദലകത്തയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന ഈ
നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നതട്ട്  വഴെനി  സഭാധനിക്കുലാം.   ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനി  അവലലാംബനിക്കുകേ  വഴെനി  40%  കത്തഭാളലാം  ഊര്ജത്തനിവന്റെയലാം  ജലത്തനിവന്റെയലാം
ഉപകയഭാഗലാം  കുറയഭാന  കേഴെനിയലാം.  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേള പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗവപടുത്തുകേ വഴെനി വമയനിന ഗനിഡനിവന ആശയനിക്കുന്നതട്ട്  കുറയഭാന കേഴെനിയലാം.
മഴെവവള  സലാംഭരണവുലാം,  കേരലക്ഷമമഭായ  മലനിനതീകേരണ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന, സലാംസരണ
പദതനികേളുലാം ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ തതസ്വങ്ങളനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില വരുന്ന വകേടനിടങ്ങള പരനിസനിതനി
സദൗഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കഭാന  ഉകദലഭാഗസവര  പരനിശതീലനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ആദലവത്ത  പടനി.
ഇതനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  എറണഭാകുളത്തട്ട്  കനരലമലാംഗലത്തട്ട്  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിവന്റെ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ഒരുക്കുനണട്ട്.  എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് വസന്റെറുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  വകുപനിവല  സഭാകങതനികേ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പഭാരലാംഭ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ.   കൂടുതല വനിപുലമഭായ പരനിശതീലന ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട് വകുപനിവല എല്ലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ECBC-യനിലുലാം  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലുലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകേഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  

കചേലക്കര മണലത്തനിവല കറഭാഡട്ട് അറകുറപണനി

23(5869) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കചേലക്കര മണലത്തനിവല വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്-ആലത്തൂര് കസ്റ്റേറട്ട് വവഹകവയനില
വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്  പകദശത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പഭാവട  തകേര്ന്നട്ട്  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമല്ലഭാതഭായതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വളവരയധനികേലാം ഗതഭാഗത പഭാധഭാനലമുളള ഇദൗ കറഭാഡട്ട് അടനിയനരമഭായനി
അറകുറപണനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്-ആലത്തൂര്  കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവയവട  63/00  മുതല  66/000
വവരയള  ഭഭാഗവത്ത  (വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്-വഷഭാര്ണ്ണൂര്  കറഭാഡട്ട്  SH  22)  അറകുറപണനി
കേളക്കഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  വടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.   വടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  പസ്തുത  കറഭാ ഡനിവന്റെ  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

വചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-വപരനികങ്ങഭാലാം കറഭാ ഡട്ട്

24(5870)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി  മണ ലത്തനിവല  വചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-വപരനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡനില
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വണ്ണഭാത്തനിക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിവന്റെ  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സമര്പനി
ചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) ഇതു വഴെനിയള വഭാഹനബഭാഹുലലലാം കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനി
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-വപരനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പവൃത്തനി എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണലത്തനിവല  വചേറുതഭാഴെലാം-കേറ്റൂര്-വപരനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡനില
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വണ്ണഭാത്തനിക്കടവട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള്ളു. 

(സനി)  വചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-വപരനികങ്ങഭാലാം  കറഭാ ഡട്ട്  കേനി.മതീ.  5/300  മുതല  9/500
വവരയള  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  പവൃത്തനിയനില  വമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  (ബനി.എലാം.)
പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. കേളവര്ട്ടുകേളുവടയലാം വഡയനികനജനിവന്റെയലാം പവൃത്തനികേള
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി മൂഴവന പവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്-ആലത്തൂര് കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ

25(5871) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കചേലക്കര മണലത്തനിവല വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്-ആലത്തൂര് കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ കറഭാഡനിൽ
വഭാഴെകക്കഭാടട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് വതീതനി കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനലാം വകുപനില നനിനലാം
സലലാം  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  എനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനി
ചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വഭാഴെകക്കഭാടട്ട്-ആലത്തൂര് കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ കറഭാഡനില വഭാഴെകക്കഭാടട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് കറഭാഡട്ട്
വതീതനി കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനലാം വകുപനിലനനിനലാം സലലാം വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി
ഓണ്ലലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  വനിവരലാം  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്
പനിനസനിപല  ചേതീഫട്ട്  കേണ്സര്കവറവറ  അറനിയനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   വനലാം
വകുപനിലനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയള്ളു. 
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കറഭാ ഡുകേളുവട നവതീകേരണലാം

26(5872)   ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വനിജയന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡുകേളുവട നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില  തകേര്നകേനിടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനി  ഉടന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ ; ആയതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കറഭാഡുവനികേസനത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  സസ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏവതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള പുതനിയ പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  നഭാദഭാപുരലാം മണലത്തനിവല എടകചരനി-ഇരനിങ്ങണ്ണൂര് കറഭാഡനിവന്റെ വടണര്
ആയനിട്ടുലാം  പണനി  പുകരഭാഗമനിക്കഭാത്തതട്ട്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  ഇതനിനട്ട്
തടസ്സവമനഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലുള  കറഭാ ഡുകേളുവട
നവതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാ ഡുകേളനില  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  നനിരനരമഭായനി
സലാംഭവനിക്കുന്ന  കകേടുപഭാടുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡുകേളുവട  വതീതനികൂടല,
ബനി.എലാം. &ബനി.സനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം പുതുക്കല, ഓട, കേലുങട്ട് എന്നനിവയവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നടപഭാത,  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ  ആവശലമഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേളുവട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ജനറല  സ്റ്റേഡനി  നടത്തുകേയലാം  അതട്ട്
പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2100  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലമുള  കറഭാ ഡുകേളക്കട്ട്  ഏകേകദശലാം
2800  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവട്ട്  വരുന്ന  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശലമഭാവണനലാം
കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസഭാന  കദശതീയ  പഭാതകേളുവട  വനികേസനലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാ ഡട്ട്  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിവന്റെ കദശതീയപഭാത വനികേസന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി എന.എചട്ട്
17-ഉലാം  എന.എചട്ട്.47-ഉലാം  സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ  നഭാലുവരനിപഭാതയഭായലാം  മറട്ട്
കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്.  49,  എന.എചട്ട്.  208,  എന.എചട്ട്.  212,
എന .എചട്ട്.213, എന.എചട്ട്.220, എന.എചട്ട്.183A, എന.എചട്ട്. 185  എന്നനിവ കപവ്ഡട്ട്
കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായലാം  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില എന.എചട്ട്  17  ഉലാം എന.എചട്ട്. 47-ഉലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  NHAI-വയ
ആണട്ട്  ഏലപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മറട്ട്  കദശതീയപഭാതകേളുവട  വനികേസനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി സലാംസഭാന വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഇതനിനഭായള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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വകേ.ആര്.എഫട്ട്.ബനി-യവട  ആഭനിമുഖലത്തനില  ആലപ്പുഴെ,  കേണ്ണൂര്,  വകേഭാല്ലലാം

എന്നനിവനിടങ്ങളനില നഗര കറഭാ ഡട്ട് വനികേസന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി കറഭാഡുകേളുവട

നവതീകേരണത്തനിനട്ട് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനവത്ത കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവകേളനിലുലാം  കമജര് ജനില്ലഭാ കറഭാ ഡുകേളനിലനനിനലാം

വതരവഞടുക്കവപട  ഏകേകദശലാം  1100  കേനി.മതീ.  കറഭാ ഡുകേളുവട  സമഗ

വനികേസനത്തനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച  "സലാംസഭാന കറഭാഡട്ട്  വനികേസന പദതനി'  (SRIP)

യഭാണട്ട് കറഭാഡട്ട് ഇനഫ്രെഭാസക്ചേര് കേമ്പനനി നടപനില വരുത്തുന്നതട്ട്.  റതീഹഭാബനിലനികറഷന,

അപ്ഗകഡഷന  എന്നതീ  രണട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനിടഭാണട്ട്  കറഭാ ഡുകേളുവട  സമഗ

വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  ഈ പദതനിയവട റതീഹഭാബനിലനികറഷന പഭാകക്കജനിന

കേതീഴെനില ഒരു ലപലറട്ട് കപഭാജക്ടഭായനി 83  കേനി.മതീ. ലദര്ഘലലാം വരുന്ന 4 കറഭാഡുകേളുവട

2  പഭാകക്കജുകേളഭായനി പഭാകക്കജട്ട് എ യലാം  (കേഭാസര്കഗഭാഡ ട്ട്  ജനില്ല)  പഭാകക്കജട്ട് ബനി യലാം

(കകേഭാടയലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ല)  നവതീകേരണലാം  വപഭാതു  സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്ത

കത്തഭാവട  (പനി.പനി.പനി.  ആനസ്വനിറനി)  രതീതനിയനില  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില കേഴെനിഞ വസപ്തലാംബര് മഭാസലാം

ഏകേകദശലാം  6400  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലലാം വരുന്ന കറഭാഡുകേള സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുന്ന

തനിനഭായനി  1579  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  151.72 കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി

പവൃത്തനികേളുവട നനിര്വഹണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയപഭാതകേള  വപഭാതുകവ  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാണട്ട്.   കദശതീയപഭാതകേളനില

കുഴെനികേള  ശദയനിലവപടുന്ന  മുറയട്ട്  തവന്ന  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  ഗതഭാഗത

കയഭാഗലമഭാക്കനി നനിലനനിര്ത്തനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  കറഭാ ഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായനി വരുന്ന  10  കകേഭാടനി രൂപകയഭാ

അതനില കൂടുതകലഭാ വചേലവുവരുന്ന പദതനികേളക്കഭായനി ഫണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കകേരള  ഇനഫ്രെഭാസക്ചേര് ഇനവവസ്റ്റേട്ട്വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനികേള ഏവറടുത്തട്ട് നടത്തഭാനുള പഭാരലാംഭ

നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) നഭാദഭാപുരലാം മണലത്തനിവല എടകചരനി-ഇരനിങ്ങണ്ണൂര് കറഭാഡനിവന്റെ പവൃത്തനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപട ചേനില തര്ക്കങ്ങള

നനിലവനിലുളതനിനഭാലഭാണട്ട് കറഭാഡുപവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനില തടസ്സലാം കനരനിടുന്നതട്ട്.
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കേഭാക്കനഭാടട്ട് വറയനിലകവ ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട്

27(T*5873)  ശതീമതനി യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേ മണലത്തനില കേഭായലാംകുളലാം തനിരുവല്ല കറഭാഡനില

കേഭാക്കനഭാടട്ട്  വറയനിലകവ  കഗറനില  ഉണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ശദയനില

വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന കേഭാക്കനഭാടട്ട് വറയനിലകവ ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ബനിഡ്ജസട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനില നടനവരുന്ന പവൃത്തനികേള

28(5874)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണലത്തനില ബനിഡ്ജസട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനില

ഇകപഭാള നടനവരുന്ന പവൃത്തനികേള ഏവതഭാവക്ക ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില ഇതനിനകേലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുലാം ഭരണഭാനുമതനി

ക്കഭായനി സമര്പനിചതുമഭായ പവൃത്തനികേള ഏവതഭാവക്ക ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകേഭാത്ത പവൃത്തനികേള

ഉകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില  ബനിഡ്ജസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തുനുകേതീഴെനില

പവൃത്തനികേവളഭാനലാം നടന വരുന്നനില്ല.

(ബനി&സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചതുമഭായ

പവൃത്തനികേള ഒനലാം തവന്ന ഇല്ല. 

*  T മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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കറഭാ ഡുകേളുവട പുനരുദഭാരണലാം

29(5875)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  കറഭാഡുകേളുവട
പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേളക്കുലാം  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  വകേഭാടുത്ത
കജഭാലനികേളനില  വടണര്  വനിളനിക്കുവഭാനുള  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  വടണര്  വനിളനിക്കുവഭാന
അനുവഭാദലാം  വകേഭാടുത്തനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല  ജനങ്ങളക്കുണഭായനിരനിക്കുന്ന  ബദനിമുടട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുവട  ഇകപഭാഴെവത്ത  കശഭാചേലഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന  പസ്തുത
കജഭാലനികേളുവട വടണര് വനിളനിക്കുവഭാന അനുവഭാദലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയലാം പകതലകേഭാനുമതനിയലാം
ഇല്ലഭാവത ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതനിനഭാലഭാണട്ട് ഈ പവൃത്തനികേള വടണര് വചേയ്യഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വളഭാകഞരനി മുനനിസനിപല റനിലാംഗട്ട് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം

30(5876) വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വളഭാകഞരനി മുനനിസനിപല റനിലാംഗട്ട് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണവുമഭായനി ബനവപടട്ട്
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട(കദശതീയപഭാത)  ഓഫതീസനിലനനിനലാം  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  വളഭാകഞരനി  ടദൗണനില  മണനിക്കൂറുകേകളഭാളലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കു
ണഭാകുന്നതട്ട് ബനവപട അധനികേഭാരനികേള വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വഡവലപട്ട്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  അര്ബന  ലനിങട്ട്  ഓഫട്ട്  നഭാഷണല  ലഹകവ
എന്ന വനിഭഭാഗത്തനില ഉളവപടുത്തനി, പസ്തുത കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇകപഭാള  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട  ഓഫതീസനിലുള  ഫയലനില,  പസ്തുത
വഡവലപട്ട്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  അര്ബന  ലനിങട്ട്  ഓഫട്ട്  നഭാഷണല  ലഹകവ  എന്ന
വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളവപടുത്തനി  ഈ  പവൃത്തനി  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യഭാന  കവണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വളഭാകഞരനി  മുനനിസനിപല  റനിലാംഗട്ട്  കറഭാ ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്നതല്ല.  ആകേയഭാല കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില
നനിനലാം  ഇതുസലാംബനനിച  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിടനില്ല.   വളഭാകഞരനി
ടദൗണനില ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വളഭാകഞരനി  ടദൗണനിവല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി
ടദൗണനിവന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായള എസ്റ്റേനികമറട്ട്  Development  or  Urban  Links
NH  എന്ന വനിഭഭാഗത്തനില ഉളവപടുത്തനി എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി

31(5877) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനിക്കഭായനി
കനഭാണ്  പഭാന  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണ
പവൃത്തനി ഏവറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനില ഇദൗ സര്ക്കഭാര് വചേയ്ത കറഭാഡുകേളുവട പടനികേ ജനില്ല 
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാന
പകേഭാരലാം  552.11  കകേഭാടനി  രൂപ ഗഭാമതീണ കറഭാ ഡുകേളുവട  ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ
പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ഈ പദതനി
പരനിഗണനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ല. 

കപഴണല സ്റ്റേഭാഫലാംഗങ്ങളുവട കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള

32(5878)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലനനിനലാം  വഡപഡ്യൂകടഷന  വലവസയനില
മനനിമഭാരുവട കപഴണല സ്റ്റേഭാഫലാംഗങ്ങളഭായനി നനിയമനിതരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലഭനിച
കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനിലനനിനലാം മനനിസഭയവട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞവവന്ന കേഭാരണത്തഭാല
അവര്  ഒഴെനിഞകപഭാകേണവമന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയനിരുകന്നഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

1752/2018.
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(ബനി) എങനില അങ്ങവന കനഭാടതീസട്ട് ലഭനിചവരുവട കപരട്ട് വനിവരവുലാം അവര് ഏതട്ട്
മനനിയവട സ്റ്റേഭാഫലാംഗമഭായനിരുനവവനലാം കേഭാലഭാവധനിയലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലനനിനലാം  വഡപഡ്യൂകടഷന  വലവസയനില
മനനിമഭാരുവട സ്റ്റേഭാഫലാംഗങ്ങളഭായനി നനിയമനിതരഭാകുന്നവര്ക്കട്ട് അനുവദനിച കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള,
മനനിസഭയവട കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയകമ്പഭാള ഒഴെനിയണവമന്നട്ട്, കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിച
സമയത്തട്ട് നനിയമമുണഭായനിരുനകവഭാ ; ഉവണങനില അതനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവദനിചകപഭാള,  അവര്
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  ഏര്വപട  കേരഭാറനില,  അവര് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില
തുടരുന്നവരഭായഭാലുലാം  മനനിസഭയവട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയന്ന  മുറക്കട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള
ഒഴെനിഞനലകേണവമന്നട്ട് വലവസ വചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) എങനില അപകേഭാരമുള ഏവതങനിലുലാം കേരഭാറനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  സര്വതീസനില  തുടരുന്ന  ഉകദലഭാഗസവര,  നഭാളനിതുവവര  ഇല്ലഭാത്ത
രതീതനിയനില വനികവചേനപരവുലാം ശത്രുതഭാപരവുമഭായ രതീതനിയനില കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനിലനനിനലാം
ഒഴെനിപനിക്കഭാവനടുക്കുന്ന നടപടനി നനിര്ത്തനിവവയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7-9-2016-വല സ.ഉ. (ലകേ)  നമ്പര്  65/2016/വപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം
Rules for Allotment and Occupation of Government Servant's Quarters in
Kerala,  2006-വല  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ചേടങ്ങളനിവല  ചേടലാം  10
പകേഭാരലാം  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  കപഴണല  സ്റ്റേഭാഫുകേള,  അവര്  കപഴണല
സ്റ്റേഭാഫനിലനനിനലാം  സഭാനവമഭാഴെനിഞട്ട്  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളനില  അവര്ക്കനുവദനിച
കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ഒഴെനിഞവകേഭാടുകക്കണതഭാവണനലാം  വലവസ  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത
ചേടത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കപഴണല  സ്റ്റേഭാഫനിലനനിനലാം  സഭാനവമഭാഴെനിഞതുലാം
എന്നഭാല  കേസ്വഭാര്കടഴനില  തഭാമസലാം  തുടരുന്നതുമഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്
ഒഴെനിയഭാനഭായനി കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കനഭാടതീസട്ട്  ലഭനിചവരുവട  കപരട്ട്  വനിവരവുലാം  അവര് ഏതട്ട്  മനനിയവട
സ്റ്റേട്ട്റഭാഫലാംഗമഭായനിരുനവവനലാം  ഉള  വനിശദ  വനിവരലാം  അനുബനലാം  'എ'  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

(സനി-എഫട്ട്)  7-9-2016-വല  സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്  65/2016/വപഭാ.മ.വ.-വല
ചേടലാം  3(2)ii, 3(2) iia  പകേഭാരലാം മനനിമഭാരുവട കപഴണല സ്റ്റേഭാഫുകേള മനനിസഭയവട

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ഒഴെനിയണവമന്നട്ട്
വലവസ വചേയ്യുന. 7-9-2016-നട്ട് മുനപട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട് അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള ഏര്വപടുന്ന
കേരഭാറനില കപഴണല സ്റ്റേഭാഫുകേള അവര് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില തുടരുന്നവരഭായഭാലുലാം
മനനിസഭയവട കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയന്ന മുറയട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഒഴെനിഞനലകേണവമന്ന
വലവസയനില്ലഭായനിരുന. Rules for Allotment and Occupation of Government
Servent's  Quarters  in  Kerala,  2006-വല  റൂള  11  (1),  11  (2)  പകേഭാരലാം
അപനഡനിക്സട്ട്  V-ല  നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാതൃകേയനിലഭാണട്ട്  കേരഭാറനികലര്വപടുന്നതട്ട്.  ടനി
കേരഭാറനിവല  clause I( viii)  പകേഭാരലാം നനിലവനിലുളതുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ഇതുമഭായനി
ബനവപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വലവസകേളുലാം  നനിബനനകേളുലാം
പഭാടക്കരഭാറുകേഭാരന (Lessee) പഭാലനിക്കണവമന്നട്ട് വലവസ വചേയ്യുന.  പസക്ത ഭഭാഗലാം
അനുബനലാം ബനി ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ഇപകേഭാരലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വലവസകേളുലാം  നനിബനനകേളുലാം  കേരഭാറനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭാകുന്നതനിനഭാല
7-9-201-വല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  65/2016/വപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം  പുറവപടുവനിച
കഭദഗതനികേള ചേടപകേഭാരവുലാം നതീതനിയക്തവുമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  Lessee അനുസരനിക്കഭാന
ബഭാധലസരഭാണട്ട്.  

ലവപനിന നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല പവൃത്തനികേള

33(5879) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലവപനിന നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഏവതല്ലഭാലാം
പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഇനനിയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഏവതങനിലുലാം പവൃത്തനി അനനിശനിതമഭായനി തടസ്സവപടട്ട് കേനിടക്കുനകണഭാ ; 
എങനില ഏവതല്ലഭാലാം പവൃത്തനികേവളനലാം എന്തുകേഭാരണത്തഭാവലനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലവപനിന  നനികയഭാജകേമണ ലത്തനിവല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പവൃ ത്തനികേളുലാം,  അവയവട കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണവുലാം നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിന കേതീഴെനിലുളവയവട ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനലാം I* ആയലാം വകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിന
കേതീഴെനില വരുന്നവയവട ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനലാം II* ആയലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ഇക്ബഭാല  കറഭാ ഡട്ട്  പണനി  ആരലാംഭനിചട്ട്  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേളഭായകപഭാള
കറഭാഡനിവന്റെ  വതീതനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  പണനി  നടത്തഭാവൂ  എന്നട്ട്  നഭാട്ടുകേഭാര്
തടസ്സവഭാദലാം  ഉന്നയനിച്ചു.  എന്നഭാല  സല ലഭലത ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല  പണനി തടസ്സ
വപടനിരുന.  ഇകപഭാള ഭഭാഗതീകേമഭായനി സലലാം ലഭലമഭാവയങനിലുലാം വര്ക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വന്നതനിനഭാല നനിരക്കട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേരഭാറുകേഭാരന
അകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേഞനിപ്പുര-മുടഭാല കറഭാഡനിവല ലപപട്ട് ലലനുകേളുലാം ഇലക്ടനികേട്ട് കപഭാസ്റ്റുലാം
മഭാററുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

34(5880) വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഞനിപ്പുര-മുടഭാല കറഭാഡനിവല വവപപട്ട് വവലനുകേളുലാം  ,ഇലകനികേട്ട് കപഭാസ്റ്റുലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനുള എസ്റ്റേനികമറട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട ഓഫതീസനില ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇദൗ
എസ്റ്റേനികമറനില ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് എടുത്ത നടപടനികേളുവട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച ഫയലനില വലറര് ഓഫട്ട് കഡനിറട്ട് ഇഷഡ്യൂ വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന,
ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞനിപ്പുര-മുടഭാല  ലബപഭാസനിവന്റെ  നതീളലാം  6  കേനി.മതീ.  ആണട്ട്.   ഈ
ലബപഭാസനിനഭായനി  2012-ല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച 25  കകേഭാടനി രൂപയനില 10 കകേഭാടനി
രൂപ  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസ്വനിസനിഷനുലാം,  15  കകേഭാടനി  രൂപ  ലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
നുമഭായനിടഭാണട്ട് നലകേനിയതട്ട്.  അനുവദനിച ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനിക്കട്ട്
പുറകമ 1.850 കേനി.മതീ. ഭഭാഗവത്ത ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടത്തഭാന മഭാത്രമഭാണട്ട് സഭാധനിചതട്ട്.
സലവമടുത്ത  ഭഭാഗവത്ത  പവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഈ  ലബപഭാസനിവന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി കശഷനിക്കുന്ന  4.150  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗവത്ത ഭൂമനി ഏവറടുക്കല,
ലപപട്ട്  ലലനുകേളുലാം  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുലാം  മഭാറ്റുന്ന  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായനി
വരുന്ന അധനികേതുകേ  അടക്കലാം  48.56  കകേഭാടനി  രൂപയവട  റനിലവസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട ഓഫതീസനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല കറഭാഡനിവന്റെ പവൃത്തനിയലാം
ഭൂമനി  ഏവറടുക്കലുലാം  ലപപ്പുകേളുലാം  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുള പവൃത്തനികേളുലാം
ഉളവപടുത്തനിയള എസ്റ്റേനികമറട്ട് ആണട്ട് സമര്പനികക്കണതട്ട് എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം മകഞരനി
നനിരത്തുവനിഭഭാഗലാം  എക്സനി.  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  പകേഭാരമുള
റനിലവസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതഭാണട്ട്. 
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(ബനി&സനി)  കേഞനിപ്പുര-മുടഭാല  കറഭാ ഡനിവല  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം,
ടഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-നട്ട്
ലകേമഭാകറണ  തുകേയ്ക്കുള  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട  വലറര്
ഓഫട്ട് വകഡനിറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ധനകേഭാരല വകുപനില
നനിന്നട്ട്  വലറര്  ഓഫട്ട്  വകഡനിറട്ട്  പുറവപടുവനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പസ്തുത  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

സര്വതീസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

35(T5881)   ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിവല  സസ്വഭാതനിജലാംഗ്ഷന  മുതല
വനല്ലനിയഭാലാംകുന്നട്ട്  വവര  കദശതീയ  പഭാതയനില  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല
വഭാനൂര്,  കേതീഴെട്ട് പഭാടലാം,  മരുതലാംകേഭാടട്ട്,  വപഭാടനിമട,  കകേരളപറമ്പട്ട്  പകദശങ്ങളനിവല
പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങള യഭാത്രഭാബദനിമുടട്ട് അനുഭവനിക്കുന്നകേഭാരലലാം ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ജനങ്ങളുവട  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  അടനിയനര  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന ബനവപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.   NH-47  വഭാളയഭാര്  മുതല  വടക്കഭാകഞരനി
വവര  നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുന്ന  പവ വൃത്തനി നഭാഷണല  ലഹകവ  അകതറനിറനി  ഓഫട്ട്
ഇനലയഭാണട്ട് (NHAI) നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. കേണ്സഷന എഗനിവമന്റെട്ട് പകേഭാരലാം സസ്വഭാതനി
ജലാംഗ്ഷന  മുതല  വനല്ലനിയഭാലാംകുന്നട്ട്  വവരയള  കദശതീയപഭാതയനില  സര്വതീസട്ട്
കറഭാ ഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിടനില്ല.   എന്നഭാല  ജനങ്ങളുവട  ബദനിമുടട്ട്
മനസ്സനിലഭാക്കനി  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
നഭാഷണല  ലഹകവ  അകതറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനലയട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പവ  വൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുവമന്നഭാണട്ട്  (NHAI)  അധനികൃതര്
അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കറഭാ ഡുകേളനില ഓവര് വഹഡട്ട് കകേബനിള, ലപപട്ട് ലലന, പരസല കബഭാര്ഡുകേള
എന്നനിവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള 

വലവസകേള

36(5882)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിവല  കറഭാഡുകേളനില  ഓവര്  വഹഡട്ട്
കകേബനിള, ലപപട്ട് ലലന, പരസലകബഭാര്ഡുകേള എന്നനിവ സഭാപനിക്കഭാന അനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള വലവസകേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ആയതനിനട്ട് അനുമതനി നലകുന്നതനിനുള അധനികേഭാരമുള ഉകദലഭാഗസന
ആരഭാണട്ട് ;

(സനി)  നനിയമവലവസ  ലലാംഘനിച്ചുലാം  അനുമതനി  ഇല്ലഭാവതയലാം  ഓവര്വഹഡട്ട്
കകേബനിളുകേളുലാം  വവപപട്ട്  വവലനുലാം  പരസലകബഭാര്ഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സഭാപനിചതുമൂലലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  അപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത ഓവര്വഹഡട്ട് കകേബനിളുകേളുലാം വവപപട്ട് വവലനുലാം പരസലകബഭാര്ഡുകേളുലാം
നതീക്കലാം  വചേയ്യഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  സസ്വതീകേരനിക്കുവമങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കദശതീയ പഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനിലുള
കറഭാഡുകേളനില  ഓവര്വഹഡട്ട്  കകേബനിള,  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കഭാന  അനുമതനി  നലകേഭാറനില്ല.   നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന
കേതീഴെനിവല  കറഭാഡുകേളനില  ലപപട്ട്  ലലനുകേള,  കകേബനിള,  കപഭാസ്റ്റുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  വരുന്ന
തുകേ  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയതനിനുകശഷകമ  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള
ക്കഭായള  അനുമതനി  നലകേഭാറുള.   കൂടഭാവത  ഓവര്വഹഡട്ട്  കകേബനിള  സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  വഭാടകേ ഒടുക്കനി ടനി  പവൃത്തനികേളക്കഭായള അനുമതനിയലാം  നലകുനണട്ട്.
നനിലവനില  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിവല കറഭാഡുകേളനില പരസലകബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുമതനി  നലകേഭാറനില്ല.  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ
കറഭാഡുകേള  മറട്ട്  വകുപ്പുകേള  കുഴെനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാലനികക്കണ  നനിബനനകേള  ചുവവട
കചേര്ക്കുന :



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 95

1.  പവ വൃത്തനികേള  വചേയ്യുന്നതനിവന്റെ  അനുമതനികേളക്കഭായനി  ബനവപട

വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്

എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  രണട്ട്  മഭാസലാം  മുമ്പട്ട്  വനിശദമഭായ  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കണലാം.

2.  കറഭാഡട്ട് കുഴെനിക്കുന്ന സലത്തനിവന്റെ വനിശദമഭായ രൂപകരഖ,  പവൃത്തനിയവട

വനിവരങ്ങള,  പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

തതീയതനി എന്നനിവ അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം ഉളവപടുകത്തണതഭാണട്ട്.

3. അകപക്ഷയവട അടനിസഭാനത്തനില കറഭാ ഡട്ട്  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

നനിശയനിചനിട്ടുള  തുകേ  ബനവപട  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറുവട

ഓഫതീസനില വകേടനിവയ്കക്കണതഭാണട്ട്.

4. തുടര്ന്നട്ട്  അകപക്ഷ  പരനിഗണനയഭായനി  ജനില്ലഭാതല  ഏകകേഭാപന

സമനിതനിക്കട്ട്  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയലാം   അനുമതനി  നലകുന്ന

മുറയട്ട്  അകപക്ഷകേനട്ട്  പണനി  തുടങ്ങഭാനുള  ഉത്തരവട്ട്  ബനവപട

എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില  ടഭാര്  വചേയ്ത  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ലപപട്ട്

ഇകടണവതങനില കകേന്ദ്രമനഭാലയത്തനിവല ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട അനുമതനിയലാം മറട്ട്

സലങ്ങളനില  ഇടുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്

എഞനിനതീയറുവട  അനുമതനിയലാം  കവണലാം.   കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന

കേതീഴെനിവല കറഭാ ഡുകേളനില മറട്ട് വകുപനിവന്റെ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി അനുമതനി നലകുന്നതട്ട്

ബനവപട എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറഭാണട്ട്.  

(സനി&ഡനി)  ശദയനിലവപടഭാല അവ നതീക്കലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള

ഉടനടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   കറഭാ  ഡുകേളുലാം  നടപഭാതകേളുലാം  കേകയ്യറുകേയലാം  അവയട്ട്

നഭാശനഷ്ടലാം വരുത്തനിയതഭായലാം ശദയനിലവപടഭാല നഭാഷണല ലഹകവ വപഭാടക്ഷന

ആക്ടട്ട് (വസക്ഷന 3) പകേഭാരലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എന.എചട്ട്.-വന്റെ

പരനിധനിയനില  വരുന്ന  കറഭാ ഡുകേളുവട  ലഹകവ  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്

എഞനിനതീയര്  എന .എചട്ട്-വനയലാം  കസ്റ്റേറട്ട്  ലഹകവയവടയലാം  മറട്ട്  പധഭാന  ജനില്ലഭാ

കറഭാഡുകേളുവടയലാം അകതഭാറനിറനിയഭായനി എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് (കറഭാഡ്സട്ട്) വനയലാം

1999-വല കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ വപഭാടക്ഷന ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിവല സനി.ആര്.എഫട്ട്. കറഭാ ഡുകേള

37(5883)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വസനടല കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നടത്തനിയ  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം  അവയവട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം സനി.ആര്.എഫട്ട്. പകേഭാരലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലനനിന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട  പവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്ക
യഭാവണനലാം അവയവട നനിലവനിവല സനിതനി എനഭാവണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം നടത്തനിയ കറഭാഡ ട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പവ വൃത്തനികേളുവട പടനികേ അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനി
പകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  അകത്തഭാളനി-വചേക്കനികലഭാടട്ട്-നനമനിണ
(കേനി.മതീ.0/000  മുതല  10/400)  എന്ന  പവൃത്തനി  കകേന്ദ്രത്തനികലയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്ക
വപടുകേയലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി നലകുന്ന
തനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവല തസനികേകേള

38(5884)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  എത്ര
ഓഫതീസുകേള പവര്ത്തനിക്കുനവവനലാം അവ ഏവതഭാവക്ക എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനില  എത്ര  തസനികേകേള  ഇതുവവരയഭായനി
സൃഷ്ടനിക്കവപടനിട്ടുവണനലാം  ഈ  തസനികേകേളനില  ഇനനിയലാം  നനികേത്തഭാത്ത  എത്ര
ഒഴെനിവുകേള ഉവണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാവത  തഭാലഭാലനികേമഭായലാം/കേരഭാര്/ദനിവസ  കവതന
പകേഭാരവുലാം  എത്ര  കപര്  കജഭാലനി  വചേയ്യുനവണനലാം  ഏവതഭാവക്ക  തസനികേയനിലഭാണട്ട്
കജഭാലനി വചേയ്യുന്നവതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  സനിരലാം ഒഴെനിവുകേളനില തഭാലഭാലനികേമഭായലാം/കേരഭാര്/ദനിവസകവതന പകേഭാരലാം
കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന എത്ര കപരുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  റനിടയര്  വചേയ്ത  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  തഭാലഭാലനികേമഭായലാം  ദനിവസകവതന
പകേഭാരവുലാം കജഭാലനിയനില തുടരുനവണനലാം, ഇവര് എത്ര വര്ഷങ്ങളഭായനി തുടരുനവണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില  24
ഓഫതീസുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പസ്തുത  ഓഫതീസുകേളുവട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനില  വനിവനിധ  കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി  കറഭാ ഡ്സട്ട്
&ബനി ഡ്ജസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില  120  തസനികേകേളുലാം  വകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില  127
തസനികേകേളുലാം എന.എചട്ട്.  വനിഭഭാഗത്തനില  28  തസനികേകേളുലാം ഇതുവവര സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി 50 ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാനുണട്ട്. 

(സനി)  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്  വകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  വസക്ഷന  ഓഫതീസനില  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില ഒരു പമ്പട്ട് ഓപകററര് കജഭാലനി വചേയ്യുനണട്ട്. കൂടഭാവത വകേടനിട
വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട കേതീഴെനിലുള 4 റസ്റ്റേട്ട് ഹദൗസുകേളനില ഓകരഭാ കേഭാഷസ്വല
സസ്വതീപര്മഭാര് വതീതലാം 4 കപര് തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനി വചേയ്യുനണട്ട്. 

(ഡനി)  വകേടനിട വനിഭഭാഗലാം എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുവട കേതീഴെനിലുള മകഞശസ്വരലാം
റസ്റ്റേട്ട് ഹദൗസനില സനിരലാം ഒഴെനിവനില ഒരു കേഭാഷസ്വല സസ്വതീപറനിവന നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  റനിടയര്  വചേയ്ത ജതീവനക്കഭാര്  ആരുലാം  കജഭാലനിയനില  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായലാം
ദനിവസകവതന പകേഭാരവുലാം തുടരുന്നനില്ല. 

നനിലമ്പൂര് മണലത്തനിവല ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട്

39(5885)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണലത്തനിവല  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
2016-17 വര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറനില  എത്ര  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനി കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് കപഭാജക്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

*  ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.

1752/2018.
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(സനി)  പസ്തുത പവൃത്തനിയവട  ഡനി.പനി.ആര്.  നനിലവനില ആരുവട  പരനിഗണന
യനിലഭാണുളതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലമ്പൂര്  മണലത്തനിവല  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്.
പദതനിയനില  ഉളവപട  നനിലവനിവല  പവൃത്തനികേള  ഏവതല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട്  വനിശദ
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പസസ്തുത  പദതനിയനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളവ  ഏവതല്ലഭാവമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള,
ഓകരഭാന്നനിവന്റെയലാം പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണലത്തനിവല  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാ ഡട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
2016-17 വര്ഷവത്ത ബ ഡ്ജറട്ട് സതീചനില 100 കകേഭാടനി രൂപയലാം പസ്തുത പവൃത്തനിയവട
സലവമടുപട്ട്  നടപടനിക്കുകവണനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  105  കകേഭാടനി  രൂപയവട
എസ്റ്റേനികമറട്ട് തുകേയട്ട് കടഭാക്കണ് വപഭാവനിഷനുലാം ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇല്ല.  പസസ്തുത പവൃത്തനിയവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കശഷനിക്കുന്ന
ഭൂമനി ഏവറടുക്കല നടപടനിക്കഭായള വപഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി&ഇ)  നനിലമ്പൂര്  മണലത്തനിവല  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.
പദതനിയനില  ഉളവപട  കൂടപഭാടനി  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
60%  പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലമ്പൂര് മണലത്തനില മറട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്
പവൃത്തനികേള ഒനലാം തവന്ന ഇല്ല. 

നനിലമ്പൂര് മണലത്തനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പവൃത്തനികേള

40(5886)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണലത്തനില  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  നനിലവനില
നടനവരുന്ന  പവൃത്തനികേള  (കറഭാഡ്സട്ട്  &  ബനി ഡ്ജസട്ട്)  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം
അവയവട നനിലവനിവല സനിതനി എനഭാവണനലാം ( ബനിലഡനിലാംഗട്ട് വസക്ഷന ഉളവപവട)
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം  ലഭനിച  പവൃത്തനികേളനില
ഇനനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുളവ  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം  അവയ്ക്കുള  കേഭാലതഭാമസലാം
എനഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  നനിലമ്പൂര്  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിലവനിവല  സനിതനി  എനഭാണട്ട്  ;
ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണലത്തനിവല  ഊര്ങ്ങഭാടനിരനി  മൂര്ക്കനഭാടട്ട്  ജനി.യ.പനി.എസട്ട്.
അങ്ങഭാടനി മുതല മൂര്ക്കനഭാടട്ട് മുജഭാഹനിദട്ട് പളനിവവര  (ഏകേകദശലാം  400  മതീറര്)  കറഭാഡട്ട്
നവതീകേരണലാം നടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലമ്പൂര് മണലത്തനില നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന കേതീഴെനില
വരുന്ന പവൃത്തനികേളുവട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവവട കചേര്ക്കുന :

1.  നനിലമ്പൂര്  ലബപഭാസട്ട്-ഭൂമനി  ലഭലമഭായ  960  മതീററനില  പവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2.  നഭാടുകേഭാണനി-പരപനങ്ങഭാടനി  കറഭാ ഡട്ട്  (ഡനി.എഫട്ട്.ഐ.പനി.)-12  കേളവര്ടട്ട്
1250  റതീവടയനിനനിലാംഗട്ട്  വഭാള,  3575  മതീ.  വഡയനികനജട്ട്  എന്നനിവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട് കവണനിയള സര്കവ
നടനവരുന.

3.  കൂടപഭാടനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (800 ലക്ഷലാം)-  50%  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ കേതീഴെനില വരുന്ന പവൃത്തനികേളുവട പടനികേ അനുബനലാം I
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം

1. കേരനിമ്പുഴെ-പഭാത്തനിപഭാറ-മഭാമ്മുളനി-മുതതീരനി  കറഭാ ഡട്ട്-സലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുള തര്ക്കലാം കേഭാരണലാം പവൃത്തനി തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.

2. പഭാലുണ-മുകണരനി  കറഭാ ഡട്ട്  പുനരുദഭാരണലാം  എന്ന  പവൃത്തനിക്കട്ട്  1220
ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പകതലകേഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം-ടനി.വകേ.  കകേഭാളനനി  കറഭാഡനിനട്ട്   സഭാകങതനികേ അനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  കേതീഴെനില  വരുന്ന പവ വൃത്തകേളുവട പടനികേ അനുബനലാം

II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  ലബപഭാസനിവന്റെ  ഭൂമനി  ലഭലമഭായ  960  മതീററനില  പവൃത്തനി

നടനവരുന.  കശഷനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയള  പുതുക്കനിയ

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായള  105  കകേഭാടനി  രൂപയവട  വപഭാകപഭാസലനില  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(ഡനി)  പത്തനഭാപുരലാം-മൂര്ക്കനഭാടട്ട്-എടവണ്ണ  കറഭാഡനില  കേനി.മതീ.  1/500  മുതല

2/500  വവരയള ഭഭാഗവത്ത കറഭാ ഡട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന. 

വപരനിയയനില വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ഗസ്റ്റേട്ട്ഹദൗസട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

41(5887)   ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിവല  വപരനിയയനില  പനി.ഡബത.ഡനി.-യവട

വവകേവശലാം എത്ര ഏക്കര് സലമുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  സലലാം  പകയഭാജനവപടുത്തനി  ഇവനിവട  ഒരു  ഗസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസട്ട്

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിവനറ നനിലവനിലുളള സനിതനി എനഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിവല  വപരനിയയനില  പനി.ഡബത.ഡനി.  യവട

ലകേവശലാം 54 വസന്റെട്ട് സലമുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഗസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വപഭാകപഭാസല  നനിലവനിലനില്ല.

എന്നഭാല  ഈ  സലത്തട്ട്  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുകേതീഴെനില  ഒരു  റസ്റ്റേട്ട്  ഹദൗസട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പവൃത്തനിയവട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനില പഴെകേനി വപഭാളനിഞ ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വകേടനിടലാം

ഉളവപട ടനി സലലാം കേഭാടട്ട് കേയറനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. 

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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വസനടല കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്

42 (5888)  ശതീ  .    എന  .   എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വസനടല കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്(സനി.ആര്.എഫട്ട്.)  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സലാംസഭാനവത്ത
കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) സനി.ആര്.എഫട്ട്. ലഭലമഭാകേഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച
കറഭാഡുകേള മണലലാം തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സനി.ആര്.എഫട്ട്.-ല ഉളവപടുത്തഭാന കവണനി
ഏവതല്ലഭാലാം കറഭാഡുകേള പരനിഗണനിചനിരുനവവന്നട്ട് മണലലാം തനിരനിചട്ട് വലക്ത മഭാക്കഭാകമഭാ ;
പരനിഗണനിക്കവപട കറഭാഡുകേളവക്കല്ലഭാലാം സനി.ആര്.എഫട്ട്. ലഭനിചനിരുനകവഭാ ;

(ഇ)  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേളുവട വനിവരലാം മണലലാം തനിരനിച്ചു നലകേഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില ലകേവകേഭാണ
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി വതരവഞടു
ക്കുന്നതട്ട്  10  കേനികലഭാമതീററനില  കുറയഭാത്ത  സലാംസഭാന  പഭാതകേള,  കമജര്  ജനില്ലഭാ
കറഭാ ഡുകേള,  കദശതീയപഭാതവയ  മറട്ട്  പധഭാനവപട  കറഭാ ഡുകേളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേള,  അനര്  സലാംസഭാന  പഭാതകേള,  വഭാണനിജല,  വലവസഭായ,  വനികനഭാദ
പഭാധഭാനലമുള കറഭാഡുകേള എന്നനിവയഭാണട്ട്.   കൂടഭാവത പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില ഉളവപടുത്തഭാറുണട്ട്.  വപകടഭാള,  ഡതീസല വസസനില
നനിനലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വസനടല കറഭാഡട്ട് ഫണനിലനനിനലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന
വനിഹനിതത്തനിവന്റെ  ഒരു  നനിശനിത  ഭഭാഗമഭാണട്ട്  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനികേളക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര് ഓകരഭാ മണ ലത്തനിലനനിനലാം കറഭാഡനിവന്റെ
പഭാധഭാനലമനുസരനിചട്ട് വതരവഞടുത്തട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന പടനികേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട് മുനഗണനഭാ പ ടനികേ, കകേന്ദ്രത്തനില  സമര്പനിക്കുകേയലാം സനി.ആര്.എഫട്ട്. -വന്റെ
മഭാനദണമനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില ഭരണഭാനുമതനി
നലകുകേയലാം വചേയ്യുലാം.
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(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സനി.ആര്.എഫട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിച
കറഭാഡുകേള മണലലാം തനിരനിച്ചുള പടനികേ അനുബനലാം I* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സനി.ആര്.എഫട്ട്.-ല  ഉളവപടുത്തഭാന
കവണനി പരനിഗണനിചനിരുന്ന കറഭാഡുകേളുവട പടനികേ അനുബനലാം II* ആയനി കചേര്ക്കുന.
പരനിഗണനിച  പടനികേയനിവല  എല്ലഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  സതീമനില
അനുമതനി ലഭനിചനിടനില്ല.   അനുമതനി  ലഭനിച പദതനികേളുവട ലനിസ്റ്റേട്ട്  അനുബനലാം  I-ല
ഉണട്ട്. 

(ഇ)  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേളുവട പടനികേ അനുബനലാം III* ആയനി കചേര്ക്കുന.  ഈ പദതനികേളവക്കല്ലഭാലാം
കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

കറഭാഡുകേളക്കനിരുവശവുലാം ഭൂമനി കേകയ്യറലാം തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി

43(5889)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. കറഭാഡുകേളക്കനിരുവശവുലാം സസ്വകേഭാരല വലക്തനികേള കറഭാഡനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായ ഭൂമനി വവകേകയ്യറനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന എനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യവട   അധതീനതയനില  വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില  ചേനില
സലങ്ങളനില സസ്വകേഭാരല വലക്തനികേള ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത കേകയ്യറങ്ങള റവനഡ്യൂ  അധനികൃതരുവട  സഹഭായ
കത്തഭാടുകൂടനി ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനവത്ത കറഭാ ഡട്ട് കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന നടപടനി

44(5890) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ ;

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കറഭാഡട്ട്  കേകയ്യറത്തനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്  ഒത്തഭാശ
വചേയ്യുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര
എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  കേഴെക്കൂടലാം-കേഭാരകക്കഭാണലാം ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിവന്റെ ഇരുവശങ്ങളനിലുമുള 
സലങ്ങള കേചവടക്കഭാര് കേകയ്യറനി കേചവടലാം നടത്തുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ; 
ഉവണങനില ഈ കേകയ്യറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിടനില്ല.  കറഭാഡുകേളുലാം  നടപഭാതകേളുലാം  കേകയ്യറുകേയലാം
നഭാശനഷ്ടലാം വരുത്തനിയതഭായലാം ശദയനിലവപടഭാല നഭാഷണല ലഹകവ വപഭാടക്ഷന
ആക്ടട്ട് (വസഷന 3) പകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി NH-വന്റെ പരനിധനിയനില
വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുവട  ലഹകവ  അകതറനിറനിയഭായനി  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്
(കദശതീയപഭാത) കയയലാം കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവയവടയലാം മറട്ട് പധഭാന ജനില്ലഭാ കറഭാ ഡുകേളുവടയലാം
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  (നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)കയയലാം
1999- വല കസ്റ്റേറട്ട് ലഹകവ വപഭാടക്ഷന ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില നഭാഷണല ലഹകവ അകതഭാറനിറനി
ഓഫട്ട്  ഇനല  ഈ  കറഭാഡനിവന  45  മതീറര്  നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട്.   45  മതീറര് ലററട്ട്  ഓഫട്ട് കവയട്ട്  ഉളനില വരുന്ന കേകയ്യറങ്ങള നഭാലട്ട്
വരനിപഭാതയഭാക്കല  പദതനി നടക്കുന്ന മുറയട്ട് നഭാഷണല ലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട്
ഇനല ഉകദലഭാഗസര് ഒഴെനിപനിച്ചുവരുകേയഭാണട്ട്. 

വചേറുകേഭാരത്തട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള നടപടനികമങ്ങള

45(5891) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില കേഭാകരറട്ട്-നഗരൂര് കറഭാഡനില വചേറുകേഭാരത്തട്ട്
പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള നടപടനികമങ്ങള ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എനട്ട് തുകേയഭാണട്ട് വചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കു
ന്നവതനലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം എന്നകത്തയട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയവമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില കേഭാകരറട്ട്  -  നഗരൂര് കറഭാഡനില  വചേറുകേഭാരലാം
പഭാലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയഭായനി  സര്കവ  നടപടനികേളുലാം  ഇനവവസ്റ്റേനികഗഷന
നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഡനിലസന തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  
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(ബനി)  പസ്തുത  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയഭായനി  സര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനറല ഡനിലസന ലഭനിചട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.
ആയതട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല  മഭാത്രകമ  എത്ര  രൂപ  വചേലവട്ട്  വരുവമന്നട്ട്  അറനിയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

കകേഭാടയല നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല കറഭാഡുകേളുവട എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള

46(5892) വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിവല  വളഭാകഞരനി  റനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്,
കകേഭാടയല-കകേഭാടപടനി  കറഭാഡുകേളുവട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമയബനനിതമഭായനി സലകമവറടുക്കുന്ന പശമുളവപവട പരനിഹരനിക്കഭാ
നഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം, അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേരള  അടനിസഭാന  സദൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനിയനില  പസ്തുത
പദതനികേളുവട പഭാരലാംഭ നടപടനികേള വന്നനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വളഭാകഞരനി  ടദൗണനിവല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായ  പസ്തുത
പദതനിയവട  കമലകനഭാടത്തനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  പകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിവല  വളഭാകഞരനി  റനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്,
കകേഭാടയല-കകേഭാടപടനി  എന്നതീ കറഭാഡുകേളുവട എസ്റ്റേനികമറട്ട്  മകഞരനി നനിരത്തട്ട് വനിഭഭാഗലാം
എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുവട ഓഫതീസനില തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി-ഡനി)  20-8-2016-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1192/2016/വപഭാ.മ.വ.
പകേഭാരലാം  (SI.No.  11)  കകേഭാടയല-കകേഭാടപടനി  കറഭാഡനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയവടയലാം
1-11-2016-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1502/2016/വപഭാ.മ.വ. (CODE No. PWD-
006-00, Sl.No.25) പകേഭാരലാം വളഭാകഞരനി റനിലാംഗട്ട് കറഭാഡനിനട്ട് 10 കകേഭാടനി രൂപയവടയലാം
ഫണട്ട്  KIIFB-യനില ഉളവപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ഉത്തരവുകേള
പകേഭാരലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കനി പദതനി നനിര്വഹണത്തനിവന്റെ വസഷലല പര്പസട്ട് കവഹനിക്കനിള (SPV)
ആയ കകേരളഭാ കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുഖഭാനരലാം KIIFB-യവട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്
കവണനിയള നടപടനികമങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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എറണഭാകുളവത്ത അണര് പഭാകസജട്ട് സദൗകേരലലാം

47(5893)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) നഭാഷണല ലഹകവയനില അതതീവ തനിരകക്കറനിയതഭായ എറണഭാകുളവത്ത
മരടട്ട്,  കുണന്നൂര്, കുമ്പളലാം എന്നനിവടങ്ങളനില അണര് പഭാകസജട്ട് സദൗകേരലലാം ഉണഭാക്കു
ന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില  ഇതനികലയഭായനി  ഒരു  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സമയ
ബനനിത നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കുണന്നൂര്, കുമ്പളലാം ജലാംഗ്ഷനുകേള ഉളവപടുന്ന കദശതീയപഭാത 47
കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനിയവട  പരനിധനിയനില  വരുന്നതഭാണട്ട്.  മരടട്ട്,  കുണന്നൂര്,
കുമ്പളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  അണര്  പഭാകസജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിലവനില
വപഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലനില്ല.  എന്നഭാല കദശതീയപഭാത 49-ല ഗഭാനനിസസ്വയര്
മുതല  മറകുഴെനി  വവരയള  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ലബപഭാസട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണലത്തനിവല മരഭാമത്തട്ട് പവൃത്തനികേള

48(5894)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  അസലാംബനി മണലത്തനില മുന സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിലുലാം
അതനിനുമുമ്പുലാം പവൃത്തനി തുടങ്ങനിയതുലാം ഇതുവവര പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ മരഭാമത്തട്ട്
പവൃത്തനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിവനറ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇദൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളള,
മണലത്തനിവല മരഭാമത്തട്ട് പവൃത്തനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത പണനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  മണലത്തനിവല അതനികശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുളള  കറഭാഡുകേള ഏവതല്ലഭാ

1752/2018.
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മഭാവണനലാം  ഇവ  പുനരുദരനിക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള  എവനല്ലഭാ
മഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിലുലാം  അതനിനുമുമ്പുലാം  പവൃത്തനി  തുടങ്ങനിയതുലാം
ഇതുവവര പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ പവൃത്തനികേള

നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം

1.  വപര്ള-സൂരലാംബയല  കറഭാഡട്ട്  അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്ന  പവൃത്തനി  (ഒന്നഭാലാം
ഘടലാം)- 300 ലക്ഷലാം

2. ചൂരനിപളലാം-മഭാവനിനക്കട കറഭാഡട്ട് അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്ന പവൃത്തനി (ഒന്നഭാലാം
ഘടലാം)-200 ലക്ഷലാം

3.  കകേഭാടക്കണ്ണനി  പഭാലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം   (നബഭാര്ഡട്ട്  പവൃത്തനി)-
715 ലക്ഷലാം

4.  വനിദലഭാഗനിരനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം   (കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്)-  250
ലക്ഷലാം

5. നതീര്ചഭാല-ശനിരനിബഭാഗനിലു-വഭല-കേമ്പഭാര്  കറഭാഡട്ട്  അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്ന
പവൃത്തനി-300 ലക്ഷലാം

വകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പവൃത്തനികേള അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പവൃത്തനികേള വടണര് വചേയ്തട്ട്
പണനിയഭാരലാംഭനിചതട്ട്  കേഴെനിഞ  മഴെക്കഭാലത്തനിനട്ട്  വതഭാട്ടുമുനപഭാണട്ട്.  മഴെകേഭാരണമഭാണട്ട്
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.

വകേടനിട വനിഭഭാഗലാം

മലബഭാര്  പഭാകക്കജനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഗവ.  കകേഭാകളജട്ട്
കബഭായ്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില കറഭാഡട്ട് വര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ ബഭാക്കനിയള.
മണ്സൂണ് സതീസണഭായതനിനഭാലഭാണട്ട് ഇദൗ പവൃത്തനി ബഭാലനസട്ട് വന്നതട്ട്. 

ഗവ.  ലഹസ്കൂള  വനല്ലനിക്കുന്നട്ട്,  ഗവ.  ലഹസ്കൂള  പടട്ട്ള,  ഗവ.  യ.പനി.  സ്കൂള,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഗവ.  യ.പനി.  സ്കൂള,  അടുക്കത്തട്ട്ബയല  എന്നതീ  4  പവൃത്തനികേളുവട
ഇലകനിഫനികക്കഷന  പവൃത്തനികേള  ബഭാക്കനി  വരഭാന  കേഭാരണലാം  സ്കൂളുകേളുവട
ഇലകനിഫനികക്കഷന  പവൃത്തനികേളുവട  അടങല തുകേ വചേറുതഭായതനിനഭാല  വടണറനില
കേരഭാറുകേഭാര് പവങടുക്കഭാത്തതഭാണട്ട്.

തളങര ഗവ. ലഹസ്കൂള മുറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം- 2013-ല എഗനിവമന്റെട്ട് വച പവൃത്തനി

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പഴെയ ഒരു വകേടനിടലാം വപഭാളനിച്ചു മഭാറഭാത്തതനിനഭാല പവൃത്തനി കക്ലഭാസട്ട് വചേകയ്യണതഭായനി
വന. 2016 ല പുതുതഭായനി വടണര് വനിളനിചട്ട് എഗനിവമന്റെട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഗവ.  കകേഭാകളജട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ചുറ്റുമതനിലനിവന്റെ  വചേറനിയ  ഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ബഭാക്കനിയളതട്ട്.

(സനി&ഡനി) 1. ഓടഭാലാംക്കലട്ട് ല്ല്  പഭാലലാം-10  കകേഭാടനി  രൂപ   KIIFB  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി.  പവൃത്തനിയവട ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായള
എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

2. കേല്ലട്ക്ക-വചേര്ക്കളകറഭാഡട്ട്-20  കകേഭാടനി  രൂപ  KIIFB  പദതനി
യനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി വനിശദമഭായ
എസ്റ്റേനികമറട്ട് നഡ്യൂനതകേള പരനിഹരനിചട്ട് പുനര്സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റേഷന  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനി
ക്കുന്ന പവൃത്തനിക്കട്ട്  1,07,07,000  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇദൗ പവൃത്തനി തുടരുന്നതനിനഭായനി  ഇനവസ്റ്റേനികഗഷന പവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മണലത്തനിവല കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുള കറഭാഡുകേള
അനുബനലാം  II  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ഇവയവട
കശഭാചേനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുവട കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള

49(5895)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മനനിമഭാരുവട സ്റ്റേഭാഫഭായനി വഡപഡ്യൂടഷന വലവസയനില നനിയമനിതരഭാകുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വസകടറനിയവട ഉത്തരവനിനുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുവട നടപടനികമത്തനിനുലാം പുറകമ പസ്തുത
ജതീവനക്കഭാര് വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ഏവതങനിലുലാം തരത്തനിലുള എഗനിവമന്റെനില
ഏര്വപടഭാറുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലുലാം  കേലക്ടര്  പുറവപടുവനിക്കുന്ന  നടപടനി
കമത്തനിനുലാം വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ജതീവനക്കഭാര് ഏര്വപടുന്ന എഗനിവമന്റെനിലുലാം
മനനിസഭയവട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയന്ന  മുറയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലനനിനലാം
* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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വനിരമനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട് ഒഴെനിഞട്ട് നലകേണവമന്നട്ട് വലവസ വവചനിട്ടുകണഭാ;
വവളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതനിനഭാല  മനനിമഭാരുവട
സ്റ്റേഭാഫലാംഗങ്ങളഭായനിരനിവക്ക  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ലഭനിചവര്  ഒഴെനിഞട്ട്  നലകേണവമന്നട്ട്
കേഭാണനിചട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വസകടറനിയവട ഉത്തരവനിലുലാം ജനില്ലഭാകേളക്ടര് പുറവപടുവനിച
നടപടനി കമത്തനിലുലാം ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏര്വപട എഗനിവമന്റെനിലുലാം
വലവസ  വചേയ്യഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  കമലപറഞ  രതീതനിയഭാല  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്
ഒഴെനിയഭാന  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയതട്ട്  ഇനലന  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  ആക്ടനിവന്റെയലാം  ആക്ടനിവല
ഇലാംലപഡട്ട്  കേണതീഷകന്റെയലാം  ലലാംഘനമഭാവണന്ന  വസ്തുത  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ലലാംഘനമവല്ലന്നട്ട്  കേരുതുനവവങനിൽ  അതനിവന്റെ  കേഭാരണവമവനന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) Rules for Allotment and Occupation of  Government  Servant's
Quarters in Kerala, 2006-വല റൂള 11(1), 11(2) പകേഭാരലാം കേരഭാറനികലര്വപടഭാറുണട്ട്.

(ബനി&സനി) 7-9-2016-നട്ട് മുനപട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള ഏര്വപടുന്ന
കേരഭാറനില കപഴണല സ്റ്റേഭാഫുകേള അവര് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില തുടരുന്നവരഭായഭാലുലാം,
മനനിസഭയവട കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയന്ന മുറയട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഒഴെനിഞനലകേണവമന്ന
വലവസയനില്ലഭായനിരുന.  എന്നഭാല  7-9-2016-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  65/2016/
വപഭാ.മ.വ.-വല ചേടലാം  3(2)ii, 3(2)iia  പകേഭാരലാം മനനിമഭാരുവട കപഴണല സ്റ്റേഭാഫുകേള
മനനിസഭയവട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്
ഒഴെനിയണവമന്നട്ട്  വലവസ  വചേയ്യുന.  പസസ്തുത  ചേടത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കപഴണല സ്റ്റേഭാഫനില നനിനലാം സഭാനവമഭാഴെനിഞതുലാം എന്നഭാല കേസ്വഭാര്കടഴനില തഭാമസലാം
തുടരുന്നതുമഭായ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട് ഒഴെനിയഭാനഭായനി കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി  &  ഇ)  Rules  for  Allotment  and  Occupation  of  Government
Servant's Quarters in Kerala, 2006 വല റൂള 11(1), 11(2) പകേഭാരലാം അപനഡനിക്സട്ട്
V-ല നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാതൃകേയനിലഭാണട്ട് കേരഭാറനികലര്വപടുന്നതട്ട്. ടനി കേരഭാറനിവല clause
I  (viii)  പകേഭാരലാം  നനിലവനിലുളളതുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഇതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന വലവസകേളുലാം നനിബനനകേളുലാം പഭാടകേരഭാറുകേഭാരന (Lessee)
പഭാലനിക്കണവമന്നട്ട്   വലവസ  വചേയ്യുന.  പസക്ത  ഭഭാഗലാം  അനുബനലാം  ആയനി



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 109

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇപകേഭാരലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
വലവസകേളുലാം  നനിബനനകേളുലാം  കേരഭാറനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭാകുന്നതനിനഭാല  7-9-2016-വല
സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  65/2016/വപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം പുറവപടുവനിച കഭദഗതനികേള ചേട
പകേഭാരമുളതുലാം  നതീതനിയക്തവുലാം  ആകുന.  ആയതനിനഭാല  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ഒഴെനിയഭാന
കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയതട്ട് ഇനലന കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട് ആക്ടനിവന്റെ ലലാംഘനമഭാകുന്നനില്ല. 

സതീകപഭാര്ടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡനികലയട്ട് നഭാലുവരനിപഭാത

50(5896) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ലവറനില ഹബനിലനനിനലാം കേണനിയഭാമ്പുഴെ വഴെനി സതീകപഭാര്ടട്ട്-
എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡനികലക്കട്ട് നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില  പസസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനി
നഭായള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  എറണഭാകുളലാം ലവറനില  ഹബനില നനിനലാം കേണനിയഭാമ്പുഴെ വഴെനി
സതീകപഭാര്ടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡനികലയട്ട് നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് നനിലവനില
പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

 സതീകപഭാര്ടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡട്ട്

51(5897) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  സതീകപഭാര്ടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട്  കറഭാഡനില  ശഭാസതീയമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനി നഭാലുവരനിപഭാത പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി) ഇവല്ലങനില ആയതനികലയട്ട് സമയബനനിത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സതീകപഭാര്ടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡട്ട് നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണനി ഒന്നഭാലാം ഘടമഭായനി 27-2-2013-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 287/13/വപഭാ.മ.വ.
പകേഭാരലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഉളവപടുത്തനി
നലകേനിയനിരുന.  ഇദൗ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എചട്ട്.എലാം.ടനി.  മുതല  ഭഭാരതമഭാതഭാ
കകേഭാകളജട്ട്  വവരയള  2.4  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗലാം  നഭാലുവരനിയഭാക്കനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനി
യനിട്ടുണട്ട്.  ഭഭാരതമഭാതഭാ കകേഭാകളജട്ട് മുതല എറണഭാകുളലാം കേളകകറട്ട് വവരയള 2 കേനി.മതീ.
കറഭാഡട്ട്  നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിനുള  28.5  കകേഭാടനി  രൂപയവട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസനനിമൂലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിഞനില്ല.  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി മനയല ചേനിറയനിവല കേലുങട്ട് പണനി

52(5898)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണലത്തനില ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴെ കറഭാഡനിവന്റെ

ആരലാംഭത്തനില,  മനയല  ചേനിറഭഭാഗത്തട്ട്  ആവണനികതഭാടട്ട്  കറഭാഡനില  കചേരുന്ന  സല

ത്തുള  കേലുങട്ട്  ഉയര്ത്തനി  പണനിയഭാത്തതുമൂലലാം  ഈ  ഭഭാഗത്തട്ട്  വവളവപഭാക്കലാം

ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന,

വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ആരലാംഭനിച നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാവയന്ന കേഭാരലലാം

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനിലുലാം  വവളവപഭാക്ക  ദരനിതഭാശസ്വഭാസ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാര്  തുടര്നടപടനികേള  ഏവറടുക്കഭാത്തതട്ട്

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  തടസ്സങ്ങളമഭാറനി  എത്രയലാംകവഗലാം  പണനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത പവൃത്തനിക്കട്ട്  59,57,769  രൂപയട്ട്

എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി രണട്ട് പഭാവശലലാം വടണര് വചേയ്തുവവങനിലുലാം പസ്തുത പവൃത്തനി

ഏവറടുക്കഭാന കേരഭാറുകേഭാര് ആരുലാം തവന്ന തയ്യഭാറഭായനില്ല.  ആയതനിനഭാല എസ്റ്റേനികമറട്ട്

പുതുക്കനി  ആവശലമഭായ  ഫണട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

ശതീകേണ്ഠപുരലാം നഗര വനികേസന പദതനി

53(5899)  ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ശതീകേണ്ഠപുരലാം  നഗര  വനികേസന  പദതനിക്കുകവണനി  എവനങനിലുലാം
എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശതീകേണ്ഠപുരലാം നഗരത്തനിവല കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനിക്കഭായനി
3-3-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  544/2016/വപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം  300  ലക്ഷലാം
രൂപയവട ഇന പനിനസനിപനിള സഭാലാംഗ്ഷന നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

വവണരുത്തനി പഭാലലാം സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം

54(5900)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ വവണരുത്തനി പഭാലലാം  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  തുറനവകേഭാടുത്തകതഭാവട
പഴെയ പഭാലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവത നശനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ഭഭാഗവത്ത  ഗതഭാഗത  തനിരക്കട്ട്  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  പഴെയ  പഭാലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇവല്ലങനില,  പഴെയ പഭാലലാം  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി&സനി) പഴെയപഭാലത്തനിനട്ട് കേഭാലപഴെക്കത്തഭാലുലാം ഡഡ്ജര് ഇടനിചതുവകേഭാണളള
ബലക്ഷയത്തഭാലുലാം നഭാലുചേകലാം മുതലുള വഭാഹനങ്ങളുവട ഗതഭാഗതലാം നനികരഭാധനിചനിരനി
ക്കുന്നതുവകേഭാണഭാണട്ട് പുതനിയ പഭാലലാം പണനിതതട്ട്.  ബലക്ഷയലാം സലാംബനനിചട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ
പഠനലാം നടത്തനി പഴെയ പഭാലലാം ബലവപടുത്തനിയഭാല മഭാത്രകമ ഇരുചേക വഭാഹനങ്ങള
അല്ലഭാത്ത മറട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് തുറനവകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.

വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗലാം

55(5901) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം



112       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില
കവണത്ര  ഓഫതീസുകേള  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  എലാം.എല.എ.  ഫണട്ട്,  എലാം.പനി.  ഫണട്ട്  എന്നനിവ  മുകഖനയള
പവൃത്തനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പറഭാത്തതഭായനി  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ;  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനിവലങനിലുലാം  പുതനിയ  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില നനിലവനില പനി.ഡബത.ഡനി.  ഇലകനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
എത്ര ഓഫതീസുകേള ഉണട്ട്  ;  കജഭാലനിഭഭാരലാം അനുസരനിചട്ട്  ഇവനിവട എത്ര തസനികേകേള
സൃഷ്ടനികക്കണനിവരുലാം ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പവൃത്തനികേള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന പറഭാത്തതഭായനി ശദയനില
വപടനിടനില്ല.  എന്നഭാല  കബഭാക്കുതലത്തനില  ഇലകനിക്കല  ഓഫതീസുകേള  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  രണട്ട്  ഓഫതീസുകേള  ഉണട്ട്.  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിവല നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്.-വന്റെ മരഭാമത്തട്ട്
പവൃത്തനികേള

56(5902)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. ധനസഹഭായകത്തഭാവട നടത്തനിയ
പവൃത്തനികേളുവട വനിശദഭാലാംശവുലാം പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-ൽ ഉൾവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി പുതുതഭായനി
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട  പവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കവയനലാം
അവയവട നനിലവനിവല സനിതനി എനഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  നബഭാര്ഡട്ട്  RIDF  XXII-ല  ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  നനിനലാം  തഭാവഴെ  പറയന്ന
പവൃത്തനികേളുവട വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നബഭാര്ഡനികലയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട് :

Sl.
No. Name of work

Amount
(₹.in

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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lakhs)

1 Improvement  works  to  Thadampattuthazham-
Parambilkkadavu-Pullalur  Road  between  k.m.0/000  to
4/700

₹ 700

2 Improvement  works  to  Chelannur-Chelapram-
Cherukulam Road 

₹ 400

3 Improvements  to  Bajanamadam-Valakettu-Choimadam-
Santhinagar-Thekedathkadavu Road k.m.0/000 to 5/400

₹ 600

4 Improvements  including  BM&BC  to  Naduvannur
Arikkulam-Iringath  road  k.m.6/280  to  11/790  in
Kozhikode District

₹ 700

വകേഭാല്ലകങഭാടട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന വകേടനിടലാം

57(5903) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2015-16  വര്ഷവത്ത  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന  വകേടനിടത്തനിവനറ  പണനി
നഭാളനിതുവവര തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത ഫയര് കസ്റ്റേഷന വകേടനിടലാം പണനി എന്നട്ട് തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാല്ലകങഭാടട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് 26-2-2016-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  658/2016/ആഭലനരലാം  പകേഭാരലാം  3.20  കകേഭാടനി  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല വതരവഞടുപട്ട്  വപരുമഭാറചേടലാം  നനിലവനില
വന്നതനിനഭാല  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുകേ
യണഭായനി.  ഇനവവസ്റ്റേനികഗഷന  പവൃത്തനിക്കട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട് ഉടന വടണര് വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഇനവവസ്റ്റേനികഗഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  പവൃത്തനി
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അനനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

1752/2018.



114       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവല അഴെനിമതനികേള 

58(5904)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  എവനല്ലഭാലാം

അഴെനിമതനികേളഭാണട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുളതട്ട്;വനിശദ വനിവരങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത അഴെനിമതനികേള സലാംബനനിച അകനസ്വഷണങ്ങളുവട വനിശദവനിവരലാം

നലകുകമഭാ  ;  ഇതനില  എത്ര  എണ്ണലാം  വനിജനിലനസനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില  വകുപനിവന്റെ  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ

കേതീഴെനില  420 ഓളലാം  പവൃത്തനികേളനില  വതീഴ്ചകേള  സലാംബനനിച്ചുലാം  മറട്ട്  കമകക്കടുകേള

സലാംബനനിച്ചുമുള  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങള  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവല കമകക്കടുകേള,  വടനഡര് നടത്തനിപനിവല കമകക്കടുകേള,  കറഭാഡട്ട്

ടഭാറനിലാംഗനിവല അഴെനിമതനി,  ഉകദലഭാഗസരുവട അനധനികൃത സസ്വത്തട്ട് സമ്പഭാദലലാം എന്നനിവ

സലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബഡ്യൂകറഭായലാം അകനസ്വഷണങ്ങള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവല  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  അകനസ്വഷനിചതനില

280-ഓളലാം എണ്ണലാം തതീര്പ്പുകേലപനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനില 120 എണ്ണത്തനില കമകക്കടുകേള

കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബഡ്യൂകറഭായവട

അകനസ്വഷണങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന :

മനിന്നല പരനികശഭാധനകേള - 86

വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണങ്ങള -  8

സതസ്വരഭാകനസ്വഷണങ്ങള -  35

വനിജനിലനസട്ട് കകേസുകേള - 4

നനിലവനില  35  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസുകേള,  4  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസ്വഷണങ്ങള,

16 സതസ്വരഭാകനസ്വഷണങ്ങള, 17 മനിന്നല പരനികശഭാധനകേള  എന്നനിവ നടനവരുന.
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തനിരുവനനപുരലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ആശുപത്രനിയനിവല 
മരഭാമത്തട്ട് പണനികേള

59(5905)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം, തനിരുവനനപുരലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ആശുപത്രനിയനിവല
വനിവനിധ മരഭാമത്തട്ട് പണനികേളക്കഭായനി എത്ര രൂപ ബഡ്ജറനില വകേവകേഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്;
അവ ഏവതല്ലഭാലാം പണനികേളക്കഭായനിരുന ;

(ബനി) ഇവയനില ഏവതല്ലഭാലാം പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിച്ചു ;

(സനി) ഇനനി എത്ര പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുണട്ട് ; പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ആശുപത്രനി പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
2012-13,  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിവല  ബഡ്ജറനില  യഥഭാകമലാം
25,16,000, 7,34,000  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ടനി കകേന്ദ്രത്തനില അമൃതകുടതീരലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2012-13, 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിവല ബഡ്ജറനില
യഥഭാകമലാം 25,16,000, 4,41,000 രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. 2011-12, 2014-15,
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി & സനി) രണട്ട് പവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തൃപ്പൂണ്ണനിത്തുറ എസട്ട്.എന.ജലാംഗ്ഷനനില ഫ്ലള ഓവര്

60(5906) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണ്ണനിത്തുറ എസട്ട്.എന. ജലാംഗ്ഷനനില തനിരക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
വവഫ ഓവര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി) ഇവല്ലങനില ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  വവഫ  ഓവറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായനി  ഒരു
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നനിലവനില  കദശതീയപഭാത  49-വല  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  എസട്ട്.എന.
ജലാംഗ്ഷനനിവല ഫ്ലള ഓവര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
എന്നഭാല കദശതീയ പഭാത 49 - വല ഗഭാനനിസസ്വയര് തുടങ്ങനി മറകുഴെനി അവസഭാനനിക്കുന്ന
തൃപ്പൂണനിത്തുറ ലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 
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ഇദൗരഭാറ്റുകപടയനിവല പധഭാന പഭാലത്തനിവന്റെ പണനി

61(5907)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനില  ഈരഭാറ്റുകപടയനിലുള  അരുവനിത്തുറ  വസന്റെട്ട്
കജഭാര്ജട്ട്  കകേഭാകളജനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള രണ പധഭാന കറഭാഡുകേവള ബനനിപനിക്കുന്ന
പധഭാന  പഭാലത്തനിവന്റെ  പണനി  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാലത്തനിവന്റെ  പണനി  പകുതനിയഭാക്കനി  നനിർത്തനിയതുമൂലലാം
പകദശവത്ത  ജനങ്ങളുവട  യഭാത്ര  ദരനിതത്തനിലഭായതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  എത്രയലാംകവഗലാം
ഭരണഭാനുമതനിയവടയലാം ഭൂമനി ഏവറടുക്കലനിവന്റെയലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) CE/(R&B)/KTM/6830/16 dt.18-10-2016 പകേഭാരലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്
പനി.ഡബത.ഡനി.  പനിനസനിപല  വസകടറനി  കേത്തട്ട്  നലകേനിയതനികന്മല  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഈ കേത്തനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എത്ര  തുകേകൂടനി  ആവശല
മുവണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ നടപടനികേളക്കഭായനി പുതനിയ നനിയമപകേഭാരലാം
മുനകൂര് അടയ്കക്കണ തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കസഭാഷലല ഇലാംപഭാക്ടട്ട് സ്റ്റേഡനി നടത്തനി
ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം. 

(സനി) പസ്തുത കേത്തനിവല ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട വപഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. കേത്തനിവന്റെ കകേഭാപനി ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*  

(ഡനി)  പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഇനനിയലാം  2,01,76,650  രൂപ കൂടനി
ആവശലമുണട്ട്.  വപഭാനലാംവനില  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  മഭാത്രകമ  അതനിവന്റെ
പൂര്ണ്ണമഭായനിട്ടുള വചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില ഇന്റെര്വനറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

62(5908) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  എത്ര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഇന്റെര്വനറട്ട് സലാംവനിധഭാനമുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ
കേതീഴെനിലുള പധഭാനവപട വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില ഏതനിവലങനിലുലാം ഇന്റെര്വനറട്ട് സദൗകേരലലാം
ഏര്വപടുത്തനി ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഇന്റെര്വനറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല. 

(ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള പധഭാനവപട വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഇന്റെര്വനറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനഭായനി
അതഭാതട്ട് എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ രജനികസഷന ഓഫതീസട്ട്

63(5909) ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കഫഭാര്ട്ടുവകേഭാചനി,  മടഭാകഞരനി,  കതഭാപ്പുലാംപടനി,  രഭാകമശസ്വരലാം,  പള്ളുരുത്തനി,
ഇടവക്കഭാചനി,  കുമ്പളങ്ങനി,  വചേല്ലഭാനലാം  എന്നതീ  വനികല്ലജുകേള  ഉളവപട  മടഭാകഞരനി
രജനികസഷന  ഓഫതീസനിവന്റെ  പവര്ത്തന  പരനിധനിയവട  വനിസ്തൃതനിമൂലലാം  ജനങ്ങള
അനുഭവനിക്കുന്ന ബദനിമുടട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില,  വചേല്ലഭാനലാം,  കുമ്പളങ്ങനി,  പള്ളുരുത്തനി,  ഇടവക്കഭാചനി
വനികല്ലജുകേളക്കഭായനി  പുതനിയ  രജനികസഷന  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട് വറയനിലകവ കമലപഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

64(5910)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളവത്ത അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട് വറയനിലകവ കമലപഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സലവമടുപട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഉവണങനില ഇതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവനല്ലഭാവമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  27-9-2016-വല G.O.(Rt) 1324/16/PWD  പകേഭാരലാം എറണഭാകുളവത്ത

അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട് വറയനിലകവ കമലപഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം KIIFB-ല ഉളവപടുത്തനി

50 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി  &സനി)  വകേഭാചനി  നഗരസഭയനില  അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട്  വറയനിലകവ  ഓവര്

ബനിഡ്ജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആവകേ  1  വഹക്ടര്  00  ആര്  99  വസന്റെട്ട്  സലലാം

ഏവറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി  31.19  ആര്  സലലാം  കൂടനി  ഏവറടുക്കുവഭാനുണട്ട്.  4(1)

കനഭാടനിഫനികക്കഷന  14-8-2012-ലുലാം  ഡഭാഫട്ട്  ഡനിക്ലകറഷന  4-9-2013-ല

പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  അറട്ട് ലഭാന്റെനിസട്ട്  വറയനിലകവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം ഏവറടുക്കുന്നതനികലയഭായനി  76,59,14,000

രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുളതുലാം  ആയതട്ട്  സലലാം  ഉടമകേളക്കട്ട്  നലകുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഇനനി ഏവറടുക്കുവഭാന 20,01,18,375 രൂപ ആവശലമഭാണട്ട്. 

പളനിക്കരയനില വറയനിലകവ ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട്

65 (5911)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

നഭാഷണല ലഹകവയനില കേങനഭാടനി മുതല കേനലഭാകുമഭാരനി വവരയള കകേരള

പഭാതയനില  നനിലവനിലുള  ഏകേ  വലവല  കകഭാസഭായ  പളനിക്കരയനിൽ  ഗതഭാഗതലാം

സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വറയനിലകവ ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപട

നടപടനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം,  ഈ  പവൃത്തനി  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയവമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

ഉത്തരലാം

പളനിക്കരയനില  വറയനിലകവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  'കസതു  ഭഭാരതലാം'  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത

പവൃത്തനിക്കുകവണനി വനിശദമഭായ രൂപകരഖ  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയ്യഭാറഭാക്കനി നലകുവഭാന

കവണനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലചേതനല  കേണ്സളടനസനിവയ  ചുമതലവപടുത്തുകേ

യണഭായനി. കദശതീയപഭാത 17 നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുന്ന പവൃത്തനി നഭാഷണല ലഹകവ

അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല തുടങ്ങനിയതനിനഭാല പസ്തുത ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട് അകതഭാവടഭാപലാം

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി വറയനിലകവ കസ്റ്റേഷന

66(5912) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആദര്ശട്ട്  കസ്റ്റേഷനഭായനി  ഉയര്ത്തവപട  ചേഭാലക്കുടനി  വറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനനില
എനട്ട് സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;  ഏവതങനിലുലാം
വടയനിനനിനട്ട്  കൂടുതലഭായനി  കസ്റ്റേഭാപട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  'ഡനി'  കേഭാറഗറനി കസ്റ്റേഷനുകേളനിലവപടതഭാണട്ട്. 2010-11  വര്ഷത്തനില
പസ്തുത കസ്റ്റേഷവന ആദര്ശട്ട്  കസ്റ്റേഷനഭായനി ഉയര്ത്തുകേയലാം മഭാനദണങ്ങള പകേഭാരലാം
ആദര്ശട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് ആവശലമഭായ എല്ലഭാ സദൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്വപടുത്തുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.
'ഡനി'  കേഭാറഗറനി കസ്റ്റേഷനുകവണ മനിനനിമലാം സദൗകേരലങ്ങളുവട ലനിസ്റ്റേട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 24 കജഭാഡനി വടയനിനുകേളക്കട്ട് കസ്റ്റേഭാപട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഏറനഭാടട്ട്
എക്സട്ട്പസട്ട്  വടയനിനനിനട്ട്  (1  കജഭാഡനി)  അനുവദനിക്കവപട  തഭാലഭാലനികേ  കസ്റ്റേഭാപട്ട്
6 മഭാസകത്തയ്ക്കുകൂടനി നതീടനിയനിട്ടുണട്ട്.

പതീ-ലപമറനി വനിഭഭാഗത്തനിവല തസനികേകേള

67(5913) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേകളഭാടട്ട് കചേര്ന്നട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്ന പതീ-ലപമറനി വനിഭഭാഗത്തനിവല
ടതീചര്, വഹലപര് എന്നനിവര്ക്കട്ട് നലകേനി വരുന്ന ഓണകററനിയലാം /ശമ്പളലാം എത്രവയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഏതട്ട് വര്ഷവത്ത കുടനികേളുവട എണ്ണലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം
തസനികേകേള നനിര്ണ്ണയനിചതട്ട് ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  പസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില  ടതീചര്,  വഹലപര്  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിവല  ടതീചര്/ആയ  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  അലാംഗതീകൃത
പസവഭാവധനി അനുവദനതീയമഭാകണഭാ ;

(ഇ)  ഇവര്  പസവഭാവധനിയനില  പകവശനിക്കുകമ്പഭാള  പകേരലാം  ആവള
നനിയമനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിച്ചുലാം ശമ്പളലാം/ഓണകററനിയലാം നലകുന്നതനിവനക്കുറനിച്ചുലാം നനിലവനിലുള
വലവസകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)    പതീ-ലപമറനി  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  9,000  രൂപയലാം  ആയമഭാര്ക്കട്ട്
6,000 രൂപയലാം ഓണകററനിയമഭായനി നലകേനിവരുന.

(ബനി)  1-8-2012-വല  കുടനികേളുവട  എണ്ണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
തസനികേ നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  7-12-2012-നുകശഷലാം  പുതനിയ  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാകനഭാ  പുതനിയ
പതീ-ലപമറനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാകനഭാ പഭാടനില്ല എന്നട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) അവധനി അനുവദനികക്കണതട്ട് നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭാണട്ട്.

(ഇ)   നനിലവനില വലവസകേളനില്ല.

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളുവട അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം

68(5914)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളുവട അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  എവനല്ലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഉളവതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളുകണഭാ; എങനില അവ ഏവതല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേള  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനില  പവര്ത്തനിക്കഭാനനിട
യഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം എനഭാവണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഇതുമൂലലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം ഉണഭാകുന്ന ബദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളുവട അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ ചേടത്തനില വലക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിന  പകേഭാരലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്  സ്കൂളുകേള
സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.
കൂടഭാവത  ഡയറട്ട്,  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  എന്നതീ  ഏജനസനികേളുലാം
അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ഓണ്ലസറട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് സനിസ്റ്റേലാം (ഒ.എസട്ട്.എസട്ട്.) അക്കഭാദമനികേ
നനിലവഭാരലാം വനിലയനിരുത്തനി ആവശലമഭായ പനിനതുണ നലകേനി വരുന.  ഇകപഭാള ഇദൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഓണ്ലസറട്ട്  സകപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം
(ഒ.എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.)  എന്നട്ട്  കപരനില  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുള  പവര്ത്തനലാം
നടന വരനികേയഭാണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററനിലുള കേഡ്യൂ.വഎ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ
പധഭാന  ചുമതല  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  വനിലയനിരുത്തുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത
അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം കൂടുതല വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.യവട
കനതൃതസ്വത്തനില വമഭാഡഡ്യൂളുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിയലാം
വരുന. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുവട പടനികേ  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  മതനിയഭായ  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേള
ഇല്ലഭാത്തതഭാണട്ട് ഷനിഫട്ട് സമ്പ്രദഭായത്തനില പവര്ത്തനിക്കഭാനുള കേഭാരണലാം.

(ഡനി)  മതനിയഭായ  ഭദൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒരുക്കനി  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുകേയഭാണട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളുവടയലാം രക്ഷനിതഭാക്കളുവടയലാം ബദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗലാം. ആയതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 എ.ജനി.യവട പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിനകമല മറുപടനി 

69(5916)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.

1752/2018.
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(എ)  വപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില  എ.ജനി.യവട  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടു
കേളനികന്മല മറുപടനി നലകുന്നതനിനട്ട് ഏവതങനിലുലാം തരത്തനിലുള കേഭാലതഭാമസമുണഭായതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവവരയള  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില  എത്ര  ആഡനിറട്ട്
ഖണനികേകേളക്കഭാണട്ട് ഇനനിയലാം മറുപടനി നലകേഭാനുളതട്ട്;

(സനി)  എ.ജനി.യവട  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി
നലകുന്നതനിനുള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം വകുപട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) 1. RMSA-36 ഖണനികേകേളക്കട്ട് മറുപടനി നലകേഭാനുണട്ട്.

2. SSA-232 ഖണനികേകേളക്കട്ട് മറുപടനി നലകേഭാനുണട്ട്.

3. വപഭാ.വനി.വ.-737 ഖണനികേകേളക്കട്ട് മറുപടനി നലകേഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല യഥഭാസമയലാം മറുപടനി നലകേണവമനള
നനിര്കദ്ദേശലാം മുനപട്ട് തവന്ന നനിലവനിലുണട്ട്.

സനി-ആപ്റട്ട് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

70(5917)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം സനി-ആപ്റട്ട് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എവനല്ലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി
പഭാഠപുസകേലാം ഉളവപവട വനകതഭാതനിലുള അചടനി കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു  കഫഭാര്  കേളര്  വവബട്ട്  ഓഫ് വസറട്ട്  പനിന്റെനിലാംഗട്ട്  വമഷതീന  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പസസ്തുത വമഷതീന പവര്ത്തനസജമഭായഭാല ഹയര്
വസക്കന്റെറനി പഭാഠപുസകേങ്ങള വസന്റെറനില തവന്ന അചടനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  യന
സലാംവനിധഭാന  ങ്ങളുവട  തുടര്ചയഭായ  പവര്ത്തനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  750
വകേ.വനി.എ.യവട  ഒരു  ടഭാനകസഭാമര്  പുതനിയതഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനറല  കസഭായനിലഡട്ട്  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജന
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പഭാന്റെട്ട്  പുതനിയതഭായനി  വസന്റെറനില  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.യ്ക്കുകവണനി  14
ജനില്ലകേളുവടയലാം കചേഭാദലക്കടലഭാസട്ട് അചടനിയവടയലാം വനിതരണത്തനിവന്റെയലാം ചുമതല ഇദൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  സനി-ആപ്റനിവന  ഏലപനിചനിട്ടുണട്ട്.
വവഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കന്റെറനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി ഇദൗ അദലയന വര്ഷലാം
മുതല  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  മുഴവന  പഭാഠപുസകേങ്ങളുവട  അചടനിയലാം  വനിതരണവുലാം  സനി-
ആപ്റനിവന  ഏലപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  എല്ലഭാ  അചടനി
കജഭാലനികേളുലാം സനി-ആപ്റനിവന ഏലപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ കേമ്പഡ്യൂടര് ടു കപറട്ട്  (സനി.റനി.പനി.),
ത്രതീ  കവ  ടനിമ്മേര്,  കപഭാഗഭാമബനിള  കേടനിലാംഗട്ട്  വമഷതീന  എന്നനിവ  ഇദൗ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാംതവന്ന വസന്റെറനില സഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

കലഭാടറനി  ടനിക്കറട്ട്  അചടനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭഭാഗലക്കുറനി
വകുപനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു  5  കേളര്ഷതീറട്ട്  വഫഡട്ട്  ഓഫട്ട് വസറട്ട്  പനിന്റെനിലാംഗട്ട്
വമഷതീന വസന്റെറനില സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. വസന്റെറനിവന്റെ
നവതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബഹുനനില മന്ദനിരത്തനിവന്റെ രണഭാലാം ഘട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാനുള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില 250 ലക്ഷലാം രൂപ വസന്റെറനിവന്റെ
നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

വഎ.ടനി.@ സ്കൂള എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടറുവട നനിയമനലാം

71(5918) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഎ.ടനി.@  സ്കൂള എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടറഭായനി ശതീ.  അനവര് സഭാദത്തനിവന
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില ഉത്തരവനിവനറ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകദ്ദേഹലാം  ഏവതങനിലുലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസനില  പതനി  കചേര്ക്കവപടനി
ട്ടുകണഭാ; വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണലാം കനരനിടുനകണഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ  ഡയറക്ടര്  സഭാനലാം  ഏവറടുത്ത  കശഷലാം  വഎ.ടനി.@  സ്കൂളനില
കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എത്ര  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനി;
നനിയമന ഉത്തരവുകേളുവട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വഡപഡ്യൂകടഷന  വലവസയനില  ഉകദലഭാഗസവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനു
പകേരലാം കേരഭാര് നനിയമനലാം നടത്തഭാനുളള സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഇല്ല. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  പുതനിയ ഡയറക്ടര് സഭാനകമറകശഷലാം വഎ.ടനി.@ സ്കൂളനില തഭാവഴെ

വനിവരനിക്കുന്ന 4 തസനികേകേളനില നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട് : 

1.  അഡനിനനികസറതീവട്ട് ഓഫതീസര്

2.  കേണ്സളടന്റെട്ട് (അക്കദൗണട്ട്)

3.  കേണ്സളടന്റെട്ട് (അഡനിനനികസഷന)

4.  കപഭാജക്ടട്ട് മഭാകനജര്

പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)   വഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനില ഉകദലഭാഗസവര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള

തസനികേകേളനില കേരഭാര് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.

എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യവട സര്വതീസട്ട് റൂള

72(5919) ശതീ  .   അനനില അക്കര : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  യവട  സര്വതീസട്ട്  റൂള നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില

പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്ന കശഷലാം എത്രകപര്ക്കട്ട് സനിരമഭായലാം,

വഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനിലുലാം തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം എസട്ട്.സനി.ഇ.  ആര്.റനി.യനില

നനിയമനലാം  നലകേനി  ;  ഇവവര  സര്വതീസട്ട്  റൂളനില  വലവസ  വചേയ്തനിരനിക്കുന്ന

കയഭാഗലതയവട അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ നനിയമനിചവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്ന കശഷലാം എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.യനില

നനിയമനലാം  നലകേനിയവരുവട  കപരുവനിവരവുലാം  തസനികേയലാം  അവരുവട  കയഭാഗലതയലാം

വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ?
* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി ഉളവക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.* 

(ബനി)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.യനില
സനിരനനിയമനലാം ആര്ക്കുലാം നലകേനിയനിടനില്ല. വഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനില 3 റനിസര്ചട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്, ഡയറക്ടറുവട പനി.എ., 3 ക്ലര്ക്കട്ട്, 2 ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് എന്നനിവവര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില ഒരു അക്കഭാദമനികേട്ട് കേണ്സളടന്റെനിവനയലാം,
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  9  ലഭാസ്റ്റേട്ട്  കഗഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.യനില വസഷലല റൂളസട്ട് നനിലവനില വനവവങനിലുലാം
അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(സനി)  അനുബനമഭായനി ഉളവക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.*

ഒരു മണലത്തനില ഒരു അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള സ്കൂള പദതനി 

73(5920) വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  മണലത്തനില  ഒരു  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരമുള  സ്കൂള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയ മണലങ്ങള ഏവതല്ലഭാലാം ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വനിതരണലാം വചേയ്ത ഫണട്ട് എത്ര ;

(സനി)  ഇദൗ  പദതനിക്കഭായനി  ഫണട്ട്  അനുവദനിച  സഭാപനങ്ങള  ഏവതല്ലഭാലാം;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വവപലറട്ട്  കപഭാജക്ടുകേളുവട  കൂടത്തനില  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ
മണലവത്ത  ഉളവപടുത്തഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
അധനികൃതര്ക്കട്ട് നലകുകമഭാ ;

(ഇ)  ഇദൗ  പദതനിക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നലകുന്ന  സഹഭായങ്ങള  എവനല്ലഭാലാം;
ഫണനിവന്റെ വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില ഒരു മണലത്തനിലുലാം പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി-ഇ)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനുള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന്നകതയള.

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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എസട്ട്.എസട്ട്.എ., ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. പദതനികേളനിവല 
നനിയമനങ്ങളുവട മഭാനദണലാം

74(5921)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എസട്ട്. എസട്ട്. എ., ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. പദതനികേളനിവല നനിയമനങ്ങളുവട
മഭാനദണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പസ്തുത പദതനികേളനില
നനിയമനിതരഭായവരുവട കപരുവനിവരവുലാം കയഭാഗലതയലാം വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനികേളനില  നനിയമനങ്ങള
വഡപഡ്യൂകടഷന/കേരഭാര്/ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.  വഡപഡ്യൂകടഷന
തസനികേകേളനിവല  നനിയമനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരമഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.
കേരഭാര്/ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  നനിയമനങ്ങള  കസ്റ്റേറട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട് ഡയറക്ടര്
മഭാരഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*  

എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.

75(5922)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.യനിവല ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാഡനി,  കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനി
എന്നനിവയവട സനിറനിലാംഗട്ട് അവസഭാനമഭായനി കചേര്ന്നവതന്നഭാണട്ട് ;

(ബനി)  പസ്തുത  കയഭാഗതതീയതനിക്കുകശഷലാം  കപഭാളനിസനി  രൂപതീകേരണവുമഭായനി
ബനവപട എവനങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം അക്കഭാഡമനികേട്ട് ആയകതഭാ അല്ലഭാത്തകതഭാ ആയ
വനിഷയങ്ങളനില എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.യനിവല  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനി,  2015  ജൂണ്
16-ാം  തതീയതനിയനിലുലാം  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനി  2016  കമയട്ട്  4-ാം  തതീയതനിയനിലുമഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി കചേര്ന്നതട്ട്.

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.യനിവല  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനി,  കേരനിക്കുലലാം

കേമ്മേനിറനികേളുവട  വചേയര്മഭാവന്റെ  അനുമതനികയഭാവട  തഭാവഴെപറയന്ന  തതീരുമഭാനങ്ങള

എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇകതഭാവടഭാപലാം  അക്കഭാദമനികേ കേഭാരലങ്ങളനില നനിലവനിലുള കേരനിക്കുലലാം

കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങള ഉളവപടുന്ന സബട്ട് കേമ്മേനിറനികേള കൂടനിയലാം തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

1.  കുടനികേളുവട  പുസകേഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാഠപുസകേങ്ങള  മൂന്നട്ട്

ഭഭാഗങ്ങളഭായനി തനിരനിചട്ട് അചടനിക്കുന്നതനിനഭായനി നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

2.  9,  10  ക്ലഭാസ്സുകേളനിവല  സഭാമൂഹലശഭാസലാം,  മലയഭാളലാം,  ശഭാസലാം  എന്നതീ

വനിഷയങ്ങളനിവല  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലാം  12-ാം  ക്ലഭാസ്സനിവല  മലയഭാളലാം

രണഭാലാം  ഭഭാഷഭാ  പുസകേവുലാം  അദലഭാപകേരനില  നനിന്നട്ട്  പരഭാതനി

ലഭനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  അതനിവല

ആശയപരവുലാം,  ഭഭാഷഭാപരവുമഭായ പനിശകുകേള പരനിഹരനിചട്ട്  വമചവപടു

ത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി. 

3.  കലഭാവര് ലപമറനി  തലത്തനില വഎ.ടനി.  @  സ്കൂളനിവന്റെ സഹഭായത്തഭാല

തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പഭാഠപുസകേങ്ങള  വമചവപടുത്തനി  അചടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനനിച്ചു.

4. കുടനികേളുവട പരതീക്ഷഭാഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് പത്തഭാലാം തരലാം സഭാമൂഹലശഭാസലാം

പരതീക്ഷയട്ട് കദശതീയമഭാതൃകേയനില ഓപ്ഷന നലകേണവമന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

5.  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  15  ഫഭാക്കലറനി

അലാംഗങ്ങവളയലാം  ഒരു  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ലലകബറനിയകനയലാം  വഡപഡ്യൂകടഷനനില

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള വനിജഭാപനലാം പുറവപടുവനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അഭനിമുഖലാം

നടത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനലാം

നലകുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

6.  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  ഡയറക്ടവറ  അക്കഭാദമനികേ  കേഭാരലങ്ങളനില

സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു അക്കഭാദമനികേട്ട് കേണ്സളടന്റെനിവന കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.
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നഡ്യൂ സ്കൂള നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് അപ്രൂവല 

76(5924) ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 1978-നട്ട് കശഷലാം ആരലാംഭനിച നഡ്യൂ സ്കുളുകേളനില മരണലാംമൂലകമഭാ റനിടയര്വമന്റെട്ട്
മൂലകമഭാ  വന്ന ഒഴെനിവുകേളനില നടന്ന നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  2011-12  മുതല  2015  വവര
ഡനി.ഇ.ഒ. മഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിടനില്ല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  പസ്തുത  ഒഴെനിവുകേളനില  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുവഭാന എനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലഭാബട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുവട ഒഴെനിവുകേള

77(5925) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിവല ഹയര് വസക്കനഡറനി സ്കൂളുകേളനില ലഭാബട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റു

മഭാരുവട ഒഴെനിവുകേളുകണഭാ ; ഉവണങനില എത്ര എണ്ണവമന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവനിലുണഭായനിട്ടുലാം ഇദൗ ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാത്തതട്ട്

എന്തുവകേഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) നനിലവനിലുള ഒഴെനിവുകേള അടനിയനരമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്തട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 14 എണ്ണലാം

(ബനി)  പസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.(വസഷലല  റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെട്ട്)

തസനികേമഭാറ നനിയമനലാം എന്നനിവയഭായനി നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനലാം  നടത്തഭാവുന്ന  എല്ലഭാ

ഒഴെനിവുകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.യനില റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 
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പതീ-ലപമറനി ജതീവനക്കഭാര്

78(5926) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .  എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള പതീ-ലപമറനികേളനില ഓകരഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം
എത്രവതീതലാം ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം വഹലപര്മഭാര്ക്കുമഭാണട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്  ;
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നനിശയനിച മഭാനദണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് എത്ര രൂപ വതീതമഭാണട്ട് കവതനലാം നലകേനിവരുന്നതട്ട് ;

(സനി) ഇതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള  പതീ-ലപമറനികേളനില  30
കുടനികേളക്കട്ട്  ഒരു  അദലഭാപനികേ,  ഒരു  ആയ  എന്ന  കമത്തനിലഭാണട്ട്  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  7-12-2012-നുകശഷലാം  പുതനിയ  നനിയമനലാം  നടത്തഭാകനഭാ  പുതനിയ
പതീ-ലപമറനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാകനഭാ പഭാടനില്ല.

(ബനി)  പതീ-ലപമറനി  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  9,000  രൂപയലാം  ആയമഭാര്ക്കട്ട്  6,000
രൂപയലാം ഓണകററനിയമഭായനി നലകേനി വരുന. 

(സനി) 1-8-2012 മുതല പതീ-ലപമറനി അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ആയമഭാര്ക്കുലാം നലകേനി
വന്ന 5,000, 3,500 രൂപ ഓണകററനിയലാം 18-6-2016 മുതലഭാണട്ട് വര്ദനിപനിചതട്ട്. 

പുതനിയ ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള

79(5927) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2014-15  വര്ഷലാം മുതല സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ എത്ര ഹയര് വസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില  പുതനിയ  എത്ര  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  ബഭാച്ചുകേള
അനുവദനിചനിരുനവവന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ സ്കൂളുകേളക്കുലാം ബഭാച്ചുകേളക്കുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ അദലഭാപകേ-
അനദലഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിരുകന്നഭാ  ;  ഇവല്ലങനില ആയതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

ഹയര് വസക്കന്റെറനി പനിനസനിപലമഭാരുവട വപഭാകമഭാഷന തസനികേ

80(5928)  ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹയര് വസക്കന്റെറനി പനിനസനിപലമഭാരുവട വപഭാകമഭാഷന തസനികേകേളഭായ

വഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്, കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്,  അഡതീഷണല ഡയറക്ടര് എന്നനിവയനികലക്കട്ട്

മറട്ട് ഇതര വകുപ്പുകേളനികലതുകപഭാവല വപഭാകമഭാഷന നലകുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

ഇവല്ലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുവട  പവര്ത്തനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

കമഖലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് പകേരലാം ജനില്ലഭാതല ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കു

നകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  300-ല  അധനികേലാം  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  സ്കൂള

പനിനസനിപലമഭാരുവട  ഒഴെനിവുണഭായനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാത്തതട്ട്  ശദയനില

വപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  വകുപനില  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വസഷലല  റൂളസട്ട്

നനിലവനിലനില്ലഭാത്തതനിനഭാല  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  പനിനസനിപലമഭാര്ക്കട്ട്  വപയ്സട്ട്  വമന്റെട്ട്

നലകേനിയഭാണട്ട്  വഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  തസനികേ  നനിലവനില  നനികേത്തനിവരുന്നതട്ട്.

കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര് തസനികേയനില വഡപഡ്യൂകടഷന നലകേനിയമഭാണട്ട്  നനികേത്തുന്നതട്ട്.

അഡതീഷണല ഡയറക്ടര് തസനികേ നനിലവനിലനില്ല. ടനി തസനികേകേള വപഭാകമഭാഷന വഴെനി

നനികേത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി) ഇദൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്,  ഗവ.  ഹയര് വസക്കന്റെറനി  പനിനസനിപലമഭാരുവട

സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേനിലുള തര്ക്കലാം കകേഭാടതനിയവട പരനിഗണനയനില ആയതനിനഭാല

അനനിമ  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുകശഷകമ  പനിനസനിപലമഭാരുവട  ഒഴെനിവുള  തസനികേകേള

നനികേത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.
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കദശതീയ വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം

81(5929)  ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസനയലാം  കകേരളത്തനിവല

വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗവത്ത ഏവതഭാവക്ക രതീതനിയനില ബഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട്
എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല എവനഭാവക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ
നനിയമത്തനിന കേതീഴെനില നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വസസ്സട്ട്  പകേഭാരലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  ഈ
വര്ഷലാം ലഭലമഭായവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഇതനിവന്റെ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുള  മഭാനദണങ്ങള  എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്
വലതലസ കമഖലയനില നനിനള സലാംസഭാന വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിവന്റെ അഭനിപഭായലാം
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിവയ  വകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി
വരുത്തനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
തയ്യഭാറഭാക്കവപട  കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗവത്ത
എപകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സദൗജനലവുലാം  സലാംകയഭാജനിതവുമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
സദൗജനല  പഭാഠപുസകേലാം,  യൂണനികഫഭാലാം  എന്നനിവ  നലകേനിവരുന.  അദലഭാപകേ
വനിദലഭാര്തനി  അനുപഭാതലാം  അവകേഭാശനനിയമ  പകേഭാരലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാകേഭായനികേ
പവൃത്തനി  പരനിചേയത്തനിനട്ട്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിദലഭാലയങ്ങളുവട  ഭദൗതനികേഭാനരതീക്ഷലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം
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ലഭാബട്ട്,  ലലബറനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനിയണട്ട്.
എസട്ട്.എലാം.സനി. ക്ലഭാസട്ട്, പനി.ടനി. എന്നനിവ അവകേഭാശ നനിയമത്തനിവന്റെ നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  പഠന മണനിക്കൂറുകേള നഷ്ടവപടഭാതനിരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അക്കഭാദമനികേ കമഭാണനിററനിലാംഗനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തനി
നനിരനര വനിലയനിരുത്തല വമചവപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
കുടനികേളക്കട്ട്  ഭയരഹനിതമഭായനി  പഠനിക്കുന്നതനിനുള  അനരതീക്ഷലാം  ഒരുക്കനി  ശനിശു
സദൗഹൃദ സമതീപനലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു. ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകേനി വരുന.

(സനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.യവട  അടുത്ത  വര്ഷവത്ത  പദതനി  രൂപതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ
നനിയമ പകേഭാരമുള പരനിപഭാടനികേള ഉളവപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി & ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി

82(5930)  ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ

പദതനിയവട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
യനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനി നനിര്വഹണലാം സലാംബനനിചട്ട് എവനല്ലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ
ങ്ങളഭാണട്ട് പുറവപടുവനിചനിട്ടുളളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില  ഏവതല്ലഭാലാം  ജനില്ലകേളനില  പസ്തുത  പദതനി  സജതീവമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിവനറ മണലലാം തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില ആയതട്ട് നലകുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  നനിര്വഹണവുമഭായനി  ബനവപട  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  28-9-2016-വല  സ.ഉ.(പനി)  41/16/ആ.സഭാ.വ.  പകേഭാരലാം  സമഗ

വനിദലഭാഭലഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനിയവട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്

ഉത്തരവട്ട് പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണവുമഭായനി  ബനവപട  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. നനിലവനില പസസ്തുത പദതനി ഒരു ജനില്ലയനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

ഹയര് വസക്കന്റെറനി സതീറ്റുകേള

83(5931) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഹയര്

വസക്കന്റെറനി സതീറ്റുകേള വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക സ്കൂളുകേളനില എത്ര ബഭാചട്ട് വതീതലാം വര്ദനിപനിച്ചുവവന്നട്ട്,  ജനില്ല

തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  പുതനിയ  ഹയര്

വസക്കന്റെറനി ബഭാച്ചുകേള അനുവദനിചനിടനില്ല. എന്നഭാല മഭാര്ജനിനല സതീറട്ട് വര്ദനവനിലൂവട

സലാംസഭാനവത്ത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലുലാം 20 %

സതീറ്റുകേള അധനികേമഭായനി പസട്ട് വണ് കകേഭാഴനിനട്ട് വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഹയര് വസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗത്തനില പുതുതഭായനി അനുവദനിച അദലഭാപകേ

തസനികേകേള

84(5932) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി  വനിഭഭാഗത്തനില പുതുതഭായനി അനുവദനിച

സ്കുളുകേളക്കുലാം  ബഭാച്ചുകേളക്കുമഭായനി  അദലഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില ഉത്തരവനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം ഹയര് വസക്കനഡറനി അനുവദനിക്കവപട
സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  അനുവദനിക്കവപട  തസനികേകേളുവട  എണ്ണലാം,
വനിഷയലാം  തനിരനിചട്ട്  സ്കുളുകേളുവട  കപരുകേള  സഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  തസനികേകേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവല്ലങനില എന്തുവകേഭാണട്ട് ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില അനുവദനിക്കവപട സ്കുളുകേളക്കുലാം ബഭാച്ചുകേളക്കുലാം
അദലഭാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;
2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  സ്കുളുകേളനില
അനുവദനിക്കവപട തസനികേകേളുവട എണ്ണലാം, വനിഷയലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഹയര് വസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുവട പനി.  എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിവന്റെ
കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കഭാനനിരനിവക്ക,  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിവല മുഴവന സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം
ഹയര് വസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ തസനികേകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ഹയര് വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില അദലഭാപകേ-
അനദലഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിടനില്ല. എന്നഭാല ഇവ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
തതസ്വത്തനില തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറവപടുവനിചനിരുന. ടനി ഉത്തരവുകേളുവട പകേര്പട്ട്
ഇകതഭാവടഭാപലാം  ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*  

(ബനി&സനി)  തസനികേ  അനുവദനിചനിടനില്ല.  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുവട
കജഭാലനി ഭഭാരലാം പുനരവകലഭാകേനലാം വചേയ്യഭാനുലാം ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം ചേടപകേഭാരമുള ഭദൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള  ഉവണന്നട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ഓകരഭാ
വനിഷയത്തനിലുമുള  പതീരനിയഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുള  കജഭാലനിഭഭാരലാം,  അലാംഗതീകൃത
തസനികേകേള  തുടങ്ങനിയവ  റതീജലണല  വഡപഡ്യൂടനി  തലത്തനില  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തനിയകശഷലാം  വനിശദമഭായ  വപഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കഭാന  ആവശലവപട
തനുസരനിചട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടര് വപഭാകപഭാസല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കല നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായഭാല മഭാത്രകമ
തസനികേകേളുവട എണ്ണലാം സലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയള.

(ഡനി) ഹയര് വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുള വപഭാകപഭാസല നനിലവനിലുള
ചേടങ്ങളുകടയലാം  നനിബനനകേളുകടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനിവല മുഴവന സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഹയര് വസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗത്തനില റഗുലലറസട്ട് വചേയ്യവപടഭാന ഓപ്ഷന
നലനിയ യൂണനികവഴനിറനി ജതീവനക്കഭാര്

85(5933) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹയര് വസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗത്തനില റഗുലലറസട്ട് വചേയ്യവപടഭാന ഓപ്ഷന
നലനിയ  യൂണനികവഴനിറനി  ജതീവനക്കഭാവര റഗുലലറസട്ട്  വചേയ്യഭാനുള നടപടനികേള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലാം ലവകുന്നതുമൂലലാം പസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുവട
വപഭാകമഭാഷനുകേളുലാം മറ്റുലാം തടസ്സവപടനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇകപഭാഴെവത്ത  സനിതനിയനില  പസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുവട  ഇനകനിവമന്റെട്ട്,
പനി.എഫട്ട്.  വഭായ  തുടങ്ങനിയവ  അനുവദനികക്കണതട്ട്  ഏതു  വകുപനിലനനിന്നഭാവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഹയര് വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനിവല ഒഴെനിവുള സൂപര്ലവസറനി തസനികേ
കേളനികലക്കട്ട് പസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വപഭാകമഭാഷന നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവശലവപട അധനികേ വനിവരങ്ങള ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടര്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനികശഭാധന
യനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഹയര് വസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

86(5934) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  കമഖലയനില  പുതുതഭായനി
അനുവദനിച  സ്കൂളുകേളനിവലയലാം  ബഭാച്ചുകേളനിവലയലാം  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ  തസനികേ
കേളനികലക്കട്ട്  നനിലവനിലുള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിലനനിന്നട്ട്  നനിയമനലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉവണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?  
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ഉത്തരലാം

പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സ്കൂളുകേളനികലയലാം  ബഭാച്ചുകേളനികലയലാം  അദലഭാപകേ-
അനദലഭാപകേ  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച  വപഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന. 

ഹയര് വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനില ജതീവനക്കഭാവര 
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

87(5935) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹയര് വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനില കജഭാലനി ഭഭാരത്തനിനട്ട് അനുസരനിച്ചുള
ജതീവനക്കഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററനിലനനിനലാം  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കു
ന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതഭായള  പരഭാതനികേള  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില  ഇത്തരലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏവതങനിലുലാം  പകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശലാം ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട് പഭാലനിക്കുനവണന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത വകുപനിവല ജതീവനക്കഭാരുവട  വപരുമഭാറലാം  വപഭാതുജന സദൗഹൃദ
പരമവല്ലന്ന  തരത്തനിലുള  ഏവതങനിലുലാം  പരഭാതനികേള  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
വപഭാതുജന സദൗഹൃദപരമഭായ അനരതീക്ഷലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. ഫനിസനിക്സട്ട് ജൂനനിയര്/സതീനനിയര് ഒഴെനിവുകേള

88(5936) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എചട്ട്. എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ഫനിസനിക്സട്ട് ജൂനനിയര്/സതീനനിയര് ഒഴെനിവുകേള എത്രയവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  വസഷലല  റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെനിനുകവണനി  മഭാറനി
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വവച ഒഴെനിവുകേള എത്രവയനലാം ഇതര ഒഴെനിവുകേള എത്രവയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ഫനിസനിക്സട്ട് ജൂനനിയര് തസനികേയനില 37 ഒഴെനിവുകേളുലാം
സതീനനിയര് തസനികേയനില 13 ഒഴെനിവുകേളുലാം ഉണട്ട്. 

(ബനി)  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  വസഷലല  റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെനിനട്ട്  നതീക്കനിവവയഭാനഭായനി
ഒഴെനിവനില്ല. എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. ഫനിസനിക്സട്ട് തസനികേയനിവല ഒഴെനിവുകേവളല്ലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവുകേള  തസനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി
മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നവയഭാണട്ട്.

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദലഭാപകേ പുനര്വനിനലഭാസലാം

89(5937) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനവസന്റെട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2015-16-വല  ഫനികക്സഷനനില  എല.പനി.എസട്ട്.എ./യ.പനി.എസട്ട്.എ./
എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  കമഖലയനിവല  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  അദലഭാപകേരനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
തസനികേ നഷ്ടവപട്ടു;  ഇപകേഭാരലാം തസനികേ നഷ്ടവപട എത്ര കപര്ക്കട്ട് പുനര്വനിനലഭാസ
ത്തനിലൂവട  നനിയമനലാം  നലകേനി;  പുനര്വനിനലസനിക്കവപട  അദലഭാപകേരുവട  ശമ്പളലാം
തടഞവചനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,  പസ്തുത  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  പുനര്വനിനലഭാസലാം  നലകുവഭാനുളതുലാം  മഭാതൃസ്കൂളനില  പതനിനഞട്ട്
വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  കജഭാലനി  വചേയ്തുവരുന്നതുമഭായ  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  വപഭാടക്ഷന
ഉവണങനിലുലാം  ശമ്പളലാം  കേനിടഭാത്ത  അവസ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ; ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   3674  അദലഭാപകേര്ക്കഭാണട്ട്  തസനികേ  നഷ്ടമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  പസ്തുത
അദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിനുള  പവര്ത്തനങ്ങള  അനനിമ  ഘടത്തനി
ലഭാണട്ട്. ഇവവര പുനര്വനിനലസനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ശമ്പളലാം നലകേണവമന്നട്ട് 29-1-2016-വല
ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  29/2016/വപഭാ.വനി.വ.  എന്ന  ഉത്തരവനില  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട്  31/816-വല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  148/16/വപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരമഭാണട്ട്
ശമ്പളലാം നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിയവട ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം

1752/2018.
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പുനര്വനിനലഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ശമ്പളലാം
നലകേണവമന്നട്ട്  29-1-2016-വല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.29/2016/വപഭാ.വനി.വ.  എന്ന
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  പുനര്വനിനലഭാസ  പകനിയ
തത്കേഭാലലാം നനിര്ത്തനിവയഭാന ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശമുളതനിനഭാല മുഴവന
കപവരയലാം പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിടനില്ല. ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിയവട അനനിമ
വനിധനിക്കനുസരനിചട്ട് പുനര്വനിനലഭാസ പകനിയ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

90(5938)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിവല എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില റനിടയര്വമന്റെട്ട് തസനികേ
കേളനില  അദലഭാപകേ  നനിയമനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  ബഭാക്കനിയകണഭാ  എന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില  സ്കൂളുകേളുവടയലാം  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന
അദലഭാപകേരുവടയലാം കപരു വനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപജനില്ലയനിലവപട  വനല്ലനിക്കുന്നട്ട്
അനവഭാറുല ഉലൂലാം എയ്ഡഡട്ട് യ.പനി. സ്കൂളനില ജലജ ടനി. വകേ. എന്ന അദലഭാപനികേവയ
എകപഭാഴെഭാണട്ട് നനിയമനിചവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  നനിയമനിച്ചുകേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം എത്ര ദനിവസത്തനിനുളനിലഭാണട്ട്  മഭാകനജര്
അകപഭായനിന്റെട്ട്വമന്റെട്ട് ഓര്ഡര് ബനവപട അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എജഡ്യൂകക്കഷണല ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
സമര്പനിചതട്ട് ;

(എഫട്ട്)  പസ്തുത അകപഭായനിന്റെട്ട്വമന്റെട്ട് ഓര്ഡറനില എ.ഇ.ഒ.  സസ്വതീകേരനിച നടപടനി
എനഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ജനി) പസ്തുത അകപഭായനിന്റെട്ട്വമന്റെട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിടനിവല്ലങനില വനിവരലാം മഭാകനജവര
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില കരഖകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  നനിയമനലാം  സലാംബനനിച
വനിവരലാം  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം  മഭാകനജവര  അറനിയനിക്കണമന്നഭാണുട്ട്  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  നനിശനിത
കരഖകേള മഭാകനജര്മഭാര് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് നനിയമനലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) 1-6-2016-ല.

(ഇ)  13-ാം ദനിവസലാം.

(എഫട്ട്)  2016-17  അദലയന വര്ഷത്തനില തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടന്നനിടനില്ല.
ആയതനിനഭാല  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള  ഫയലുകേള  വവല  ഓവര്  വചേയ്തനിരനിക്കു
കേയഭാണട്ട്. 

(ജനി)   അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച  വപഭാകപഭാസല  30  ദനിവസത്തനിനകേലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കണവമന്നഭാണട്ട്  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.  (എഫട്ട്)
പനിരനിവനിവല മറുപടനിയവട വവളനിചത്തനില നനിയമന നടപടനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിടനില്ല. 

എയ്ഡഡട്ട്, സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില ഒകര തരലാം യൂണനികഫഭാലാം

91(5939)  ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എയ്ഡഡട്ട്, സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില ഒകര തരലാം യൂണനികഫഭാലാം എന്ന ആശയലാം
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഒരു വര്ഷലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  യൂണനികഫഭാമനിനു
കവണനി സര്ക്കഭാര് വചേലവഴെനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  2016-17  അദലയന  വര്ഷവത്ത  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  വചേയ്തു
കേഴെനികഞഭാ; ഇവല്ലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില  ലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  നനിര്ബനമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കു
നകണഭാ  ;  ഏതട്ട്  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  നടപനില  വരുത്തുന്നതട്ട്  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിവല  1  മുതല  5  വവര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുള  മുഴവന  കുടനികേളക്കുലാം  വവകേത്തറനി

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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തുണനിവകേഭാണള സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം സദൗജനലമഭായനി  നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
2016-17 അദലയന വര്ഷത്തനില സ്കൂള യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  30,13,68,000 (മുപതട്ട്
കകേഭാടനി  പതനിമൂന്നട്ട്  ലക്ഷത്തനി  അറുപവത്തണ്ണഭായനിരലാം  രൂപ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതവുലാം 71,71,72,000 രൂപ (എഴപവത്തഭാന കകേഭാടനി എഴപവത്തഭാന്നട്ട് ലക്ഷത്തനി
എഴപത്തനി രണഭായനിരലാം രൂപ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം 28,12,84,000  രൂപ (ഇരുപത്തനിഎടട്ട് കകേഭാടനി
പനണട്ട്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനി  നഭാലഭായനിരലാം  രൂപ)  വനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല. 28,12,84,000 രൂപ (ഇരുപത്തനിഎടട്ട് കകേഭാടനി പനണട്ട് ലക്ഷത്തനി
എണ്പത്തനി നഭാലഭായനിരലാം രൂപ) മഭാത്രമഭാണട്ട് വനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുളതട്ട്.  ബഭാക്കനി തുകേ
2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസവത്ത  സലാംസഭാന  ഉപധനഭാഭലര്തന  2016-17  മുകഖന
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  വനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  ആരലാംഭനി
ചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ഇക്കഭാരലത്തനില  അനനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ല.  1  മുതല  5  വവര
ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുള മുഴവന കുടനികേളക്കുലാം സദൗജനലമഭായനി വവകേത്തറനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം
നലകുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  2017-18  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  ഇദൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

അദലഭാപകേ പുനര്വനിനലഭാസലാം

92(5940)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സ്കൂളുകേളനിവല
അദലഭാപകേ പുനര്വനിനലഭാസലാം,  വപഭാടക്ടഡട്ട് അദലഭാപകേരുവട സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ
ലക്ഷലമഭാക്കനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  അദലഭാപകേ പുനര്വനിനലഭാസലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  പുനര്വനിനലഭാസത്തനിനുകശഷവുലാം  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  അധനികേമഭായനിട്ടുള
അദലഭാപകേര് എത്രയഭാണട്ട്; ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 5-8-2016-വല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 134/2016/വപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിതഭാ
ദലഭാപകേരുവട പുനര്വനിനലഭാസലാം സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 141

(ബനി)  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലകേളനില
പുനര്വനിനലഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ. മറട്ട് ജനില്ലകേളനില പുനര്വനിനലഭാസ പകനിയ
ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനിയവട  ഉത്തരവനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സ്കൂള വവഹവടകേട്ട് ആക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച പവര്ത്തനങ്ങള

93(5941) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില  ഒരു  സ്കൂള  വവഹവടകേട്ട്  ആക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച പവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല  മുല്ലകശ്ശേരനി  ഗവണ്വമനറട്ട്  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  വവഹവടകേട്ട്  ആക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിവന്റെ  ആദലഘടത്തനില  വവപലറട്ട്  അടനിസഭാന
ത്തനില  തളനിപറമ്പട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കനഭാര്ത്തട്ട്,  പുതുക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനിവല  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി,  വവഭാകക്കഷണല ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളുലാം വഎറനി@സ്കൂള മുകഖന
വവഹവടകേട്ട് ആക്കുന്നതനിനുള പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത
എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി,  വവഭാകക്കഷണല
ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  വവഹവടകേട്ട്  ആക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള
സഭാഹചേരലത്തനില  പസ്തുത  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണല
ത്തനിവല  മുല്ലകശ്ശേരനി  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുലാം  വവഹവടകേട്ട്
ആക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി സക്കതീനയവട വവബടഭാനസര് നനിയമനലാം

94(5942)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വകേഭാല്ലലാം ലമനഭാഗപളനി മനിലഭാകദ വഷറതീഫട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിവല
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി. (അറബനികേട്ട്) ആയ ശതീമതനി സക്കതീനയട്ട് പസ്തുത തസനികേയനില
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ലബടഭാനസര് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിവക്കഭാണട്ട്  2015-16-ല തനിരുവനനപുരലാം
ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  വഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  പുറവപടുവനിച  ഉത്തരവനിവന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത അദലഭാപനികേയവട നനിയമനത്തനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ നലകേനിവക്കഭാണട്ട്
വസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി നലകേനിയ റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റതീജനിയണല വഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടറുവട ഉത്തരവനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം
വചേയ്യുന.*

(ബനി)  വസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി കൂടനിയനിടനില്ല. 

മകഞരനി മണലത്തനിവല വവളനിയകഞരനി എ.യ.പനി.എസട്ട്. 
അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

95(5943)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മകഞരനി മണലത്തനിവല വവളനിയകഞരനി എ.യ.പനി.എസട്ട്. (എയ്ഡഡട്ട്)
സ്കൂള മഭാകനജര്,  ശതീ.  പനി.  മുസഫ എന്ന അദലഭാപകേവനറ നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരവു
മഭായനി  ബനവപടട്ട്  നലകേനിയ പരഭാതനി  സലാംബനനിച  35626/B1/14/G.Edn.  എന്ന
ഫയലനിവനറ നനിലവനിവല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പസ്തുത  അദലഭാപകേവന  ഹനിയറനിലാംഗനിനട്ട്  ഹഭാജരഭാകേഭാന
ആവശലവപടനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ; ഉവണങനില അതനിവനറ അടനിസഭാനത്തനില എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പസ്തുത അദലഭാപകേനട്ട് പരഭാതനിയനില
ആവശലവപട  പകേഭാരമുളള  കേഭാലയളവനില  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേഭാന
കേഴെനിയകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വവളനിയകഞരനി  എ.യ.പനി.  സ്കൂളനിവല  ശതീ.  പനി.  മുസഫ  എന്ന
അദലഭാപകേവന്റെ  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ബനവപടവവര  കനരനില
കകേടനിരുന.  അതനിനപകേഭാരലാം  അന്നട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ഉത്തരവുകേളുവട/
നനിയമമനുസരനിചട്ട് ശതീ.  മുസഫയവട നനിയമനലാം  1:40  അനുപഭാതത്തനില  15-7-2010

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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മുതല  16-12-2011  വവര  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട്  KER-വല
വലവസകേള  പകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്,  മറ്റുവനിധത്തനില  കയഭാഗലവമങനില  നനിയമനലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കമലഭാറ്റൂര് ഉപജനില്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ
ഓഫതീസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.                                     

മഭാതൃഭഭാഷഭാ പഠനലാം

96(5944)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സ്കൂളുകേളനില പതീ-വവപമറനിതലലാം മുതല ഹയര് വസക്കന്റെറനി

തലലാം വവര മഭാതൃഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനട്ട് ഉദൗന്നല നലകുവഭാന എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുളള  ഏവതല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  പകയഭാജന
വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  എവനല്ലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷരനിച്ചു
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-9-2011-വല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 183/2011/വപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  മുഴവന  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ
പഠനലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വപഭാതുവഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാവഴെപറയന്നവയഭാണട്ട് : 

1. സലാംസഭാനവത്ത വനിദലഭാലയങ്ങളനില പത്തഭാലാം ക്ലഭാസുവവര മലയഭാളലാം
നനിര്ബന ഭഭാഷയഭായനിരനിക്കുലാം.

2. കേന്നട, തമനിഴെട്ട്, ഗുജറഭാത്തനി എന്നനിവ മഭാതൃഭഭാഷയഭായള കുടനികേളക്കട്ട്
അവരുവട  മഭാതൃഭഭാഷ  ഒന്നഭാലാം  ഭഭാഷയഭായനി  തവന്ന  പഠനിക്കഭാന
നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനലാം  തുടരുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  അവര്ക്കട്ട്
നനിലവനിലുള ഭഭാഷയട്ട് പുറവമ മലയഭാളലാംകൂടനി പഠനിക്കഭാന സഭാഹചേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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3. അറബനി,  സലാംസ്കൃതലാം ഓറനിയന്റെല സ്കൂളുകേളനിലുലാം ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷ പഭാര്ടട്ട്

രണനില  മലയഭാളലാംകൂടനി  പഠനിപനിക്കുലാം.  പഭാര്ടട്ട്  രണനില  രണട്ട്

കപപറുകേളഭായനിരനിക്കുലാം.  കപപര്  ഒന്നട്ട്  അറബനി/സലാംസ്കൃതലാം  കപപര്

രണട്ട് മലയഭാളലാം. 

4. എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം സ്കൂളുകേളനിലുലാം ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷ പഭാര്ടട്ട് രണനില വസഷലല

ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  (ഗളഫനികലയലാം

ലക്ഷദസ്വതീപനികലയലാം സ്കൂളുകേള ഒഴെനിചട്ട്, അവനിവട ഇകപഭാഴെവത്ത സനിതനി

തുടരുന്നതഭാണട്ട്.)

5. സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്ന സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ./  വഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.

മറ്റു  കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവയവട  നനിയനണത്തനിലുള  എല്ലഭാ

സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മലയഭാളലാം  നനിര്ബന  വനിഷയമഭായനി  പഠനിപനികക്കണ

തഭാണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാ

ക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കട്ട് നലകുന്ന അലാംഗതീകേഭാര

സര്ടനിഫനിക്കറനില ഇവതഭാരു വലവസയഭായനി നനിഷര്ഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

6. ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂളുകേളനില പഭാര്ടട്ട് ഒന്നട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില മലയഭാളലാം ഒന്നഭാലാം

ഭഭാഷയഭായനി പഠനിക്കുന്നതനിനഭാല തലസനിതനി തുടരുന്നതഭാണട്ട്. 

7. വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  തലത്തനില  നനിലവനില

ഇലാംഗതീഷട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഭഭാഷ  എന്ന  നനിലയനില  പഠനിക്കഭാന

അവസരമുളതട്ട്.  പകേരലാം  മലയഭാളലാംകൂടനി  പഠനിക്കഭാന  അവസരലാം

ലഭലമഭാവുലാംവനിധലാം  നടപടനികമങ്ങള  രൂപവപടുത്തനി  ഒരു

മഭാസത്തനിനകേലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേഭാന  വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്

വസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടവറ ചുമതലവപടുത്തനി.

8. ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില  മലയഭാളലാം  ഒന്നഭാലാം

ഭഭാഷയഭാക്കുന്നതുലാം  കദശതീയ  ഭഭാഷയഭായ  ഹനിന്ദനി  മറ്റു  ഭഭാഷകേളഭായ

അറബനി,  ഉറുദ,  സലാംസ്കൃതലാം  തുടങ്ങനിയവയവടയലാം  പഭാധഭാനലലാം

ഉളവക്കഭാണലാം  പഭാകയഭാഗനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു

റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടവറ

ചുമതലവപടുത്തനി.
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ഇദൗ  ഉത്തരവട്ട്  പഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
വഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.,  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ. സ്കൂളുകേള, കകേന്ദ്രതീയ വനിദലഭാലയങ്ങള എന്നനിവ
വനിമുഖത കേഭാണനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  10-5-2012-ല വപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ
വസകടറനി  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുവട  ഒരു കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയലാം മലയഭാള
ഭഭാഷഭാപഠനവുമഭായനി ബനവപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം വചേയ്തനിരുന.  14-9-2012-വല ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനിയവട
ഡബഡ്യൂ.പനി.(സനി)  നമ്പര്  2435/2012  (ഡനി)  പകേഭാരലാം  വഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.,
സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  സ്കൂളുകേള,  കകേന്ദ്രതീയ വനിദലഭാലയങ്ങള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുവട
സനിലബസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്  എന.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  ആകേയഭാല  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളുവട പഭാഠലപദതനിയനില മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അധനികേഭാരമനിവല്ലന്നട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനിവല
മലയഭാള  ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനട്ട്  ചേനില  സഭാകങതനികേ  ബദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല  ഇത്തരലാം  ചേനില  വനിദലഭാലയങ്ങള  ഇകപഭാള  സസ്വകമധയഭാ  മലയഭാള
ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

സലാംസഭാന  സ്കൂളുകേളനില  മഭാതൃഭഭാഷ  പഠനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല  നലകുന്നതനിനട്ട്
പഭാഠലപദതനി  പരനിഷരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാതൃഭഭാഷഭാ
പഭാഠപുസകേങ്ങള  പരനിഷരനിചട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  പഠനിപനിച്ചുവരുന.
വവപമറനി,  വസക്കന്റെറനി  തലത്തനിവല  എല്ലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  മഭാതൃഭഭാഷഭാ
മഭാധലമത്തനില  തവന്ന പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള സഭാഹചേരലലാം  പഠനിതഭാക്കളക്കഭായനി
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  ഇദൗ  വനിഷയത്തനിനട്ട്
കവണത്ര ഊന്നല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഹയര് വസക്കന്റെറനി  പഠന മഭാധലമലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്
ആവണങനിലുലാം  കചേഭാദലങ്ങള  മഭാതൃഭഭാഷയനില  കൂടനി  നനിലകേനിയനിടട്ട്  ആവശലമുള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഉത്തരങ്ങള  മഭാതൃഭഭാഷയനിലുലാം  എഴതഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  അപര്
വവപമറനി തലലാം മുതല ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷയഭായനി മറട്ട് ഭഭാഷകേള പഠനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് മഭാതൃഭഭാഷ
പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി അടനിസഭാന പഭാഠഭാവലനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി & സനി)  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പഠനലാം ശഭാസതീയവുലാം കേഭാരലക്ഷമവുലാം ആക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിവനിധ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
കകേരളപനിറവനി ദനിനത്തനില സഭാഹനിതല സഭാലാംസഭാരനികേ നഭായകേവര പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
സഭാമൂഹല  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം  "മഭാതൃഭഭാഷയലാം
വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസവുലാം"  എന്ന  കപരനില  വസമനിനഭാര്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനില  പനിന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  "എവന്റെ
മലയഭാളലാം" പദതനി നടപഭാക്കഭാന എസട്ട്.എസട്ട്.എ. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 
1752/2018.
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അഡതീഷണല സനില അകേസ്വനിസനിഷന കപഭാഗഭാലാം

97(5945)   ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  അഡതീഷണല സനില അകേസ്വനിസനിഷന കപഭാഗഭാലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  ഈ പദതനിവഴെനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നലകേനിയ
വതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഡതീഷണല  സനില  അകേസ്വതീഷസനിഷന  കപഭാഗഭാലാം  (അസഭാപട്ട്)
സലാംസഭാനത്തട്ട്  1010  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില
869  സഭാപനങ്ങള ഹയര് വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  87  എണ്ണലാം കകേഭാകളജുകേളുലാം  54
എണ്ണലാം വവഭാകക്കഷണല ഹയര്വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളുമഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഇദൗ പദതനിവഴെനി 98 സനില കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നഭാളനിതുവവര
നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

അക്കഭാദമനികേട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട്

98(5946)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനിവല സര്വതീസട്ട് റൂളസട്ട് പകേഭാരലാം അക്കഭാദമനികേട്ട്
കേണ്സളടന്റെട്ട് എന്ന തസനികേ ഉകണഭാ ; ഉവണങനില പസ്തുത തസനികേയവട കയഭാഗലത
വയനഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില വന്നകശഷലാം ആവരവയഭാവക്ക എസട്ട്.സനി.ഇ.
ആര്.റനി.-യനില  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കേണ്സളടന്റെട്ട്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുവണന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത നനിയമനത്തനിനട്ട് മുമ്പട്ട് അവര് ഏതട്ട് സഭാപനത്തനിലഭാണട്ട് കജഭാലനി
വചേയ്തനിരുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കേണ്സളടന്റെനിവന്റെ  ചുമതലകേള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല. 
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(ബനി)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം കഡഭാ.  പനി.  സതലകനശവന
മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേണ്സളടന്റെഭായനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-
യനില നനിയമനിചതട്ട്. കഡഭാ. പനി. സതലകനശന എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യനില കേരനിക്കുലലാം
വനിഭഭാഗലാം  തലവനഭായലാം  തുടര്ന്നട്ട്  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യനില  അക്കഭാദമനികേട്ട്
കേണ്സളടന്റെഭായലാം,  സതീ-മഭാറട്ട്  കകേരളയനില  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കേണ്സളടന്റെഭായലാം  മുമ്പട്ട്
കസവനലാം അനുഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  അക്കഭാദമനികേ കേഭാരലങ്ങളനില ആവശലമുള സന്ദര്ഭങ്ങളനില ഡറയക്ടറുവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം ഫഭാക്കലറനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഉപകദശലാം നലകുകേ,  അക്കഭാദമനികേ
കേഭാരലങ്ങള ആസൂത്രണലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുകേ, ശനില്പശഭാലകേള, പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള ഇവയനില ആവശലമുള ഘടങ്ങളനില പവങടുത്തട്ട് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് അക്കഭാദമനികേട്ട് കേണ്സളടന്റെനിവന്റെ ചുമതലകേള.

പളനിപ്പുറലാം എസട്ട്.എസട്ട്.എ.യ.പനി. സ്കൂളനിവല പഡ്യൂണ് തസനികേ

99(5947) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പളനിപ്പുറലാം  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.യ.പനി.സ്കൂളനിവല  നനിലവനിലുള  ഏകേ  പഡ്യൂണ്
തസനികേയനില മഭാകനജട്ട്   വമന്റെട്ട് നനിയമനിചയഭാളുവട നനിയമനത്തനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ലവപനിന എ.ഇ.ഒ. മുമ്പഭാവകേ അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില പസ്തുത അകപക്ഷയനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) അകപക്ഷ നനിരസനിചനിട്ടുവണങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പഡ്യൂണ്  തസനികേയനിലുള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനിലുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി & സനി) മഭാകനജര്  നലകേനിയ  നനിയമന  ഉത്തരവനിവന്റെ  വപഭാകപഭാസല
ഉപജനില്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര്, വകേ.ഇ.ആര്., ബനവപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള
എന്നനിവ  അനുസരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സ.ഉ.(പനി)29/16/വപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി
29-1-2016  പകേഭാരമല്ല  നനിയമനലാം  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  വവവപനി ന  ഉപജനില്ലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്  പസസ്തുത  അകപക്ഷ  നനിരസനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  നലകുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  

(ഡനി)  നനിലവനില നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതട്ട്  സ.ഉ.(പനി)29/16/വപഭാ.വനി.വ.

തതീയതനി 29-1-2016 പകേഭാരമുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരമഭാണട്ട്. 
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ചേടഞഭാല ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂള

100(5948)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  ചേടഞഭാല  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  സ്കൂള

മഭാകനജരഭായനി ആവരയഭാണട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുപകേഭാരലാം മഭാകനജവര നനിയമനിച നടപടനിക്കട്ട് എതനിവര

കകേസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേസുമഭായനി  ബനവപട  കകേഭാടതനി  വനിധനി  ശദയനില

വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില കുടനികേവള പഠനിപനിക്കഭാന അദലഭാപകേരനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിയമനിതനഭായ  മഭാകനജര്  നടത്തനിയനിട്ടുള  നനിയമന

ങ്ങളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതനിനുള നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിടട്ട്  ഹര്ജനി  10936/15-വല  19-5-2015-വല  വനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  9-3-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1059/2016/വപഭാ.വനി.വ.

ഉത്തരവുപകേഭാരലാം ശതീ. വമഭായ്തതീനകുടനി ഹഭാജനി, പട്ടുവത്തനില ഹദൗസട്ട്, വതക്കനില പനി.ഒ.,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നനിവവരയഭാണട്ട്  നനിലവനില  ചേടഞഭാല  ഹയര് വസക്കന്റെറനി  സ്കൂള

മഭാകനജരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) 9-3-2016-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിനട്ട് എതനിരഭായനി ശതീമതനി റുക്കനിയഭാബനി

11066/16 നമ്പര് റനിടട്ട് ഹര്ജനി ബഹു. വവഹകക്കഭാടതനിയനില ഫയല വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  11066/2016  നമ്പര്  റനിടട്ട്  ഹര്ജനിയനില  7-9-2016-ല  വനിധനിനലഭായലാം

പുറവപടുവനിചതഭായനി  ശദയനിലപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  പസ്തുത  വനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ

സഭാക്ഷലവപടുത്തനിയ പകേര്പട്ട് സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിടനില്ല. 

(ഡനി) കുടനികേവള പഠനിപനിക്കഭാന അദലഭാപകേരനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില്ല.
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ഉചക്കഞനി വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

101(5949) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വനിജയന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സ്കൂളുകേളനിവല ഉചക്കഞനി വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനഭാവക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരുന എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ആയതു സലാംബനനിചട്ട് അപഭാകേതകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില  എവനഭാവക്ക  അപഭാകേതകേളഭാണട്ട്  ശദയനിലവപടനിട്ടുളവതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2911/2016/വപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  5-9-2016
പകേഭാരലാം കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിപനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  150  കുടനികേള വവര
കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  8  രൂപ, 151  മുതല 500  വവര കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  7  രൂപ, 501  മുതല
കുടനിവയഭാന്നനിനട്ട്  6 രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിപനി
ചനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാവത  പഭാചേകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ദനിവസകവതനലാം  മനിനനിമലാം  400
രൂപയഭായലാം  കുടനികേളുവട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  475  രൂപയഭായലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത ടനി പദതനിയവട കമലകനഭാടത്തനിനട്ട് Noon Meal Officer
മഭാര്  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മഭാസഭാടനിസഭാനത്തനില  പരനികശഭാധന  നടത്തണവമനലാം
പരഭാതനികേള അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കണവമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

ശഭാനനിഗഭാലാം ഗഭാനനിജനി ഇലാംഗതീഷട്ട് മതീഡനിയലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനിവല അനദലഭാപകേ
തസനികേകേള

102(5950) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിവല ശഭാനനിഗഭാലാം ഗഭാനനിജനി ഇലാംഗതീഷട്ട് മതീഡനിയലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനില ഏവതഭാവക്ക അനദലഭാപകേ തസനികേകേളഭാണട്ട് അനുവദനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട് ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത സ്കൂളനില അനുവദനിക്കവപട തസനികേകേളനില ഏവതഭാവക്ക ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന; വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;
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(സനി)  പഡ്യൂണ്  തസനികേ  ഒഴെനിഞകേനിടക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം  വനിശദതീ
കേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത സ്കൂളനില അനുവദനിക്കവപട എല്ലഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം  അടനിയനര
മഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ലഭാര്ക്കട്ട്-1, ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്-2, എഫട്ട്.റനി.സനി.എലാം.-1

(ബനി) ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്-2, എഫട്ട്.റനി.സനി.എലാം.-1

(സനി)  ശഭാനനിഗഭാലാം സ്കൂളനില ഒഭാഫതീസട്ട് അറനഡന്റെനിവന്റെ തസനികേ അനുവദനിചതട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉത്തരവനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുന.  എന്നഭാല,
ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിപകേഭാരലാം  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡന്റെനിവന്റെ  തസനികേ
അനുവദനതീയമല്ല.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്വമന്റെനിലനനിനലാം  ഫണട്ട്  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്ന  പസ്തുത
സഭാഹചേരലത്തനില ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് തസനികേ മവറഭാരു ഉത്തരവുണഭാകുന്നതുവവര
നനികേകത്തണതനില്ലഭാവയന്നട്ട്  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  കസ്റ്റേറട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  ഡയറക്ടര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന. 

(ഡനി) 7-10-2016-വല ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 173/16/വപഭാ.വനി.വ പകേഭാരലാം ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.
സ്കൂളുകേവള മറട്ട്  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സമഭാനമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം  പസ്തുത
സ്കൂളുകേളനില വകേ.ഇ.ആര്.  പകേഭാരലാം തസനികേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുള  സഭാഹചേരലത്തനില  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  തസനികേകേള
നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സ്കൂളുകേവള ആര്ട്സട്ട്, കസഭാര്ട്സട്ട്, പവൃത്തനി പരനിചേയലാം എന്നനിവയവട
ഹബഭാക്കനിമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനി

103(5951)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത സ്കുളുകേവള  ആര്ട്സട്ട്,  കസഭാട്സട്ട്,  പവൃത്തനി  പരനിചേയലാം
എന്നനിവയവട ഹബഭാക്കനിമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി പകതലകേ പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എവനല്ലഭാലാം ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കട്ട് എന്തു തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിവല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിവല കുടനികേളക്കഭായനി കേല,
കേഭായനികേ  വനികനഭാദലാം,  വതഭാഴെനിലധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നനിവ  സമനസ്വയനിപനിച്ചു
വകേഭാണള പദതനിയഭാണട്ട് ആശസ്വഭാസട്ട്.  ആര്ട്സട്ട് ഹബട്ട്,  വര്ക്കട്ട് വസന്റെര്  (പവൃത്തനി
പരനിചേയലാം) കസഭാര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് തുടങ്ങനിയവ പസ്തുത പദതനിയവട വകേകഭദങ്ങളഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  എല്ലഭാ വവഹസ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം വനിവനിധ കേലഭാവനിദലകേള
അഭലസനിക്കുന്നതനിനുള അവസരലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ആര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് മുകഖന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  കുടനികേളുവട  യഥഭാര്ത  തഭാലപരലവുലാം,  അഭനിരുചേനിയലാം  കേവണത്തനി
അവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപദമഭായ  ഭഭാവനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം,  കജഭാലനികേളുലാം  കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്
ആശസ്വഭാസട്ട്  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായ  വര്ക്കട്ട്  വസന്റെര്  (വതഭാഴെനിലധനിഷനിത  കകേന്ദ്രലാം)
സഹഭായകേരമഭാകുവമന്നഭാണട്ട്  കേരുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  ഭഭാവനിജതീവനിതലാം
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുവട കേഴെനിവുകേവള കേവണത്തുന്നതനിനുലാം,  ജതീവനിതവത്ത
കപഭാസനിറതീവഭായനിക്കണട്ട് ശരനിയഭായ രതീതനിയനില മുകന്നറുന്നതനിനട്ട് അവവര കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനുലാം കസഭാര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് സഹഭായനിക്കുവമന്നഭാണട്ട് ആശസ്വഭാസട്ട് പദതനിയനിലൂവട
കേരുതനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിവല ബജറനില  'ആശസ്വഭാസട്ട്  '  പദതനി
ക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  500  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒരു  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണലത്തനില  ഏഴെട്ട്  സ്കൂളുകേള  എന്ന  കമത്തനില  140  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണലങ്ങളനിലഭായനി  980  സ്കൂളുകേളനില  50,000  രൂപ  വതീതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
"വവജവവവവവനിധല  ഉദലഭാനലാം-വനിദലഭാലയങ്ങളനില"  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കു
വഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ഏവറടുത്ത മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് സ്കൂളുകേള

104(5952)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) നഷ്ടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് പറഞട്ട് മഭാകനജട്ട് വമന്റുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന ശമനിച
ഏവതല്ലഭാലാം സ്കൂളുകേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ഏവറടുത്തതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1-1-2011 മുതല 31-3-2016 വവരയള കേഭാലയളവനില എത്ര മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്
സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തുവവന്ന  വനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്
സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് ഏവറടുക്കുന്നതനിവന്റെ നടപടനികമലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലഭാപറമ്പട്ട് എ.യ.പനി.  സ്കൂള,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലഭാടട്ട്  എ.യ.പനി.  സ്കൂള,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മങ്ങഭാട്ടുമുറനി  എ.എലാം.എല.പനി.  സ്കൂള,  മലപ്പുറലാം,  കേനിരഭാലൂര്
പനി.എലാം.എല.പനി.  സ്കൂള,  തൃശ്ശൂര്  എന്നതീ  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള
വനിജഭാപനലാം  27-7-2016-വല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  122/16/വപഭാ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുപകേഭാരലാം  1332-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഭാധരണ  ഗസറനില  എസട്ട്.ആര്.ഒ.
509/16 നമ്പരഭായനി പസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉറപനിക്കുന്ന
തതീയതനി മുതല കമല സ്കൂളുകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുവമന്നട്ട്
പസ്തുത വനിജഭാപനലാം കഭദഗതനി വചേയ്തട്ട്  3-8-2016-വല സ.ഉ. (പനി)  നമ്പര്  132/16/
വപഭാ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുപകേഭാരലാം  1383-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഭാധഭാരണ
ഗസറനില എസട്ട്.ആര്.ഒ. 524/16 നമ്പരഭായനി പസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

മതസര്ദ വളര്ത്തുന്ന പഭാഠലഭഭാഗങ്ങള

105(5953)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിദലഭാലയലാം  നനിയമവനിരുദവുലാം
മതസര്ദ  വളര്ത്തുന്നതുമഭായ  പഭാഠലഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപടുത്തനിയതഭായ  ആകരഭാപണലാം
ഗദൗരവത്തനിവലടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ പശഭാത്തലത്തനില വനിവനിധ സലാംഘടനകേള സലാംസഭാന സനിലബസനിലുലാം
മറ്റു  സനിലബസനിലുലാം  നടത്തുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവല  പഭാഠലപദതനിയലാം
അദലഭായന രതീതനിയലാം സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) വനിദലഭാഭഭാരതനി എന്ന പസഭാനലാം സലാംസഭാനത്തു നടത്തുന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള  വനിദലഭാര്തനികേളനില  വര്ഗ്ഗതീയത  വളര്ത്തുന്നതഭായലാം  സ്കൂളുകേളനില
ശഭാഖകേള നടത്തനി ആകയഭാധനമുറ പഠനിപനിക്കുന്നതഭായമുള ആകരഭാപണലാം അകനസ്വഷനിചട്ട്
നടപടനിവയടുക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 153

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങവള വവഹവടകേട്ട് ആക്കുന്ന പദതനി

106(5954)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങവള ലഹവടകേട്ട് ആക്കുന്ന പദതനിയവട നനിര്വഹണ 

ഉകദലഭാഗസന ആരഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

14-10-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 3990/2016/വപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്

പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങവള വവഹവടകേട്ട് ആക്കുന്ന പദതനിയവട നനിര്വഹണ

ഉകദലഭാഗസനഭായനി  വഎടനി@സ്കൂള  എക്സനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടവറ  ചുമതലവപടുത്തനി

യനിട്ടുണട്ട്.  

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളുവട ഭദൗതനികേ സദൗകേരലങ്ങള

107(5955)  ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളുവട  ഭദൗതനികേ  സദൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കു

ന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേളുവട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പകതലകേനിചട്ട്  വപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ

കടഭായട്ട് വലറ്റുകേള,  കുടനിവവളലാം,  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിവല പഴെക്കകമറനിയ ലഭാബകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) സ്കൂള വകേടനിടങ്ങളുവട വവവദതതതീകേരണലാം, അടുക്കളയവട ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം,

ചുറ്റുമതനില നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയവട അപരലഭാപ്തതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ)  2009-10  കേഭാലയളവനില  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനി  പകേഭാരലാം

വവഹസ്കൂളഭായനി അപ്കഗഡട്ട് വചേയ്ത 60 സ്കൂളുകേളുവട വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സ്കൂള

ഒന്നനിനട്ട്  40  ലക്ഷലാം  രൂപഭാ  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

സലാംസഭാനവത്ത  4  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  56  സ്കൂളുകേളനില  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടന

വരനികേയലാംവചേയ്യുന.  കൂടഭാവത  2010-11,  2011-12  മുനവര്ഷങ്ങളനില  അപ്കഗഡട്ട്

വചേയ്ത 52 സ്കൂളുകേളനില വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുള നടപടനികേള

അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയട്ട് ഇദൗ ഇനത്തനികലക്കട്ട്

100.45  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിവല  ചേഭാലക്കുടനിയനില

കഗളസട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  255.11  ലക്ഷലാം രൂപ ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-

യവട 2016-17  പദതനിയനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തുള  86

സ്കൂളുകേളനില കേമ്പഡ്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യവട 2016-17 പദതനിയനില 516 ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ബഹുനനില

മന്ദനിരങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  169  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  കേമ്പഡ്യൂടര്  ഉപകേരണങ്ങള

വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  487  സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  ലഭാബട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം

വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  3445  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  വപഭാതു

വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായലാം  സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളുവട

ഭദൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള ആവനിഷരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) എസട്ട്.എസട്ട്.എ., ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ., തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,

എലാം.എല.എ.  മഭാര്,  എലാം.പനി.  മഭാര്  എന്നനിവരുവട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സ്കൂളുകേളുവട

ഭദൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനിവവളലാം,  വപണ്കുടനി

കേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ കടഭായട്ട് വലറട്ട്,  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  എന്നനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാ

വശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 478 സ്കൂളുകേളനികലയട്ട് ലഭാബട്ട് ഉപകേരണങ്ങള

വനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  3445  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ലകബഭാറടറനികേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനികേള ആവനിഷരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 155

ഗവണ്വമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 

തസനികേകേള

108(5956)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗവണ്വമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില

ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേകേള അനുവദനിചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാര്  വചേകയ്യണ  കജഭാലനി  നനിലവനില  ആരഭാണട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്  ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പഠനിപനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  മറട്ട്  കജഭാലനികേളുലാം  വചേയ്യുകേ  ബദനിമുടഭാവണന്ന

വനിഷയലാം  ഹയര്  വസക്കനഡറനി  പനിനസനിപലമഭാര്  സര്ക്കഭാരനിവന  കബഭാധനിപനി

ചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേ അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അദലഭാപകേരുവടയലാം  ലഭാബട്ട്  അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുവടയലാം  സഹഭായകത്തഭാവട

സ്കൂള പനിനസനിപഭാള ആവശലമഭായ കജഭാലനി വചേയ്തുവരുന. 

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനി  മുനപഭാവകേ  ശതീ.  ശലഭാലാംകുമഭാര്  മുതല

കപര് ഫയല വചേയ്ത WP(C)No. 29618/2005, 5835/2013, 7385/2013, 7881/2013

നമ്പര് കകേസുകേളനിവല  5-9-2013  തതീയതനിയനിവല വപഭാതുവനിധനിനലഭായലാം നടപനിലഭാക്കനി

വക്കഭാണട്ട് ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില കലഭാവര് ഡനിവനിഷന ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്/ഫുള

വവടലാം മതീനനിയല,  വവലകബറനിയന കഗഡട്ട്-4  എന്നതീ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

17.8.2015  തതീയതനിയനിവല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര് 220/2015/വപഭാ.വനിവ.  പകേഭാരലാം

ഒരു  സതീലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഹയര്

വസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കുടനികേളനില വഭായനഭാശതീലലാം വളര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

109(5958) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലുള  കുടനികേളനില  എഴത്തുലാം  വഭായനഭാശതീലവുലാം
കുറഞവരുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സ്കൂള കുടനികേളനില വഭായനഭാശതീലലാം വളര്ത്തനിവക്കഭാണവരുന്നതനിനുലാം അതനിലൂവട
അവവര ഉത്തമ പദൗരന്മഭാരഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സ്കൂളുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) (i) കസ്റ്റേറട്ട് വസനടല വവലബറനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പരനിപഭാടനികേള:

2011-ല  കുടനികേളുവട  വഭായനഭാശതീലവത്തപറനിയള  ഒരു  സര്വവ  നടത്തനിയനി
രുന.  റനി.വനി.  മുതലഭായ  എന്റെര്വവടനവമന്റെട്ട്  വലവസഭായങ്ങള  വവലബറനികേവളയലാം
വഭായനഭാശതീലവത്തയലാം  അപസക്തമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്  മുകന്നറുന്നതഭാണട്ട്  ഒരു  പധഭാന
കേഭാരണലാം. മുനകേഭാലങ്ങളനില കേവനിയരങ്ങട്ട്, കേഥഭാരചേന, സഭാഹനിതല സദസ്സട്ട് എന്നനിങ്ങവന
സജതീവമഭായനിരുന്ന സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേലഭാലയങ്ങളനിലുലാം ഇകപഭാള റനിയഭാലനിറനികഷഭാ കകേന്ദ്രതീകൃതവുലാം
സനിനനിമ  കകേന്ദ്രതീകൃതവുമഭായ  പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  പഭാമുഖലലാം  വന്നനിരനിക്കുന.
വഭായനക്കഭാരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരകമഭാ  കപഭാതഭാഹനകമഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
സമൂഹത്തനിലുലാം  ഇല്ല.  കസ്റ്റേറട്ട്  വസനടല  വവലബറനിയനില  കേവനിയരങ്ങുകേള,  പുസകേ
ചേര്ചകേള,  കേഥഭാകേലഭാമ്പുകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  പവക്ഷ,  പങഭാളനിത്തലാം
വളവര  കുറവഭാണട്ട്.  എല്ലഭാ  വര്ഷവുലാം  നടത്തനിവരുന്ന  കുടനികേളുവട  സമ്മേര്  സ്കൂളനില
വഭായനയട്ട്  പഭാധഭാനലലാം  നലകുന്ന  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷരനിക്കഭാറുണട്ട്.
പശസ  സഭാഹനിതലകേഭാരനമഭാരുവട  അനുസരണങ്ങള  വലനിയ  പരനിപഭാടനികേളഭായനി
ആവനിഷരനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ii) കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട് വവലബറനി കേദൗണ്സനില ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പരനിപഭാടനികേള:

യ.പനി.  സ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായനി  "എവന്റെ  പുസകേലാം  എവന്റെ  കുറനിപട്ട്  എവന്റെ
എഴത്തുവപടനിക്കട്ട്"  എന്ന പദതനി സലാംസഭാനവത്ത വതരവഞടുത്ത 500 സ്കൂളുകേളനില
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  വവഹസ്കൂള  കുടനികേവള
പവങടുപനിക്കുന്ന  അഖനിലകകേരള  വഭായനഭാമതരലാം  സ്കൂളതലലാം,  തഭാലൂക്കട്ട്  തലലാം,
ജനില്ലഭാതലലാം, സലാംസഭാനതലലാം എന്നനിങ്ങവന സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. ഹയര് വസക്കന്റെറനി
കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്തനികേവള പവങടുപനിക്കുന്ന വഭായനഭാ മതരവുലാം ഇദൗ വര്ഷലാം മുതല
കേദൗണ്സനില സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. 
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കേരുനഭാഗപളനി കുലകശഖരപുരലാം ഗവ. ഹയര് വസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിവല അദലഭാപകേ
ഒഴെനിവുകേള

110(5959)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  സബട്ട്  ജനില്ലയനില  കുലകശഖരപുരലാം  ഗവ.  ഹയര്
വസക്കനഡറനി സ്കൂളനിവല വവഹസ്കൂള,  യ.പനി.,  എല.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളനില ഏവതല്ലഭാലാം
അദലഭാപകേ തസനികേകേള ഒഴെനിവുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇദൗ  സ്കൂളനില  അനുവദനിചനിട്ടുളള  എഫട്ട്.റനി.എലാം.  തസനികേ  എന  മുതല
ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനവവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പസ്തുത തസനികേയനില ജതീവനക്കഭാരനനില്ലഭാ
ത്തതനിനഭാല സ്കൂളനിനുണഭാകുന്ന ബദനിമുടട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇദൗ സ്കൂളനില ഒഴെനിവുളള തസനികേകേളനികലക്കട്ട് ജതീവനക്കഭാവര നനിയമനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  തസനികേയനികലക്കട്ട്
എലാംകപഭായ്വമനറട്ട്  എക്സട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  നനിയമനലാം  നടത്തുകമഭാ;  ദനിനബത്തയനില
ജതീവനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിയകമഭാ  ;  എങനില  ആയതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വവഹസ്കൂള വനിഭഭാഗത്തനില എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (കേണക്കട്ട്) തസനികേയനില 2-ഉലാം,
എല.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില  ഫുളവവടലാം  അറബനികേട്ട്  തസനികേയനില  1  ഒഴെനിവുലാം
എല.പനി.എസട്ട്.എ. വനിഭഭാഗത്തനില 1 ഒഴെനിവുമുണട്ട്. 

(ബനി)  2015  ജൂവവല  7  മുതല ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്.  ബദനിമുടട്ട്  ശദയനില
വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  യനിലനനിനലാം  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  എഫട്ട്.റനി.എലാം.  തസനികേയനില  വപഭാകമഭാഷനവഴെനി
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത തസനികേയനില എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളനിവല  അധനികേ  ജതീവനക്കഭാവര  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  പുനര്  വനിനലസനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷവുലാം  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവുകേളനില  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില അദലഭാപകേവര നനിയമനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ഡനിസനിക്ടട്ട് ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് വടയനിനനിലാംഗുകേള

111(5960)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഡനിസനിക്ടട്ട്  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്  ഒഭാഫട്ട്  വടയനിനനിലാംഗുകേളക്കട്ട്
കവണത്ര  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പവര്ത്തനലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) അദലഭാപകേ പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്വമനറട്ട് ഇദൗ വര്ഷലാം ഫണട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ ; സലാംസഭാന ഗവണ്വമനറട്ട് വനിഹനിതലാം നലകുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് ഓകരഭാ ഡയറനിനുലാം ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്;
ഇതു സലാംബനനിചട്ട് ഉപകദശകേസമനിതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  സലാംസഭാനവത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനയനിനത്തനില  കകേന്ദ്രമഭാനവ  വനിഭവകശഷനി
വനികേസന മനഭാലയലാം  340.2  ലക്ഷലാം രൂപയവട പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുകേയണഭായനി  (60:40  കമത്തനില കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പദതനിയഭായതനിനഭാല ടനി
ഇനത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  204.12  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം 136.08 ലക്ഷലാം രൂപയമഭാണട്ട്)  2016-17 വര്ഷവത്ത സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില  2202-01-102-92-34  ശതീര്ഷകേത്തനില
17,32,74,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്രമഭാനവ വനിഭവകശഷനി വനികേസന മനഭാലയത്തനിവന്റെ ഡയറ്റുകേളുവട
പവര്ത്തനത്തനിനഭായനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരലാം വടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനത്തനില 30 ലക്ഷലാം
രൂപ വതീതമഭാണട്ട് ഓകരഭാ ഡയറനിനുലാം പതനിവര്ഷലാം അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  TEAB
(Teacher  Education  Appraisal  Board)-വന്റെ  അനുമതനിപകേഭാരമഭാണട്ട്  തുകേ
അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതട്ട്.

പുനര്വനിനലഭാസലാം വചേയ്ത അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം

112  (5961)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .  ബലറഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം തുടങ്ങനിയ ജനില്ലകേളനില എയ്ഡഡട്ട് സ്കുളനില
നനിന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട് പുനര്വനിനലഭാസലാം വചേയ്ത എചട്ട്. എസട്ട്.എ. ഇലാംഗതീഷട്ട്,
മലയഭാളലാം, ഹനിന്ദനി അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം ജനില്ലതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇങ്ങവന
പുനര്വനിനലഭാസലാം വചേയ്യവപടവര്ക്കട്ട് എത്ര നഭാളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില തുടരഭാന
കേഴെനിയന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇങ്ങവന  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കുന്നതുകേഭാരണലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വടസ്റ്റേട്ട്

എഴതനി റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില ഉളവപടവര്ക്കട്ട് അവസരലാം നഷ്ടമഭാകുവമന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില

വപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എചട്ട്.  എസട്ട്.എ.  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  മലയഭാളലാം,  ഹനിന്ദനി എന്നനിവയവട ഒഴെനിവുകേള

ഡനി.ഡനി.ഇ. ആഫതീസുകേളനില റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനില ജനില്ലതനിരനിചട്ട് എണ്ണലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഫനികക്സഷന കേഴെനിഞനിട്ടുള എചട്ട്. എസട്ട്.എ. ഇലാംഗതീഷട്ട്, മലയഭാളലാം, ഹനിന്ദനി

എന്നതീ  അദലഭാപകേ  തസനികേയനിലുള  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) 2016-17 അദലയന വര്ഷകത്തക്കട്ട് തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

ഇവല്ലങനില അതനിനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളനില  നനിനള  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  സര്ക്കഭാര്

സ്കൂളുകേളനില  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനലാം  നടകത്തണ  ഒഴെനിവുകേളനില  സനിരമഭായനി

നനിയമനിക്കുകേ എന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര് നയമല്ല.  നനിലവനില പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില്ലഭാത്ത

വനിഷയങ്ങളനില പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനലാം നടക്കുന്നതുവവര തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേവര  പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്

തനികേച്ചുലാം തഭാലക്കഭാലനികേമഭായ നടപടനി മഭാത്രമഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലകേളനില സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില പുനര്വനിനലസനി

ചനിട്ടുള  ലഹസ്കൂള  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്),  ലഹസ്കൂള  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (മലയഭാളലാം),

ലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് (ഹനിന്ദനി) അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം തഭാവഴെകചര്ക്കുന :

ജനില്ല
ലഹസ്കൂള
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
(ഇലാംഗതീഷട്ട്)

ലഹസ്കൂള
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
(മലയഭാളലാം)

ലഹസ്കൂള
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്

(ഹനിന്ദനി)

പഭാലക്കഭാടട്ട് 5 8 15

തനിരുവനനപുരലാം 11 11 ...

പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനലാം  കനടുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനി  എത്തുന്നതുവവര
മഭാത്രകമ ഇവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില തുടരഭാന അനുവഭാദമുള്ളു.

1752/2018.
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(ബനി)  ഇങ്ങവന  പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതുമൂലലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനി

ലുളവരുവട  അവസരലാം  നഷ്ടമഭാകുന്ന  പശകമയനില്ല.   ഇവവര  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില

പുനര്വനിനലസനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട് സനിരമഭായല്ല, തഭാലക്കഭാലനികേമഭായഭാണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.

വഴെനി  നനിയമനലാം  കനടുന്നയഭാള  വരുകമ്പഭാള  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേന  റനിലതീവട്ട്

വചേയ്യവപടുലാം.   ഇവര്  തുടരുന്നതുവകേഭാണട്ട്  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്യുന്നതനിനുലാം തടസ്സമനില്ല.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില ലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്),  ലഹസ്കൂള

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (മലയഭാളലാം),  ലഹസ്കൂള  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (ഹനിന്ദനി)  തസനികേകേളനില

ഒഴെനിവുകേവളഭാനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തനിടനില്ല.  ഈ  ജനില്ലയനില  ഈ  വനിഷയങ്ങളനില

പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവനിലനില്ല.  മുഴവന ഒഴെനിവുകേളുലാം ഉടന റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യഭാന

വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  ലഹസ്കൂള  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്)  4  ഒഴെനിവുലാം

ലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (മലയഭാളലാം) 10  ഒഴെനിവുലാം ലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  (മലയഭാളലാം)

ലബടഭാനസര് നനിയമനത്തനിനട്ട് 3 ഒഴെനിവുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) 5-8-2016-വല ജനി.ഒ(പനി)  നമ്പര്  134/2016/വപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം

2015-16-വല തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം  2016-17-ലുലാം  തുടരഭാനഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.

2016-17-ല തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.  പകക്ഷ നനിലവനിലുള ഒഴെനിവുകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യഭാന വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന കചേഭാദലലാം വചേയ്തട്ട് മഭാകനജര്മഭാര് ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിയനില

സമര്പനിച റനിടട്ട് വപറതീഷനുകേളനില അനനിമ തതീര്പഭായനിടനില്ല.  

വനിദലഭാര്തനികേളനില കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന

നടപടനി

113(5962)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വനിദലഭാര്തനികേളുവട ശഭാരതീരനികേ മഭാനസനികേ വനികേഭാസലാം രൂപവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

സ്കൂളുകേളനില കേളനികേളുലാം കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസവുലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ

സര്ക്കഭാര് എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 161

ഉത്തരലാം

വനിദലഭാര്തനികേളുവട ശഭാരതീരനികേ മഭാനസനികേ വനികേഭാസലാം രൂപവപടുത്തുന്നതനിനഭായലാം
സ്കൂളുകേളനില  കേളനികേളുലാം  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസവുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായലാം
വചേറുപഭായത്തനില  തവന്ന കേഭായനികേ പതനിഭകേവള  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  പരനിശതീലനിപനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  100  കുടനികേളനില  കൂടുതലുള  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില  കകേന്ദ്ര  മഭാനവ
വനിഭവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പകേഭാരവുലാം  'കകേരള
എഡഡ്യൂകക്കഷന  റൂളസനിവല  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണങ്ങള  അനുസരനിച്ചുലാം'  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  കേഭായനികേ
അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5-10-2016-വല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  170/
2016/  വപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര് പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതുലാം ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാന
ത്തനില സര്വശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന നനിയമന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്
വരുന്ന പഭാഠലപദതനിവയ ആധഭാരമഭാക്കനി കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര് കുടനികേളക്കട്ട് കേഭായനികേ
ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകേനിവരുന.  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  വഴെനി  850
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേവര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  ഇവക്കഭാല്ലലാം  തവന്ന  സ്കൂളുകേളനില
നനിയമനിക്കഭാനുള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

114(5963)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വനിജയന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അവരുവട  പഠന  മനികേവനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരമഭായനി
സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭനിച്ചു വകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള മുടങ്ങനികപഭായ വനിദലഭാര്തനി
കേളക്കട്ട്  അതട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല.എസട്ട്.എസട്ട്./യ.എസട്ട്.എസട്ട്.  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  പതീ  വമടനികേട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  നഭാഷണല  മതീനസട്ട്  കേലാം  വമരനിറട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  ശുദ  സലാംസ്കൃതലാം
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് തുടങ്ങനിയവ.

(ബനി) കസഭാളര്ഷനിപട്ട് മുടങ്ങനിയതനിവന്റെ കേഭാരണലാം കരഖവപടുത്തനിയ അകപക്ഷയലാം,
ബഭാങട്ട്  അക്കദൗണട്ട്  വനിവരങ്ങളുലാം  സഹനിതലാം  വപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്
നലകുന്ന പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേകളഭാടുള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട്

115(5964)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേകളഭാടുള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട്  എനഭാവണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ടനി  കകേഭാകളജുകേള  സലാംസഭാനവത്ത  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ

കമഖലയനില എവനല്ലഭാലാം ആഘഭാതലാം സൃഷ്ടനിക്കുവമന്നട്ട് അവകലഭാകേനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര് വപഭാതുജനങ്ങളുവടയലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവടയലാം എതനിര്പട്ട്

അവഗണനിച്ചുവകേഭാണട്ട് അനുമതനി നലകേനിയ സസ്വകേഭാരല സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേളുവട

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്

എവനിവടവയങനിലുലാം സസ്വകേഭാരല സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട് നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതലത്തനില  സസ്വയലാംഭരണത്തനിനഭായള  കകേഭാകളജുകേള

വതരവഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  യ.ജനി.സനി.-യവട  മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് മനനി വചേയര്മഭാനഭായ സസ്വയലാംഭരണ അലാംഗതീകേഭാര സമനിതനി എന്ന

കപരനില ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  കൂടഭാവത, സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേവള

സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  അദലഭായലാം  കകേരള,  എലാം.ജനി.,  കേഭാലനിക്കറട്ട്,  കേണ്ണൂര്

സര്വകേലഭാശഭാലകേളുവട ആക്ടനില ഉളവപടുത്തനി സര്വകേലഭാശഭാല നനിയമങ്ങള (മൂന്നഭാലാം

കഭദഗതനി)  ആക്ടട്ട്,  2014  പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേവള

സസ്വയലാംഭരണ കകേഭാകളജഭാക്കുകേ എന്നതട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയമല്ല.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കഭാണട്ട്  ആദലഘടത്തനില

സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.   സസ്വകേഭാരലകകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് നഭാളനിതുവവര

സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം നലകേനിയനിടനില്ല.

(സനി) ഇല്ല.

1752/2018.
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കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിവല പനിനസനിപലമഭാരുവട നനിയമനലാം

116(5965)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിവല പനിനസനിപലമഭാരുവട നനിയമനത്തനിലുലാം
വപഭാകമഭാഷന നലകേനിയതനിലുലാം നനിരവധനി അപഭാകേതകേള വന്നനിട്ടുവണനള വനിവരലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  അര്ഹതവപടവര്ക്കട്ട്
പനിനസനിപലമഭാരഭായനി നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കലഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  അദലഭാപകേരുവട  കപസട്ട് വമന്റെനിവല  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി  അര്ഹതവപടവര്ക്കട്ട്  അടനിയനര  കപസട്ട് വമന്റെട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിയമ  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിവന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി  സര്വതീസട്ട്  സതീനനികയഭാറനിറനിയവട  അടനിസഭാന
ത്തനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനില പനിനസനിപലമഭാവര നനിയമനിചനിരുന്നതട്ട്.
എന്നഭാല ബഹുമഭാനവപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി യ.ജനി.സനി. മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിചട്ട്
പനിനസനിപലമഭാരുവട നനിയമനലാം നടത്തണവമന്നട്ട് വനിധനി പസഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത
വനിധനി നടപഭാകക്കണതട്ട് സലാംബനനിച നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  15-9-2015 തതീയതനിയനില സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  2393/15/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  കലഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
കപസട്ട് വമന്റെട്ട് നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് പനിനസനിപല വസകടറനി
കേണ്വതീനറഭായനി വസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് മനികേച രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നനിയമ വനിദലഭാഭലഭാസലാം നലകുന്നതട്ട്.
കൂടുതല  നടപടനികേള  ആവശലമഭാവണന്നട്ട്  കേഭാണുന്നപക്ഷലാം  ആയതട്ട്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനില ത്രനിവതര, പഞവതര ഇന്റെകഗറ  ഡട്ട് കകേഭാഴട്ട്

117(5966)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനവത്ത കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനില ത്രനിവതര,പഞവതര ഇന്റെകഗറഡട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേളനിവല  പകവശനത്തനിനട്ട്  പഭായപരനിധനി  നനിര്ണ്ണയനിച്ചു  വകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാകരഭാ
മകറവതങനിലുലാം  അധനികേഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ  തതീരുമഭാനകമഭാ  ഉത്തരകവഭാ  പുറവപടുവനിചനി
ട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഉവണങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;
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(ബനി) ഇപകേഭാരലാം പഭായപരനിധനി ബഭാധകേമഭാക്കനിയതട്ട് വനിദല അഭലസനിക്കുന്നതനിനുലാം

വതഭാഴെനിലനില  ഏര്വപടുന്നതനിനുമുള  മദൗലനികേമഭായ  പദൗരഭാവകേഭാശവത്ത  ഹനനിക്കുന്ന

പകനിയയഭാകേയഭാല  ഇക്കഭാരലത്തനില  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുകേവയന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേളനിവല  പകവശന  പകനിയകേള  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ബഭാര്  കേദൗണ്സനില  ഓഫട്ട്  ഇനലയവട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

അനുസരനിച്ചുലാം  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയവട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ത്രനിവതര,  പഞവതര  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴ്സുകേളനിവല  പകവശന

ത്തനിനട്ട്  പഭായപരനിധനി  നനിശയനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  21-10-2016  തതീയതനിയനിവല  ജനി.ഒ.

(എലാംഎസട്ട്.)  213/16/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല

ബഹു.  കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയവട  34237/16,  മറട്ട്  അനുബന ഹര്ജനികേളനിനകമല

25-10-2016-വല വനിധനിനലഭായ പകേഭാരലാം ടനി ഉത്തരവട്ട് കസ്റ്റേ വചേയ്യുകേയണഭായനി.  ഈ

സഭാഹചേരലത്തനില കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാവത ഈ വര്ഷവത്ത അഡനിഷന/  അകലഭാടട്ട്വമന്റെട്ട്

നടത്തഭാന പകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭഭാഷഭാ നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളുവട വനിദലഭാഭലഭാസ വനികേസനലാം

118(5967) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഭഭാഷഭാ  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളുവട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനികേസനത്തനി

നഭായനി  അനുവദനിച  കകേഭാകളജുകേളനില  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുവണങനില ഏവതല്ലഭാലാം കകേഭാകളജുകേളനില

ഏവതല്ലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളവതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  തമനിഴെട്ട്  ഭഭാഷഭാ  നഡ്യൂനപക്ഷത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  വകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ

ഗവണ്വമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില തമനിഴെട്ട് ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനഭായനി ഏവതഭാവക്ക കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്

നനിലവനിലുളവതനലാം  ഏവതഭാവക്ക  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 165

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഭഭാഷഭാ  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളുവട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനികേസന
ത്തനിനഭായനി  ചേനിറ്റൂര് ഗവ.  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജനില എലാം.ഫനില മഭാതട്ട് സട്ട്,
എലാം.ഫനില  തമനിഴെട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഗവ.  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജനില
എലാം.എസട്ട്.സനി.  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനിക്സട്ട്,  മൂന്നഭാര്  ഗവ.  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജനില
എലാം.എ.  തമനിഴെട്ട്,  എലാം.കകേഭാലാം.  എന്നതീ  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.   ഇതനില മൂന്നഭാര്  ഗവ.  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്
കകേഭാകളജനില  എലാം.എ.  തമനിഴെട്ട്,  എലാം.കകേഭാലാം.  എന്നതീ  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

വകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ,  മകഞശസ്വരലാം  എന്നതീ  കകേഭാകളജുകേളനില  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  വകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ ഗവണ്വമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില തമനിഴെട്ട്  ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനി
നഭായനി കകേഭാഴ്സുകേവളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.  തമനിഴെട്ട് ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനഭായനി പുതനിയതഭായനി
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സമഭാനര വനിദലഭാഭലഭാസലാം നടത്തുന്നവര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള

119(5968)  ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഇ  .   വകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യ.ജനി.സനി  നനിയമലാം  സലാംസഭാനവത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില  ലപവറട്ട്
രജനികസഷനനിലൂവട പഠനിക്കുന്നവവരയലാം വനിദലഭാര്തനികേളഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാല
'വനിദലഭാര്തനികേള'  എന്ന നനിര്വചേനത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില ഇവവരക്കൂടനി ഉളവപടുത്തു
ന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകമഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സമഭാനര വനിദലഭാഭലഭാസലാം നടത്തുന്ന ഇത്തരലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് യ.ജനി.സനി.
അനുവദനിക്കുന്ന പല വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം കകേരളത്തനിവല സര്വകേലഭാശഭാലകേള
നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സമഭാനര വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലൂവട ബനിരുദവുലാം ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദവുലാം
കനടുന്നവവര അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളനില പരനിഗണനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ  ;  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  ആക്ടട്ട്  1974  പകേഭാരലാം  കകേഭാകളജുകേളനികലഭാ
അലാംഗതീകൃത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനികലഭാ  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  ആകയഭാ  ഫുളലടലാം
ആകയഭാ  ശനിക്ഷണലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ഗകവഷണത്തനില  ഏര്വപടുകേകയഭാ
വചേയ്യുന്നവവര  വനിദലഭാര്തനി  എന്ന  നനിര്വചേനത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന.

(ബനി) ശദയനിലവപടനിടനില്ല.

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാല  അലാംഗതീകേഭാരമുളകതഭാ/തത്തുലല  കയഭാഗലത  ഉളകതഭാ
ആയ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്.

സസ്വഭാശയ കമഖലയനില പുതനിയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

120(5969) ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സസ്വഭാശയ കമഖലയനില ഇനനി വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള അനുവദനിക്കനി
ല്ലഭാവയന്ന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലയളവനില കകേരള യൂണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട് വഹലത്തട്ട്
സയനസസട്ട്,  സസ്വഭാശയ  കമഖലയനില  പുതുതഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന  വവബ്ലസറനില  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;  ഉവണങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില  പുതനിയ  സസ്വഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനി
ക്കുകേയലാം  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  വസലഫട്ട്  ലഫനഭാനസട്ട്  കമഖലയനില  പുതനിയ
കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങഭാന അനുമതനി നലകകേണതനിവല്ലന്നട്ട്  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനനി
ക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എന്നഭാല  ആകരഭാഗല  വകുപനിന  കേതീഴെനില  കകേരള  ആകരഭാഗലശഭാസ
സര്വകേലഭാശഭാല  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കേദൗണ്സനില  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ
സര്ക്കഭാര്/  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള/  കേമ്പനനികേള  എന്നനിവയനിലനനിനലാം  പുതനിയ
കകേഭാകളജുകേള/ കകേഭാഴ്സുകേള, സതീറട്ട് വര്ദനവട്ട് എന്നനിവയ്ക്കുള അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിച്ചു
വകേഭാണട്ട്  എല്ലഭാ  വര്ഷവുലാം  കകേരള  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിജഭാപനലാം
പുറവപടുവനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഈ  വര്ഷവത്ത  വനിജഭാപനലാം  30-7-2016-ല  കചേര്ന്ന
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ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കേദൗണ്സനില  കയഭാഗത്തനിവന്റെ  33.19  നമ്പര്  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം
22-9-2016-ല  30/AC-B/2016/KUHS  നമ്പര്  പകേഭാരലാം  സര്വകേലഭാശഭാല
പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഞവതര എല.എല.ബനി. കകേഭാഴട്ട്

121(5970) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനില
ഏകതതു  ദനിവസങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പഞവതര  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴനിവന്റെ  ക്ലഭാസട്ട്
ആരലാംഭനിചനിരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17  അദലയന  വര്ഷത്തനില  പഞവതര  എല.എല.ബനി.
കകേഭാഴനിവന്റെ ക്ലഭാസട്ട് എന്നട്ട് തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുന  അധലയന  വര്ഷങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  വലതലസമഭായനി,  എനടനസട്ട്
പരതീക്ഷയ്ക്കുകശഷലാം ക്ലഭാസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം വന്നതഭായനി കേരുതുനകണഭാ ;

(ഡനി)  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  വനിലവപട  പഠന  ദനിവസങ്ങള  നഷ്ടവപടഭാനുള
സഭാധലത  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  അദലയന  വര്ഷത്തനിവന്റെ  ആരലാംഭത്തനിലതവന്ന
എല.എല.ബനി.  ക്ലഭാസുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ എന്നതട്ട്  ഒരു നയമഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഇ) ലവകേനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന എല.എല.ബനി. കകേഭാഴ്സുകേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനില
വരുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  എല.എല.എലാം.  പഠനലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് വരുന്ന ബദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് കൃതലമഭായനി
അദലയന  വര്ഷത്തനിവന്റെ  ആരലാംഭത്തനിലതവന്ന  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനങനിലുലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)
കമ 
നമ്പര്

കലഭാ കകേഭാകളജട്ട് വര്ഷലാം ക്ലഭാസുകേള ആരലാംഭനിച
തതീയതനി

1 2 3 4

1 തനിരുവനനപുരലാം 2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

19-9-2012
21-10-2013
17-9-2014
28-9-2015
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1 2 3 4

2 എറണഭാകുളലാം 2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

4-10-2012
1-11-2013
22-9-2014
22-9-2015

3 തൃശ്ശൂര് 2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

24-9-2012
6-11-2013
22-9-2014
18-9-2015

4 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

17-9-2012
21-10-2013
16-9-2014
22-9-2015

(ബനി)  അഡനിഷന  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ക്ലഭാസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)   അടുത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല  ത്രനിവതര  പഞവതര
എല.എല.ബനി. കകേഭാഴ്സുകേള കനരവത്ത തുടങ്ങുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിവല  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട  27-10-2016
തതീയതനിയനില  ബഹുമഭാനവപട  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപട്ട്  മനനിയവട  അദലക്ഷതയനില
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയലാം പസസ്തുത കയഭാഗത്തനില അടുത്ത അദലയനവര്ഷവത്ത
ത്രനിവതര  പഞവലസര  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴ്സുകേള  കനരവത്ത  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം
പകവശന പരതീക്ഷയലാം അഡനിഷനുലാം കേഴെനിവതുലാം ജൂവവലയനിലതവന്ന നടത്തുന്നതനിനുലാം
തതസ്വത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആറനിങ്ങല ഗവണ്വമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില കകേഭാഴ്സുകേള 
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

122(5972)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില ബനി.എസട്ട്.സനി.  (മഭാത്തമഭാറനിക്സട്ട്),
ബനി.എസട്ട്.സനി. (ഫനിസനിക്സട്ട്) എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇനനി എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട് അവകശഷനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷലാം  പസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.എസട്ട് സനി.  മഭാതട്ട് സട്ട്,  ബനി.എസട്ട് സനി.  ഫനിസനിക്സട്ട്  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതുസലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനട്ട് ധനകേഭാരല
വകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാവത,
നനിലവനിലുള  അദലഭാപകേവര  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  നനിലവനിലുള  ഭദൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിയലാം  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലുളതട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം ലഫന ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജട്ട്

123(5973) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വനിജയന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം വവഫന ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജനിവന്റെ അടനിസഭാന സദൗകേരല
രലാംഗവത്ത പനികന്നഭാക്കഭാവസ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കഹഭാസ്റ്റേല  വകേടനിടത്തനിവല  സദൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഫണനിവന്റെ ലഭലത അനുസരനിചട്ട് അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനത്തനിനു
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് സസ്വയലാംഭരണ അവകേഭാശലാം

124(5976)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് സസ്വയലാംഭരണ അവകേഭാശലാം നലകുന്നതനിനട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില തനിരുവനനപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജനിനുലാം എറണഭാകുളലാം
മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്  കകേഭാകളജനിനുലാം  സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ)   എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  സസ്വയലാംഭരണ അവകേഭാശലാം
നലകുകേ ഇദൗ ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ നയമല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല. എറണഭാകുളലാം മഹഭാരഭാജഭാസട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട്  2014-15 മുതല
തവന്ന യ.ജനി.സനി. സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിവല കകേഭാഴ്സുകേള

125(5978)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിവല സര്ക്കഭാര് കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനില ബനി.എ.എല.എല.ബനി.
(5  years),  ബനി.ബനി.എ.,  എല.എല.ബനി.  (5  years),  എല.എല.ബനി.  (3  years)
എന്നനിവയല്ലഭാവത മകറവതങനിലുലാം ബനിരുദതല കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം
ഇപകേഭാരലാം  മറട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനില  തടസ്സമുകണഭാവയനലാം  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില നനിലവനിലുള ബനിരുദതല കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് 2016-17
അധലയന വര്ഷത്തനികലയട്ട് നഭാളനിതുവവര പകവശനലാം നടത്തനിയനിടനിവല്ലനള വനിവരലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുവണങനില  വനിശദവനിവരലാം  നലകുകമഭാ  ;  ആയതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
തടസ്സമുവണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളനില  എല.  എല.  എലാം.  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുള
പകവശന  പരതീക്ഷയലാം  അഡനിഷനുലാം  അനനിശനിതമഭായനി  ലവകുന്നതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  കലഭാ  കകേഭാകളജനില  2016-17  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല
പഞവതര  ബനി.എ.  (കനിമനികനഭാളജനി)  എല.എല.ബനി.-ക്കട്ട്  പകേരലാം  ബനി.കകേഭാലാം,
എല.എല.ബനി.  തുടങ്ങഭാന അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള  2008-വല
ബഭാര്  കേദൗണ്സനില  ഓഫട്ട്  ഇനലയവട  ലതീഗല  എഡഡ്യൂകക്കഷന  റൂളസനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി അനുവദനിക്കഭാന തടസ്സമനില്ല.

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാര്  കേദൗണ്സനില  ഓഫട്ട്  ഇനലയവട

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവടയലാം ബഹു. സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയവടയലാം അടനിസഭാനത്തനില

2016-17  വര്ഷത്തനില  എല.എല.ബനി.  അഡനിഷനട്ട്  പഭായപരനിധനി  ബഭാധകേമഭാക്കനി
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വക്കഭാണട്ട്  21-10-2016  തതീയതനിയനിവല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)213/16/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര്

പകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട് പുറവപടുവനിചനിരുന. എന്നഭാല ബഹു. കകേരള വവഹകക്കഭാടതനിയവട

റനിടട്ട്  ഹര്ജനി  നമ്പര്  34237/16,  മറട്ട്  അനുബന  ഹര്ജനികേള  എന്നനിവയനിലുള

25-10-2016  തതീയതനിയനിവല വനിധനിനലഭായപകേഭാരലാം പസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് കസ്റ്റേ

വചേയ്യുകേയണഭായനി.  ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനിയവട വനിധനി പകേഭാരലാം ഇനനിയലാം കേഭാലതഭാമസലാം

കൂടഭാവത  ഇദൗ  വര്ഷവത്ത  അഡനിഷന/അകലഭാടട്ട്വമന്റെട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കു

ന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം പകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇന്റെകഗറഡട്ട് പഞവതര/ത്രനിവലസര എല.എല.ബനി. കകേഭാഴ്സുകേള 50%

മഭാര്കക്കഭാടുകൂടനി പഭാസ്സഭായവര്ക്കുലാം അവസഭാനവര്ഷ എല.എല.ബനി. പരതീക്ഷ എഴതനി

ഫലലാം കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം മഭാത്രകമ എല.എല.എലാം. കകേഭാഴനികലക്കുള പകവശന

പരതീക്ഷ  എഴതുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയളള.   ഇന്റെകഗറഡട്ട്  പഞവലസര/ത്രനിവലസര

എല.എല.ബനി.  അവസഭാനവര്ഷ പരതീക്ഷ എലാം.ജനി./കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില

ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിലഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാല ജനുവരനികയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്

എല.എല.എലാം.  കകേഭാഴനികലക്കുള  പകവശനപരതീക്ഷ നടത്തുന്നതട്ട്.

വവഭാകക്കഷണല ഹയര്വസക്കന്റെറനി വകുപനില ഫനിസനിക്സട്ട് (ജൂനനിയര്/ സതീനനിയര്)

അദലഭാപകേ ഒഴെനിവുകേള

126(5979)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്വസക്കന്റെറനി  വകുപനില  ഫനിസനിക്സട്ട്  (ജൂനനിയര്/

സതീനനിയര്) അദലഭാപകേരുവട എത്ര ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനില എത്ര ഒഴെനിവുകേളഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തവതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കജഭാലനിയനില  പകവശനിചവര്  വനിടുതല  വചേയ്തുകപഭായതുമൂലലാം  ഉണഭായ

ഒഴെനിവുകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ട്ടു വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇവല്ലങനില  പസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഈ  തസനികേയനിലുള  ഒഴെനിവുകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കന്റെറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില
കനഭാണ്  വവഭാകക്കഷണല  ടതീചര്-ഫനിസനിക്സട്ട്  (ജൂനനിയര്)  തസനികേയനില  ഒരു ഒഴെനിവുലാം
കനഭാണ്  വവഭാകക്കഷണല  ടതീചര്-ഫനിസനിക്സട്ട്  (സതീനനിയര്)  തസനികേയനില  രണട്ട്
ഒഴെനിവുകേളുമഭാണുളളതട്ട്.  ടനി മൂന്നട്ട് ഒഴെനിവുകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി & ഇ)  ബഭാധകേമല്ല.

വകേ.ജനി.സനി.ഇ. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴട്ട്

127(5980) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില  നടത്തുന്ന
വകേ.ജനി.സനി.ഇ. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ്സുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഎ.റനി.വഎ.  കകേഭാഴനിനു  തുലലമഭായനി  പരനിഗണനിക്കവപകടണ  പസ്തുത
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യവട അലാംഗതീകേഭാരമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല, കകേഭാഴട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കു-
ന്നവര്ക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയളള  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന
കേഴെനിയന്നനിവല്ലന്ന വസ്തുത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം പധഭാന കകേഭാഴ്സുകേള വഎ.റനി.വഎ./വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  എന്നനിവയട്ട്
സമഭാനമഭാക്കനി പനി.  എസട്ട്.  സനി.-യവട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  നടത്തുന്ന
വകേ.ജനി.സനി.ഇ. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ്സുകേള ചുവവട പറയന്നവയഭാണട്ട് :

1.  സനിവനില എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

2. വമക്കഭാനനിക്കല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

3.  ഓകടഭാവമഭാവവബല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

4. ഇലകനിക്കല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

5.  ഇലകനിക്കല ആന്റെട്ട് ഇലകകഭാണനിക്സട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
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6.  കറഡനികയഭാ ആന്റെട്ട് വടലനിവനിഷന എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

7. റഫ്രെനിജകറഷന ആന്റെട്ട് എയര്കേണനിഷനനിലാംഗട്ട്.

(ബനി)  12-10-2012-വല   ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  503/2012/ഉ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിവല  കടഡ്സഭാന  തസനികേയവട  കയഭാഗലതയഭായനി
വകേ.ജനി.സനി.ഇ. കയഭാഗലത പരനിഗണനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വഎ.റനി.വഎ.-യവട  ചേനില  കകേഭാഴ്സുകേളുവട  പകേരലാം  കയഭാഗലതയഭായനി
വകേ.ജനി.സനി.ഇ.-യവട  ചേനില  കകേഭാഴ്സുകേള  പരനിഗണനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യനിലുലാം ഹയര് വസക്കണറനിയനിലുലാം പവൃത്തനി ദനിനങ്ങള
ഏകേതീകേരനിക്കല

128(5981) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.യനിലുലാം  ഹയര്വസക്കണറനിയനിലുലാം  ഐചനികേ  വനിഷയ
ങ്ങളക്കട്ട് (സയനസട്ട്, ഹഡ്യൂമഭാനനിറതീസട്ട്, വകേഭാകമഴട്ട്) ഒകര വടക്സട്ട്റട്ട് ബക്കുലാം സനിലബസുമഭാണട്ട്
പനിന്തുടരുന്നവതങനിലുലാം  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യനില  അദലയന  സമയലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്
വനിഷയത്തനിനട്ട്  ആഴ്ചയനില  70  മനിനനിറ്റുലാം  മറട്ട്  ഐചനികേ  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  (ഫനിസനിക്സട്ട്,
വകേമനിസനി, ബകയഭാളജനി, ബനിസനിനസട്ട് സ്റ്റേഡതീസട്ട് മുതലഭായവ) ഓകരഭാന്നനിനുലാം 30 മനിനനിറട്ട്
വതീതവുലാം അധനികേമഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്വസക്കണറനിയനിവല  സമഭാന  വനിഷയങ്ങളുവട
പഠനസമയവുലാം പനിരതീയഡുകേളുവട  ലദര്ഘലവുലാം ഹയര്വസക്കണറനിയകടതനിനട്ട്  തുലല
മഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നപക്ഷലാം  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.യനിലുലാം  5  (അഞട്ട്)  പവൃത്തനി  ദനിനങ്ങള
സഭാധലമഭാക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട് എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഒകര  സ്കുളനില  ലഹസ്കൂള  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  വനിഭഭാഗ
ത്തനിനുലാം  ഹയര് വസക്കണറനി  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  വലതലസ പനിരതീഡുകേളുലാം  സമയകമവു
മഭാവണന്നതട്ട് വനിദലഭാലയ പവര്ത്തനവത്ത ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യവടയലാം ഹയര്വസക്കണറനിയവടയലാം പഭാഠലവനിഷയങ്ങളനില
ഇലാംഗതീഷട്ട് വനിഷയത്തനിവന്റെ പഠന സമയത്തനില മഭാത്രകമ വലതലഭാസമുള്ളു.  മറട്ട്  വപഭാതു
വഎചനികേ വനിഷയങ്ങളനില വലതലഭാസമനില്ല. 

1752/2018.
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(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി)  ഇല്ല.

ചേനിറ്റൂര് വടകനിക്കല ലഹസ്കൂളനിവന കപഭാളനിവടകനികേട്ട് ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി

129(5982) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  വടകനിക്കല  വവഹസ്കൂളനിവന  കപഭാളനിവടകനികേട്ട്  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്ന
തനികലക്കട്ട് എവനങനിലുലാം നനികവദനങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത സ്കൂളനിവന കപഭാളനിവടകനിക്കട്ട് ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം
നനിയമ തടസ്സങ്ങള ഉകണഭാ ;

(സനി)  ചേനിറ്റൂര്  വടകനിക്കല  വവഹസ്കൂളനികനഭാടനുബനമഭായനി  കപഭാളനിവടകനികേട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
വതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  വടകനിക്കല  ലഹസ്കൂളനിവന  കപഭാളനിവടകനികേട്ട്  ആയനി  ഉയര്ത്തണ
വമന്നഭാവശലവപട്ടുവകേഭാണട്ട് ചേനിറ്റൂര് പദൗരസമനിതനി സമര്പനിച നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര് വടകനിക്കല ലഹസ്കൂള ഉളവപവട  8  വടകനിക്കല ലഹസ്കൂളുകേള
കപഭാളനി  വടകനിക്കുകേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  31-10-1995-വല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)
185/95/ഉ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല  11-6-1996-വല
ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  122/96/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  വടകനിക്കല
ലഹ സ്കൂളുകേള  കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളഭായനി  ഉയര്കത്തണതനിവല്ലനലാം  അവ  വടകനിക്കല
ലഹസ്കൂളുകേളഭായനി തുടകരണതഭാവണനലാം തതീരുമഭാനവമടുത്തനിരുന. 

(സനി)  ഇദൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല ലടപനിസ്റ്റേട്ട് തസനികേയവട പുനര്നഭാമകേരണലാം

130(5983) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിവല സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയവട കപരട്ട്
കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസനികേ എന്നട്ട് പുനര്നഭാമകേരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇവല്ലങനില
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പനി.എസട്ട്.സനി.  പസനിദതീകേരനിച കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേയവട റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില
നനിനലാം  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
തടസ്സമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) തസനികേ പുനര്നഭാമകേരണലാം വചേയ്യഭാത്തതനിവന്റെ സഭാകങതനികേതസ്വലാം ചൂണനിക്കഭാടനി
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയനിവല  ഒഴെനിവനികലയട്ട്  കേമ്പഡ്യൂടര്
അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുവട റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയനിവല  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനുലാം കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെനിവന്റെ റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില
നനിനലാം ഇത്തരലാം ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല,  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല,  കുസഭാറട്ട്,

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല, കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദ പഠന സര്വകേലഭാശഭാല,

കകേരള വവററനിനറനി & അനനിമല സയനസട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല, ശങരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത

സര്വകേലഭാശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയവട  കപരട്ട്  കേമ്പഡ്യൂടര്

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എന്നട്ട് പുനര്നഭാമകേരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല :  എല.ഡനി.  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയനിവല നനിയമനവുമഭായനി

ബനവപടട്ട് ലഹകക്കഭാടതനിയനില കകേസട്ട് നനിലവനിലുള സഭാഹചേരലത്തനില  Standing

Counsel-വന്റെ  സഷ്ടതീകേരണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെനിവന്റെ

ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യഭാന സര്വകേലഭാശഭാല സനിനഡനികക്കറട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല :  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില  കേമ്പഡ്യൂടര്

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേയനിവല  എല്ലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാല :  കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയനില ഇകപഭാള നനിലവനിലുള

ലടപനിസ്റ്റേട്ട്-കേലാം-വസ്റ്റേകനഭാഗഭാഫര് എന്ന സലാംകയഭാജനിത തസനികേ ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  (കേമ്പഡ്യൂടര്

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്),  വസ്റ്റേകനഭാഗഭാഫര് എന്നനിങ്ങവന പുനനഃപരനിവര്ത്തനലാം വചേയ്തതനിനുകശഷലാം

കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേയനിവല  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
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എലാം  .  ജനി  .  സര്വകേലഭാശഭാല :  എലാം.  ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയനില  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട
ലനിസ്റ്റേട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലഭലമഭാക്കുന്നപക്ഷലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനിയനികലയട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തടസ്സങ്ങവളഭാനമനില്ല.  31-5-2016  വവരയള ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

കുസഭാറട്ട് :  കുസഭാറനില  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  II  തസനികേയനിവല  21  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല : കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല യനില
കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസറന്റെട്ട് തസനികേയനിവല  24  ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട്  -  സമുദ പഠന സര്വകേലഭാശഭാല :  കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദ
പഠന  സര്വകേലഭാശഭാലയനില  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തുവഭാന തടസ്സമനില്ല, നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നഭാഷണല യൂണനികവഴനിറനി കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസട്ട് ലതീഗല സ്റ്റേഡതീസട്ട് : നഭാഷണല
യൂണനികവഴനിറനി  കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസട്ട്  ലതീഗല സ്റ്റേഡതീസനില  ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേകയഭാ
കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസനികേകയഭാ നനിലവനിലനില്ല. 

കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  വഹലത്തട്ട്  സയനസട്ട് :  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി
ഓഫട്ട് വഹലത്തട്ട് സയനസനില കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്/ലടപനിസ്റ്റേട്ട് കഗഡട്ട്  II  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കവപടനിടനില്ല. 

തുഞവത്തഴചന  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാല :  തുഞവത്തഴചന  മലയഭാള
സര്വകേലഭാശഭാലയനില ലടപനിസ്റ്റേട്ട് തസനികേ അനുവദനിചനിടനില്ല.

ശതീ  ശങരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലഭാശഭാല :  ശതീ  ശങരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത
സര്വകേലഭാശഭാലയനില  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് മറട്ട് തടസ്സങ്ങളനില്ല.  ഒഴെനിവുകേള വരുന്നമുറയട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല കവണ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

എ  .  പനി  .  വജ  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  വടകകഭാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറനി :  എ.പനി.വജ.
അബ്ദുള കേലഭാലാം വടകകഭാളജനിക്കല യൂണനികവഴനിറനിയനില കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസനികേ
നഭാളനിതുവവര സൃഷ്ടനിക്കവപടനിടനില്ല. 

കകേരള  വവററനിനറനി    &    അനനിമല  സയനസസട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല :  കകേരള
വവററനിനറനി  &  അനനിമല സയനസസട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലയനില ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേ,
കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസനികേവയന്നട്ട്  പുനര്നഭാമകേരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുളതനിനഭാല
പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനത്തനിനട്ട് തടസ്സങ്ങളനില്ല. 
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ഓപണ് സര്വകേലഭാശഭാല

131(5984) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓപണ് സര്വകേലഭാശഭാല ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ; ഇതുവഴെനി എവനല്ലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങള ലകേവരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില  ശകദയമഭായ  സര്ക്കഭാര്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ഇല്ലഭാത്ത

സഭാഹചേരലത്തനില  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഓപണ്  സര്വകേലഭാശഭാല  വകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില

ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില ഗവണ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനികലയലാം എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജു

കേളനികലയലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്,  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള  യൂണനികവഴനിറനികേള

ഉപകയഭാഗപദമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  ഡനിസ്റ്റേനസട്ട്  എഡഡ്യൂകക്കഷന  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ

സഭാഹചേരലത്തനില  ഒരു  ഓപണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലയവട ഭൂമനി

132(5985) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലയവട ഭൂമനി ടസ്റ്റേട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് തടനിവയടുക്കഭാന

ശമനിച കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പസസ്തുത ശമലാം പരഭാജയവപടകശഷലാം കനരകത്ത രൂപതീകേരനിച ടസ്റ്റേട്ട് ഏവതങനിലുലാം

പവര്ത്തനങ്ങളനില ഏര്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഈ ടസ്റ്റേനിവന്റെ ടസ്റ്റേനികേള ആവരല്ലഭാമഭായനിരുനവവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ടസ്റ്റേനിവന്റെ ശമലാം  പരഭാജയവപവടങനിലുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില ഗൂഢഭാകലഭാചേന

നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?  
1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

കേഭാലനിക്കറട്ട് യൂണനികവഴനിറനി പരതീക്ഷകേള

133(5986) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാലനിക്കറട്ട് യൂണനികവഴനിറനിയനില ത്രനിവതര, പഞവതര എല.എല.ബനി.
കകേഭാഴ്സുകേളനിവല ഓകരഭാ വസമസ്റ്റേറുകേളനികലയലാം പരതീക്ഷകേള യഥഭാസമയലാം നടത്തനിവരുന
കണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാലാം വസമസ്റ്റേര് പഠനലാം ആരലാംഭനിചനിടട്ട്  മഭാസങ്ങള പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  ആദല
വസമസ്റ്റേറനിവന്റെ  പരതീക്ഷഭാ  തതീയതനിയലാം  ലടലാംകടബനിളുലാം  പസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുണഭായനിട്ടുള ബദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  യഥഭാസമയലാം  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പരതീക്ഷകേള  നടത്തഭാത്തതുലാം
നടത്തനിയ പരതീക്ഷകേളുവട റനിസലറട്ട് യഥഭാസമയലാം പസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം ഒറനിജനിനല
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  വചേയ്യഭാത്തതുമഭായ  വനിഷയങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാര്  കേദൗണ്സനില ഓഫട്ട്  ഇനല റൂളസട്ട്  എല.എല.ബനി.  കകേഭാഴനിവന്റെ
ഓകരഭാ  വസമസ്റ്റേറനിനുലാം  90  പവൃത്തനിദനിവസലാം  നനിഷര്ഷനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാലനിക്കറട്ട്
യൂണനികവഴനിറനി  90  പവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  കമത്തനില  അതഭാതു
വസമസ്റ്റേര് പരതീക്ഷകേള നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  കേഭാലനിക്കറട്ട് യൂണനികവഴനിറനി ഒന്നഭാലാം വസമസ്റ്റേര് ബനി.ബനി.എ., എല.എല.ബനി.
വറഗുലര്/സപനിവമന്റെറനി പരതീക്ഷകേള 2016 ഓഗസ്റ്റേട്ട് 29-നുട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പസ്തുത വനിഷയങ്ങളനികന്മല നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അനദലഭാപകേരുവട ഒഴെനിവുകേള

134(5987) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  ഓകരഭാ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലുലാം
അനദലഭാപകേരുവട  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലുവണന്ന  വനിവരലാം  തസനികേ  തനിരനിചട്ട്,
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനില  ഓകരഭാ  തസനികേയനിലുലാം  2016  ഒകക്ടഭാബര്  20  വവര  എത്ര
ഒഴെനിവുകേളഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തവതന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) കശഷനിക്കുന്ന ഒഴെനിവുകേള അടനിയനരമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയ്യുവഭാന സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  

കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല 

1. അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്-590

2. കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് -36

ഇതനില അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  കേഭാറഗറനിയനിവല  590  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  എല.ഡനി.ലടപനിസ്റ്റേട്ട്  തസനികേയനിവല  നനിയമനവുമഭായനി
ബനവപടട്ട് ലഹകക്കഭാടതനിയനില കകേസട്ട് നനിലവനിലുള സഭാഹചേരലത്തനില  Standing
Counsel-വന്റെ  സഷ്ടതീകേരണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെനിവന്റെ
ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യഭാന സര്വകേലഭാശഭാല സനിനഡനികക്കറട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല : അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല :  71  അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുവട  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ഒഴെനിവുകേളുവട എണ്ണലാം അനുബനലാം  2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

എലാം  .  ജനി  .    സര്വകേലഭാശഭാല :  വനിവനിധ   തസനികേകേളനില  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവുകേള
ഇനലാംതനിരനിചട്ട് അനുബനലാം 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കുസഭാറട്ട് :  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവുകേളുവട  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  4  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നഭാളനിതുവവര  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തട്ട്  ഒഴെനിവുകേള  ചുവവട
കചേര്ക്കുന :

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കമടന - 1

വസകേഡ്യൂരനിറനി ഓഫതീസര് - 1

വസകേഡ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡട്ട് - 15

* ലല ബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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യൂണനികവഴനിറനി എഞനിനതീയര് - 1

ഓവര്സനിയര് Gr.III (സനിവനില) - 2

ലലന വഹലപര് - 6

കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് Gr.II - 21

അകേസ്വഭാറനിയലാം അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 1

വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് അറനഡര് (പനി.എസട്ട്&പനി.റനി) - 1

ലഡവര് കഗഡട്ട് II - 5

വപഭാഫഷണല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കഗഡട്ട് II - 13

എഡനികറഭാറനിയല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 1

കുക്കട്ട് - 1

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 30

നഭാഷണല യൂണനികവഴനിറനി കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസട്ട് ലതീഗല സ്റ്റേഡതീസട്ട് :  

തഭാവഴെപറയന്ന ഒഴെനിവുകേളുണട്ട് : 

1. വഡപഡ്യൂടനി രജനിസഭാര് - 1

2. ലഡവര് - 1

3. സനിസ്റ്റേലാം അഡനിനനികസറര് - 1

4. വപഭാഫഷണല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കഗഡട്ട് II (ലലബറനി) - 2

5. പലാംബര്-കേലാം-ഇലകതീഷലന - 1

6. അറനഡര് - 3

ഇദൗ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില  തഭാവഴെപറയന്ന  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട് : 

1. വപഭാഫഷണല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കഗഡട്ട് II (ലലബറനി) - 2

2. പലാംബര്-കേലാം-ഇലകതീഷലന - 1

3. അറനഡര് - 3
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തുഞവത്തഴചന  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാല :  അനദലഭാപകേ  തസനികേ

സൃഷ്ടനിചനിടനില്ല.

ശതീ ശങരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല :  തഭാവഴെപറയന്ന അനദലഭാപകേ

ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണട്ട് :

ഒഴെനിവുകേളുവട എണ്ണലാം  റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തതട്ട്

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്-1 അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്-1

വസകേഡ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡട്ട്-1 വസകേഡ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡട്ട്-1

ലബനഡര്-1 ലബനഡര്-1

വസകേഡ്യൂരനിറനി ഓഫതീസര്-1

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്-8

പഭാര്ടട്ട് ലടലാം സസ്വതീപര്-11

എ.പനി.വജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിവല  അനദലഭാപകേ

തസനികേയനിലുള ഒഴെനിവുകേള ചുവവട കചേര്ക്കുന:

കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസഭാര് - 3

വഡപഡ്യൂടനി രജനിസഭാര് - 9

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് രജനിസഭാര് - 9

വസക്ഷന ഓഫതീസര് - 10

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 20

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്

- 8

ക്ലറനിക്കല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 4

ഓപ്ഷന  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ഒഴെനിവുകേള ഒനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിടനില്ല.

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല വനിവനിധ തസനികേകേളനിവല ഒഴെനിവുകേള

135(5988) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല വനിവനിധ തസനികേകേളനിവല ഒഴെനിവുകേള യഥഭാസമയലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യഭാത്ത  സനിതനിവനികശഷലാം  നനിലവനിലുകണഭാവയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശമുള സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല ഒഴെനിവുകേള യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യണവമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നതനിലുലാം  ഒഴെനിവുകേള
യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യുന്നതനിലുലാം സര്വകേലഭാശഭാലകേള അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കു
ന്നതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല  വനിവനിധ തസനികേകേളനിവല ഒഴെനിവുകേള യഥഭാസമയലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുകേയലാം  അതനിനപകേഭാരലാം  നനിയമനങ്ങള  തസ്വരനിത
ഗതനിയനില നടക്കുകേയലാം വചേയ്യുന. 

എ.പനി.വജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം വടകനിക്കല യൂണനികവഴനിറനിയനില മറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല
കേളനിലനനിനലാം  ഓപ്ഷന  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന
തനിനഭാല ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിടനില്ല. 

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി)  ശദയനിലവപടനിടനില്ല. 

2016-17 വര്ഷവത്ത എല.എല.ബനി. അഡനിഷന

136(5990) ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അഞട്ട്  വര്ഷലാം  ലദര്ഘലമുള  എല.എല.ബനി.  (Integrated  5  year
L.L.B.)  കകേഭാഴനികലക്കുള  പകവശനത്തനിനഭായനി  കകേരള  എനടനസട്ട്  പരതീക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര് പകവശന പരതീക്ഷ നടത്തനി 8-9-2016-ല റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് പസനിദതീകേരനിച്ചു
വവങനിലുലാം  നഭാളനിതുവവര  പകവശന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനുള  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) പകവശന നടപടനികേള അനനമഭായനി നതീളുന്നതുമൂലലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഒരു അക്കഭാദമനികേട്ട് വര്ഷത്തനിവന്റെ പകുതനിയനിലധനികേലാം സമയവുലാം നഷ്ടമഭായനിക്കഴെനിഞതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എത്രയലാംകവഗലാം  പകവശന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ക്ലഭാസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഞവതര എല.എല.ബനി കകേഭാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള പകവശനത്തനിനഭായള
ഉയര്ന്ന  പഭായപരനിധനി  ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണള  ബഭാര്  കേദൗണ്സനില  ഓഫട്ട്
ഇനലയവട  17-9-2016-വല  BC1:D:1519  (LE:Cir)-6  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ഇതുമഭായനി ബനവപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിവനിധനിയവട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം എല.എല.ബനി.
പകവശനത്തനിനട്ട്  ഉയര്ന്ന  പഭായപരനിധനി  ഏര്വപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ഇതനിനപകേഭാരലാം  21-10-2016  തതീയതനിയനില  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)213/16/ഉ.വനി.വ.
ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിക്കുകേയമുണഭായനി.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓപ്ഷനുലാം
അകലഭാടട്ട്വമന്റുലാം പുനനഃകമതീകേരനികക്കണനിവന.  എന്നഭാല പസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
ബഹുമഭാനവപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  കസ്റ്റേ  വചേയ്തതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ലഹകക്കഭാടതനിയവട  ഉത്തരവനിനപകേഭാരലാം  ഇനനിയലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാവത
അഡനിഷന/അകലഭാടട്ട്വമന്റെട്ട് നടത്തഭാന പകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) പകവശന നടപടനികേള എത്രയലാംകവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം
പകവശനപരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഗന്ഥശഭാലകേളക്കുള ഗഭാന്റെട്ട്

137(T*5991)  ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന
ശതീമതനി യ  .    പതനിഭ ഹരനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
വനിനനിമയത്തനിനുലാം  ഗന്ഥശഭാലകേള  വഹനിക്കുന്ന പങട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ ബഡ്ജറനിവന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം ഗന്ഥശഭാലകേളക്കട്ട് ഗഭാന്റെഭായനി
നലകേഭാവമന്നട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഉവണങനില  ആയതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഗന്ഥശഭാലകേവള  ''ഡനിജനിറലലസട്ട്''  വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനി
ചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ജനങ്ങളുവട  സഭാമൂഹനികേവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുമഭായ
ഉന്നമനത്തനിനട്ട് ഊന്നല നലകേനിവക്കഭാണഭാണട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ലല ബറനി കേദൗണ്സനില അലാംഗ
ഗന്ഥശഭാലകേളനിലൂവട വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതട്ട്.  സമൂഹത്തനിവന്റെ എല്ലഭാ
കമഖലകേളനിലുലാം  ഉളവവര  ഗന്ഥശഭാലകേളുവട  പവര്ത്തനങ്ങളനില  ബനനിപനിക്കുന.
കുടനികേളക്കഭായനി  ഗന്ഥശഭാലകേകളഭാടട്ട്  ബനവപടട്ട്  ബഭാലകവദനി,  സതീകേളക്കഭായനി
വനനിതഭാകവദനി,  യവഭാക്കളക്കഭായനി യവതഭാ,  മുതനിര്ന്ന പദൗരന്മഭാര്ക്കഭായനി ഗുരുസലാംഗമലാം,
വപയനിന ആന്റെട്ട് പഭാലനികയറതീവട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളഭായ സഭാനസ്വനലാം,  ലജവ കൃഷനിയനിടങ്ങള,
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി വതഭാഴെനിലഭാളനി സനല, ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനില ലടബല
ലലബറനികേള,  ചേലചനിത്ര  ക്ലബ്ബുകേള,  വസമനിനഭാറുകേള,  വപഭാതുപരനിപഭാടനികേള
തുടങ്ങനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനിനനിമയത്തനിനുലാം  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ
സഭാമൂഹനികേ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  ഉപകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളലാം  അകനകേലാം  വര്ഷങ്ങളവകേഭാണട്ട്
ഇദൗടുവയഭായനി  കേരുതുന്ന  മഭാനവതീയ  സലാംസഭാരത്തനിവന്റെ  കേഭാവലനിനട്ട്  ഗന്ഥശഭാല
കേവളയഭാണട്ട്  ഏവരുലാം  ഉറ്റുകനഭാക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാല  മൂലലചേതതനിവക്കതനിരഭായ
പതനികരഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില ഗന്ഥശഭാലകേള പകതലകേലാം പരനിഗണന നലകുനണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ ബഡ്ജറനിവന്റെ ഒരു ശതമഭാനത്തനില കേവനിയഭാത്ത
സലാംഖല  ഗഭാന്റെഭായനി  നലകേണവമന്നഭാണട്ട്  നനിയമ  വലവസ.  നനിയമ  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയഭാല മഭാത്രകമ ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.

(ഡനി)  ഗന്ഥശഭാലകേവള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള  പവര്ത്തനങ്ങള
കസ്റ്റേറട്ട്  ലലബറനി  കേദൗണ്സനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഗന്ഥശഭാലകേളനില  കേമ്പഡ്യൂടറുലാം,  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഗന്ഥശഭാലകേവള  വനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  വചേയ്തട്ട്  ലലബറനി  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  കസഭാഫട്ട് വവയര്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുസകേങ്ങള  ഡനിജനിലറസട്ട്
വചേയ്യുന്ന പദതനി കസ്റ്റേറട്ട് ലലബറനി കേദൗണ്സനില ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല. 
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ഇ-സഭാക്ഷരതഭാ യജലാം

138(T*5992)  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാവട പനി.എന.പണനിക്കര് ഫദൗകണഷന

സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  ഇ-സഭാക്ഷരതഭാ  യജത്തനിവന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  ബഹുമഭാനവപട  ഉപരഭാഷപതനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നനിര്വഹനിച  ഡനിജനിറല
ലലബറനി പദതനിയവട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഡനിജനിറല  ലലബറനികേളുവട  ഏകകേഭാപനവുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  മറ്റു
സഭാകങതനികേ  സഹഭായവുലാം  നലകുന്നതട്ട്  ആരഭാണട്ട്  ;  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതഭാരഭാവണനലാം  പദതനിയവട  വചേലവട്ട്
ആരഭാണട്ട് വഹനികക്കണനിവരുന്നവതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇ-സഭാക്ഷരതഭാ പദതനി  14  ജനില്ലകേളനിവലയലാം  7  മുതല  8  വവര
പഞഭായത്തുകേളനില  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനില  57  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില
പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില 14 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള സമ്പൂര്ണ്ണ ഇ-സഭാക്ഷരതഭാ
പഞഭായത്തഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  43  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  പദതനി  ആരലാംഭനി
ക്കുവഭാനുള  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  ഓകരഭാ  വലക്തനിക്കുലാം
സസ്വനമഭായനി  ഇ-വമയനില  വഎ.ഡനി.  ഉണഭാക്കുകേയലാം,  കുറഞതട്ട്
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.ലൂവടവയങനിലുലാം  ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തഭാന  പഭാപ്തരഭാക്കുകേ
വയന്നതഭാണട്ട്  പദതനിയവട  പധഭാന  ലക്ഷലലാം.  പദതനിയവട  നടത്തനിപ്പുലാം
ധനവനിനനികയഭാഗവുലാം പനി.എന.  പണനിക്കര് ഫദൗകണഷവന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം
പഞഭായത്തട്ട് കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുന്നതട്ട്.  പഞഭായത്തനിവല 60-65  വയസ്സനില
തഭാവഴെയള  ഇ-സഭാക്ഷരരല്ലഭാത്ത  എല്ലഭാവവരയലാം  10  മുതല  20  മണനിക്കൂര്
ലദര്ഘലമുള സനിലബസട്ട് പകേഭാരലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് കസറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ജനങ്ങള
തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  സലത്തട്ട്  തനികേച്ചുലാം  അനദൗപചേഭാരനികേമഭായനി  ഇ-സഭാക്ഷരത
നടപനിലഭാക്കുന.  പനി.എന.  പണനിക്കര് ഫദൗകണഷനുലാം വകേലകടഭാണുലാം സലാംയക്തമഭായനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  കസഭാഫട്ട് വവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എത്രകപര്  ഇ-സഭാക്ഷരരഭായനി  എന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തുകേയമഭാണട്ട് ഇ-സഭാക്ഷരതഭാ പദതനിയനിലൂവട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 

1752/2018.
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(ബനി)  പനി.എന.  പണനിക്കര്  ഫദൗകണഷന  നടത്തനിവരുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ

ഇ-സഭാക്ഷരത യജത്തനിവന്റെ രണഭാലാം ഘടമഭായനി തുടര് പഠനത്തനിനട്ട് കവദനിവയഭാരുക്കു

ന്നതനിനഭാണട്ട്  ഡനിജനിറല  ലലബറനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്

പകദശത്തുള  ഗഭാമതീണ  ഗന്ഥശഭാലകേള/യൂത്തട്ട്  ക്ലബ്ബുകേള,  250  ചേതുരശ  അടനി

വനിസതീര്ണ്ണമുള സല സദൗകേരലവുലാം ലവദതതനി കേണക്ഷനുമുള സലത്തട്ട് ഡനിജനിറല

ലലബറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  ജനില്ലഭാ

പബനികേട്ട്  ലലബറനികേള  കകേന്ദ്രബനിന്ദുവഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ഡനിജനിറല  ലലബറനികേള

തുടങ്ങുന്നതട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ

ജനില്ലകേളനിവല പബനികേട്ട്  ലലബറനികേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  18  ഡനിജനിറല  ലലബറനികേള

ആദലഘടമഭായനി  തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  പകദശവത്ത  കേമ്പഡ്യൂടര്

പരനിജഭാനമുള രണട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനകറഴനിനട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നലകേനി രണട്ട്

വര്ഷവത്ത  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  വലവസയനില  ഡനിജനിറല  ലലകബറനിയന്മഭാരഭായനി

നനിയമനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  കൃഷനി,  ആകരഭാഗലലാം,  വതഭാഴെനില

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  സനിറതീസണ്  സര്വതീസസട്ട്,  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  യഭാത്ര,  വനികനഭാദലാം

എന്നനിവയനില  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത  കസവനങ്ങള  നലകേനി  ഇ-സഭാക്ഷരതയനിലുള

തുടര്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകേഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇ-കകേഭാകമഴട്ട്,  ഇ-ഗകവണനസട്ട്,

ഇ-വഹലത്തട്ട്  കപഭാഗഭാമുകേളുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക

വനിധത്തനില  കബഭാധവലക്കരണവുലാം  പസ്തുത  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  വചേയ്യഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  

(സനി)  രണട്ട് വര്ഷകത്തയട്ട് ഡനിജനിറല ലലബറനികേളുവട ഏകകേഭാപനവുലാം മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശവുലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവുലാം  നലകുന്നതട്ട്  ഡലഹനി  ആസഭാനമഭായള

ഇനലന  പബനികേട്ട്  ലലബറനി  മൂവ്വമന്റെട്ട്  (വഎ.പനി.എല.എലാം.)  ആണട്ട്.

പസ്തുത പദതനിയവട വചേലവട്ട് വഹനിക്കുന്നതുലാം ഇനലന പബനികേട്ട് ലലബറനി മൂവ്വമന്റെട്ട്

തവന്നയഭാണട്ട്.  വചേലവനിവന്റെ  10  മുതല  15  ശതമഭാനലാം  വവര  പനി.എന.

പണനിക്കര് ഫദൗകണഷന വഹനിക്കുന. ഡനിജനിറല ലലബറനി കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര

ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  അവരുവട  കേമ്പഡ്യൂടര്  പരനിജഭാനവത്ത

മഭാനദണമഭാക്കനി  ആ  പകദശവത്ത  ലലബറനി/യൂത്തട്ട്  ക്ലബ്ബുകേളക്കട്ട്

നനിയമനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 
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വഭാടകേവക്കടനിടത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

 139(T*5993)  ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഭാടകേവക്കടനിടത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  എത്ര
എണ്ണലാം  ഉവണനലാം  ഇവയവട  വഭാടകേയഭായനി  പതനിവര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ  വചേലവഭാക്കു
നവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വഭാടകേ ഇനത്തനിലുള ഭതീമമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനി
നഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേവണത്തനി  ആവശലമഭായ  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

മണല കശഖരണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

140(5994)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വപരനിയഭാറനിവന്റെ തതീരത്തുള കുടമ്പുഴെ,  കേതീരലാം പഭാറ,  കേവളങ്ങഭാടട്ട്  പഞഭായത്തു
പകദശങ്ങള  ഉളവപടുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില  മണല  കശഖരണലാം  നടത്തനിവന്നനിരുന്നതട്ട്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കനിവല ഇഞവത്തഭാടനി,  പഭാലമറലാം,  കുടമ്പുഴെ  എന്നതീ കമഖലകേളനില
പഞഭായത്തുകേളുവട ചുമതലയനില മണല കശഖരണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത പകദശങ്ങളനില അനധനികൃത മണല കശഖരണവുലാം വനിപണനവുലാം
നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  നനിയമപരമഭായനി  മണല കശഖരണലാം അനുവദനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല കുടമ്പുഴെ, കേതീരലാംപഭാറ, കേവളങ്ങഭാടട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
പകദശങ്ങള ഉളവപടുന്ന ഭഭാഗങ്ങളനില മണല കശഖരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)   പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മണല  കശഖരണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇല്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠന  സമനിതനിയവട  അനുമതനി
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  ജനില്ലയനില  നനിയമപരമഭായനി  മണല കശഖരണലാം അനുവദനി
ക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്. 

'കേലവറ' വനിപണന കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

141(5995)  ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള 'കേലവറ' എന്ന
നലഭായവനില വനിപണന കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത നലഭായവനില  വനിപണന കകേന്ദ്രലാം  ഗുണകമന്മയള  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനകണഭാ ; പസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുവട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ ;

(സനി) നലഭായവനില വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള എവനിവടവയഭാവക്കയഭാണട്ട് നനിലവനിലുളതട്ട് ;
എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനികലക്കുലാം പസ്തുത വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുവട  ദദൗര്ലഭലവുലാം  അനനിയനനിതമഭായ
വനിലക്കയറവുലാം  ഒരു  പരനിധനിവവര  തടയകേയലാം  അതുവഴെനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  പഭാവവപടവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന്ന  സസ്വപലാം  സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി  2 009-ല  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  നലഭായവനില  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ കേലവറ.

600 ചേതുരശഅടനി വവര തറ വനിസതീര്ണ്ണമുള വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബനി.പനി.എല.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കേലവറയനിലനനിനലാം സനിമന്റെട്ട്,  കേമ്പനി എന്നനിവ വപഭാതുവനിപണനി
യനിവല വനിലകയക്കഭാള (നനിര്മ്മേനിതനിക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന) 15 ശതമഭാനലാം സദൗജനല നനിരക്കനില
നലകേനിവരുന. പുതനിയ വതീടനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, അറകുറപണനികേള എന്നതീ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
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നനിര്മ്മേനിതനിയനിലനനിനലാം  കേമ്പനി,  സനിമന്റെട്ട്  എന്നനിവ  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാവത
അനധനികൃതമഭായനി  കേടത്തുകമ്പഭാള  പനിടനിവചടുക്കുന്ന  മണലുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച
നനിരക്കനില കേലവറയനില നനിനലാം വനിതരണലാം വചേയ്തുവരുന. 

(ബനി)  കേലവറകേളനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുവട  ഉലപഭാദനലാം  നടത്തുന്നനില്ല.
എന്നഭാല  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  വപഭാഡക്ഷന  വസന്റെറനില  കകേഭാണ്കതീറട്ട്
കേടനിളകേള/ഇഷ്ടനികേകേള,  വഭാടര്  ടഭാങട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  ആവശലഭാനുസരണലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  പരനികശഭാധനഭാശഭാലകേളനില  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളുവട ഗുണകമന്മ പരനികശഭാധനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്. 

(സനി) നനിലവനില സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ കേതീഴെനില  തഭാവഴെപറയന്ന
8 ജനില്ലകേളനിലഭായനി 11 കേലവറകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന :

1 തനിരുവനനപുരലാം - വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്, കേഭാകരഭാടട്ട്

2 വകേഭാല്ലലാം - കേല്ലുവഭാതുക്കല 

3 പത്തനലാംതനിട - അടൂര്

4 കകേഭാടയലാം - പഭാല 

5 ഇടുക്കനി - മുടലാം

6 എറണഭാകുളലാം - കേളമകശ്ശേരനി

7 പഭാലക്കഭാടട്ട് - പഭാലക്കഭാടട്ട്, ചേനിറ്റൂര്, അഗളനി

8 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ഇതനിനുപുറവമ ചുവവടയള നഭാലട്ട് ജനില്ലകേളനിലഭായനി പുതനിയ  5  കേലവറകേള കൂടനി
ആഭരലാംഭനിക്കുനണട്ട് :

1 പത്തനലാംതനിട - കകേഭാഴെകഞരനി

2 കകേഭാടയലാം - നതീണ്ടൂര്, ഉദയനഭാപുരലാം

3 എറണഭാകുളലാം - എടക്കഭാട്ടുവയല

4 വയനഭാടട്ട് - മഭാനനവഭാടനി

കേലവറകേള ഇല്ലഭാത്ത ജനില്ലകേളനില ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
കൂടഭാവത വകേഭാല്ലലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എന്നതീ ജനില്ലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങളുവട കേതീഴെനിലുലാം കേലവറകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 
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ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട് പദതനി

142(5996) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനിവല  അപഭാകേതകേള  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനരനിടട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം റവനഡ്യൂ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കഭാന
എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട്  പദതനി  വഴെനിനലകുന്ന  24  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഓണ്ലലനഭായനി  നലകേഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  5-9-2013-വല
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് നമ്പര് 29086/T2/13/Rev പകേഭാരലാം സഭാകങതനികേ തടസ്സങ്ങള
കനരനിടുന്ന അവസരങ്ങളനില വനികല്ലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്/റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല ഓഫതീസുകേളനില
നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  തവന്ന  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകേഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

143(5997)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണലത്തനിവല  വനികല്ലജുകേളനില  ഭൂമനിയവട  റതീ-സര്കവ
നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി എത്ര മഭാത്രവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) റതീ സര്കവ നടപടനികേളുമഭായനി ബനവപടട്ട് വകേഭായനിലഭാണനി മണലത്തനിവല
വനിവനിധ  വനികല്ലജുകേളനിലനനിന്നട്ട്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള  പരഭാതനികേള  എത്ര  ;  വനികല്ലജട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കവപടുനകണഭാ;  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണലത്തനില  ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഡനിജനിറവവലസട്ട്
വചേയ്യുന്ന നടപടനി എത്രകത്തഭാളലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണലത്തനില  ആവകേയള  9  വനികല്ലജുകേളനില
ഇരനിങ്ങല വനികല്ലജനിവന്റെ റതീ-സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനിക്കഭാഡുകേള റവനഡ്യൂ
ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകയ്യഭാളനി  വനികല്ലജനിവന്റെ   റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള
പൂകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. മറട്ട് വനികല്ലജുകേളനില റതീ-സര്കവ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല. 
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(ബനി) വകേഭായനിലഭാണനി മണലത്തനില റതീ-സര്കവ നടപടനികേളുമഭായനി ബനവപടട്ട്
1855  പരഭാതനികേള  വന്നനിട്ടുളതനില  643  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനികല്ലജടനിസഭാനത്തനില കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്  അഡതീഷണല തഹസതീലദഭാരുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  സമയബനനിതമഭായനി  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(സനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണലത്തനിവല  ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഡനിജനിറവവലസട്ട്
വചേയ്യുന്ന കജഭാലനികേള നഭാളനിതുവവര ആരലാംഭനിചനിടനില്ല. 

റതീ-സര്കവ നടപടനി

144(5998) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് റതീ-സര്കവ എത്ര വനികല്ലജുകേളനില പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ  ;
ഇതുവവര പൂര്ത്തനിയഭായ  റതീ-സര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള അടനിസഭാനകരഖയഭായനി റവനഡ്യൂ
വകുപ്പുലാം കകേഭാടതനികേളുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇവല്ലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) റതീ-സര്കവ കേഴെനിഞട്ട് പത്തട്ട് വര്ഷലാം കേഴെനി ഞള പരഭാതനികേളനില സര്കവ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട് ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ അദഭാലത്തുകേള  വനികല്ലജട്ട്  തലത്തനില  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്കവയര്മഭാരുവട  അപരലഭാപ്തത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കപഭാസ്റ്റേട്ട് കനികയഷന നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആവകേയള  1664  വനികല്ലജുകേളനില  881  വനികല്ലജുകേളുവട
റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്കവ
അതനിരടയഭാള  നനിയമത്തനിവല  13-ാം  വകുപ്പുപകേഭാരലാം  ഗസറനില  പരസലവപടുത്തനി
റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ റനിക്കഭാര്ഡുകേള ഒരു സനിവനില കകേഭാടതനിവനിധനി പകേഭാരലാം
കഭദവപടുത്തഭാത്തപക്ഷലാം  ആ സര്കവ റനിക്കഭാര്ഡട്ട്  അതനിര്ത്തനികേള നനിര്ണ്ണയനിചതുലാം
കരഖവപടുത്തനിയതുലാം  ശരനിയഭായനിതവന്ന  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയലാം  കരഖവപടുത്തുകേയലാം
വചേയ്തുവവനളതനിനട്ട്  അനനികഷധലമഭായ  വതളനിവഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ടനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേവള
അടനിസഭാനവപടുത്തനിയഭാണട്ട് റവനഡ്യൂ വകുപനില ഭൂമനി സലാംബനമഭായ വനിഷയങ്ങളനില
തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്. 
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(ബനി)  റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുള

റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില  ഉണഭാകുന്ന  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)

200/2010/റവനഡ്യൂ  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  അതതട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  അഡതീഷണല

തഹസതീലദഭാരുവട  കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണട്ട്.  ടനി  പരഭാതനികേളനിലകന്മലുള  സര്കവ

പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാവര വകുപനിലനനിനലാം നനികയഭാഗനിച്ചുവരുന. 

(സനി & ഡനി) ഇകപഭാള പരഗണനയനില ഇല്ല.

ബനി.റനി.ആര്. പുരയനിടലാം ആക്കഭാന നടപടനി

145(5999) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി പുരയനിടമഭായനി കേനിടക്കുന്ന

ചേനില സലങ്ങള വതറഭായ തരത്തനില വനികല്ലജനിവല ബനി.  റനി.  ആര്.  നനിലലാം  എന്നട്ട്

കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനില  പകദശങ്ങളനില  ഇങ്ങവനയള  ബനി.റനി.ആര്.-വന്റെ  നനിലമഭായള

സലത്തനിവല  2  ഉലാം  3  ഉലാം  വവസഡുകേളനില  (അതനിരുകേളനില)  വലുതുലാം വചേറുതുമഭായ

വകേടനിടങ്ങള ഉവണങനിലുലാം ഇദൗ വകേടനിടങ്ങളുവട നടുക്കട്ട് കേനിടക്കുന്ന സലലാം ബനി.റനി.ആര്-ല

നനിലമഭായനി  കേഭാണുന്നതുമൂലലാം  അകനകേലാം  ആളക്കഭാര്  വകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനുലാം  വതീടു

വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ബദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന്നതട്ട്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ; ഇതനിവനതനിവര

എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  ഇതട്ട്  കമവത്ക്കരനിചട്ട്  ബനി.റനി.ആര്.-ല

'പുരയനിടലാം' ആക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ നടക്കഭാത്ത  വനികല്ലജുകേളനിലഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  കൂടുതല  കേഭാണുന്ന

വതന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇങ്ങവനയള സലങ്ങളുവട പഴെക്കവുലാം കേനിടപ്പുലാം ചുറ്റുപഭാടുകേളുലാം കനഭാക്കനി

നനിലവമന്നട്ട് വതറഭായനി ബനി.  റനി.  ആര്.-ല ഉളതട്ട് നനിയമഭാനുസൃതലാം പുരയനിടലാം ആക്കനി

നലഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബനി.റനി.ആര്. എന്നതട്ട് ഭൂമനി സലാംബനനിച അടനിസഭാന സനിര കരഖയഭാണട്ട്.

ബനി.റനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സമയവത്ത  ഭൂമനിയവട  അവസയഭാണട്ട്  അതനില

ഉളവക്കഭാളനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

1752/2018.
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(ബനി)  ബനി.റനി.ആര്.-ല നനിലമഭായനി കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട് മഭാത്രലാം
വതീടട്ട്  വയഭാന ബദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില്ല.  ബനി.റനി.ആര്.-ല
നനിലമഭായനി കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുള ഭൂമനിയനില നനിയമഭാനുസൃത അനുമതനികയഭാടുകൂടനി വതീടട്ട്
വയഭാന  വലവസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. ബനി.റനി.ആര്.-വല ഇനലാം/തരലാം മഭാറഭാനുള അധനികേഭാരലാം
ഒരു നനിയമത്തനിലുലാം വലവസ വചേയ്തനിടനില്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

(ഡനി)   വതറഭായനി  ബനി.റനി.ആര്.-ല നനിലമഭായനി  ഉളവപടുത്തനിവയന്നട്ട്  പറയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  ബനി.റനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  സമയവത്ത  അവസയഭാണട്ട്
ബനി.റനി.ആര്.-ല കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

പഭാകേട്ട് ഭൂമനി അഥവഭാ എനനിമനി ഭൂമനി

146(6000)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഇനലഭാ-പഭാകേട്ട് വനിഭജനകേഭാലത്തട്ട് പഭാക്കനിസഭാനനില കപഭായവരുവട ഭൂമനി
പഭാകേട്ട് ഭൂമനി അഥവഭാ എനനിമനി ഭൂമനി എന്ന കപരനില സൂക്ഷനിച്ചു വരുനകണഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില  ഇത്തരത്തനില  ഏവറടുത്ത  ഭൂമനികേളുവട  വനിവരലാം  ലഭല
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഭൂമനിയവട  ലകേവശഭാവകേഭാശലാം  ആര്ക്കഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം ഭൂമനികേള വപഭാതു ആവശലങ്ങളകക്കഭാ സര്ക്കഭാര് ഉപകയഭാഗത്തനികനഭാ
എടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇങ്ങനിവന ഏവറടുത്ത ഭൂമനി ഏവതല്ലഭാലാം ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച്ചു
എനള പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനി നലകേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്
എന്നതീ  അഞട്ട്  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  59  എനനിമനി  ഭൂമനികേളുവടയലാം  ലകേവശക്കഭാരുവടയലാം
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 

1752/2018.
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(സനി)  ടനി  വനിഭഭാഗത്തനിലവപട  ഭൂമനി  1968-വല  എനനിമനി  കപഭാപര്ടനി  നനിയമ
പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര ആഭലനര വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന എനനിമനി കപഭാപര്ടനി
കേകസ്റ്റേഭാഡനിയവന്റെ ലകേവശത്തനിലുലാം കമലകനഭാടത്തനിലുമഭാണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ)  ഇത്തരലാം ഭൂമനികേള വപഭാതു ആവശലത്തനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉപകയഭാഗത്തനിനുലാം
എടുക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വലവസകേള നനിലവനിവല നനിയമത്തനിലല്ല. 

ഡഭാറ ഡനിജനിറലലസട്ട് പവര്ത്തനങ്ങള

147(6001)  ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എല്ലഭാ വനികല്ലജുകേളനികലയ്ക്കുലാം ഡഭാറ ഡനിജനിറലലസട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  അവതനഭാവണനലാം,
നഭാളനിതുവവര ഇതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി രജനികസഷന/റവനഡ്യൂ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സലാംകയഭാജനിപനിയ്ക്കുന്ന
പവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേരള ലഭാനഡട്ട് ഇനഫര്കമഷന മനിഷന മുന സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില
നടത്തനിയനിരുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങള  എവനല്ലഭാലാം  എനലാം  അക്കഭാലയളവനില  ഡഭാറ
ഡനിജനിറലലസട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള  എവനങനിലുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്കവ  വകുപട്ട്  നഭാളനിതുവവര  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം, ഇതനിനഭായനി നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എവനല്ലഭാലാം എനലാം, വകുപട്ട്
സസ്വതീകേരനിച തുടര് നടപടനികേള എവനല്ലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഭൂകരഖഭാ കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത
റതീ-സര്വവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം  അല്ലഭാത്തതുമഭായ  എല്ലഭാ  വനികല്ലജുകേളനിലുലാം
അടനിസഭാന  ഭൂവനിവരങ്ങള  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഡനിജനിലറസട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള തുടര്നവരുന. റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായ വനികല്ലജുകേളനിവല അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഡനിജനിലറസട്ട്  വചേയ്തട്ട്  ഓണ്ലലന  കസവനങ്ങളഭായ
ഇ-കപഭാക്കുവരവുലാം  റവനഡ്യൂ  ഇ-കപവമന്റുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്  പദതനിയവട
ആദലഘടലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആവകേയള  1664  വനികല്ലജുകേളനില  762
വനികല്ലജുകേളനിവല  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഇതനിനകേലാം  ഡനിജനിലറസട്ട്
വചേയ്തകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  545  വനികല്ലജുകേളനിവല  ഡനിജനിലറകസഷന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ബനി)  ഭൂകരഖ കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിനഭായള റവനഡ്യൂ വകുപനിവന്റെ ഓണ്ലലന
കസഭാഫട്ട് വവയര്  ആയ  റനിലതീസുലാം  (റവനഡ്യൂ  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  സനിസ്റ്റേലാം)  ഭൂ
രജനികസഷനുകവണനി രജനികസഷന വകുപട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഓപണ് കപള എന്ന
കസഭാഫട്ട് വവയറുലാം  വവബട്ട്  സര്വതീസട്ട്  മുകഖന  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഭൂ
സലാംബനമഭായ  കസവനങ്ങള  നനിലവനില  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  രജനികസഷന-റവനഡ്യൂ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണള  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  പദതനി
പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  റതീ-സര്കവ  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വനികല്ലജുകേള അധനികേഭാരപരനിധനിയഭായള സബട്ട് രജനിസഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലഭാണട്ട് പദതനി
ആദലഘടത്തനില  തുടക്കലാംകുറനിചതട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത  200  സബട്ട്  രജനിസഭാര്
ഓഫതീസുകേളുവട  പവര്ത്തന  പരനിധനിയനിലുള  വനികല്ലജുകേളനില  ഇദൗ  സദൗകേരലലാം
ലഭലമഭാണട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷന  മുന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില
നടത്തനിയനിരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള ചുവവടകചേര്ക്കുന :

1. ഇ കരഖഭാ പദതനി

2. കമഭാകഡണ് വസനടല വറകക്കഭാര്ഡട്ട് റൂലാം സഭാപനിക്കല

3. 14 ജനില്ലകേളനിവല ജനില്ലഭാ ഡനിജനിലറകസഷന വസന്റെറുകേള (14 എണ്ണലാം)
സഭാപനിക്കല

4. വവബട്ട് ജനി.വഎ.എസട്ട്. മുഖഭാനരലാം ലഭാന്റെട്ട് റനികക്കഭാര്ഡട്ട് നലകുന്ന പദതനി

5. ഒരു  ഹഭാര്ഡട്ട് വവയര്  വസര്വര്  കസ്റ്റേഭാകറജട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്ന
ബഭാക്കട്ട് അപട്ട് വസര്വര് പദതനി

6. ജനി.സനി.പനി.  കപഭായനിന്റുകേള സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനി

7. സര്വവ ഭവനനിലുലാം മറട്ട്  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം കമഭാകഡണ് വറകക്കഭാര്ഡട്ട് റൂലാം
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

8. എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിവല  7  തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഒരു ആര്ഡനി
ഓഫതീസനിലുലാം വറകക്കഭാര്ഡട്ട് റൂലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

9. 'മഭാപട്ട് ലമ കഹഭാലാം' പദതനി.

(ഡനി) സര്കവ വകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില കകേരളഭാ ലഭാന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന മനിഷവന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ഡനിജനിലറകസഷന  വസന്റെറുകേള  സഭാപനിചട്ട്
ആവശലഭാനുസരണലാം  ജതീവനക്കഭാവര  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഡനിജനിലറകസഷന  കജഭാലനികേള
നനിര്വഹനിച്ചുവരുന. 
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ജനില്ലഭാ വനികേസന സമനിതനികേള

148(6002)  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില എല്ലഭാ മഭാസവുലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്ന ജനില്ലഭാ വനികേസന

സമനിതനികേളനില  വകുപ്പുകേളുവട  ജനില്ലഭാ  കമധഭാവനികേള  കപഭാലുലാം  പവങടുക്കഭാത്തതുലാം

അവതരനിപനിക്കുന്ന വനിഷയങ്ങളനില കവണത്ര പരനിഗണന ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം ശദയനില

വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേൾ

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനില്ലകേളനില എല്ലഭാ മഭാസവുലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്ന വനികേസന സമനിതനി

കയഭാഗത്തനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുവട ജനില്ലഭാ കമധഭാവനികേള പവങടുക്കഭാറുണട്ട്. എന്നഭാല,

ജനില്ലഭാ കമധഭാവനികേളക്കട്ട് പവങടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാവത വരുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങളനില ജനില്ലഭാ

കേളക്ടറുവട മുനകൂര് അനുമതനി വഭാങ്ങുകേയലാം ജനില്ലഭാ  കമധഭാവനികേളുവട പതനിനനിധനിയഭായനി

ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവപടുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസര്  പവങടുക്കഭാറുളതുലാം  വനികേസന  സമനിതനി

കയഭാഗത്തനില  അവതരനിപനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില  ബനവപട  വകുപ്പുകേള  തുടര്

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാറുമുണട്ട്.  ഇതട്ട്  അടുത്ത  വനികേസന

സമനിതനി  കയഭാഗത്തനിവന്റെ  അജണയനില  ഉളവപടുത്തുകേയലാം  കയഭാഗലാം  ചേര്ച  വചേയ്തട്ട്

ഉചേനിതമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേയലാം വനിഷയങ്ങളനില നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം

വചേയ്യുന. എന്നഭാല, പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിവല ജനില്ലഭാ വനികേസന സമനിതനികേളനില വകുപട്ട്

കമധഭാവനികേള പവങടുക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്. അകദ്ദേഹകത്തഭാടട്ട് പവങടുക്കഭാതനി

രുന്നതനിവന്റെ വനിശദതീകേരണലാം ആവശലവപടുകേയലാം തുടര്നള കയഭാഗങ്ങളനില നനിര്ബനമഭായലാം

പവങടുക്കണവമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയവട വനിശദവനിവരലാം

149(6003)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണലത്തനിലുള റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയവട വനിശദവനിവരലാം വനിസതീര്ണ്ണമുളവപവട

വനികല്ലജട്ട് അടനിസഭാനവപടുത്തനി നലകുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണലത്തനിവല  13  വനികല്ലജുകേളനിലഭായള  റവനഡ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
ഭൂമനിയവട വനികല്ലജട്ട് തനിരനിച്ചുള വനിശദവനിവരലാം ചുവവടകചര്ക്കുന :

 കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് - 165.6854 വഹക്ടര്

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് 2 - 40.7813 വഹക്ടര്

 കകേരളകശ്ശേരനി - 139.0073 വഹക്ടര്

മണ്ണൂര് - 81.3678  വഹക്ടര്

മങര - 355.0868 വഹക്ടര്

പറളനി-1 - 275.7586 വഹക്ടര്

പറളനി-2 - 217.4712 വഹക്ടര്

തചമ്പഭാറ - 154.9096 വഹക്ടര്

കേരനിമ്പ-1 - 2.0234 വഹക്ടര്

 കേരനിമ്പ-2 - 39.9546 വഹക്ടര്

 വപഭാറകശ്ശേരനി-1 - 534.2600 വഹക്ടര്

 വപഭാറകശ്ശേരനി-2 - 44.8311 വഹക്ടര്

 കേഭാരഭാകുറുശ്ശേനി - 0.1214 വഹക്ടര്

    ആവകേ - 2051.2585 വഹക്ടര്

റവനഡ്യൂ വകുപനിന കേതീഴെനിലുള ഓഫതീസുകേളനില നനിനലാം നലകുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

150(6004) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസുകേള/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേള/ജനില്ലഭാകേളക്ടകററ്റുകേളനില
നനിനലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  അകപക്ഷകേളനികന്മല  നലകകേണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഏവതല്ലഭാവമനലാം ഇവ നനിലവനില കനരനിടഭാകണഭാ ഓണ്ലലനനിലഭാകണഭാ (ഫതീസട്ട് തുകേ
സഹനിതലാം)നല്കുന്നവതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  റവനഡ്യൂ വകുപനിന കേതീഴെനിലുള ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം നലകുന്ന പസ്തുത
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുള അകപക്ഷകഫഭാറലാം കനരനികടഭാ/ഓണ്ലലന വഴെനികയഭാ എത്ര
ദനിവസത്തനിനകേമഭാണട്ട്  നലകകേണവതനലാം  നല്കുന്ന  കഫഭാറങ്ങളനില  വതറ്റുകുറങ്ങകളഭാ
പരഭാതനികേകളഭാ ഉവണങനില അവ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിവല സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എവനല്ലഭാവമനലാം ആയതനിവന്റെ കേഭാലപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേള/കേളക്ടകററ്റുകേള എന്നനിവയനികലഭാ
കരഭാന്നനിലുലാം  നലനിയ  അകപക്ഷകേളനില  ആറുമഭാസമഭായനിട്ടുലാം  തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാത്ത
അകപക്ഷകേള എത്ര എനലാം ഇവയട്ട് സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പ്പു കേല്പനിചട്ട് അകപക്ഷ
കേരുവട പരഭാതനികേളകേറഭാന എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  റവനഡ്യൂ  ആഫതീസുകേളനില  നനിനലാം  നനിലവനില  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)136/
2007/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  27-4-2007-ല നനിഷര്ഷനിച  24  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്
നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  ഇവ കൂടഭാവത വനിവനിധ സതീമുകേള,  കപഭാഗഭാമുകേള എന്നനിവയമഭായനി
ബനവപടട്ട്  ചേനില  വകുപ്പുകേളുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകുന്നതനിനട്ട്  വനികല്ലജഭാഫതീസര്
മഭാവര  ചുമതലവപടുത്തനി  ഉത്തരവനിറക്കുനണട്ട്.  4-8-2010-വല  ജനി.ഒ.(പനി)24/10/
വഎ.റനി.ഡനി.-യനില  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള  24  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  online  വഴെനിയലാം
അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനില കനരനിട്ടുലാം നലകുന.  കനഭാണ് കതീമനിവലയര് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
online  ആയനി  നലകേഭാന  തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.  SC/ST  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  ഒഴെനിവകേ  എല്ലഭാ
അകപക്ഷകേരുലാം അകപക്ഷയനില 5 രൂപയവട Court Fee Stamp  പതനികക്കണതുണട്ട്.
അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന online  ആയനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള 17  രൂപ
ഫതീസുലാം കരഖകേള സഭാന വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ഒരുപുറത്തനിനട്ട്  2  രൂപ പകേഭാരവുലാം നനിരക്കട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കനരനിടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനിവല അപകേഭാതകേള അപകപഭാള തവന്ന
അകപക്ഷകേവര  അറനിയനിക്കുകേയലാം  അപകേഭാതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  നലകുന്ന  മുറയട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതലാം  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തുവരുനമുണട്ട്.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി
സമര്പനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനിവല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള
മുകഖന  തവന്ന  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  അപഭാകേത  പരനിഹരനിച്ചുനലകുന്നതനിനട്ട്
നനിശനിത സമയപരനിധനിയനില്ല.  അകപക്ഷകേളനില തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനട്ട് കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമ  പകേഭാരലാം  സമയപരനിധനി  നനിശയനിചട്ട്  23-1-2013-ല  എല.ആര്.എചട്ട്3-
49142/13 പകേഭാരലാം വനിജഭാപനലാം പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില വനയ്യഭാറനിനകേര തഭാലൂക്കനില 22 അകപക്ഷകേളുലാം
ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട് തഭാലൂക്കനില  7  അകപക്ഷകേളുലാം കുടനിശ്ശേനികേയണട്ട്.  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
വലക്തമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാത്തതുലാം  KIRTADS-ലനനിന്നട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം കേഭാരണമഭാണട്ട് ആയവ തതീര്പഭാക്കഭാനഭാവഭാത്തതട്ട്. 
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തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കനില KIRTADS-ല നനിനലാം അകനസ്വഷണ
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള  9  അകപക്ഷകേള കുടനിശ്ശേനികേയണട്ട്.
വയനഭാടട്ട് ജനില്ലയനില 12-ഉലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില 37-ഉലാം അകപക്ഷകേള KIRTADS-ല
നനിനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  കുടനിശ്ശേനികേയണട്ട്.  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലകേളനിലുലാം KIRTADS-ല നനിന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല തതീര്പഭാകേഭാവത
യനിരനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളുവണന്നട്ട് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജഭാതനി  സലാംബനനിചട്ട്  വലക്തമഭായ  കരഖകേളനില്ലഭാത്ത  ധഭാരഭാളമഭാളുകേളുവട  ജഭാതനി
നനിര്ണ്ണയ  റനികപഭാര്ടട്ട്  KIRTADS-ല  നനിനലാം  ലഭനിക്കുവഭാനുളതനിനഭാല  അവര്ക്കട്ട്
ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസ  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇദൗ  വനിഷയ
ത്തനില  തസ്വരനിതഗതനിയനില  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  ജഭാതനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതുവഴെനി  ടനിയഭാളുകേളക്കട്ട്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം   KIRTADS-ല
നനിനള  ഒരു  പകതലകേ  സലാംഘവത്ത  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള  ലഭാന്റെട്ട്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേതീഷണറുവട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് പടയലാം 
വകേഭാടുക്കഭാന നടപടനി

151(6005)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബ :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല  റവനഡ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയനില
വര്ഷങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  നഭാളനിതുവവര  പടയലാം  ലഭനിചനിടനില്ല  എന്നതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇവരുവട ലനിസ്റ്റേട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി പടയലാം വകേഭാടുക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉവണങനില എന്നട്ട്  പടയലാം വകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട്  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇവരുവട  ലനിസ്റ്റേട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  തഭാലൂക്കട്ട്  അലസനവമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനിയവട  അനുമതനികയഭാവട  പടയലാം  നലകേഭാനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേനിക്കുന്ന
തഭാണട്ട്.

പടയലാം ലഭനിക്കഭാനഭായനി സമര്പനിച അകപക്ഷകേള

152(6006)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലനനിന്നട്ട്  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാനഭായനി
സമര്പനിച എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള റവനഡ്യൂ വകുപനിവന്റെ മുന്നനിലുളതട്ട് ;
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(ബനി)  അകപക്ഷകേളുവട എണ്ണലാം പഞഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില എത്ര വതീത
മഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) അകപക്ഷകേളനില നടപടനി സസ്വതീകേരനിചട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് പടയലാം നലകേഭാനഭാകുലാം
എന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)    156  അകപക്ഷകേള.

(ബനി)   1. പുറകമരനി        -    17

2. കവളലാം - 18

3. തനിരുവളര് - 19

4. വനിലലഭാപളനി - 21

5. കുനമ്മേല - 16

6. കുറലഭാടനി - 30

7. ആയകഞരനി - 13

8. മണനിയൂര് - 22

(സനി)  നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് കേഴെനിയന്നത്ര കവഗത്തനില അര്ഹരഭായ
വര്ക്കട്ട് പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

153(6007)  ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണനില കകേരളത്തനില ഏവതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളക്കഭാണട്ട്

നനിലവനില  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുളവതനലാം  എത്ര  തുകേവതീതമഭാണട്ട്  അനുവദനിച
വതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേതീഴ്നദതീതടത്തനിലുള ജനില്ലകേളനില  പസ്തുത നദനിയവട  തവന്ന കമലത്തട
ജനില്ലകേവളക്കഭാള  കൂടുതല  വരുമഭാനലാം  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണനികലയട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
തഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി)  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  നദനിയവട  മുകേളത്തടനിവല  ജനില്ലകേളക്കുലാം
കേതീഴ്ത്തടനിവല  ജനില്ലകേളക്കുലാം തുലലമഭായനി  അനുവദനിചട്ട്  നലഭാന എവനങനിലുലാം  തതീരുമഭാന
വമടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;  ഉവണങനില  അതട്ട്  എപകേഭാരമഭാവണന്നട്ട്  വനിശദ
മഭാക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  എന്നതട്ട്  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവുലാം
മണല വഭാരല നനിയനണവുലാം ചേടങ്ങള  2002  ചേടലാം  22  പകേഭാരലാം ഓകരഭാ ജനില്ലയ്ക്കുലാം
പകതലകേലാം  രൂപതീകേരനിക്കവപടനിട്ടുള  ഫണഭാണട്ട്.  പസസ്തുത  ഫണനികലയട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പകതലകേലാം തുകേകേള ഒനലാംതവന്ന അനുവദനിച്ചുനലകേഭാറനില്ല.

(ബനി)  നഭാളനിതുവവര ശദയനിലവപടനിടനില്ല.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

154(6008) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ജനില്ലകേളനില റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട് ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതട്ട് ഏതട്ട്
ഉകദലഭാഗസനഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണനില ഉളവപടുത്തനി ഏവതല്ലഭാലാം തരലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)   30-09-2016  വവര  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണഭായനി  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയട്ട്
എത്ര തുകേ ലഭനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി) ഇതനില എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ; ഈ
ഫണപകയഭാഗനിചട്ട് കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി മണലത്തനില നടത്തനിയ പവൃത്തനികേള ഏവതഭാവക്ക
യഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനില്ലകേളനില ഫണട്ട് ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതട്ട് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരഭാണട്ട്.

(ബനി) കകേരള നദതീതതീര സലാംരക്ഷണവുലാം മണല വഭാരല നനിയനണവുലാം ചേടങ്ങള
2002  പകേഭാരലാം  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണനില  തഭാവഴെപറയന്ന  വചേലവുകേള/
പവൃത്തനികേള അനുവദനിക്കവപടനിരനിക്കുന :

1. സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച നദതീതതീര വനികേസന പദതനികേള നടപഭാക്കു
ന്നതനിനട്ട് കവണനിവരുന്ന തുകേകേള.

1752/2018.
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2. നനിയമലാം  29  വകുപട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  മണലനിവന്റെ
അളവട്ട് തനിടവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് കവണനിവരുന്ന തുകേ.

3. ജനില്ലഭാ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയവട കയഭാഗനടപടനികേളക്കുലാം അനദൗകദലഭാഗനികേ
അലാംഗങ്ങളുവട യഭാത്രഭാബത്ത നലകുന്നതനിനുലാം കവണനിവരുന്ന തുകേ.

4. ആഡനിറട്ട് ഫതീസനിനുള തുകേ.

5. പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  വരളച,  കപമഭാരനി  എന്നനിവമൂലമുണഭാകുന്ന
നഭാശനഷ്ടങ്ങള പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മുനകൂടനിയള
അനുവഭാദകത്തഭാടട്ട്  കൂടനികയഭാ  പകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാവടകയഭാ
നലകുന്ന വചേലവുകേള.

6. മണല നതീക്കലാംവചേയ്യുന്നതട്ട് അനുവദനിചനിടനില്ലഭാത്ത സലങ്ങളനില കേടവട്ട്
നനിര്ത്തല  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കു
ന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ തുകേ.

7. മണല വകേഭാണകപഭാകുകമ്പഭാള നലകകേണതഭായ പഭാസട്ട് അചടനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ വചേലവുകേള.

8. ചേടലാം  9-വന്റെ ആവശലത്തനികലയഭായനി ജതീവനക്കഭാവര ദനിവസ കവതനഭാടനി
സഭാനത്തനില  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  ദനിവസലാം  120  രൂപ  വതീതലാം
നലകുന്നതനിനുള വചേലവുകേള.

9. വഭാഹനങ്ങള കേടവനില പകവശനിക്കുന്നതട്ട്  തടയന്നതനികലയഭായനി  100
മതീറര് ദൂരത്തനില സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള തുകേ.

10. അനധനികൃതമഭായനി  മണലനതീക്കലാം  വചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയന്നതനികലയഭായനി
പകടഭാളനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്ന വഭാഹനങ്ങളുവട ഇനന വചേലവനിനഭാവശലമഭായ
തുകേ.

11. ഗവണ്വമന്റെനിവന്റെ മുനകൂര് അനുമതനികയഭാവട അവല്ലങനില ഗവണ്വമന്റെട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനിധത്തനികലഭാ  ആവശലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു
കവണ തുകേ.

(സനി)  30-9-2016  വവര റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണഭായനി  5,88,33,377  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) 2009-10 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല 30-9-2016 വവര 15,65,82,301
രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇദൗ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണലത്തനില
നടത്തനിയ പവൃത്തനികേള ചുവവട കചേര്ക്കുന :

2011-12-  2  പവൃത്തനികേള.  ഇതനില  ആദലവത്ത പവൃത്തനിക്കട്ട്  10.86  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം  രണഭാമവത്ത  പവൃത്തനിക്കട്ട്  10.98  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.
പവൃത്തനികേള രണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2014-15- 12.51 ലക്ഷലാം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. ഒരു പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2015-16- 4 പവൃത്തനികേള. ഇതനില ഒന്നഭാമവത്ത പവൃത്തനിക്കട്ട് 15.25 ലക്ഷവുലാം
രണഭാമകത്തതനിനട്ട്  14.08  ലക്ഷവുലാം മൂന്നഭാമകത്തതനിനട്ട്  17.08  ലക്ഷവുലാം നഭാലഭാമകത്ത
തനിനട്ട്  64.33  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  എല്ലഭാ  പവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി
ചനിട്ടുണട്ട്. 

2016-17- 15 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഒരു പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

റവനഡ്യൂ വകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം

155(6009)  ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിവന  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  എവനല്ലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്
ഭരണതലത്തനില വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനട്ട് വനിവനിധ സഭാകങതനികേ വനിദലയവട സഭാധലത
കേള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ, വനിവരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭാനഡട്ട് റവനഡ്യൂ വകുപനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം ആധുനനികേവത്കേരനിചട്ട് കൂടുതല
പദൗകരഭാന്മുഖമഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട വനിവനിധ ഇ-ഗകവണനസട്ട് പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേളനിലൂവട
റവനഡ്യൂ  ഭരണലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  ഭരണത്തനിവല  സുതഭാരലതയലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  കൂടുതല  വമചവപടുത്തുകേ
എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവടയഭാണട്ട് ആധുനനികേവത്കേരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി)  നവതീന വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയവട സഭാധലതകേള പകയഭാജനവപടുത്തനി
റവനഡ്യൂ  വകുപനിവന  ആധുനനികേവത്കേരനിചട്ട്  വകുപനിലനനിനമുള  കസവനങ്ങള
വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരലമഭായലാം ഗുണകമന്മകയഭാടുലാം കൂടനി ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട  തഭാവഴെപറയന്ന  വനിവനിധ  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട് : 

• ഇ-ഓഫതീസട്ട്

• ഇ-ഡനിസനിക്റ്റട്ട്

• സലാംകയഭാജനിത ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട്

• ഓണ്ലലന ടഭാക്സട്ട് കപവമന്റെട്ട്

• ആര്.ആര്. ഓണ്ലലന.

റവനഡ്യൂ വകുപ്പുകദലഭാഗസരനില വകുപട്ട് നപടനികേളക്കട്ട് വനികധയരഭായവരുലാം
വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണങ്ങളനില കേവണത്തനിയവരുലാം

156(6010)  ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം വവകേക്കൂലനി,  സസ്വജനപക്ഷപഭാതലാം,
കൃതലനനിര്വഹണത്തനില  വതീഴ്ച  എന്നനിവ  കേഭാരണലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുകദലഭാഗസരനില
വകുപ്പുനടപടനികേളക്കട്ട്  വനികധയരഭായവരുലാം  വനിജനിലനസട്ട്  തുടങ്ങനി  മറട്ട്  അകനസ്വഷണ
ങ്ങളനില കേവണത്തനിയവരുലാം എത്ര; ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുൻ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില  ഇത്തരത്തനില  കുറകൃതല
ങ്ങളക്കട്ട് കേവണത്തനിയവര് എത്ര; എത്ര കപര്ക്കട്ട് ശനിക്ഷ ലഭനിച്ചു ; എത്ര കപര് വതീണലാം
സര്വതീസനില  തനിരനിവകേ  പകവശനിച്ചു,  അവര്  ആവരല്ലഭാലാം  ;  മുൻസര്ക്കഭാര്  ഇവരുവട
കപരനില എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു, ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിവല
അപഭാകേതകേള ചൂണനിക്കഭാണനിചട്ട് റവനഡ്യൂ വനിജനിലനസനിനട്ട് ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില എത്ര
പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചു  ;  എന്തു നടപടനി നഭാളനിതുവവര സസ്വതീകേരനിച്ചു  ;  എത്ര പരഭാതനികേളനി
കന്മല തതീര്പ്പുകേല്പനിച്ചു ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി)  റവനത  വകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  കേഭാണനിക്കുന്ന  സസ്വജനപക്ഷപഭാതലാം,
കൃതലനനിര്വഹണത്തനില  വതീഴ്ച  വരുത്തല,  വവകേക്കൂലനി  വഭാങ്ങല  തുടങ്ങനിയ
നനിയമവനിരുദ  പവൃത്തനികേള  തടയഭാന  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ കുറങ്ങളക്കട്ട്
വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  കനരനിടുന്നവരുവട  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  1
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവനില  വനിവനിധ  കുറങ്ങളക്കട്ട്  കേവണത്തനി
യവരുവട  എണ്ണലാം സലാംബനനിചട്ട്  അനുബനലാം  II  ആയനി കചേര്ക്കുന*.  ആവരല്ലഭാമഭാ
വണനള വനിവരങ്ങളുലാം നടപടനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  റവനഡ്യൂ  വനിജനിലനസനിനട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതഭായനി
ശദയനിലവപടനിടനില്ല. 

(ഡനി)  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അഴെനിമതനിരഹനിത  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
റവനഡ്യൂവകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  കേഭാണനിക്കുന്ന  സസ്വജനപക്ഷപഭാതലാം,  കൃതലനനിര്വഹണ
ത്തനില വതീഴ്ചവരുത്തല, ലകേക്കൂലനി വഭാങ്ങല തുടങ്ങനിയ നനിയമവനിരുദ പവര്ത്തനികേള
തടയന്നതനിനുലാം  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  17-8-2016-വല  28287/ഡനി3/
2016/റവനഡ്യൂ.  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  റവനഡ്യൂ  വകുപനില
സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  ദക്ഷനിണകമഖല  വനിജനിലനസട്ട്
വഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുവട  കേഭാരലഭാലയവുലാം  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  മദലകമഖല
വനിജനിലനസട്ട്  വഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുവട  കേഭാരലഭാലയവുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ആസഭാനമഭാക്കനി
ഉത്തരകമഖലഭാ  വനിജനിലനസട്ട്  വഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുവട  കേഭാരലഭാലയവുലാം  പവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാവത  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടകററനിവലയലാം  ഇനവസക്ഷന  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
വനിജനിലനസനിവന്റെ  അധനികേഭാരലാം  നലകേനി  സതീനനിയര്  സുപണനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില
'ഇനവസക്ഷന ആന്റെട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ' എന്നട്ട് നഭാമകേരണലാം വചേയ്തട്ട് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാവത വകുപട്ട് കമധഭാവനിയഭായ ലഭാനഡട്ട് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുവട കേഭാരലഭാലയത്തനിവല
ഇനവസക്ഷന ആനഡട്ട് ആഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗലാം സബട്ട് ഓഫതീസുകേളനിവല റനികക്കഭാര്ഡുകേള,
രജനിസ്റ്റേറുകേള,  അക്കദൗണകേള എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുലാം  പുറവമ
സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം മനിന്നല പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്. 

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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മണലൂര് മണലത്തനിവല പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം

157(6011) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മണലൂര് മണലത്തനിവല മണലൂര് ഒഴെനിവകേയള വനികല്ലജുകേളുവട പരനിധനിയനില
കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുളനില  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  കേഭാലവര്ഷവക്കടുതനി
എന്നനിവമൂലലാം  ഭഭാഗനികേമഭായലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വതീടുകേള  നഷ്ടവപടവരുവട  വനിശദഭാലാംശലാം
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട് വതീടുകേള നഷ്ടമഭായവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ആവകേ എത്ര രൂപയവട നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിച്ചു എന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനി
യനിട്ടുളതട്ട് ;

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  വനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട്  നലകേനിയതട്ട്;  കുടനിശ്ശേനികേയവണങനില  അതട്ട്  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മണലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല്ല. 

വഭാര്ഷനികേ ആഡലാംബര നനികുതനി

158(6012) ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭായനിരകമഭാ,  അതനില  കൂടുതകലഭാ  ചേതുരശ  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള
വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് നനിലവനില വഭാര്ഷനികേ ആഡലാംബര നനികുതനിയഭായനി ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്
4000  രൂപയഭാവണന്നതുലാം  ഗൃഹവനിസതീര്ണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതനുസരനിചട്ട്  നനികുതനി
വര്ദനിക്കുന്നനിവല്ലന്നതുലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഈടഭാക്കുന്ന വകേടനിട
നനികുതനിക്കട്ട്  സമഭാനമഭായനി ആഡലാംബര വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് സഭാബട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം വകേഭാണ
വരുകമഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ആഡലാംബര  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  അവയവട  വനിസ്തൃതനിവയ  അടനിസഭാന
വപടുത്തനി  ആഡലാംബര  നനികുതനി  ഇദൗടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാബട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാ
ക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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ആസന്നമഭായ കേടുത്ത വരളച

159(6013) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നടപ്പുവര്ഷലാം  മഴെക്കുറവുമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭജലലഭലത  കുറയഭാനുലാം,  ജലസലാംഭരണനി
കേളനിവല  ജലനനിരപട്ട്  കുറയഭാനുലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കഭാനുമുള  സഭാധലത
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഉവണങനില ഇദൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിവല ഓകരഭാ
മഭാസവുമുളള  മഴെക്കുറവട്ട്,  ഭൂഗര്ഭജലക്കുറവട്ട്  എന്നനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  അനരതീക്ഷ
വനിജഭാപനകകേന്ദ്രത്തനികന്റെയലാം  റവനഡ്യൂവകുപനികന്റെയലാം  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) മഴെക്കുറവുമൂലലാം (കേഭാലഭാവസ വലതനിയഭാനമുളവപവട) ഉണഭാകുന്ന കൃഷനിനഭാശലാം,
കുടനിവവളക്ഷഭാമലാം,  കേടുത്ത വരളച എന്നനിവ മുനകൂടനി കേണട്ട് ഇതുസലാംബനനിച ഒരു
സമഗ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  50  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം  മഴെക്കുറവുള  ജനില്ലകേളുവണങനില  പസ്തുത
ജനില്ലകേവള വരളചഭാ ബഭാധനിത ജനില്ലയഭായനി പഖലഭാപനിചട്ട് കവണ സഹഭായങ്ങളുലാം, കുളങ്ങള/
കതഭാടുകേള തുടങ്ങനി മറ്റുജലകസഭാതസ്സുകേവളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എല്ലഭാ വകുപ്പുകേകളയലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപട്ട്  എനട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  മഴെയവട  അളവുകേള  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര
കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപഭാണട്ട്.  റവനഡ്യൂ  വകുപട്ട്  പകതലകേമഭായനി  മഴെ  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നനില്ല.
ഭൂജല വകുപനിലനനിനമഭാണട്ട്  ഭൂജലത്തനിവന്റെ അളവുകേള ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഭൂജല വകുപട്ട്
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം   നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേളനിലനനിന്നട്ട്  എടുക്കുന്ന  അളവുകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില സലാംഗഹനിച വനിവരമഭാണട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതട്ട്
ഒരു സൂചേനികേയഭായനി  മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന ഉതകുന്നതഭാണട്ട്.  വരളച അപഗഥന
ത്തനിനഭായനി ഓകരഭാ നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനിവലയലാം അളവുകേള പകതലകേമഭായനി ആണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്. ലഭലമഭായ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  മഴെക്കുറവട്ട്  എന്നതട്ട്  കേഭാലഭാവസയവട  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായ  ചേഭാകനികേ

കമത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട്. എന്നഭാല വരളചഭാ തതീവ്രത വര്ദനിക്കുന്നതനില കേഭാലഭാവസഭാ

വലതനിയഭാനത്തനിനുലാം  മഭാനുഷനികേ  ഇടവപടലനിനുലാം  പങ്കുണഭാകേഭാലാം  എന്ന  ശഭാസതീയ

നനിഗമനങ്ങള നനിലവനില ഉണട്ട്. കകേരളത്തനിവല കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവുലാം അനുബന

പശങ്ങളുലാം  അതനിജതീവന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  സമഗ  പഠനലാം  നടത്തഭാന

കകേഭാടയലാം  ആസഭാനമഭായനി  കേഭാലഭാവസഭാ  പഠന  കകേന്ദ്രലാം,  പരനിസനിതനി  വകുപനിനട്ട്

കേതീഴെനില സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) 28-10-2016-ല കചേര്ന്ന സലാംസഭാന ദരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയവട

കയഭാഗലാം  സലാംസഭാനവത്ത എല്ലഭാ ജനില്ലകേവളയലാം  വരളചഭാ ബഭാധനിതമഭായനി  പഖലഭാപനി

ക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതുലാം  അതുപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിവല  14  ജനില്ലകേവളയലാം

വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  വരളച  പതനികേരണ-

പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  26-ഇന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുപകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  വരളചഭാ  പതനികരഭാധ

പവര്ത്തനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്വഹനികക്കണ  പവര്ത്തനങ്ങവള  സലാംബനനിചട്ട്

വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ജല  ഉപകയഭാഗലാം,  ജല  മലനിനതീകേരണലാം  തടയല,  ജല  പുനര്വനിനനികയഭാഗലാം

എന്നനിവവയക്കുറനിച്ചുലാം  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള  മുനഗണനഭാകമലാം,  ജല

സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  ആവശലകേത  എന്നനിവ  സലാംബനനിച്ചുലാം  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  വപഭാതുജനങ്ങവള  കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശുദ ജല കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കല,

വരളചഭാ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളഭായ  വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കല,

കേനഭാലുകേള വൃത്തനിയഭാക്കല,  കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയ സനിരലാം ശുദജല കസഭാതസ്സുകേള

വൃത്തനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കല എന്നനിവയട്ട് സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള, സൂരലഭാഘഭാതലാം,

തഭാപഭാഘഭാതലാം  എന്നനിവവയക്കുറനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  കബഭാധവലക്കരണലാം

തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം

ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയലാം  വരളചഭാ  പതനികരഭാധ-പതനികേരണ

പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജനില്ലഭാ അടനിയനരഘട കേഭാരല നനിര്വഹണ

കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 
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വനികല്ലജട്ട് ആഫതീസുകേളനിവല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

160(6014)  ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനികല്ലജട്ട് ആഫതീസുകേളനില 1972-വല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണഭാണട്ട് നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്
എനളതുലാം ആയതട്ട് അപരലഭാപ്തവുമഭാവണന്നതുലാം കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്
പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂമനി സലാംബനമഭായനി തര്ക്കങ്ങളനില വനികല്ലജട്ട് ആഫതീസര്ക്കട്ട് തതീരുമഭാന
വമടുക്കഭാനുള അധനികേഭാരമുകണഭാ ; ഉവണങനില എവനഭാക്കയഭാണട്ട് പസ്തുത അധനികേഭാര
ങ്ങവളന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനികല്ലജട്ട്  അതനിര്ത്തനികേള ശഭാസതീയമഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്  സുതഭാരലവുലാം
സുവലക്തവുലാം പൂര്ണ്ണവുമഭായ ഭൂകരഖകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ ഇകപഭാഴെവത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്
പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്  തത്കേഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളതുലാം  റവനഡ്യൂ
വകുപനില  ഒരു  Manpower  Assessment  നടത്തനി  പുനര്വനിനലഭാസ  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഭാനഡട്ട്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ഭൂമനികേളനില  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം  ഉണഭാകേഭാവത
സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം കേകയ്യറമുണഭായഭാല വനിവരലാം യഥഭാസമയലാം തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയ്തട്ട്  ടനിയഭാവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കേകയ്യറക്കഭാര്വക്കതനിവര  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം സഭാവര വസ്തുക്കവള സലാംബനനിച്ചുള കകേസ്സുകേളനില
സനിവനില  കകേഭാടതനിയനിലനനിനലാം  നനിയമനിക്കുന്ന  കേമ്മേതീഷനട്ട്  തഹസതീലദഭാരുവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കവണ  സഹഭായങ്ങള  വചേയ്യുകേയലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  വനികല്ലജട്ട്
ഓഫതീസവറ  റനിസതീവറഭായനി  കകേഭാടതനി  നനിയമനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില  ടനി  സലലാം
കകേഭാടതനിക്കുകവണനി സലാംരക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  വനികല്ലജുകേള  രൂപതീകേരനിച  സമയത്തട്ട്  എല്ലഭാ  വനികല്ലജുകേളക്കുലാം
അതനിര്ത്തനികേള കമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. വനികല്ലജുകേളുവട അതനിര്ത്തനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനി
ക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ജനപതനിനനിധനികേള നലകുന്ന അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള ലകേവക്കഭാള്ളുനണട്ട്. 

1752/2018.
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ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേള

161(6015)  ശതീ  .    വകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഗ്രൂപട്ട്  വനികല്ലജുകേള  സനിലാംഗനിള  വനികല്ലജുകേളഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനികല്ലജുകേളനിവല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
പുതുക്കനി നനിശയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഗ്രൂപട്ട്  വനികല്ലജുകേള  വനിഭജനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ഇകപഭാഴെവത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിവല  ബദനിമുട്ടുമൂലലാം  റവനഡ്യൂ
വകുപനില  ഒരു  Manpower  Assessment  നടത്തനി  പുനര്വനിനലഭാസ  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഭാനഡട്ട്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഗ്രുപട്ട് വനികല്ലജുകേള

162(6016)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില നനിലവനില എത്ര ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേള പവൃത്തനി
ക്കുനവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേള റവനഡ്യൂ കമഖലയനിവല സുഗമമഭായ പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
ബദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം കബഭാധലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേളുവട പവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനി പുതനിയ വനികല്ലജുകേള
എകപഭാള അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില നനിലവനില 29 ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേളുണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേള വനിഭജനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കേണ്ണമഭാലനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പുതനിയ വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസട്ട്

163(6017)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

23 വഭാര്ഡുകേള  അടങ്ങനിയതുലാം  വലനിയ  ജനസലാംഖലയളളതുമഭായ  വചേല്ലഭാനലാം
പഞഭായത്തട്ട് നനിലവനില വചേല്ലഭാനലാം, കുമ്പളങ്ങനി, പള്ളുരുത്തനി വനികല്ലജുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനില
പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാല  കനരനിടുന്ന  ബദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  കേണ്ണമഭാലനി
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കു
കമഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ  വനികല്ലജുകേളുവട  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണലത്തനിവല വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുവട നവതീകേരണലാം

164(6018) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിവല  എല്ലഭാ  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നലകുന്ന  എല്ലഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം
കപഭാക്കുവരവട്ട്,  ഭൂനനികുതനി അടയല എന്നനിവയലാം കേലാംപഡ്യൂടര് അധനിഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനങനിലുലാം ആകലഭാചേനയകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില പസ്തുത ഓഫതീസുകേളനിലുളള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇതനിനുകവണ
പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുള എല്ലഭാ വനികല്ലജഭാഫതീസുകേളുവടയലാം
നവതീകേരണലാം ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. റവനഡ്യൂ വകുപനിലനനിനലാം നലകുന്ന 24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നനിലവനില
ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട്  പദതനി  വഴെനി  ഓണ്ലലന  ആയനി  നലകേനിവരുനണട്ട്.  ഓണ്ലല ന
കപഭാക്കുവരവട്ട്,  ഓണ്ലലന  ഭൂനനികുതനി  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  മുകന്നഭാടനി
യഭായനി  വനികല്ലജുകേളനിവല  ഭൂസലാംബനമഭായ  കരഖകേള  ഡനിജനിലറസട്ട്  വചേയ്യുന്ന
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ചേനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിവല 3 വനികല്ലജുകേളനിവല അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേറുകേള  ഡനിജനിലറസട്ട്  വചേയ്തട്ട്  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട്  പദതനിയനില  എല്ലഭാ  വനികല്ലജനികലയലാം  ബനവപട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനികല്ലജുകേളനിവല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ടനി  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം  മതനിയഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലലാം  മഭാറനിവയത്തുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലകേതയവട  അടനിസഭാനത്തനില
പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുനണട്ട്. 

കേഴെക്കൂടലാം-കേഭാകരഭാടട്ട് ലബ പഭാസട്ട് സലലാം

165(6019) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനവസന്റെട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഴെക്കൂടലാം-കേഭാകരഭാടട്ട്  ലബപഭാസട്ട്  സലലാം  ഏവറടുക്കലനിനട്ട്  കകേഭാട്ടുകേഭാല,
കേഭാഞനിരലാംകുളലാം വനികല്ലജുകേളനിവല എ ക്ലഭാസട്ട് കേഭാറഗറനിയനിലവപട ഭൂമനിക്കട്ട് ഡനി.എല.പനി.സനി.
വസവന്റെഭാന്നനിനട്ട് നനിശയനിച തുകേ എത്രയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ടനി  തുകേയനിലനനിനലാം  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയതഭായനി  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇകത വനികല്ലജുകേളനിലവപട  ഭൂമനി  വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിയ്ക്കുകവണനി
ഏവറടുത്തകപഭാള  വസവന്റെഭാന്നനിനട്ട്  7.25  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചവതന്നട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  തുകേയനില  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ഏവതങനിലുലാം കകേസട്ട് കകേഭാടതനിയനില നനിലവനിലുകണഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) പഭാവവപട കേര്ഷകേരുവട ഭൂമനിക്കട്ട് നലഭായമഭായനി കേനികടണ വനില നലകേഭാന
മുനലകേ എടുക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 5,25,000 രൂപ

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഡനി.എല.പനി.സനി.  നനിശയനിച  തുകേ  കസ്റ്റേറട്ട്  വലവല  പര്കചസട്ട്
കേമ്മേനിറനി റദ്ദേഭാക്കനിയതനിവന തുടര്ന്നഭാണട്ട് എല.എ. (എന.എചട്ട്.)  വസഷലല വഡപഡ്യൂടനി
കേളക്ടര്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലാംപതീറന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയവട  നടപടനികമലാം  പകേഭാരലാം  തുകേയനില
വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അതനിനപകേഭാരലാം  എ  ക്ലഭാസട്ട്  കേഭാറഗറനിയനിലവപട
ഭൂമനിക്കട്ട് വസവന്റെഭാന്നനിനട്ട് 3,24,669 രൂപ വനില നനിശയനിക്കുകേയണഭായനി. 

(സനി)  വനിഴെനിഞലാം   തുറമുഖ  പദതനിക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തകപഭാള
വസവന്റെഭാന്നനിനട്ട്  7.15  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  വലവല  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേരനിച  തുകേ.  തുകേയനില  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില
കകേസട്ട്  ഉളതഭായനി കേഭാണുന്നനില്ല. 

(ഡനി) നനിലവനിവല നനിയമപകേഭാരലാം ഭൂഉടമയട്ട് ഭൂമനിയവട നലഭായമഭായ കേകമ്പഭാളവനില
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി ലഭനിക്കുനണട്ട്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലഭാ കേളക്ടകററട്ട്

166(6020) ശതീ  .    എന   .  എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലഭാ കേളക്ടകററനിവല വനിവനിധ വസക്ഷനുകേളനില തതീര്പഭാക്കഭാവത
കേനിടക്കുന്ന എത്ര ഫയലുകേളുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏവതല്ലഭാലാം  വസക്ഷനുകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ ഫയലുകേള ഉളവതനലാം ഏതട്ട്
വനിഷയവുമഭായനി ബനവപടഭാണട്ട് ഈ ഫയലുകേള ഉളവതനലാം എത്ര കേഭാലമഭായനി ഈ
ഫയലുകേള തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുനവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫയലുകേള തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  കേഭാലവനിളലാംബത്തനിവന്റെ  കേഭാരണലാം  ബനവപട  അകപക്ഷകേവര
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേളനില തതീരുമഭാനലാം സഭാധലമഭാവണങനില
നടപടനികേള തസ്വരനിതവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ) തതീരുമഭാനലാം സഭാധലമല്ലഭാത്ത ഫയലുകേളനില നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാവത  ഫയലുകേള  തഭാമസനിപനിചതനിനട്ട്  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  കസവനവകേഭാശ  നനിയമമനുസരനിച്ചു  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനി
ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടകററനിവല  വനിവനിധ  വസക്ഷനുകേളനിലഭായനി
39515 ഫയലുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  എ മുതല ലവ വവയള 17 വസക്ഷനുകേളനിലഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ഫയലുകേള
നനിലവനിലുളതട്ട്.  2007  മുതല  2015  വവരയള  കേഭാലയളവനില  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി
യമഭായനി ബനവപട  6434  ഫയലുകേളുലാം ഭൂമനിയമഭായനി ബനവപട  862  ഫയലുകേളുലാം
ഭൂമനി  ഏവറടുക്കലുമഭായനി  ബനവപട  432  ഫയലുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുമഭായനി
ബനവപട  1265  ഫയലുകേളുലാം  മറട്ട്  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  അതഭായതട്ട്,
ധനകേഭാരലലാം,  റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്,  ഭഭാഷഭാനഡ്യൂനപക്ഷലാം,  ഗണ്ലലസനസട്ട്,  ജതീവനക്കഭാരലലാം,
ഇനവസക്ഷന,  ഡനിസഭാസ്റ്റേര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്,  വനികേസന  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയ
വനിഷയങ്ങളനില 9325 ഫയലുകേളുലാം വപനഡനിലാംഗനിലഭാണട്ട്. 
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(സനി)  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുമഭായനി  ബനവപടതുലാം  സബട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലനനിനള
റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതുലാം ലഭാനഡട്ട്  അകേസ്വനിസനിഷനുമഭായനി  ബനവപടതുലാം
അവയനിലത്തവന്ന കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള നനിലനനിലക്കുന്നതുലാം റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനിയമഭായനി
ബനവപടവയമഭായ  ഫയലുകേളഭാണട്ട്  തതീര്പഭാക്കഭാനുള  കേഭാലവനിളലാംബത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന്നതട്ട്.  കേഭാലവനിളലാംബത്തനിവന്റെ കേഭാരണലാം ചേനില ഫയലുകേളനില ബനവപട
അകപക്ഷകേവര അറനിയനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ഡനി) തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേളനില ഫയല വര്ക്കട്ട്  കഷഭാപട്ട് നടത്തനി
പരമഭാവധനി ഫയലുകേള തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഇ)  അത്തരലാം  ഫയലുകേളനില  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്ന  വനിഷയങ്ങളുവട
സസ്വഭഭാവത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  തവന്ന  അനുകയഭാജലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്. 

(എഫട്ട്)  കസവനഭാവകേഭാശത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനിലവരുന്ന  കസവനങ്ങള
ലവകേനിപനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടഭാല  അത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സസ്വനമഭായനി വകേടനിടമനില്ലഭാത്ത വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസുകേള

167(6021)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനിമണലത്തനില സസ്വനമഭായനി വകേടനിടലാം ഇല്ലഭാത്ത എത്ര
വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസുകേള ഉണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  II  വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസനിനട്ട് സസ്വനമഭായനി വകേടനിടമനില്ല എന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  II  വനികല്ലജട്ട്  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വകേഭാരല
വലക്തനി സദൗജനലമഭായനി  സലലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില പസ്തുത സലത്തട്ട്
അടനിയനരമഭായനി വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  വനികല്ലജനിവന്റെ  കശഭാചേലഭാവസ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനി
ലുകണഭാ ; അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണട്ട്  വനികല്ലജഭാഫതീസുകേള.  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണല
ത്തനില  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  II,  അനങ്ങനടനി  എന്നതീ  വനികല്ലജട്ട്  ഒഭാഫതീസുകേളക്കഭാണട്ട്
സസ്വനമഭായനി വകേടനിടമനില്ലഭാത്തതട്ട്. 
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  II  വനികല്ലജട്ട്  ഒഭാഫതീസട്ട്  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എ.പനി.രതകുമഭാര്,  S/o  കൃഷ്ണനുണ്ണനി,  മുത്തഭാന  ആരപത്തു  വപഭാടനിലങ്ങഭാടനില  വതീടട്ട്,
പുഞപഭാടലാം പനി.ഒ., ശതീകൃഷ്ണപുരലാം എന്നയഭാള ടനി വനികല്ലജട്ട് കബഭാക്കട്ട്  66-ല റതീ-സര്വവ
201/6-ല 0.0243  ആര്.  സലലാം വനിട്ടുനലകുന്നതനിനട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല ടനി
സലലാം റവനഡ്യൂ വകുപനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിടനില്ല. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  പുകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  വനികല്ലജട്ട്  ഒഭാഫതീസട്ട്  ഉളവപവട  സലാംസഭാനവത്ത
വനികല്ലജട്ട്  ഒഭാഫതീസട്ട് വകേടനിടങ്ങളുവട  കശഭാചേലഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

168(6022)  ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  എനമുതലഭാണട്ട്  തുടങ്ങനിയവതനലാം  എന്നഭാണട്ട്
പവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവചവതനലാം  ആയതനിവന്റെ  കേഭാരണവമനഭാവണനലാം  എത്ര
ശതമഭാനലാം കമഖലകേളനില പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടനവവനലാം പവര്ത്തന
ത്തനില സലാംഭവനിച വതീഴ്ചകേള എവനല്ലഭാവമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങളനിവല  വതീഴ്ചകേള  കേവണത്തഭാനുലാം  റതീ-സര്കവ
നടപടനികേള കൃതലനനിഷകയഭാവട പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പരഭാതനികേള ഉവണങനില ആയതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലാം  കേവണത്തഭാനുലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സമയ
ബനനിതമഭായനി പവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന ചുമതലവപടുത്തനിയ ഉകദലഭാഗസര് ആവരല്ലഭാലാം
എനലാം നഭാളനിതുവവര എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട് എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 6/10/1965-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  781/65/ആര്ഡനി
പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റതീ-സര്വവ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  3-10-2012-വല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാംഎസട്ട്.)409/12/റവനഡ്യൂ പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് റതീ-സര്കവ
പവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമഭാത്രലാം
സസ്വകേഭാരലഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റതീ-സര്വവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വനികല്ലജുകേളനില  പരഭാതനികേള  വര്ദനിച്ചുവന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  റതീ-സര്കവ  ടനി
ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം നനിജവപടുത്തനിയതട്ട്. 
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സലാംസഭാനത്തട്ട് ആവകേയള 1664 വനികല്ലജനില 881 വനികല്ലജുകേളുവട റതീസര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 8  വനികല്ലജു
കേളനില വസക്ഷന  13  പകേഭാരമുള വനിജഭാപനവുലാം  53  വനികല്ലജുകേളനില വസക്ഷന
9(2)  പകേഭാരമുള വനിജഭാപനവുലാം പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട് 1966 മുതല റതീ-സര്വവ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം 1988
കേഭാലഘടത്തനിനുളനില  500-ലപരലാം  വനികല്ലജുകേളുവട  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള
അവസഭാനഘടത്തനില  എത്തനിക്കുകേയലാം  12-12-1979-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്
1372/79/ആര്.ഡനി. പകേഭാരലാം പനി.എല.ആര്. ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിചതനിവന തുടര്ന്നട്ട്
റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറഭാന  തക്കവനിധലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം
വചേയ്തു.  എന്നഭാല റതീ-സര്കവ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന ജതീവനക്കഭാവര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയപരമഭായ മറട്ട് സര്വവ കജഭാലനികേളക്കഭായനി വനിവനിധ സമയങ്ങളനില
നനികയഭാഗനികക്കണനി  വന്നതനിനഭാല  സമയബനനിതമഭായനി  റതീ-സര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള
റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറഭാന കേഴെനിയഭാവത വന. തുടര്ന്നട്ട് 1988 കേഭാലഘടത്തനില
റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന്ന  അഞ്ഞൂകറഭാളലാം  വനികല്ലജുകേളുവട
റതീ-സര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  1994  കേഭാലയളവനില  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറനി
വയങനിലുലാം 1988 മുതല 1994 വവരയള കേഭാലയളവനിനുളനില ഭൂമനിയവട കയവനികയ
ങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി ഉടമസഭാവകേഭാശങ്ങളനിലുണഭായ മഭാറങ്ങള റതീ-സര്കവ റനിക്കഭാര്ഡു
കേളനില ഉളവപടുത്തഭാന കേഴെനിയഭാവത വന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  പടഭാദഭാരുവട  ലകേവശമുള
യഥഭാര്ത  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കൃതലതകയഭാവടയഭാണട്ട്  റതീ-സര്കവ  വചേയ്തട്ട്
റനിക്കഭാര്ഡുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്. ഇപകേഭാരലാം തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന റനിക്കഭാര്ഡുകേള  സര്കവ
അതനിരടയഭാള  നനിയമലാം  വസക്ഷന  9(2)  അനുസരനിച്ചുള  വനിജഭാപനലാം  പസനിദ
വപടുത്തനി വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കരഖകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് അവസരലാം നലകേനി,
തുടര്ന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികന്മലുലാം നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചകശഷമഭാണട്ട്  റതീ-സര്കവ
റനിക്കഭാര്ഡുകേള അനനിമമഭാക്കുന്നതുലാം റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറുന്നതുലാം. 

സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്വവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  നടനവരുന്ന
സര്വവ  പവര്ത്തനങ്ങള  ആധുനനികേ  സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ജനി.പനി.എസട്ട്.,
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കടഭാടല  കസ്റ്റേഷന,  കേമ്പഡ്യൂടര്  എന്നനിവയവട  സഹഭായത്തനിലഭാണട്ട്
നടനവരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  വനിദല
മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  സര്കവയവട  തതസ്വങ്ങളനിലുലാം  നനിയമങ്ങളനിലുലാം
യഭാവതഭാരു  മഭാറവുലാം  കൂടഭാവതയള  സര്കവ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടനവരുന്നതട്ട്.
റതീ-സര്കവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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(സനി)  ആധുനനികേ   സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ജനി.പനി.എസട്ട്.,  ഇ.റനി.എസട്ട്.
എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സര്കവ വചേയ്തട്ട്,  കേമ്പഡ്യൂടറുകേളുവട സഹഭായത്തഭാല റതീ-സര്കവ
റനിക്കഭാര്ഡുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്കവ  ജതീവനക്കഭാവരയഭാണട്ട്  ചുമതലവപടു
ത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ടനി  സഭാകങതനികേ  വനിദല  പകയഭാജനവപടുത്തനി  നൂറനി  അമ്പകതഭാളലാം
വനികല്ലജുകേളുവട  റതീ-സര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം.എസട്ട്.)409/12/റവനഡ്യൂ തതീയതനി 31-10-2012 പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനവത്ത റതീ-സര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമഭാത്രലാം
സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റതീ-സര്കവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കസവനങ്ങള ഓണ്ലലന ആക്കഭാന പദതനി

169(6023) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഭൂനനികുതനി സസ്വതീകേരനിക്കല ഉളവപവടയള എല്ലഭാ കസവനങ്ങളുലാം ഓണ്ലലന
ആക്കഭാന പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉവണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത വനികല്ലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിവല ഭൂസലാംബനമഭായ
കരഖകേള ഡനിജനിലറസട്ട്  വചേയ്തുവകേഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന സലാംകയഭാജനിത ഓണ്ലലന
കപഭാക്കുവരവട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന വനികല്ലജുകേളനില ഭൂനനികുതനി ഓണ്ലലനഭായനി
അടയ്ക്കുന്നതനിനുള സദൗകേരലലാം കൂടനി ഉളവപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇദൗ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണ
ത്തനിവലത്തുന്നകതഭാവട  വപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനലാം  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  പനിരനിഞകേനികടണ
ഭൂനനികുതനി  ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്  സസ്വനലാം  കേമ്പഡ്യൂടറനിവന്റെ/വമഭാലബല  കഫഭാണനിവന്റെ
സഹഭായത്തഭാല  വതീടതീലനിരുന്നട്ട്  തവന്ന  ഒടുക്കഭാന  കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.  ഇദൗ  പദതനി
പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

G.O(MS)  No.117/2016/RD  തതീയതനി  16-2-2016  പകേഭാരലാം  ഓണ്ലലന
കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന എല്ലഭാ വനികല്ലജുകേളനിലുലാം ഓണ്ലലന ടഭാക്സട്ട്  കപവമന്റെട്ട്
സനിസ്റ്റേലാം മുകഖന ഭൂനനികുതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഇടയ്കക്കഭാടട്ട് വനികല്ലജനില രഭാമചേന്ദ്രന നഭായരുവട കപരനിലുള സലലാം

170(6024) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട്  തഭാലൂക്കനില  ഇടയ്കക്കഭാടട്ട്  വനികല്ലജനില  ഇടയ്കക്കഭാടട്ട്
കദശത്തട്ട്  കേണനിയഭാനകകേഭാണത്തു  പുത്തന  വതീടനില  നഭാണുപനിള  മകേന  രഭാമചേന്ദ്രന
നഭായര്  (ഊരുവപഭായ്ക  പനി.ഒ.,  കേനിഴെവനിലലാം  വഴെനി,  ആറനിങ്ങല)  എന്നയഭാളനിനട്ട്

1752/2018.
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ഇടയ്കക്കഭാടട്ട്  വനികല്ലജനില ഏവതഭാവക്ക സര്കവ നമ്പരനിലഭായനി ഏത്ര വസന്റെട്ട്/ഏക്കര്/
വഹക്ടര് സലലാം നനിലമുളവപവട കേരലാം തതീരുവയവണന്നട്ട് സര്വവ നമ്പര് തനിരനിച്ചുള
വനിവരവുലാം, അവയവട തണകപരുലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2009-നുകശഷലാം  ഇകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  കപരനിലുള  ഏവതങനിലുലാം  വസ്തുക്കള
ആധഭാരലാം നടത്തനി മറ്റുകപരുകേളനില കപഭാക്കുവരവു വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങനില അവയവട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്ക്കട്ട് ഇടയ്കക്കഭാടട്ട്  വനികല്ലജനില റതീസര്കവ നമ്പര്
253/13,  തണകപര്  നമ്പര്  3 025-ല  03.62  ആര്.  പുരയനിടവുലാം  റതീസര്കവ നമ്പര്
220/12,  തണകപര് നമ്പര്  6772-ല  04.25  ആര്.  പുരയനിടവുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  ആവകേ
07.87 ആര്. ഭൂമനി നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉദൗരുവപഭായ്ക  സരസഭാ  ഭവനനില രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  മകേന  കൃഷ്ണഭദന
എന്ന മനിഥുന ആര്.  ചേന്ദ്രന കപര്ക്കട്ട് റതീ സര്കവ നമ്പരുകേള 253/11, 253/14, 253/28
എന്നനിവയനില യഥഭാകമലാം  04.10  ആര്., 03.10  ആര്., 01.40  ആര്.  പുരയനിടങ്ങളുലാം
റതീസര്കവ നമ്പര് 274/3-ല 03.60 ആര്. നനിലവുലാം കപഭാക്കുവരവട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

നനിലമ്പൂര് ലബപഭാസനിവന്റെ സലലാം ഏവറടുക്കല 

171(6025) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിവല  ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിവല  H3/6549/2014  ഫയല
തതീര്പഭാക്കഭാത്ത  വനിവരലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  ഏതട്ട്
തതീയതനിയനില തതീര്പഭാക്കുവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളവപടുത്തനി  നനിലമ്പൂര്  ലബപഭാസനിവന്റെ
സലലാം ഏവറടുക്കല നടപടനികേളക്കഭായനി 100 (നൂറട്ട്) കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില പഖലഭാപനി
ചനിരുന. ഇതനിവന്റെ നടപടനികമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലലാം  വനിടട്ട്  നലകുന്നവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  നലകുന്നതട്ട്
അനനമഭായനി  നതീണകപഭായഭാല നനിയമപശങ്ങളക്കട്ട് വഴെനിവവയ്ക്കുവമന്നതനിനഭാല എത്ര
സമയത്തനിനുളനില  ബജറനില  പഖലഭാപനിച  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  നലകേഭാനഭാവുലാം  ;
എന്നകത്തയട്ട് അകേസ്വനിസനിഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം ;
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(ഡനി)  നനിലമ്പൂര് ലബപഭാസനിനട്ട് സലലാം വനിട്ടുനലകേനിയവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന നഷ്ട
പരനിഹഭാര തുകേയനിലനനിനലാം  capital  gain tax-ഉലാം ടനി.ഡനി.എസട്ട്.-ഉലാം ചുമത്തുന്നതനില
നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഏറനഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനിവല എചട്ട് 3-6549/14 നമ്പര് ഫയല തഭാലൂക്കട്ട് സര്കവ
വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  28-10-2016-നട്ട്  ബനവപട  വസക്ഷനനില  ലഭനിക്കുകേയലാം
31-10-2016-നട്ട്  കമല  പരനികശഭാധനയഭായനി  ജനില്ലഭാ  സര്കവ  സൂപണനിനട്ട്  അയച്ചു
വകേഭാടുക്കുകേയലാം ജനില്ലഭാ സര്കവ സൂപണട്ട് ഫയല തനിരനിവകേ ലഭലമഭാക്കനി നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി&സനി) 10-9-2013-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1216/13/വപഭാ.മ.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുപകേഭാരലാം  14  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പവൃത്തനികേളക്കഭായനി 1.20 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. നനിലമ്പൂര് മണലത്തനിവല ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
2016-17 വര്ഷവത്ത ബഡ്ജറട്ട് സതീചനില 100 കകേഭാടനി രൂപയലാം പസ്തുത പവൃത്തനിയവട
സലവമടുപട്ട്  നടപടനിക്കട്ട്  കവണനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  105  കകേഭാടനി  രൂപയവട
എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തുകേയട്ട്  കടഭാക്കണ്  വപഭാവനിഷനുലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
പവൃത്തനിയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കശഷനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  പുതനിയ  ആക്ടട്ട്  വസക്ഷന  96  പകേഭാരലാം  ടഭാക്സനിനട്ട്  എക്സലാംപ്ഷന
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിയമപകേഭാരമുള ഇളവുകേള പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വസ്തുക്കരലാം ഇദൗടഭാക്കുന്നതനിവന്റെ നനിരക്കട്ട്

172(6026)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വസ്തുക്കരലാം അവസഭാനമഭായനി പരനിഷരനിചതട്ട് എന്നഭാണട്ട്  ;
നനിലവനിവല  വലവസ  പകേഭാരലാം  വസ്തുക്കരലാം  ഈടഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  നനിരക്കട്ട്  എപകേഭാര
മഭാണട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂമനിയവട  ഇനത്തനിവന്റെയലാം  നലഭായവനിലയവടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില
വസ്തുക്കരലാം  ഈടഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവല്ലങനില
കൃഷനിഭൂമനിക്കുലാം പുരയനിടത്തനിനുലാം ഒകര നനിരക്കനില കേരലാം ഈടഭാക്കുന്നതട്ട് ശരനിയഭാവണന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ ;വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വസ്തുക്കരലാം അവസഭാനമഭായനി പരനിഷരനിചതട്ട് 11-3-2016-വല
20053/വലജനി.ബനി2/15/നനിയമലാം  നമ്പര്  വനിജഭാപനലാം  പകേഭാരമഭാണട്ട്.  1961-വല
കകേരള  ഭൂനനികുതനി  നനിയമത്തനിവല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായഭാണട്ട്  നനിലവനില
നനികുതനി ഇദൗടഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട് ഏരലയനില എടട്ട് ആര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട്
ഒരു രൂപയലാം രണട്ട്  വഹക്ടര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട്  രണട്ട്  രൂപയലാം രണട്ട്  വഹക്ടറനിനട്ട്
മുകേളനില  400  രൂപയലാം  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  ഓകരഭാ  ആറനിനുലാം  5  രൂപയലാം
ഇദൗടഭാക്കുനണട്ട്.   ടദൗണ്  പഞഭായത്തട്ട്,  മുനസനിപല  കേദൗണ്സനില  ഏരലയകേളനില
മൂന്നട്ട് ആര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട് രണട്ട് രൂപയലാം രണട്ട് വഹക്ടര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട് നഭാലട്ട്
രൂപയലാം  രണട്ട്  വഹക്ടറനിനട്ട്  മുകേളനില  800  രൂപയലാം  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  ഓകരഭാ
ആറനിനുലാം  10  രൂപയലാം  ഇദൗടഭാക്കുനണട്ട്.  മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന  ഏരലയനില
രണട്ട് ആര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട് നഭാലട്ട് രൂപയലാം രണട്ട് വഹക്ടര് വവര ആര് ഒന്നനിനട്ട് എടട്ട്
രൂപയലാം രണട്ട്  വഹക്ടറനിനട്ട്  മുകേളനില  1,600  രൂപയലാം അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ഓകരഭാ
ആറനിനുലാം 20 രൂപയലാം ഇദൗടഭാക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില  പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.  ഇദൗ  വനിഷയലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചഭാല മഭാത്രകമ തതീരുമഭാനവമടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഒഭാഫതീസനിവല തതീര്പഭാക്കഭാനുള ഫയലുകേള

173(6027)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിവല  വനിവനിധ  വസക്ഷനുകേളനില
തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന എത്ര ഫയലുകേളുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഫയലുകേള  ഏവതല്ലഭാലാം  വസക്ഷനുകേളനിലഭാണട്ട്  ഉളവതനലാം
ഏവതഭാവക്ക വനിഷയവുമഭായനി ബനവപടതഭാവണനലാം എത്ര കേഭാലമഭായനി തതീര്പഭാകേഭാവത
കേനിടക്കുനവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫയലുകേള  തതീര്പഭാകേഭാവത  കേനിടക്കുന്നതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാണട്ട്  ;
കേഭാലവനിളലാംബത്തനിവന്റെ  കേഭാരണലാം  ബനവപട  അകപക്ഷകേവര  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേളനില തതീരുമഭാനലാം സഭാധലമഭാവണങനില
നടപടനികേള തസ്വരനിതവപടുത്തുകമഭാ ;
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(ഇ) തതീരുമഭാനലാം സഭാധലമല്ലഭാത്ത ഫയലുകേളനില നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാവത ഫയലുകേള തഭാമസനിപനിചതനിനട്ട്  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്വക്കതനിവര  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിവല  വനിവനിധ  വസക്ഷനുകേളനില
തതീര്പഭാക്കഭാവത കേനിടക്കുന്ന 7138 ഫയലുകേളുണട്ട്. 

(ബനി) എല., ഡനി., എഫട്ട്., ജനി., എചട്ട്., വജ., വകേ. എന്നതീ വസക്ഷനുകേളനിലഭാണട്ട്
പസ്തുത ഫയലുകേള ഉളതട്ട്.  എല.സനി.,  റതീ-സര്കവ,  മനിചഭൂമനി,  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  ടഭാക്സട്ട്,
അപതീല കകേസ്സുകേള,  ലഭാനഡട്ട് അലസനവമന്റെട്ട്,  അനനരഭാവഭാകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളുമഭായനി ബനവപടട്ട് 2014 മുതല 2016 ഒകക്ടഭാബര് 31
വവരയള ഫയലുകേളഭാണട്ട് തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികമലാം  പഭാലനികക്കണതുവകേഭാണഭാണട്ട്
ഫയലുകേള തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്നതട്ട്.  തതീര്പഭാക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള അകപക്ഷകേവര
അറനിയനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ഡനി) തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേളനില ഫയല വര്ക്കട്ട് കഷഭാപട്ട് നടത്തനി
ഫയലുകേള പരമഭാവധനി തതീര്പട്ട് കേലപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഇ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തഭാലൂക്കനില തതീരുമഭാനലാം സഭാധലമല്ലഭാത്ത ഫയലുകേള ഇല്ല.

(എഫട്ട്)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്ന കസവനങ്ങള
ലവകേനിപനിക്കുകേയഭാവണങനില അത്തരലാം ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

തനിരുവമ്പഭാടനി മണലത്തനിവല ആര്.എലാം.എഫട്ട്. പവൃത്തനികേള

174(6028)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലത്തനില  റനിവര്
മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തനിയ  പവൃത്തനികേളുവട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  പകേഭാരലാം  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലത്തനില  പുതുതഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട പവൃത്തനികേളുവട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  റനിവര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലത്തനില  നടത്തനിയ  പവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  പകേഭാരലാം തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലത്തനില പുതനിയതഭായനി
പവൃത്തനികേവളഭാനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപടനിടനില്ല. എന്നഭാല 20-6-2012-നട്ട് നടന്ന DLPC
പകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതുലാം  എന്നഭാല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ
പവൃത്തനികേള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ഇകതഭാവടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) സര്ക്കഭാര് തലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുവട ഭൂമനി വവകേമഭാറവുമഭായനി ബനവപട അകപക്ഷകേള

175(6029)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുവട  ഭുമനി
വവകേമഭാറവുമഭായനി  ബനവപട  എത്ര അകപക്ഷകേള  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കഭാവതയവണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില  ഏവതഭാവക്ക  സഭാപനങ്ങളുവട  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിക്കഭാവതയളവതന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) ഭൂമനി വവകേമഭാറലാം വചേയ്തു കേനിടഭാന ഇനനിയലാം എത്ര കേഭാലതഭാമസലാം വരുവമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ജനില്ലയനില  തവന്ന  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന  എത്ര  അകപക്ഷ
കേളഭാണട്ട് ഇതനിലുളവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുവട  ഭൂമനി
വവകേമഭാറവുമഭായനി ബനവപട 83 അകപക്ഷകേള തതീര്പട്ട് കേലപനിക്കഭാവതയണട്ട്.

* ലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) വനിശദമഭായ ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഭൂമനി  വവകേമഭാറ  ചേടങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
വവകേവക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

കദശതീയപഭാതയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

176(6030) വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേര്ത്തല മുതല കേഴെക്കൂടലാം  വവരയള കദശതീയപഭാതയവട  നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനട്ട്  സലകമവറടുക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച നടപടനിയവട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭല
മഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എത്ര വഹക്ടര് സലലാം ഇതുവവര ഏവറടുത്തുവവനലാം ഇനനി എത്ര വഹക്ടര്
ഏവറടുക്കുവഭാന ഉണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അലലനവമന്റെട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന  ആവരയഭാണട്ട്
ഏല്പനിചതട്ട്  ;  ഇകപഭാള  ആരഭാണട്ട്  അലലനവമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  ;  നഭാട്ടുകേഭാര്  ഇതു
സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനി  നലകേനിയനിരുനകവഭാ  ;  പരഭാതനിയനില  എടുത്ത  നടപടനികേള
എവനല്ലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി റവനഡ്യൂ വകുപനിവന്റെ ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിചനി
ട്ടുകണഭാ  ;  ഇവനിവട  എത്ര ജതീവനക്കഭാര് ഉണട്ട്;  അവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളയനിനത്തനില മഭാസലാം
എത്ര രൂപ വചേലവഭാകുലാം; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില ചുവവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം

കദശതീയപഭാത  47-ല കേഴെക്കൂടലാം മുതല കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം വവര തനിരുവനനപുരലാം,
ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട്  തഭാലൂക്കുകേളനിവല  13  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി  31  കേനികലഭാമതീറര്  വവദര്ഘല
ത്തനില 461749.06 സസ്വയര് മതീറര് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപട കജഭാലനികേള
ക്കഭായനി  കേഴെക്കൂടത്തട്ട്  എല.എ.  (എന.എചട്ട്.)  വസഷലല  തഹസതീലദഭാരുവട
കേഭാരലഭാലയലാം യൂണനിറട്ട് 1 രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ആറനിങ്ങല വവബപഭാസനിനട്ട്
കവണനി അവവലനവമന്റെട്ട്  പകേഭാരലാം കേല്ലനിടട്ട്  അതനിര്ത്തനി നനിശയനിചനിട്ടുള കേനിഴവനിലലാം,
മണമ്പൂര്, ആറനിങ്ങല, കേതീഴെഭാറനിങ്ങല എന്നതീ 4 വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി 10.9 കേനികലഭാമതീറര്
ദൂരവുലാം ഉളവപടനിട്ടുണട്ട്.

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത-
കദശതീയപഭാത  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  ആദലവത്ത ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  16-2-2010-ല
പസനിദതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല  9-11-2010-വല  10215/ഡനി3/08/പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  കേത്തനിവല  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  എല്ലഭാ  വപഭാനലാംവനില  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല
നടപടനികേളുലാം  നനിര്ത്തനിവവക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  അതനിനപകേഭാരലാം  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കല  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനി  വയ്ക്കുകേയമുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  4-11-2011-വല
102/15 ഡനി3/08  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  സര്കവ  കജഭാലനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിച്ചുവവങനിലുലാം  9-11-2010-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പഭാബലലത്തനില
വന്നതനിവന  തുടര്ന്നട്ട്  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലലാം  ഫതീലഡട്ട്  കജഭാലനികേള  നനിര്ത്തനിവയഭാനനിട
യഭായതനിനഭാല 3 എ കനഭാടനിഫനികക്കഷന നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന കേഭാലയളവനിനുളനില- ഒരു
വര്ഷലാം-  തുടര്  വനിജഭാപനത്തനിനഭായള  3  (ഡനി)  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില്ല.

15-2-2011-ല  ആദല വനിജഭാപനത്തനിവന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിവന
തുടര്ന്നട്ട്  27-3-2012-വല സ്റ്റേഭാറഡ്യൂടറനി ഓര്ഡര്  616(ഇ)  നമ്പര് ഉത്തരവനിന പകേഭാരലാം
ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഉപരനിതല ഗതഭാഗത കദശതീയപഭാതഭാ മനഭാലയലാം 29-5-2012-ല
27-3-2012 തതീയതനി പഭാബലലത്തനില രണഭാമവത്ത നനിയമഭാനുസൃത 3 എ വനിജഭാപനലാം
പസനിദതീകേരനിച്ചു.  കദശതീയ പഭാത അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനലയവട  കമലകനഭാടത്തനില
രണഭാമവത്ത വനിജഭാപന പകേഭാരമുള അവവലനവമന്റെനിനട്ട് അനുസൃതമഭായനി കേഴെക്കൂടലാം
മുതല കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം വവര ഭൂമനി ഏവറടുക്കഭാനുള പരപനില (Reach) അതനിര്ത്തനി
കേല്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കജഭാലനികേള  5-3-2013-ല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.
എന്നഭാല 26-3-2013 ല 3 എ വനിജഭാപനത്തനിവന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിവന
തുടര്ന്നട്ട്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല സലാംബനനിച യൂണനിറട്ട്  1-ല തുടര്ന വന്ന കജഭാലനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കമല  തതീയതനി  മുതല  നനിലയ്ക്കുകേയലാം  തുടര്  വനിജഭാപനലാം  അസഭാധല
മഭാവുകേയമുണഭായനി.

വകേഭാല്ലലാം

വകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില  നഭാഷണല  വവഹകവ  47  (പുതനിയ  66)  ഓചനിറ  മുതല
കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം വവരയള 56.46 കേനി.മതീ. ദൂരത്തനില നഭാലുവരനി പഭാതയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
8-12-2009-ല  3  (എ)  വനിജഭാപനലാം  പുറവപടുവനിച്ചു.  അവവലനവമന്റെനിവല  പശലാം
ഉയര്ത്തനിക്കഭാടനി  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേളുലാം  സലവഭാസനികേളുലാം  പതനികഷധനിചതനിനഭാല
കജഭാലനി  തടസ്സവപട്ടു.  ആയതനിനഭാല  3  ഡനി  വനിജഭാപനലാം  സമയബനനിതമഭായനി
നടത്തുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.  തുടര്ന്നട്ട്  27-8-2012-ല  3(എ)  കനഭാടനിഫനികക്കഷന
നടത്തനിവയങനിലുലാം വതീണലാം ഇകത സനിതനി ആവര്ത്തനിചതനിനഭാല 3(ഡനി) വനിജഭാപനലാം
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നടത്തഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.  26-7-2013-ല  ഡനികനഭാവ  ആയതനിനഭാല  3(എ)
കനഭാടനിഫനികക്കഷന പുതനിയതഭായനി ഇറകക്കണതുണട്ട്.

17-6-2016-ല  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുവട  അദലക്ഷതയനില  ആരഭാധനഭാലയ
ഭഭാരവഭാഹനികേളുവട  ഒരു  കയഭാഗവുലാം  1-9-2016-ല  എല.എ.എന.എചട്ട്.വഎ.വഎ.,
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.,  വസഷലല  തഹസതീലദഭാര്മഭാര്  എന്നനിവരുവട  ഒരു  കയഭാഗവുലാം
കൂടനിയനിട്ടുളതുലാം  പുതനിയതഭായനി  നനിയമനിതരഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സളടന്റെട്ട്  ഓചനിറ
മുതല  കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം  വവരയള  കടഭാകപഭാഗഭാഫനികേട്ട്  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനി
ട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഡഭാഫട്ട് എന.എചട്ട്.എ.വഎ. അലാംഗതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല കനഭാടനിഫനികക്കഷന
സലാംബനനിച നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആലപ്പുഴെ

തുറവൂര്  മുതല  മുടചനിറ  വവരയള  83  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനിലുള  സലലാം
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ടനി പദതനിക്കട്ട് നഭാളനിതുവവര സലവമഭാനലാം ഏവറടുത്തനിടനില്ല. 223.80005
വഹക്ടര് സലലാം കദശതീയപഭാത വനികേസനത്തനിനഭായനി ഏവറടുകക്കണതുണട്ട്.

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം

കചേര്ത്തല-കേഴെക്കൂടലാം  കദശതീയപഭാത  നഭാലുവരനിയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനി  നഡ്യൂഡലഹനി  ആസഭാനമഭായ  M/s  SEMC
(ഇനഡല) വവപവറട്ട് ലനിമനിറഡനിവന കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനിലുള അവവലനവമന്റെട്ട് പകേഭാരലാം ഭൂമനി നഷ്ടമഭാകേഭാനനിടയള തകദ്ദേശവഭാസനി
കേളനിലനനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ക്ഷണനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  പധഭാന  പത്രങ്ങളനില  അറനിയനിപട്ട്  നലകേനിയനിരുന.  പരഭാതനികേള
സമര്പനികക്കണ അവസഭാന തതീയതനിയഭായ 2016 ജൂവവല 2 വവര 418 അകപക്ഷകേള
ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  ഇവ സലാംബനനിച സമഗമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  
3-10-2016-ല സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വകേഭാല്ലലാം

2009-ലുലാം  2012-ലുലാം  അവവലനവമന്റെട്ട്  സലാംബനനിച  പഠനലാം  നടത്തഭാന

ഇന്റെര്നഭാഷണല  കേണ്സളടന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  വടകകഭാകഭാഫട്ട്സട്ട്  വവപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,

നഡ്യൂഡലഹനി  എന്ന  സഭാപനവത്തയഭാണട്ട്  ഏലപനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള

അവവലനവമന്റെട്ട്  സലാംബനനിച  പഠനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  വവസക്കട്ട്  ഇനഡല  വവപവറട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട്,  നഡ്യൂഡലഹനി  എന്ന  സഭാപനമഭാണട്ട്.  24  ആരഭാധനഭാലയ

1752/2018.
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ഭഭാരവഭാഹനികേളുവടയലാം  ഒരു  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനിയവടയലാം  പരഭാതനി  മുനപുണഭായനിരുന്നനി

ട്ടുളതുലാം മറട്ട്  പരഭാതനികേവളല്ലഭാലാം  തളനിക്കളഞനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി  പരഭാതനി

കേവളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല. 

ആലപ്പുഴെ

വപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനലാം  നഭാളനിതുവവര  പരഭാതനികേവളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.

എന.എചട്ട്.എ.വഎ.-യവട  കേണ്സളടന്റെഭായ  M/s  SEMC  (ഇനഡല)  വവപവറട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട്  കടഭാകപഭാ  സര്കവ  നടത്തനി  അവവലനവമന്റെനില  ഏകേകദശ  രൂപലാം

നലകേഭാവമന്നട്ട് കപഭാജക്ടട്ട് ഡയറക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) തനിരുവനനപുരലാം

കദശതീയപഭാത  47-ല  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം  മുതല

തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനിയഭായ  കേഭാകരഭാടട്ട്  വവര  കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്

ഇനഡല  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂമനി

ഏവറടുത്തട്ട്  വവകേമഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനികേളക്കഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  വസഷലല

വഡപഡ്യൂടനി കേളക്ടര് ആന്റെട്ട് കകേഭാലാംപതീറന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിയവട കമലകനഭാടത്തനില കേഴെക്കൂടത്തുലാം

(കേഴെക്കൂടലാം- കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം) വനയ്യഭാറനിനകേരയനിലുലാം (കേഴെക്കൂടലാം- കേഭാകരഭാടട്ട്) വസഷലല

തഹസനിലദഭാര്മഭാരുവട  കേതീഴെനില  രണട്ട്  എല.എ.  (കദശനിയപഭാത)  യൂണനിറ്റുകേള

സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിവട  35  ജതീവനക്കഭാര് കസവനമനുഷനിക്കുന.  അവര്ക്കട്ട് ശമ്പള

ഇനത്തനില പതനിമഭാസലാം നനിലവനിവല നനിരക്കനില 18,56,172 രൂപ വചേലവഭാകുലാം.

വകേഭാല്ലലാം

ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  വസഷലല  വഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടറുവട

കേഭാരലഭാലയവുലാം  നഭാലു വസഷലല തഹസനിലദഭാര്മഭാരുവട  (ചേഭാത്തന്നൂര്,  വടകക്കവനിള,

കേഭാവനഭാടട്ട്,  കേരുനഭാഗപളനി)  കേഭാരലഭാലയവുലാം  ഈ പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനിവനിധ കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി  57  തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശമ്പളയനിനത്തനില

17,81,035 രൂപ ഒരു മഭാസലാം വചേലവഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

ആലപ്പുഴെ

ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  കദശതീയപഭാതയ്ക്കുള  സലവമടുപ്പുമഭായനി  ബനവപടട്ട്

വസഷലല വഡപഡ്യൂടനി കേളക്ടറുവട ഓഫതീസുലാം കചേര്ത്തല,  ആലപ്പുഴെ,  ഹരനിപഭാടട്ട് എന്നതീ

സബട്ട് ഓഫതീസുകേളുലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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ഈ  ഓഫതീസുകേളനില  ആവകേ  52  ജനിവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  വചേയ്തുവരുന.  ടനി
ജതീവനക്കഭാരുവട പതനിമഭാസ ശമ്പള വനിവരലാം തഭാവഴെ കചേര്ക്കുന.

O/o Special Deputy Collector, LA NH Alapuzha - 2,83,872 രൂപ

O/o Special Tahasildar, LA NH, Cherthala - 4,52,389 രൂപ

O/o Special Tahasildar, LA NH, Alapuzha - 3,96,653 രൂപ

O/o Special Tahasildar, LA NH, Haripad - 4,54,078 രൂപ

                                               ആവകേ - 15,86,992 രൂപ

വനികല്ലജുകേളനിവല ഡഭാറഭാ ഡനിജനിറവവലസട്ട് വചേയ്യഭാന നടപടനി

177(6031)    ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  വനികല്ലജുകേളനികലയലാം  ഡഭാറഭാ  ഡനിജനിറലലസട്ട്

വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവവന്നട്ട്  വനിശദ
മഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഒരു വസഷലല ലഡവട്ട് നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂകരഖഭാ  കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത
റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം അല്ലഭാത്തതുമഭായ എല്ലഭാ വനികല്ലജുകേളനിലുലാം അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി രജനിസ്റ്റേര്,  തണകപര് രജനിസ്റ്റേര് എന്നനിവ ഘടലാംഘടമഭായനി ഡനിജനിറവവലസട്ട്
വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭായ
വനികല്ലജുകേളനിവല  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഡനിജനിറവവലസട്ട്  വചേയ്തട്ട്
ഓണ്വവലന  കസവനങ്ങളഭായ  ഇ-കപഭാക്കുവരവുലാം  റവനഡ്യൂ  ഇ-കപവമന്റുലാം  നടപനി
ലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പദതനിയവട  ആദലഘടലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആവകേയള  1664
വനികല്ലജുകേളനില  762  വനികല്ലജുകേളനിവല അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജനിസ്റ്റേര് ഇതനിനകേലാം
ഡനിജനിവവറസട്ട്  വചേയ്തുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  545  വനികല്ലജുകേളനിവല  ഡനിജനിവവറകസഷന
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

1752/2018.
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തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനിവല മനിചഭൂമനി

178(6032) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില എവനിവടവയല്ലഭാലാം മനിചഭൂമനിയവണന്നട്ട് വനിശദ
മഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ മനിചഭൂമനി ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില വര്ക്കല തഭാലൂക്കനില നഭാവഭായനിക്കുളലാം,
മണമ്പൂര്,  വവടര്  വനികല്ലജുകേളനില  മനിചഭൂമനി  കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനടുമങ്ങഭാടട്ട്
തഭാലൂക്കനില വനിതുര വനികല്ലജനില ജനവഭാസത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലമല്ലഭാത്ത 18.01 ഏക്കര്
മനിചഭൂമനിയലാം കേല്ലറ വനികല്ലജനില എസട്ട്.റനി. വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നതീക്കനിവച 2.15.246 ഏക്കര്
മനിചഭൂമനിയലാം ഉണട്ട്.

കനമലാം,  കപരൂര്ക്കട,  കുടപനക്കുന്നട്ട്  എന്നതീ  വനികല്ലജുകേളനില  യഥഭാകമലാം
3.84.250  ഏക്കര്,  00.80.000  ഏക്കര്,  00.60.000  ഏക്കര്  പതനിവനിനട്ട്
കയഭാഗലമല്ലഭാത്ത മനിചഭൂമനി നനിലവനിലുണട്ട്. ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട് തഭാലൂക്കനില 3.85.05 വഹക്ടര്
മനിചഭൂമനിയണട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില നഭാളനിതുവവര വനിതരണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
320.16.93 വഹക്ടര് മനിചഭൂമനി അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില കറഭാഡുകേളുവട പുനരുദഭാരണലാം

179(6033)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേഭാലവര്ഷവക്കടുതനിയനില  തനിരുവനനപുരലാം
ജനില്ലയനില  കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണ  പണനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  G.O.  നമ്പര്
2117/2016/DMD,  തതീയതനി  4-3-2016-ല  അനുവദനിച  ശതീകേഭാരലലാം  ജലാംഗ്ഷന-
പഭാടത്തനില  ലലന-കേരുമ്പുകക്കഭാണലാം  കക്ഷത്രലാം  കറഭാഡനിവന്റെ  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
UE1/3702/2016  നമ്പര്  പകേഭാരലാം  18-10-2016-നട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭ
തനിരുവനനപുരലാം കേളകകറനില എത്തനിച ഫയലനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് എത്രയലാം കവഗലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിടനിവല്ലനലാം എത്രയലാംകവഗലാം ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതഭാവണനലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

സഭാകങതനികേതയവട കപരനില പടയലാം നനികഷധനിക്കുന്ന നടപടനി

180(6034)  ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഭൂമനിക്കട്ട്  സഭാകങതനികേതയവട  കപരനില

പടയലാം നനികഷധനിക്കുന്ന നടപടനി സലാംസഭാനത്തുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എവനല്ലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പരഭാതനികേളക്കുള  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  ഏവതല്ലഭാലാം  തലങ്ങളനികല
ക്കഭാണട്ട് വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഭൂമനിക്കട്ട്  സഭാകങതനികേതയവട  കപരനില
പടയലാം നനികഷധനിക്കുന്നനില്ല. പടയലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലുള വനിവനിധ ഭൂമനി പതനിവട്ട്
നനിയമങ്ങളുവടയലാം ചേടങ്ങളുവടയലാം അടനിസഭാനത്തനില അര്ഹത പരനികശഭാധനിചട്ട് പടയലാം
നലകേനി  വരുന.  പതനിവട്ട്  ചേടങ്ങളനിലുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  നഗരപഭാലനികേ
നനിയമങ്ങളനിലുലാം വലവസയനില്ലഭാത്തതനിനഭാല കേഭായല, കതഭാടട്ട്, കറഭാഡട്ട്, പഭാറ, കേനഭാല,
ആറ്റു പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് പടയലാം നലകേഭാന പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പകദശത്തട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം
മുനസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന  പകദശങ്ങളനില  മുനസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന  ഭൂമനി
പതനിവട്ട് കേമ്മേനിറനികേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുള  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  ചേടങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില  അര്ഹത
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വലക്തനിഗത  പടയലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാവരയഭാണട്ട്
അധനികേഭാരവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
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ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

181(6035) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പരനിഷരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനി

ലുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഭൂരഹനിതരഭായ പഭാവവപട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശലത്തനികലയഭായനി

3 വസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം പതനിച്ചു വകേഭാടുക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് 'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം

പദതനി'.  ഇതനുസരനിചട്ട്  58,398  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനിയവട  ആനുകൂലലലാം

നലകേനിവയങനിലുലാം  അവര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വതീടട്ട്  വയഭാന  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി

ലഭനിചനില്ല  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല  നനിലവനിലുള

ആകക്ഷപങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാംതവന്ന  സമൂഹത്തനില  പനികന്നഭാക്കലാം

നനിലക്കുന്ന ഭൂരഹനിതരഭായ പഭാവവപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയഭാന  അനുകയഭാജല

മഭായ  ഭൂമനി  ആകക്ഷപരഹനിതമഭായ  രതീതനിയനില  നലകുന്ന തരത്തനില  പദതനിയനിവല

നടപടനികമങ്ങള  പരനിഷരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  വനിശദമഭായ

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  തനികേച്ചുലാം  അര്ഹരഭായ  പഭാവവപട  കുടുലാംബങ്ങവള  മഭാത്രലാം

വതരവഞടുത്തട്ട് വഭാസകയഭാഗലമഭായതുലാം വഴെനി സദൗകേരലമുളതുമഭായ ഭൂമനി കേഴെനിയന്നതുലാം

സസ്വനലാം വനികല്ലജനിലത്തവന്ന നലകേഭാനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആര്.റനി. നമ്പര് 1971/2016/ഡനി.എലാം.സനി. ഉത്തരവനിവല മഭാറലാം

182(6036)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ.ഉ.(ആര്റനി.)  ന മ്പര്  1971/2016/ഡനി.എലാം.സനി.  എന്ന  ഉത്തരവനിവല

64-ാം കകേഭാളത്തനില കചേര്ത്തനിരുന്ന കറഭാ ഡനിവന്റെ കപരട്ട്  മഭാറ്റുന്നതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്

സമര്പനിച അകപക്ഷയവട നനിലവനിവല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത മഭാറലാം വരുത്തനിവക്കഭാണട്ട് പുതനിയ ഉത്തരവട്ട് പുറവപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ ;

ഉവണങനില പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കഭദഗതനി വചേയ്ത ഉത്തരവട്ട് മലപ്പുറലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

ഇവല്ലങനില കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 4-3-2016-വല സ.ഉ.(ആര്.റനി.)നലാം. 1971/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  കമനമ്പര്  64  ആയനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന്ന  മലപ്പുറലാം
ജനില്ലയനിവല  മദൗലഭാനപടനി  വകേഭാടമ്പഭാറ  കറഭാഡട്ട്  എന്ന  പവൃത്തനിക്കട്ട്  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  ബഹു.  എലാം.എല.എ.  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  സമര്പനി
ചനിരുന്ന  നനികവദനത്തനികന്മല  റനികപഭാര്ടട്ട്  19-9-2016-വല  38509/വകേ3/2016/
ഡനി.എലാം.ഡനി. നമ്പര് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടകറഭാടട്ട് ആവശലവപടനിട്ടുണട്ട്.
ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുവട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ടനി നനികവദനത്തനികന്മല തുടര് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാവണന്ന  വനിവരലാം  സൂചേനിപനിചട്ട്  19-9-2016-ല  ബഹു.  എലാം.എല.എ.-യട്ട്
കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

183(6037)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് റതീ-സര്കവ നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചതട്ട് എന്നഭായനിരുന ;
ഇതട്ട് എന്നട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന  കവളയനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കടഭാപ് കസ്റ്റേഷന
പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  റനികമഭാടട്ട്  വസനസനിലാംഗട്ട്  സഭാറലലറട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദല
പകയഭാജനവപടുത്തുന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(സനി) സര്വവ വകുപനിവല ഗണലമഭായ എണ്ണലാം ജതീവനക്കഭാര് വഡപഡ്യൂകടഷനനിലുലാം
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്വമന്റെനിലുലാം  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതട്ട്  സര്വവ  നടപടനികേവള
ബഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  എങനില  ഇതനിനുപരനിഹഭാരമഭായനി  റതീ-സര്കവ  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  409/2012/റവനഡ്യൂ  തതീയതനി
31-10-2012  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില റതീ-സര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസ്വകേഭാരല ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
റതീ-സര്വവ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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(സനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മുനഗണനഭാ  കപഭാജക്ടുകേളുവട  സര്കവ  കജഭാലനികേളക്കട്ട്
കവണനിയഭാണട്ട്  വകുപനിവല  റതീ-സര്കവ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാവര  വഡപഡ്യൂകടഷനനിലുലാം
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്വമന്റെനിലുലാം  നനികയഭാഗനിചട്ട്  വസഷലല  സര്വവ  കജഭാലനികേള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനുസരനിചട്ട്  റതീ-സര്കവ  പുകരഭാഗതനിയനില  കുറവുണഭാ
കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  റതീ-സര്കവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  വഡപഡ്യൂകടഷനനിലുലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അകറഞട്ട്വമന്റെനിലുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള റതീ-സര്കവ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുവട കസവനലാം
കൂടനി  പകയഭാജനവപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

സര്കവ അദഭാലത്തട്ട്

184(6038)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്കവ അദഭാലത്തട്ട്  മുകഖന  പരനിഹരനിച  പരഭാതനികേളനിവല  വതറഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള  റദ്ദുവചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എവനഭാവക്ക
യഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത തതീരുമഭാനങ്ങള റദ്ദുവചേയ്യുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം ആര്ക്കഭാവണനലാം
ആയതനിനട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതലാം സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-5-2010  വവരയള  സര്കവ  അദഭാലത്തട്ട്  തതീരുമഭാനങ്ങള  റദ്ദേട്ട്
വചേയ്യുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം സര്കവ വകുപനില നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
(എലാം.എസട്ട്.) 200/10/റവനഡ്യൂ തതീയതനി 31-5-2010 പകേഭാരലാം റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വറകക്കഭാര്ഡുകേള  റവനത  ഭരണത്തനിനട്ട്  വവകേമഭാറനിയനിട്ടുള  വനികല്ലജുകേളനില  ഭൂമനി
സലാംബനനിച്ചുള  എല്ലഭാ  പരഭാതനികേളനിലുലാം  കമല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ  ചുമതല
ബനവപട അഡതീഷണല തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട് നലകേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  31-5-2010  വവരയള അദഭാലത്തട്ട് തതീരുമഭാനങ്ങള റദ്ദേട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
സര്കവ  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നലകകേണതഭാണട്ട്.  ടനി  തതീയതനിക്കുകശഷലാം
വവകേവക്കഭാണനിട്ടുള തതീരുമഭാനങ്ങള സലാംബനനിച പരഭാതനി ബനവപട അഡതീഷണല
തഹസതീലദഭാര്ക്കട്ട് നലകേഭാവുന്നതഭാണട്ട്.
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സര്കവയലാം ഭൂകരഖയലാം വകുപനിവല ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള

185(6039)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്കവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപനില  നനിലവനില  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്ന
ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങളുവട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത ഉപകേരണങ്ങളനില നനിലവനില പവര്ത്തന ക്ഷമമല്ലഭാത്ത എത്ര
ഉപകേരണങ്ങള ഉവണനലാം അവ പവര്ത്തന കയഭാഗലമഭാക്കഭാത്തതനിനുള കേഭാരണലാം
എനഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്കവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപനില  സര്കവ  നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കടഭാടല  കസ്റ്റേഷന,  കഗഭാബല  വപഭാസനിഷനനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം
(ജനി.പനി.എസട്ട്.) എന്നതീ ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന.

(ബനി) പസസ്തുത ഉപകേരണങ്ങളുവട കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനട്ട് ആനസ്വല
വമയനിന്റെനനസട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  (എ.എലാം.സനി.)  അടക്കമുള  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കനി
യനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില  പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്ത  1100  സതീരതീസനിലവപട  73
വമഷതീനുകേള  ഉണട്ട്.  ടനി  വമഷതീനുകേള  2003-04  കേഭാലയളവനിലുളതഭാകേയഭാല
നനിലവനില  വസയര്  പഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമല്ലഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  പവര്ത്തനകയഭാഗല
മഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവയഭാണട്ട്.

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വകുപട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്ന ധനസഹഭായ പദതനികേള

186(6040) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ധനസഹഭായ  പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാവഴെയളവര്ക്കട്ട്  പകതലകേ  ആനുകൂലലങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന സബ്സനിഡനിയള കലഭാണുകേള നലകേനി
വരുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനിവല  ഭൂരഹനിതരഭായ  ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാവഴെയള  ദര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുന്ന
സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി,  സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയള ദര്ബല വനിഭഭാഗലാം/  തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവര്ക്കട്ട്  വതീടു  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന
ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി എന്നതീ ധനസഹഭായ പദതനികേള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണകബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ടനി പദതനികേളുവട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന:

സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി

ദര്ബല വനിഭഭാഗത്തനിലവപട ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാവഴെയള ഭൂ-ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി
കയഭാടുകൂടനിയലാം  പഞഭായത്തുകേളുകടയലാം  സന്നദ  സലാംഘടന/കേഭാരുണലവഭാനമഭാരഭായ
വലക്തനികേളുവടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാവടയലാം  ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുന്ന പദതനി
യഭാണട്ട് സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി. പഞഭായത്തുകേളുവട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനിയഭാണട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  തുകേ  ബഡ്ജറനിലൂവട
ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  സഭാഫലലലാം  പദതനിയവട  അലാംഗതീകേരനിച  സഭാമ്പത്തനികേഘടന
പകേഭാരലാം 327 ചേ.അടനി (സര്വതീസടക്കലാം) വനിസതീര്ണ്ണലാം വരുന്ന ഫഭാറനിവന്റെ 3.50 ലക്ഷലാം
രൂപ നനിര്മ്മേഭാണവചലവനില 2 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയലാം 1 ലക്ഷലാം രൂപ
ഹഡ്കകേഭാ  വഭായയലാം  25,000  രൂപ  സന്നദ  സലാംഘടന/കസഭാണ്സര്  വനിഹനിതവുലാം
25,000  രൂപ ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതവുമഭാണട്ട്.  ഹഡ്കകേഭാ വഭായ തുകേയട്ട് സമഭാനമഭായ
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  പഞഭായത്തട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില
മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിലവനില പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി

സസ്വനമഭായനി  2  വസന്റെട്ട്/ 3  വസന്റെട്ട് ഭൂമനിയള/  റവനഡ്യൂ വകുപനിലനനിനലാം സസ്വനലാം
കപരനില  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനിട്ടുള  ഭൂര്ബല  വനിഭഭാഗലാം/തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗത്തനില
വപടവര്ക്കട്ട്  സന്നദ  സലാംഘടന/NGO/കേഭാരുണലവഭാന്മഭാരഭായ  വലക്തനികേളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട പരമഭാവധനി 66 ചേ.മതീ. വനിസതീര്ണ്ണമുള വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്  ഗൃഹശതീ  ഭവന  പദതനി.  ടനി
പദതനി  പകേഭാരലാം  കസഭാണ്സറുവട  വനിഹനിതലാം  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിവന്റെ
വനിഹനിതലാം കുറഞതട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി തുകേ  2  ലക്ഷലാം
രൂപയമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിവന  കസഭാണ്സര്  വചേയ്യുന്ന  സലാംഘടന/
NGO/കേഭാരുണലവഭാന്മഭാരഭായ  വലക്തനികേള  എന്നനിവരഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനില  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  തുകേ  2013-14  വര്ഷലാം  മുതല
ബഡ്ജറനിലൂവട ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  ദഭാരനിദലകരഖയട്ട് തഭാവഴെയള ദര്ബല വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാത്രലാം സര്ക്കഭാര്

സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ധനസഹഭായ  പദതനിയഭാണട്ട്

സഭാഫലലലാം  ഭവന  പദതനി.  ഗൃഹശതീ  ഭവന  പദതനിയനില  ദഭാരനിദല  കരഖയട്ട്

തഭാവഴെയളവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നലകുന.

(സനി)  ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന  2  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി

അനുവദനിക്കുന്ന ഗൃഹശതീ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്മ്മേനിച വതീടനിനുലാം അനുമതനി

187(6041) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വറകക്കഭാര്ഡുകേളനില  പഭാടലാം  എന്നട്ട്  കരഖവപടുത്തനിയതുവകേഭാണട്ട്  മഭാത്രലാം

വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേനിച  വതീടനിനുലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത

ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില  നടപടനികേള  എനഭാവണനലാം  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാവണനലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മറട്ട്  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഗഭാമപകദശങ്ങളനില  10  വസന്റുലാം  നഗര

പകദശങ്ങളനില  5  വസന്റുലാം ഭൂമനി വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി കമവലക്കരനിച്ചു നലകുന്നതനി

നഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കറഭാഡനില ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വകുപനിനട്ട്

സസ്വനമഭായള സലലാം

188(6042) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേഭാലക്കുടനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കറഭാഡനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപനിനട്ട്

സസ്വനമഭായളള വഭാണനിജല പഭാധഭാനലമുളള സലത്തട്ട് വഭാണനിജലസമുചയവുലാം ഫഭാറ്റുകേളുലാം

അടക്കമുളള വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  കേനിഴെകക്ക  ചേഭാലക്കുടനിയനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിപകദശത്തട്ട്  വഭാണനിജലഭാവശലത്തനി
നഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള  60.72 വസന്റെട്ട് സലത്തട്ട്  5  നനിലകേളുള  5456.64  ചേ.മതീറര്
വനിസതീര്ണ്ണമുള  ഒരു  കകേഭാകമഴലല  കകേഭാലാംപക്സട്ട്  പദതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപകേലപന
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനലാം  മുനകൂര്  പണലാം  വഭാങ്ങനി  പഭാരസരല
പദതനിയഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് 24-9-2016-വല
സ.ഉ.(വവകേ.)  31/2016/ഭവനലാം നമ്പര് ഉത്തരവുപകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കവള  ഉറപഭാക്കനി  പദതനി  എത്രയലാംകവഗലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ടനി പദതനിയനില ഫഭാറ്റുകേള ഇകപഭാള വനിഭഭാവനലാം
വചേയ്തനിടനില്ല.

നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം വഴെനി വതീടുകേള

189(6043)   ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ) നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം വഴെനി വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

എവനല്ലഭാലാം സഹഭായമഭാണട്ട് നലകേനി വരുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണലാം  വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വപഭാതു  വനിപണനികയക്കഭാള  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വനിലകുറചഭാണട്ട് സഭാധന സഭാമഗനികേള നലകുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എവനല്ലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാംവഴെനി  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് തഭാവഴെപറയന്ന സഹഭായങ്ങള നലകേനിവരുന :

1.  വതീടുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ ചുമതല ഏവറടുക്കുന.

2.  വതീടുകേളുവട സൂപര്വനിഷന നലകേനിവരുന.

3.  ഡനിവവസന നലകേനിവരുന.
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600  ചേതുരശ  അടനി  വവര  തറ  വനിസതീര്ണ്ണമുള  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ബനി.പനി.എല.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കേലവറയനിലനനിനലാം  സനിമന്റെട്ട്,  കേമ്പനി  എന്നനിവ
വപഭാതുവനിപണനിയനിവല  വനിലകയക്കഭാള  (നനിര്മ്മേനിതനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന)  15  ശതമഭാനലാം
സദൗജനല  നനിരക്കനില  നലകേനിവരുന.  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  വപഭാഡക്ഷന
വസന്റെറനില  നനിനലാം  സനിമന്റെട്ട്  ഇഷ്ടനികേകേള,  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  ബനിക്സട്ട്,  കകേഭാണ്കതീറട്ട്
കേടനിളകേള, വഭാടര് ടഭാങട്ട് മുതലഭായവ ആവശലഭാനുസരണലാം നലകേനിവരുന.

(ബനി)  കേലവറയനിലനനിനലാം  സഭാമഗനികേള  സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചട്ട്
ചുവവടയള മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി നലകേനിവരുന :

1.  2000  ചേതുരശ  അടനി  വവര  തറ  വനിസതീര്ണ്ണമുള  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന/അറകുറ  പണനികേള  നടത്തുന്ന  വലക്തനികേള
ആയനിരനിക്കണലാം.

2. തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
അനുവഭാദകമഭാ/എന.ഒ.സനി.-കയഭാ ലഭനിച കരഖകേള നലകേണലാം.

3. ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവര്  ആവണങനില  അതട്ട്
വതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കരഖകേള നലകേണലാം.

4.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഏവതങനിലുലാം  പദതനിയനില ഉളവപട വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവണങനില ബനവപട കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

5. പഴെയ വതീടുകേളുവട പുനരുദഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള അറകുറ പണനികേള
എന്നനിവ  നടത്തുന്നവര്ക്കുലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  സഭാമഗനികേള
നലകേനിവരുന.

(സനി)  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേലവറയനില
നനിനലാം സനിമന്റെട്ട്,  കേമ്പനി എന്നനിവ നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  600  ചേതുരശ അടനി വവര തറ
വനിസതീര്ണ്ണമുളള വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബനി.പനി.എല. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് പരമഭാവധനി
ഒരഭാളക്കട്ട്  500  കേനികലഭാ  കേമ്പനിയലാം  50  പഭായറട്ട്  സനിമന്റുലാം  നനിര്മ്മേനിതനിയട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
വനിലകയക്കഭാള 15 ശതമഭാനലാം കുറചട്ട് നലകേനിവരുന.

എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം പദതനി

190(6044) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം
എന്ന കപരനില ഒരു ഭവന പദതനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) എങനില പസ്തുത പദതനി സലാംബനനിച ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള, വനിശദഭാലാംശങ്ങള,
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണങ്ങള ഇവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിവന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട

സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളവപവട  നഭാലട്ട്  ബഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്

ജനപങഭാളനിത്തകതഭാവട  മനിഷന  മഭാതൃകേയനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചുവകേഭാണട്ട്

ഉത്തരവട്ട് പുവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുളനില  കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  ഭൂരഹനിതരഭായ

ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസ്വനമഭായനി വതഭാഴെനില വചേയ്തട്ട് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം

സമൂഹത്തനിവന്റെ  നടത്തനിപനിനുലാം  നനിലനനിലപനിനുലാം  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ

കസവനങ്ങള ഉളവപവട എല്ലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുവടയലാം  പകയഭാജനലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള  സുരക്ഷനിതവുലാം  മഭാനലവുമഭായ  വതീടുകേള

ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയവട  ലക്ഷലലാം.

പദതനിയവട നടത്തനിപനിനഭായനി മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായനി സലാംസഭാനതല പഭാര്പനിട

മനിഷനുലാം മനിഷവന്റെ പവര്ത്തനങ്ങവള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനില്ലഭാതല മനിഷനുലാം

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പദതനിയവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ചുവവടയള വനിഭഭാഗത്തനിലവപടവരഭാണട്ട് :

1. ഭൂമനിയള ഭവനരഹനിതര്.

2. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സഹഭായധനലാം

അനുവദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവഭാത്തവര്  (പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ

ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  സഹഭായധനലാം  ലഭനിചവര്),  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  കപഭാവലയള

പഴെയ  പദതനികേളുവട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിലവനില  വഭാസകയഭാഗല

മല്ലഭാത്ത വതീടുകേളുളവര്.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ,  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ

തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവനമുളവര്.

4. ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്.
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ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണലാം നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംസഭാനതല പഭാര്പനിട മനിഷവന്റെ ദദൗതലമഭാണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനിയനില ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വകേ സലലാം

191(6045) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനിയനില ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വകേ സലലാം വനിലക്കട്ട് വഭാങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്
30 വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷവുലാം തതീറഭാധഭാരലാം നലകേഭാത്തതട്ട് എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നട്ട് വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  കകേസ്സുകേവളല്ലഭാലാം  തതീര്പഭാക്കനിയതനിനു
കശഷവുലാം  തതീറഭാധഭാരലാം  നലകേഭാത്ത  പശത്തനിനു  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുലാം,
അടനിയനരമഭായനി തതീറഭാധഭാരലാം വനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ചേഭാലക്കുടനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കറഭാഡനില ഹദൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വകേ
സലത്തട്ട് വലഭാപഭാര  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള ഏതട്ട്  ഘടത്തനി
ലഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി ഭവന പദതനിയനില ആവകേയള  124  അകലഭാടനികേളനില  103
കപര്ക്കട്ട് വനിലയഭാധഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ഭവന  പദതനിയനില  നനിലവനിലനിരുന്ന  LAR  കകേസുകേളക്കട്ട്

കകേഭാടതനി വനിധനിയനുസരനിച്ചുള തുകേ കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്

നലകേനിയനിട്ടുവണങനിലുലാം  Decree  Satisfaction  Certificate  ഇതുവവര  ലഭനിചനിടനില്ല.

DSC  ലഭനിചഭാല  മഭാത്രകമ  കകേസുകേവളല്ലഭാലാം  തതീര്പഭാക്കനിവയന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള.  എന്നഭാല  അകലഭാടനികേളുവട  കേഷ്ടതകേള  മനസ്സനിലഭാക്കനി  LAR,

ആര്ബനികടഷന  എന്നനിവ  നനിമനിത്തലാം  അനനിമ  കേണക്കുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന

സഭാധനിക്കഭാത്ത  കകേസുകേളനില  അതതു  പദതനികേളുവട  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്

കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നഭാളനിതുവവര വചേലവഭായതുലാം ഭഭാവനിയനില വരഭാവുന്നതുമഭായ വചേലവുകേള

കേണക്കഭാക്കനി പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം വചേയ്ത തുകേയലാം അതനിവന്റെ 30 ശതമഭാനലാം വസകേഡ്യൂരനിറനി

തുകേയലാം  ഓകരഭാ  അകലഭാടനികേളനിലനനിനലാം  ഈടഭാക്കനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനിലയഭാധഭാരലാം

നലകുവഭാന  20-10-1998-ല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനവമടുത്തു.

അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ടനി  സതീമനില വമഭാത്തലാം  58  കപഭാട്ടുകേളുലാം  66  വതീടുകേളുലാം
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ഉളതനില  50  കപഭാട്ടുകേളുവടയലാം  53  വതീടുകേളുവടയലാം  (കപഭാടട്ട്  വനിത്തട്ട്  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്)

വനിലയഭാധഭാരലാം  അകലഭാടനികേളക്കട്ട്  ഇതുവവര  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിവചങനിലുലാം  DSC  ഇതുവവരയലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല  ബഭാക്കനിയള  21

കപര്ക്കുലാം കമലപറഞ രതീതനിയനില വനിലയഭാധഭാരലാം നലകുന്നതനില തടസ്സമനില്ല.

(സനി) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില കേനിഴെകക്ക ചേഭാലക്കുടനിയനില ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പകദശത്തട്ട്  വഭാണനിജലഭാവശല

ത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള 60.72 വസന്റെട്ട് സലത്തട്ട് 5 നനിലകേളുള 5456.64 ചേ.മതീ.

വനിസതീര്ണ്ണമുള  ഒരു  വലഭാപഭാര  സമുചയ  പദതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്

രൂപകേലപന  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനലാം  മുനകൂര്  പണലാം  വഭാങ്ങനി

പഭാരസരലലാം  പദതനിയഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്

സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വഭാടഭാനപളനിയനിവല മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കുടനിവവളക്ഷഭാമലാം

192(6046)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മണലൂര്  മണലത്തനിവല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന

തതീരപകദശമഭായ  വഭാടഭാനപളനി  ബതീചനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള  ഭഭാഗവത്ത  ലപപട്ട്

ലലനുകേള കേടലകക്ഷഭാഭത്തഭാല തകേര്ന്നട്ട് കപഭായതനിനഭാല നനിരവധനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്

കുടനിവവളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സനിതനി വനികശഷലാം നനിലവനിലുളതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത ലപപട്ട്  ലലനുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്

ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഇതുവവര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികമങ്ങള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകുപനില ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേകളഭാ നനികവദനങ്ങകളഭാ ലഭനിചനിടനില്ല.

എന്നഭാല മതലഭവന ഓഫതീസറുവട  2-11-2016-വല കനരനിട്ടുള പരനികശഭാധനയനില

വവപപട്ട് വവലന വപഭാടനിയതഭായനി കേഭാണുന.

(ബനി) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ഫണട്ട് അനുവദനിചനിടനില്ല.
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(സനി)  മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണലത്തനിവല വഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനില

കുടനിവവള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗഭാമ  വനികേസന

പദതനി  2014-15-ല  ഉളവപടുത്തനി  140.00  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പദതനി ഘടകേങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന :

1.  വഭാടഭാനപളനി  മതലഗഭാമത്തനിവല  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  1,  16,  17,  18-ല

സലാംപട്ട്-  160  എലാംഎലാം/90  എലാംഎലാം എചട്ട്.ഡനി.പനി.ഇ.  വവപപനിലനനിനലാം

വവറഡര് വവലന.

2. വഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനിവല വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 9, 11, 12-ല സലാംപട്ട്-

110  എലാംഎലാം/90  എലാംഎലാം/  75  എലാംഎലാം  എചട്ട്.ഡനി.പനി.ഇ.  വവപപനില

നനിനലാം വവറഡര് വവലന.

3.  വഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനിവല വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര്  1, 17, 1-ല കകേടഭായ

വവപപട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കല.

4.  വഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനിവല വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര്  14-വല നനിലവനിലുള

കേനിണറനിലനനിനലാം  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  16-കലയട്ട്  75  എലാംഎലാം  വഴെനി

കുടനിവവളലാം എത്തനിക്കല.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായനിട്ടുള ടനി പദതനിയവട

വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിവല മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഗഭാമങ്ങള

193(6047)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില ഏവതഭാവക്ക റവനഡ്യൂ വനികല്ലജുകേളഭാണട്ട് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി

ഗഭാമങ്ങളഭായനി  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി

ഗഭാമങ്ങളനില വതഭാഴെനില സുരക്ഷനിതതസ്വവുലാം സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷനിതതസ്വവുലാം നനിലനനിര്ത്തു

ന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിവല മതലഗഭാമങ്ങള ഉളവപടുന്ന റവനഡ്യൂ വനികല്ലജുകേള

ചുവവട കചേര്ക്കുന :

കമ
നമ്പര്

മതലഗഭാമലാം ഉളവപടുന്ന റവനഡ്യൂ വനികല്ലജുകേള

1 മകഞശസ്വരലാം 1.  കുഞത്തൂര്
2.  വഹഭാസ്വബട്ടു

2 ഷനിറനിയ ഷനിറനിയ

3 കകേഭായനിപഭാടനി 1.  കുമ്പള
2.  വമഭാഗഭാല പുത്തൂര്

4 കേഭാവുകഗഭാളനി കുടട്ട് ലു

5 കേസബ 1.  അടുക്കത്തട്ട്ബയല
2.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

6 കേതീഴൂര് 1.  ചേന്ദ്രഗനിരനി
2.  കേളനഭാടട്ട്

7 കകേഭാടനിക്കുളലാം 1.  ഉദമ
2.  പളനിക്കര- II

8 പളനിക്കര പളനിക്കര

9 അജഭാനൂര് 1.  ചേനിത്തഭാരനി
2. അജഭാനൂര്

10 കഹഭാസ്ദര്ഗ്ഗട്ട് 1. കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്
2. ബല്ല
3. കഹഭാസ്ദര്ഗ്ഗട്ട്

11 പുഞഭാവനി കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്

12 വവതക്കടപ്പുറലാം 1.  പടന്ന
2.  നതീകലശസ്വരലാം

13 കേഭാടകങഭാടട്ട് 1.  വചേറുവത്തൂര്
2.  പനിലനികക്കഭാടട്ട്

14 പടന്നക്കടപ്പുറലാം വലനിയപറമ്പ

15 വലനിയപറമ്പ വലനിയപറമ്പ
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ജനില്ലയനില  കമലപറഞ  16  തതീരകദശ  മതലഗഭാമങ്ങള  കൂടഭാവത  ഒരു
ഉളനഭാടന  മതലഗഭാമവുമുണട്ട്.  തൃക്കരനിപ്പൂര്  ഉളനഭാടന  മതലഗഭാമത്തനില
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിവല മുഴവന ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ഉളവപടുന.
ആയതനിവന്റെ റവനഡ്യൂ വനികല്ലജുകേള വലതലസമഭായനിരനിക്കുവമനലാം അറനിയനിക്കുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഗഭാമങ്ങളനില  വതഭാഴെനില  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനട്ട്  KMFR  (Kerala  Marine  Fisheries  Regulation  Act)  ആക്ടട്ട്
ഫലപദമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വകുപട്ട് തലത്തനില ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വരുനണട്ട്.
കൂടഭാവത  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ജഭാഗതഭാ
സമനിതനികേളനില വകുപട്ട് കനിയഭാത്മകേമഭായനി ഇടവപടുകേയലാം, മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വകുപട്ട്  തലത്തനില  കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരനികേയലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  സുരക്ഷനിത  പഭാര്പനിട  സദൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭവനരഹനിതരഭായ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് 2 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായവുലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവനങ്ങള  നവതീകേരനിചട്ട്  വഭാസ
കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭവനനവതീകേരണത്തനിനട്ട്  50,000  രൂപ  വതീതവുലാം  വലക്തനിഗത
കടഭായട്ട് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  17,500  രൂപ വതീതവുലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിവല  മതലഗഭാമങ്ങളനില  വതഭാഴെനില  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  തഭാവഴെപറയന്ന പദതനികേള സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന :

1.  ഫ്രെഷട്ട്  ഫനിഷട്ട്  ടു  ആള  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  ഷനിറനിയ,  കകേഭായനിപഭാടനി
എന്നതീ  മതലഗഭാമങ്ങളനിവല  വതരവഞടുത്ത  11  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
മതലവനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  52,000  രൂപ  വതീതലാം  വനിലവരുന്ന
ഇനസുകലറഡട്ട്  കബഭാക്സട്ട്  ഘടനിപനിച  ഇരുചേക  വഭാഹനങ്ങള  വനിതരണലാം
വചേയ്തു.

2.  ആഴെക്കടല  മതലബനന  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  പളനിക്കര,  കേതീഴൂര്
എന്നതീ  മതലഗഭാമങ്ങളനിവല  വതരഞടുത്ത  21  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
55,000  രൂപ വതീതലാം വരുന്ന ആഴെക്കടല മതലബനന ഉപകേരണങ്ങള
വനിതരണലാം വചേയ്തു.

3.  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗഭാമ  വനികേസന  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  2013-14
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില വലനിയപറമ്പ  മതലഗഭാമത്തനില വതരവഞടുത്ത
20 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വവഫബര് കേടമരലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 40,000 രൂപ
വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനി.

1752/2018.
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ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേള

194(6048)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉവണങനില അവ എവനിവടവയല്ലഭാവമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനിവല കകേഭാഴെകഞരനിയനിലുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിവല തനിരുവണ്ണൂര് കകേഭാടണ് മനിലസട്ട് ജലാംഗ്ഷനട്ട് സമതീപവുലാം ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

വവവറസട്ട് ബഭാധമൂലലാം ചേവത്തഭാടുങ്ങുന്ന വചേമ്മേതീന

195(T†6049)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലവറസട്ട്  ബഭാധമൂലലാം  വചേമ്മേതീന  വലഭാപകേമഭായനി  ചേവത്തഭാടുങ്ങുന്നതുമൂലലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേനത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില
വപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി ആശസ്വഭാസ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) രഭാജലത്തനിനട്ട് വനികദശനഭാണലലാം കനടനിത്തരുന്ന വചേമ്മേതീന കൃഷനി കമഖലയവട
സുസനിര വനികേസനത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മതലസമൃദനി  II  പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി വചേമ്മേതീന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇനഷറനസട്ട്
പരനിരക്ഷ ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വചേമ്മേതീന കൃഷനി കമഖലയവട വനികേസനത്തനിനട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന
2015-2018  വര്ഷക്കഭാലയളവനില  മതലസമൃദനി  II  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഘടകേ  പദതനിയഭാണട്ട്  വപഭാക്കഭാളനി/  വവകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളനികലയലാം
സസ്വകേഭാരല കുളങ്ങളനികലയലാം വചേമ്മേതീന കൃഷനി.  പനി.സനി.ആര്.  വടസ്റ്റേട്ട് നടത്തനി ഗുണകമന്മ

† മഭാറനിവച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉറപട്ട്  വരുത്തനിയ  വചേമ്മേതീന  വനിത്തഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതട്ട്.
2016-17  വര്ഷലാം വചേമ്മേതീന കൃഷനി വചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  ഘടകേ  പദതനിക്കട്ട്
വഹക്ടറനിനട്ട്  20,000  രൂപയഭാണട്ട്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  3000  വഹക്ടര്  ഏരനിയയനില  വചേമ്മേതീനകൃഷനി  നടപനി
ലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ പദതനിയനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയവട സഹഭായത്തഭാലുള ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

196(6050)  ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : 
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം പദതനി
കേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കദശതീയ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയവട സഹഭായത്തഭാലുള ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഒരു  വതീടനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നലകുന്നതട്ട് ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
നലകുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കു
ന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസഭാന  സദൗകേരല  വനികേസനവുലാം
മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവുലാം  എന്ന  പദതനിയനിലവപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപയവട സമഗഭവന പദതനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനിപകേഭാരലാം  2600  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  നലകുന.
കൂടഭാവത ഭൂരഹനിതരഭായ 800 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനഭായനി  2-3  വസന്റെട്ട്  വവര  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവുലാം
ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.
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ഫനിഷറതീസട്ട് കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പദതനി പകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരലാം, വകേഭാല്ലലാം,

ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിവല  വതരവഞടുത്ത  ഫനിഷര്വമന

കകേഭാളനനികേളനില  250  ഭവനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനി

ക്കുനണട്ട്. കൂടഭാവത ബ്ലൂ വറവലഡ്യൂഷനനില (Blue Revolution) ഉളവപടുത്തനി കദശതീയ

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ ഭവന പദതനിപകേഭാരവുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കുള

വപഭാകപഭാസല അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 50  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കുന്ന

കദശനിയ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി  പകേഭാരലാം  (2016-17)  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില  ഒരു  ഭവനത്തനിനട്ട്  1,20,000  രൂപയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  ആയ  60,000  രൂപ  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുലാം.

(സനി) 2012-13 മുതല ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായമഭായനി

2  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതമഭാണട്ട് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  കദശതീയ

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ഭവന പദതനിപകേഭാരലാം  50  ശതമഭാനലാം  ആയ  60,000

രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി നലകുന്നതനിനട്ട് പുറവമ  80,000  രൂപ കൂടനി അധനികേ

ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചട്ട്  ആവകേ  1,40,000  രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി

നലകേനി വരുന.

(ഡനി)  കദശതീയ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ഭവന  പദതനിക്കഭായനി  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 20 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തതീരകദശ വനികേസന ഏജനസനി മുകഖനയള പദതനികേള

197(6051)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തതീരകദശ വനികേസന ഏജനസനി മുകഖന  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  അമനിത  പലനിശ  ഈടഭാക്കുന്ന  മഭാഫനിയകേളനിലനനിനലാം  പഭാവവപട

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനി

ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനവുലാം മഭാനവകശഷനി വനികേസനവുലാം എന്നതനിലവപടുത്തനി
കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ആവകേ  1773.5
ലക്ഷലാം  രൂപയവട  അടനിസഭാന  സദൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന.

കമ നമ്പര് പദതനിയവട കപരട്ട് തുകേ
(ലക്ഷത്തനില)

1 2 3

1 പുത്തനകതഭാപട്ട്  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  വഹലത്തട്ട്
വസന്റെറനിനു പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

366.00

2 കേണ്ണൂര് തയ്യനില പബനികേട്ട് വഹലത്തട്ട് വസന്റെറനിനട്ട്
പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

93.00

3 ഇളലാംകുന്നപുഴെ സബ്വസന്റെറനിനു പുതനിയ വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

30.00

4 വവലബറനി സകപഭാര്ടട്ട്, വലനിയപറമ്പ 43.00

5 പബനികേട്ട് കടഭായട്ട് വലറട്ട്- തയ്യനില മതലഗഭാമലാം 9.00

6 കേനഭാല  നവതീകേരണവുലാം  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനവുലാം

65.00

7 ജതീവകനഭാപഭാധനി സഹഭായലാം വസന്റെര്- കുമ്പളലാം 133.00

8 ആലപഭാടട്ട്  പഭാരത്തുരുത്തട്ട്  ഗവ.  എല.പനി.
സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ വകേടനിടലാം

153.00

9 ആലപ്പുഴെ നല്ലനനിക്കല ഗവ.  എല.പനി.  സ്കൂളനിനട്ട്
പുതനിയ വകേടനിടലാം

81.00

10 വകേഭായനിലഭാണനി  ഗവ.  മഭാപനിള  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിനട്ട്  പുതനിയ  അക്കഭാദമനികേട്ട്
കബഭാക്കട്ട്

375.00

11 പരപനങ്ങഭാടനി ഗവ.  എല.പനി.  സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ
അക്കഭാദമനികേട്ട് കബഭാക്കട്ട്

135.00

12 പഭാലവപടനി  ഗവ.  ഹയര്വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിനട്ട്
പുതനിയ അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കട്ട്

166.00



248       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

1 2 3

13 അങണവഭാടനി, (ഉളഭാള, തഭാലഭാഴെലാം, കകേഭാടയലാം) 20.00

14 അങണവഭാടനി, (വഭാടഭാനപനിളനി) 30.00

15 അങണവഭാടനി, തലകശ്ശേരനി 22.00

16 അങണവഭാടനി, കേസബ 23.00

17 കകേഭാമണ്  യൂടനിലനിറനി  വസന്റെര്,  കേണ്ണമഭാലനി,
വചേല്ലഭാനലാം

29.50

ആവകേ 1773.50

കൂടഭാവത 40.00  ലക്ഷലാം രൂപ അടങല തുകേയനില മരലനഭാടട്ട് മതലഗഭാമത്തനില
കൃത്രനിമപഭാരട്ട് നനികക്ഷപനിക്കല പദതനിയവട നനിര്വഹണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  2007-08  മുതല  മതലവഫഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  എന.ബനി.സനി.
എഫട്ട്.ഡനി.സനി./എന.എലാം.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  വവമകകഭാഫനിനഭാനസട്ട്  പദതനിവഴെനി  6
ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  വവമകകഭാഫനിനഭാനസട്ട്  വഭായകേള  നലകേനിവരുന.
2008-09  വര്ഷലാം  മുതല   മതലവഫഡട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പലനിശ
ഇളകവഭാടുകൂടനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വനനിതകേളക്കട്ട് മതല  വനിപണനത്തനിനട്ട്  പലനിശ
രഹനിത  വഭായഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  പദതനികേള  അമനിത  പലനിശ
ഈടഭാക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങവളകയഭാ,  വലക്തനികേവളകയഭാ  ആശയനിക്കഭാവത  വതഭാഴെനില
വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പകയഭാജനവപടുനണട്ട്.

ഫനിഷറതീസട്ട് സഭാപനങ്ങളനിവല സലാംവരണലാം

198(6052)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിവല ഫതീഷറതീസട്ട് വടകനിക്കല സ്ക്കൂളുകേളനില വഭാര്ഡന-കേലാം-ടഡ്യൂടര്
തസനികേയലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  ബകയഭാളജനി  അധലഭാപകേ  തസനികേയലാം  നനിലവനിലുകണഭാ  ;
ഇവല്ലങനില  പസ്തുത തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  നഭാളനിതുവവര  എവനഭാവക്ക നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  യൂണനികവഴനിറനികേളനില  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട
വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണലാം  50%-മഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ  ;  ഇതനില
30% ഫനിഷറതീസട്ട്, വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.സനി (VHSC)കകേഭാഴട്ട് വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
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കുടനികേളക്കട്ട് ലഭാററല എനടനിയഭായലാം ബഭാക്കനി 20% സലാംവരണലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേളുവട  മക്കളക്കുമഭായനി  സലാംവരണലാം  വചേയ്യഭാന  പദതനിയകണഭാ  ;  ഇക്കഭാരലത്തനില
എവനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകേ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിലുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കട്ട്  50%  വതഭാഴെനില
സലാംവരണലാം ഏര്വപടുത്തഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാര്ഡന-കേലാം-ടഡ്യൂടര് തസനികേ നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇലാംഗതീഷട്ട് തസനികേ നനിലവനിലനില്ല.
ഫനിഷറതീസട്ട്  സയനസട്ട്  പഠനിപനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്  തവന്നയഭാണട്ട്  ബകയഭാളജനി
പഠനിപനിക്കുന്നതട്ട്. കകേരളത്തനിവല ഫനിഷറതീസട്ട് വടകനിക്കല സ്കൂളുകേളനില ഓകരഭാ ഇലാംഗതീഷട്ട്
അദലഭാപകേ  തസനികേവതീതലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനികനഭാടട്ട്
ആവശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  വഭാര്ഡന-കേലാം-ടഡ്യൂടര്  തസനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്ന
തനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനില  12  ശതമഭാനമഭായനിരുന്ന  സലാംവരണലാം  20  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എങനിലുലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളനിലനനിനലാം നനിലവനില
സലാംവരണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനിപകേമഭായ  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കഭാറനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില
ആവശലമഭായ കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

മലപ്പുറലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫതീസട്ട്

199(6053)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിവല  ഫനിഷറതീസട്ട്  വഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  ഓഫതീസനില
നനിനലാം എത്ര കപരഭാണട്ട് ഡനികപഭായ്വമന്റെനിലൂവട മറട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനികലക്കട്ട് കപഭായനിട്ടുളതട്ട് ;

(ബനി) അധനികേ തസനികേ ഉളതുവകേഭാണഭാകണഭാ ഇവര് മറട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനികലയട്ട്
കപഭായതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയവട  കേനിഴെക്കട്ട്  ഭഭാഗത്തട്ട്  (നനിലമ്പൂര്,  വപരനിനലമണ്ണ,
മലപ്പുറലാം) ഏവതങനിലുലാം എക്സട്ട്വറനഷന ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഇവല്ലങനില
എക്സട്ട്വറനഷന ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

1752/2018.
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(ഡനി)  മലപ്പുറലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്വക്കതനിവര ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനില
എത്ര പരഭാതനികേളഭാണുളവതന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  വഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടറുവട  കപരട്ട്,
പരഭാതനിയവട കകേഭാപനി എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ; നടപടനി ലവകേനിയതനിനുള കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; ടനിയഭാവനതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാന്നഭാനനി ഫനിഷറതീസട്ട് വഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫതീസനിലനനിനലാം രണട്ട്
കപര്  പുനര്വനിനലഭാസലാംവഴെനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനില  കസവനലാം  അനുഷനിച്ചു
വരുന.

(ബനി) 4-7-2000-വല സ.ഉ.(പനി.) 187/2000/ത.സസ്വ.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവനിവല
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില പുനര്വനിനലഭാസലാം നലകേനിയതട്ട്.
ഉത്തരവട്ട് അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില  നനിലമ്പൂര്,  വപരനിനലമണ്ണ,  മലപ്പുറലാം   എന്നനിവനിട
ങ്ങളനില എക്സട്ട്വറനഷന ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല. മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിവല വഡപഡ്യൂടനി
ഡയറക്ടര് ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് വപഭാന്നഭാനനിയനിലഭാണട്ട്. എക്സട്ട്വറനഷന ഓഫതീസട്ട്
സഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  ശതീ.  വസയ്ദട്ട്
മുഹമ്മേദനിവനതനിവര  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  ഒരു  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട്  ഉത്തരകമഖല കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് അയച്ചു
വകേഭാടുത്തതഭായലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിടനിവല്ലനലാം  അറനിഞനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനിയവട
പകേര്പട്ട് അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

സലാംകയഭാജനിത മതലബനന വനികേസന പദതനി

200(6054)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   എലാം  .   നദൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സലാംകയഭാജനിത മതലബനന വനികേസന പദതനി നടപനി
ലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത
പദതനി പകേഭാരലാം നലകുന്നവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) മതലവഫഡനില അലാംഗങ്ങളഭായ പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിവല
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അവരുവട മതല വനിപണന സദൗകേരലങ്ങള വനിപുലമഭാക്കു
ന്നതനിനഭാവശലമഭായ വഭായഭാ സദൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനി
കേളഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി വഴെനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ഡനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഇടനനിലക്കഭാരനിലനനിനലാം  കേടബഭാദലതയനില
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുവട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പസ്തുത
പദതനി എങ്ങവനവയല്ലഭാലാം പകയഭാജനവപടുവമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കമഖലയനില  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്
മതലവഫഡട്ട്  മുകഖന  1985  മുതല  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  സലാംകയഭാജനിത  മതലവനികേസന  പദതനി.  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം
മതലവഫഡനില അഫനിലനികയറട്ട് വചേയ്തനിട്ടുള പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിവല
അലാംഗങ്ങളഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതലബനന  ഉപകേരണ  വഭായ,
മതലകലലലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  പവര്ത്തന മൂലധനലാം,  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് മതല
വനിപണനത്തനിനുലാം  സലാംസരണത്തനിനുമുള  അടനിസഭാന  സദൗകേരലലാം,  മതല
വനിപണനത്തനിനട്ട് വഭാഹന സദൗകേരലലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുന.

(സനി)  മതലവഫഡനില  അഫനിലനികയറട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുള  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില  അലാംഗങ്ങളഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതല  വനിപണന
സദൗകേരലലാം  വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  മതല  വനിണനത്തനിനുലാം,
സലാംസരണത്തനിനുലാം,  കലലഹഭാള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം,  കകറട്ട്സട്ട്,  ഇനസുകലറഡട്ട്
കബഭാക്സട്ട്  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  വഭായ  നലകുന.  കൂടഭാവത  മതലക്കചവടലാം  വചേയ്യുന്ന
പുരുഷനമഭാര്ക്കട്ട് കമഭാകടഭാര് വവസക്കനിള, പവര്ത്തന മൂലധനലാം എന്നനിവയലാം നലകുന.
തതീരകദശ കലലത്തനിനുലാം പവര്ത്തന മൂലധനലാം വഭായയഭായനി നലകേനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഇടനനിലക്കഭാരനിലനനിനലാം  കേടബഭാദലതയനില
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരകദശ  കലലലാം
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നനിശയനിച കലലക്കഭാരനവഴെനി നടത്തുകേയലാം ആയതനിനുളള
പവര്ത്തന  മൂലധനലാം  സലാംകയഭാജനിത  മതലവനികേസന  പദതനിവഴെനി  നലകുകേയലാം
വചേയ്യുന.  കൂടഭാവത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് വഭായയഭായനി നലകുന്നതട്ട് അവവര ഉപകേരണങ്ങളുവട ഉടമസരഭാകേഭാനുലാം
സഹഭായനിക്കുന.

1752/2018.
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കേഭായലുകേളുലാം തതീരകദശവുലാം ഇല്ലഭാത്ത ജനില്ലകേളനില ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി

201(6055) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മതലബനനവുലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭായലുകേളുലാം തതീരകദശവുലാം ഇല്ലഭാത്ത ജനില്ലകേളനില ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  എവനല്ലഭാലാം  പദതനി
കേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത മുഴവന പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മതലകൃഷനി ഉറപഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  ഇതനിനഭായനി നനിലവനില എവനങനിലുലാം പദതനികേളുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. തഭാവഴെപറയന്ന പദതനികേള ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1.  മതലസമൃദനി II

2.  നൂതന മതലകൃഷനി- പദര്ശന കുളങ്ങള /കമഭാഡല ഫനിഷട്ട് ഫഭാലാം

3.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ നതീലവനിപവലാം പദതനി.

(ബനി) 1.  ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി വനിപുലവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപട്ട് കനരനിടട്ട്  നടത്തനിവരുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് മതലസമൃദനി  II.  ടനി  പദതനിയനിലൂവട
കകേരളത്തനിവല  14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി അനുകയഭാജലമഭായ ശുദജല,  ഓരുജല പകദശങ്ങള
ഉപയക്തമഭാക്കനി മതലകൃഷനി നടത്തനിവരുന. സലാംസഭാനവത്ത ഉളനഭാടന മകതലഭാല്പഭാദനലാം
2015-2018  വര്ഷക്കഭാലയളവനില  1.5  ലക്ഷലാം  ടണ്  അധനികേമഭായനി  ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതഭാണട്ട് ടനി പദതനിയവട ലക്ഷലലാം.

2. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനവത്ത ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  നൂതന  മതലകൃഷനിയവട  വഡകമഭാണ്കസഷന  ഫഭാമുകേള/
പദര്ശന  കുളങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  5.50  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുകേയലാം പദതനി നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

3. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ നതീലവനിപവലാം
പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി
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വപഭാകപഭാസലുകേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
ഫണലാം നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. ടനി പദതനിയവട വനിവരങ്ങള ചുവവട കചേര്ക്കുന.

1. പുതനിയ കുളങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. മതലകുളങ്ങളുവട പുനരുദഭാരണലാം.

3. സമുദജലത്തനിവല കൂടുകൃഷനി.

4. ഓരുജലത്തനിവല കൂടുകൃഷനി.

5. ഉളനഭാടന മതലകേര്ഷകേര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം.

4.  വപഭായ്യ ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനില കേരനിമതീന,  പൂമതീന,  തനിരുത എന്നനിവയവട സമ്മേനിശ
മതലകൃഷനി,  നവതീന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേളഭായ  കേഭാളഭാഞനി  കൃഷനി,  വപഭാലാംപഭാകനഭാ
(അകമരനിക്കന ആകവഭാലനി)  എന്നനിവയവട കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമുള പൂമതീന വനിത്തുകേള വനിതരണലാം വചേയ്തുവരുന. കൂടഭാവത അഡഭാക്കട്ട്
മുകഖന  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനു  കേതീഴെനില  നഭാഷണല
അഡഭാപ്കറഷന  ഫണട്ട്  കഫഭാര്  വവക്ലമറട്ട്  വചേയ്ഞട്ട്  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
നബഭാര്ഡനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട വവകേപഭാടട്ട്-വപഭാക്കഭാളനി നനിലങ്ങളനിവല സലാംകയഭാജനിത
മതല-വനലകൃഷനി  എന്ന  പദതനി  (2015-2019),  ആലപ്പുഴെ  (100  വഹക്ടര്),
എറണഭാകുളലാം (100 വഹക്ടര്),  തൃശ്ശൂര് (100 വഹക്ടര്),  കേണ്ണൂര് (300 വഹക്ടര്) എന്നതീ
ജനില്ലകേളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി) മതലസമൃദനി II-വന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം മതലകൃഷനിക്കട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  ജലഭാശയങ്ങള  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില  അകേസ്വഭാകേളചര്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര  വതരവഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില
മതലകേര്ഷകേരുവട  കൂടഭായ്മ  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം
മതലകേര്ഷകേ ക്ലബ്ബുകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റെട്ട് വചേയര്മഭാനുലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസന  കേണ്വതീനറുമഭായ  പഞഭായത്തുതല  സ്റ്റേനിയറനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്നതട്ട്.

മതലസമൃദനി  II  പദതനിയവട  ഒന്നഭാലാം  (2015-16)  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില
സലാംസഭാനവത്ത  951  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  പദതനി  നടപനി
ലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചു.  കകേരളത്തനിവല 14  ജനില്ലകേളനിവല മുഴവന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിവലയലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  ശുദജല,  ഓരുജല  പകദശങ്ങള
ഉപയക്തമഭാക്കനി മതലസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  317.46  കകേഭാടനി  രൂപ
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വമഭാത്ത അടങലുലാം,  110.73  കകേഭാടനി  രൂപ ധനസഹഭായവുലാം  16,000  വഹക്ടര് കൃഷനി
വലഭാപനവുലാം  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവുലാം  കൃഷനി  രതീതനിയനിവലയലാം  മതല  ഇനങ്ങളനിവലയലാം
വവവവനിദലവലക്കരണവുലാം  35  ലക്ഷലാം വതഭാഴെനില ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം ഈ
പദതനിയനില ഊന്നല നലകുന.

ആഴെക്കടല മതലബനനലാം

202(6056)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പല പഭാരമ്പരല മതലവതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ആഴെക്കടല
മതലബനനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ വളങ്ങളുലാം മറട്ട് സകങതങ്ങളുലാം ലഭലമവല്ലന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇവവര ആഴെക്കടല മതലബനനത്തനിനട്ട് പഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള ആഴെക്കടല മതലബനനത്തനിനട്ട് പഭാപ്തരഭാക്കു
ന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാവയനലാം
ഈ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുളവതനലാം  അറനിയ്ക്കുകമഭാ  ;
ഇതനിനുള പരനിശതീലനലാം ഏതട്ട് ഏജനസനി വഴെനി എങ്ങവന നലകേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
വതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  50  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടട്ട്
58.275 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്ന 'ആഴെക്കടല മതലബനനലാം' പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത
പരമ്പരഭാഗത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള ആഴെക്കടല മതലബനനലാം കപഭാതഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള ആഴെക്കടല മതലബനനത്തനിനട്ട് പഭാപ്തരഭാക്കു
ന്നതനിനുള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി 'ആഴെക്കടല മതലബനനലാം' എന്ന പദതനിയനില
ആസൂത്രണലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. ടനി പദതനി പകേഭാരലാം ആദല വര്ഷലാം on board training-നട്ട്
ആയനി 17.50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേ വകേഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനുള പരനിശതീലനലാം CIFNET
അവല്ലങനില  ഫനിഷറതീസട്ട്  സര്കവ  ഓഫട്ട്  ഇനഡല  (FSI)  വഴെനി  നലകേഭാനഭാണട്ട്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ആഴെക്കടല മതലബനന കബഭാട്ടുകേളനില  long  lining,  trolling,
drift  gill  netting എന്നനിവ  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
ഉപകേരണങ്ങളഭായ  Echo  sounders,  VHF  Radio,  Automatic  identification
system,  Rescue  and  Safety  Equipments  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം
മലറന എഞനിനുകേള പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം പരനിശതീലനലാം നലകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സസ്വനമഭായനി വതീടനില്ലഭാത്ത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള

203(6057)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇകപഭാൾ  സസ്വനമഭായനി വതീടനില്ലഭാത്ത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനിൽ

ഏതഭാനുലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  2016-17  വര്ഷവത്ത  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില

ഉളവപടുത്തനി വതീടനിനുള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; ഉവണങനില

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ബനി) ഏവതഭാവക്ക ജനില്ലകേളനിലനനിന്നട്ട് എത്ര വതീതലാം അകപക്ഷകേവര ഇതനിനഭായനി

പരനിഗണനിക്കുലാം ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  കേവണത്തുന്നതനിനുള  മഭാനദണവമനഭാണട്ട്  ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ഡനി)  ബഭാക്കനിയള  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടനിനുള  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാന

എവനങനിലുലാം പദതനികേളുകണഭാ ; ഉവണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിടലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്

2016-17 വര്ഷലാം 10,000 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല തുകേ വരുന്ന 'സമഗ ഭവന പദതനി'

നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഭവന രഹനിതരഭായ 2600 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്

വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് 2 ലക്ഷലാം  രൂപ വതീതവുലാം ഭൂരഹനിതരഭായ 800 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് 2-3 വസന്റെട്ട് വവര സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 6 ലക്ഷലാം

രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കൂടഭാവത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനവുലാം മഭാനവകശഷനി

വനികേസനവുലാം എന്ന പദതനിയനിലവപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ഫനിഷര്വമന കകേഭാളനനി
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നവതീകേരണ  പദതനിപകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറലാം,

കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിവല  വതരവഞടുത്ത  ഫനിഷര്വമന  കകേഭാളനനികേളനിവല

ഭവനരഹനിതരഭായ 250 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  500

ലക്ഷലാം  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേടലഭാകമണത്തനില  ഭൂമനിയലാം  വതീടുലാം  നഷ്ടവപട

248  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കട്ട്  വസഷലല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്

ഗ്രൂപനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 50  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കുന്ന

കദശതീയ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ഭവന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  1640

ലക്ഷലാം  രൂപയവട  വപഭാകപഭാസല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. പദതനിയനില 800 ഭവനങ്ങളഭാണട്ട് ശനിപഭാര്ശ വചേയ്തനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) (2016-17) സമഗ ഭവന പദതനി, ഫനിഷര്വമന കകേഭാളനനി നവതീകേരണലാം,

എന്നനിവ പകേഭാരലാം ജനില്ലകേളനില അനുവദനിച യൂണനിറ്റുകേളുവട വനിവരലാം ചുവവട കചേര്ക്കുന :

കമ
നമ്പര് ജനില്ല സമഗ ഭവന

പദതനി
കകേഭാളനനി

പുനരുദഭാരണലാം ആവകേ

1 തനിരുവനനപുരലാം 800 88 888

2 വകേഭാല്ലലാം 350 123 473

3 ആലപ്പുഴെ 500 13 513

4 എറണഭാകുളലാം 150 .. 150

5 തൃശ്ശൂര് 50 .. 50

6 മലപ്പുറലാം 400 24 424

7 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 250 .. 250

8 കേണ്ണൂര് 50 .. 50

9 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 50 .. 50

10 കകേഭാടയലാം .. 2 2

11 പഭാലക്കഭാടട്ട് .. .. ..

12 പത്തനലാംതനിട .. .. ..

ആവകേ 2600 250 2850
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കേടലഭാകമണത്തനില  വതീടുലാം  ഭൂമനിയലാം  നഷ്ടവപടവരുവട  പുനരധനിവഭാസലാം
സലാംബനനിച  പദതനിപകേഭാരലാം  യൂണനിറ്റുകേളുവട  ജനില്ലതനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്  തഭാവഴെ
വകേഭാടുക്കുന.

കമ നമ്പര് ജനില്ല ശനിപഭാര്ശ വചേയ്ത യൂണനിറട്ട്

1 തനിരുവനനപുരലാം 186

2 വകേഭാല്ലലാം 10

3 ആലപ്പുഴെ 36

4 എറണഭാകുളലാം 0

5 തൃശ്ശൂര് 2

6 മലപ്പുറലാം 10

7 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3

8 കേണ്ണൂര് 0

9 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1

ആവകേ 248

കദശതീയ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ ഭവന പദതനിപകേഭാരലാം ശനിപഭാര്ശ വചേയ്ത
യൂണനിറ്റുകേളുവട ജനില്ലതനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് തഭാവഴെ വകേഭാടുക്കുന.

കമ
നമ്പര്

ജനില്ല

കദശതീയ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ
ഭവന പദതനി (ശനിപഭാര്ശ

വചേയ്തതട്ട്)

1 2 3

1 തനിരുവനനപുരലാം 120

2 വകേഭാല്ലലാം 120

3 ആലപ്പുഴെ 120

4 എറണഭാകുളലാം 100

5 തൃശ്ശൂര് 40

6 മലപ്പുറലാം 110

7 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 70

1752/2018.
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1 2 3

8 കേണ്ണൂര് 70

9 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 30

10 കകേഭാടയലാം 10

11 പഭാലക്കഭാടട്ട് 5

12 പത്തനലാംതനിട 5

ആവകേ 800

(സനി)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിപകേഭാരലാം വതീടട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അര്ഹതവപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  തതീരകദശ കമഖലയനില സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനലാം എന്ന ലക്ഷലസഭാക്ഷഭാത്ക്കഭാര
ത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

മതലബനന രലാംഗവത്ത അനധനികൃത പവൃത്തനികേള തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി

204(6058)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന  പനി. : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലബനന  കബഭാട്ടുകേളുലാം  കടഭാളറുകേളുലാം  മത്തനി,  കേനിളനിമതീന,  അയല,
കൂനല, കേണവ, ആകവഭാലനി തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി മതലങ്ങളുവട കുഞങ്ങവള അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  തതീറ,  വളലാം  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  ഫഭാക്ടറനികേളനികലയട്ട്  കേയറനി
അയയ്ക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  'വളലാം  പനിടനിക്കല'  എന്ന  കപരനില  അറനിയവപടുന്ന  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം,
'വവബ കേലഭാചട്ട്  '  എന്ന കപരനില കേടലനിവന്റെ  അടനിത്തടനിലുള  നക്ഷത്ര മതലങ്ങള,
ശലാംഖുകേള,  കേടലവചള്ളുകേള എന്നനിവവയയലാം  പനിടനിചട്ട്  വനിലക്കുന്നതുമൂലലാം  കേടലനിവന്റെ
ആവഭാസ വലവസ തകേരുന്നതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത അനധനികൃത പവൃത്തനികേള തടയന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം നടപടനി
കേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആയതട്ട്  തടയന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  ഹഭാര്ബറുകേളനിലുലാം
ഏകേതീകൃത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേഭാഴെനിത്തതീറ,  വചേമ്മേതീന  തതീറ,  കേഭാലനിത്തതീറ  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  വളലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി മതലക്കുഞങ്ങവള അനലസലാംസഭാനങ്ങളനികലയട്ട് കേടത്തുന്നതട്ട്
ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  2012-ല  16,000  ടണ്  മതലക്കുഞങ്ങവള  പനിടനിചട്ട്  ഈ
ആവശലത്തനിനഭായനി കേര്ണ്ണഭാടകേയനികലയട്ട് കേയറനി അയചതഭായനി  CMFRI-യനിലനനിന്നട്ട്
ലഭലമഭായ കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുന.  തുടര്ന്നട്ട് കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുകേയലാം 14 ഇനലാം മതലങ്ങളുവട കുഞങ്ങവള പനിടനിക്കുന്നതട്ട് നനികരഭാധനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവുലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  CMFRI-യവട  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കടഭാളറുകേള  കേടലനിവന്റെ
അടനിത്തടനില മതലബനനലാം നടത്തുന്നതനിലൂവട  കകേരള സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ സമുദ
പകദശങ്ങളനില  (പധഭാനമഭായലാം വകേഭാല്ലലാം,  വകേഭാചനി)  പലതരലാം ശലാംഖു കപഭാലുള കതഭാടു
മതലങ്ങള,  കേടലവചളട്ട്,  നക്ഷത്ര മതലങ്ങള എന്നനിവയലാം  വലയനിലവപടഭാറുണട്ട്.
ഇതനില  അലങഭാര  മൂലലമുളവ  വതക്കന  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില  shell  industry-യനില
മൂലല വര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങളഭായനി രൂപഭാനരവപടുത്തഭാറുണട്ട്.

(സനി) വചേറുമതലങ്ങവള പനിടനിവചടുക്കുന്നതട്ട് മതലസമ്പത്തനിവന പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടതനിവന  തുടര്ന്നട്ട്  14  ഇനലാം  മതലങ്ങളുവട
വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറവപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടുതല ഇനലാം മതലങ്ങവള ഈ പടനികേയനില ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  നനിയമപഭാലനലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  മവവറന
എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  കകേഭാസ്റ്റേല  കപഭാലതീസട്ട്,  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഗഭാര്ഡട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിവന
ശക്തനിവപടുത്തുകേയലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവരനിലനനിന്നട്ട് പനിഴെ ഈടഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തുവരുന.

(ഡനി)  മതലബനന കബഭാട്ടുകേളുലാം  വളങ്ങളുലാം  ഇപകേഭാരലാം  നനിയമവനിരുദമഭായ
പവൃത്തനികേള  വചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയഭാന  കകേരള  മവവറന  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  വറഗുകലഷന
ആക്ടനിവല  വലവസകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  കബഭാടട്ട്  ഇമ്പദൗണട്ട്  വചേയ്തട്ട്  പനിഴെ
നലകേഭാറുണട്ട്.  വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനിവചടുക്കുന്നതട്ട്  മതലസമ്പത്തനിവന
പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന  എന്നതട്ട്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  എടുത്തു  വരുന.  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ  സുസനിര
പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനി  ശുപഭാര്ശ  വചേയ്ത  പങഭാളനിത്ത  പരനിപഭാലന
സമനിതനികേള എല്ലഭാ മതലബനന ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന തരത്തനില കകേരള
മവവറന ഫനിഷനിലാംഗട്ട് വറഗുകലഷന ആക്ടനില കഭദഗതനി വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1752/2018.
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പുതുവവവപട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന വനികേസനലാം

205(6059)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  രഭാജലവത്ത പധഭാനവപട ഓരുജല ഗകവഷണ കകേന്ദ്രമഭായ പുതുവവവപട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  പഠനത്തനിനുമഭായള  ഫനിഷറതീസട്ട്
യൂണനികവഴനിറനി കേലഭാമ്പസനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില എന്നകത്തയട്ട് ആരലാംഭനി
ക്കഭാനഭാകുവമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതുവവവപട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷവന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  തനിരുത,  കേണമ്പട്ട്,  പൂമതീന തുടങ്ങനിയ മതലയനിനങ്ങളുവട വനിത്തുലപഭാദനവുലാം
വനിപണനവുലാം ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ഹഭാചറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം പദതനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  എങനില ഇതനിനഭായനി  എത്ര തുകേയഭാണട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുളവതനലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള തുടര്നടപടനികേള എവനഭാവക്കവയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുവവവപട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  പഠനത്തനി
നുമഭായള ഫനിഷറതീസട്ട് യൂണനികവഴനിറനി കേലഭാമ്പസനിവന്റെ പവര്ത്തനലാം പൂര്ണ്ണകതഭാതനില
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഏകേകദശലാം ഒരു വര്ഷകത്തഭാളലാം സമയവമടുക്കുലാം.

(ബനി)  പുതുവവവപട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷവന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കേണല
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രവുലാം വനഭാമനി വചേമ്മേതീന ഫഭാമുലാം ഹഭാചറനിയലാം,  പരമ്പരഭാഗത ഓരുജല
ഫഭാമുലാം ഇകപഭാള തവന്ന ഇവനിവട പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. BFSc വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
എല്ലഭാവര്ഷവുലാം അവരുവട കകേഭാഴനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായള പരനിശതീലനലാം നലകേനി വരുന്നതട്ട്
ഇവനിവടയഭാണട്ട്.  MFSc,  PhD  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  അവരുവട  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ആവശല
ങ്ങളക്കുലാം  കപഭാജക്ടുകേളക്കുമഭായനി  ഇവനിവടവത്ത  സദൗകേരലലാം  പകയഭാജനവപടു
ത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  മധല  കകേരളത്തനിവല  പധഭാനവപട  വവഭാകക്കഷണല  ഹയര്
വസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിവല  (വവകേപമലാംഗലലാം,  കേടമക്കുടനി,  ഞഭാറയല,  കതവര,
അര്ത്തുങല)  വനിദലഭാര്തനികേള അവരുവട ഓണ് കജഭാബട്ട് പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഈ  കസ്റ്റേഷവനയഭാണട്ട്  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്.  കുകഫഭാസനിവന്റെ  കേതീഴെനില
ഫനിഷറതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന കലഭാകകേഭാത്തര ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കേനിടപനിടനിക്കുന്ന
തരത്തനില ഒരു വസന്റെര് ഓഫട്ട് എക്സലനസട്ട് ഇന സവവസ്റ്റേനബനിള അകേസ്വഭാകേളചര് &
അനനിമല വഹലത്തട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  വസന്റെറനിനട്ട്  കേതീഴെനില  ഇതനിവന്റെ  പതതല്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഹഭാചറനിലാംഗട്ട്
വടകകഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഉചേനിതമഭായ  സഭാകങതനികേവനിദല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വവകേമഭാറുന്നതനിനുള പദതനിയലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. തനിരുത, കേണമ്പട്ട്, പൂമതീന
തുടങ്ങനിയ മതലയനിനങ്ങളുവട വനിത്തുലപഭാദനവുലാം വനിപണനവുലാം ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണള
ഹഭാചറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ഡനി)  രണട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയവട  അടങല  പദതനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നഭാഷണല ഫനിഷറതീസട്ട് വഡവലപ്വമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില ഒരു
കകേഭാടനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നബഭാര്ഡനില  നനിനള  തുകേയലാം  80  ലക്ഷലാം  രൂപ
എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.  സബ്സനിഡനിയമഭാണട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം തവന്ന പദതനിക്കുള തുകേ
ലഭനിക്കുവമന്നട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള നനികഷധനിക്കുന്നതനിവനതനിവര നടപടനി

206(6060)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിവല മതലകമഖല വനിദലഭാര്തനികേളുവട വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലല
ങ്ങള  സലാംബനനിച  47/2014/മ.തു.വ.  ഉത്തരവനില  പതനിപഭാദനിക്കുന്ന  പകേഭാരലാം
മതലകമഖലഭാ  വനിദലഭാര്ഥനികേളനിലനനിനലാം  അഡനിഷന  സമയത്തുലാം  തുടര്  പഠന
കേഭാലയളവനിലുലാം  യഭാവതഭാരുവനിധ  ഫതീസുലാം  ഈടഭാക്കുവഭാന  പഭാടനില്ല  എന്ന  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം  സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുളവപവടയള  മുഴവന  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇക്കഭാരലത്തനില എവനഭാവക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; 47/2014/മ.തു.വ. ഉത്തരവട്ട്
കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഭനിച്ചുവവന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) 47/2014/മ.തു.വ.  ഉത്തരവനില പറയന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങവള
കുറനിച്ചുള  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസരുവട  അജതയവട  ഫലമഭായനി
കകേരളത്തനിവല വനിവനിധ കകേഭാഴ്സുകേളനിവല  വനിദലഭാര്തനികേളുവട  വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലല
ങ്ങള നനികഷധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉവണങനില ഇക്കഭാരലത്തനില
നഭാളനിതുവവര എവനഭാവക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവനില  നനിഷര്ഷനിക്കുന്നകപഭാവല  എല്ലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വനിദലഭാര്തനികേളനില നനിനലാം ഫതീസട്ട്
ഈടഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 47/2014/മ.തു.വ.  ഉത്തരവട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിവന്റെ ശദയനില വകേഭാണവന്നനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  47/2014/മ.തു.വ.  ഉത്തവട്ട്  പകേഭാരലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാ
സഭാനുകൂലലലാം  നലകേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനില  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുണഭാകുന്ന  സലാംശയങ്ങള
ഡയറക്ടകററട്ട്  തലത്തനിലുലാം  അതനിനട്ട്  ഉപരനിയഭായളവ  ഗവണ്വമന്റെട്ട്  തലത്തനിലുലാം
തതീര്പഭാക്കഭാറുണട്ട്.

മതലകമഖലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം അനുവദനിക്കഭാന
നടപടനി

207(6061)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിവല  മതലകമഖലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ  2  വര്ഷവത്ത  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  15  കകേഭാടനി
രൂപയഭാവണന്നതട്ട് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില പസ്തുത തുകേ അടനിയനരമഭായനി
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുകമഭാ; ആയതനിനട്ട് നഭാളനിതുവവര എവനഭാവക്ക നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്നതുമൂലലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ടനി.സനി.-യലാം, മഭാര്ക്കട്ട് ലനിസ്റ്റുലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  അടനിസഭാന സദൗകേരലത്തനിവന്റെ അപരലഭാപ്തത, വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരമനില്ലഭായ്മ
എന്നനിവ കേഭാരണലാം കകേരളത്തനിവല 8 ഫനിഷറതീസട്ട് വടകനിക്കല സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം മതലകമഖലഭാ
വനിദലഭാര്തനികേള  പഠനിക്കഭാന  വരഭാത്ത  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പകേരലാം കഡ കസഭാകളഴട്ട്-വന അഡനിഷനഭാക്കഭാന ഉത്തരവനിറക്കനി
യതനില വലഭാപകേ പതനികഷധമുളതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  എടട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്കുളുകേകളയലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല
സ്ക്കൂളഭാക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മുന  വര്ഷങ്ങളനില  മതലതവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  ബഡ്ജറനില
ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലലാം  യഥഭാസമയലാം  അനുവദനിക്കു
ന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിടനില്ല.  ഈ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
2015-16 വര്ഷലാം വവരയള കുടനിശ്ശേനികേ പൂര്ണ്ണമഭായലാം തതീര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി വനിവനിധ
ജനില്ലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയട്ട്
ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  ഏകേകദശലാം  15  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭലര്തന  വഴെനി
കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്  വപഭാകപഭാസല  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല  തുകേ  ലഭലമഭായനില്ല.
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കമല  സഭാഹചേരലത്തനില  15  കകേഭാടനി  രൂപ  അഡതീഷണല  ഓതവവറകസഷന  വഴെനി
നലകുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള  10  ഫനിഷറതീസട്ട്  വടകനിക്കല  സ്കൂളുകേവളയലാം
രഭാജലഭാനര  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മതലങ്ങളുവട മൂലലവര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങളനില വവവവനിദലലാം

208(6062)  ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   വനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതലങ്ങളുവട മൂലലവര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങളനില ലവവനിദലലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
തനിനുലാം അവയവട ഗുണനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുളവതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) മതല സലാംസരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുവടയലാം ഫനിഷട്ട് മഭാളുകേളുവടയലാം സഭാപനത്തനി
നഭായള  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് ;

(സനി) കദശതീയ മതലവനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട മതീന ഉണക്കഭാനുള
യൂണനിറ്റുകേള, മൂലലവര്ദനിത മതല ഉലപന്നങ്ങളക്കുള യൂണനിറ്റുകേള, ഐസട്ട് പഭാന്റുകേള,
കകേഭാളഡട്ട്  കസ്റ്റേഭാകറജുകേള,  ഓക്ഷന  ഹഭാളുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മൂലലവര്ദനിത മതല ഉലപന്നങ്ങള വനിപണനിയനിവലത്തനി
ക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മൂലലവര്ദനിത മതല
ഉലപന്നങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണ വനിപണന രലാംഗകത്തയട്ട് കേടന്നനിരനിക്കുന.  ശുചേനിതസ്വമുള
അനരതീക്ഷത്തനില  കസഭാളഭാര്  ഡയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉണക്കനിവയടുത്തട്ട്  ആധുനനികേ
പഭാകക്കജനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പഭായട്ട് വചേയ്ത വനിവനിധയനിനലാം ഉണക്ക മതല
ഉലപന്നങ്ങള 'ഡനിഷട്ട് കകേരള' എന്ന ബഭാനഡനില വനിപണനിയനിവലത്തനിക്കുന.
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മൂലലവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങളഭായ  അചഭാറുകേള,  മതീന  കേടട്ട് ലറ്റുകേള  എന്നനിവ
മതലവഫഡട്ട്  വഎസട്ട്  &  ഫ്രെതീസനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  വഴെനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  മതലവഫഡട്ട്  ഫനിഷട്ട്
ബൂത്തുകേള വഴെനി വനിതരണലാം വചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിവല അഴെതീകക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിവല അഴെതീക്കല എന്നനിവനിടങ്ങളനില ഫനിഷട്ട് കപഭാസ്സസ്സനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേള
KSCADC  മുകഖന സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി.  സല ലഭലത
കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിവല  പദതനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിവല
അഴെതീക്കലനില ഫനിഷട്ട് കപഭാസസനിലാംഗട്ട് വസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  കദശതീയ  മതല  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാവട
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  34  ആധുനനികേ ശുചേനിതസ്വ മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള കകേരള സലാംസഭാന
തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  സഭാപനിക്കുകേയലാം  3
ശുചേനിതസ്വ മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  (തനിരുവനനപുരലാം  2,  കകേഭാടയലാം  1)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനി
ക്കുകേയലാം വചേയ്യുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

209(6063)   ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവനങ്ങള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഭവനലാം പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നലകേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  കേവണത്തുന്നതനിനുള  മഭാനദണങ്ങള
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വചേലവഴെനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വവളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസനവുലാം മഭാനവകശഷനി വനികേസനവുലാം എന്നതനിലവപടുത്തനി
4000 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് 2000 ലക്ഷലാം രൂപയവട
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പദതനി  ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാവത  ഫനിഷര്വമന  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണ പദതനി പകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,
മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിവല  വതരവഞടുത്ത  ഫനിഷര്വമന
കകേഭാളനനികേളനിവല  500  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  250
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  കമല പദതനികേള പകേഭാരലാം  ഭവന പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  50,000
രൂപ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കമല  പദതനികേളുവട  നനിര്വഹണ
ത്തനിനഭായനി 2250 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് വചേലവഴെനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിവന്റെ പദതനികേള

210(6064)  ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡട്ട്  മുഖഭാനരലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  അവര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  ധനസഹഭായലാം
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേളുവട കക്ഷമത്തനിനഭായനി തഭാവഴെപറയന്ന 19 പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. ഗ്രൂപട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട് പദതനി.

2. മതലബനന  സമയകത്തഭാ  വതഭാട്ടുപനിന്നഭാവലകയഭാ  അപകേടലാം
വകേഭാണല്ലഭാവത ആകേസനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല ഉണഭാകുന്ന മരണത്തനിനട്ട്
ആശനിതര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം.

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്

1752/2018.
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3. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി.

4. വപനഷന.

5. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആശനിതരുവട  മരണഭാനനര
വചേലവുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി.

6. ആലാം ആദ്മനി ബതീമ കയഭാജന.

7. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളവട  മരണകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  ആശനിതര്
ക്കുള ധനസഹഭായ പദതനി.

8. എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.  പരതീക്ഷയനില  ഉന്നത  വനിജയലാം  കനടുന്ന
വര്ക്കട്ട് കേലഭാഷട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്.

9. കുടുലാംബ സലാംവനിധഭാന പദതനി.

10. മഭാരകേകരഭാഗ ചേനികേനിതഭാ പദതനി.

11. വചേയര്മഭാനസട്ട് റനിലതീഫട്ട് ഫണട്ട്.

12. കബഭാര്ഡനിവന്റെ പകതലകേ ധനസഹഭായലാം.

13. പസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള ധനസഹഭായ പദതനി.

14. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കപഭാതഭാഹന പദതനി.

15. കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനി.

16. വനിധവഭാ വപനഷന.

17. കേഭായനികേ  വനികനഭാദ  മതരത്തനില  വനിജയലാം  കനടുന്നവര്ക്കട്ട്
കപഭാതഭാഹന പദതനി.

18. തണല പദതനി

19. അപകേടലാംമൂലമുണഭാകുന്ന തഭാലക്കഭാലനികേ അവശതയട്ട് ധനസഹഭായ
പദതനി.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  1986  വസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഗ്രൂപട്ട്  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. വനിശദഭാലാംശലാം തഭാവഴെ വകേഭാടുക്കുന.

അപകേട മരണലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ

മതലബനന കവളയനില അപകേടലാം മൂലലാം കേഭാണഭാതഭാകേല 5 ലക്ഷലാം രൂപ
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അപകേടലാംമൂലലാം സനിരവുലാം പൂര്ണ്ണവുമഭായ അവശത 5 ലക്ഷലാം രൂപ

അപകേടലാംമൂലലാം സനിരവുലാം ഭഭാഗനികേവുമഭായ അവശത 2.5 ലക്ഷലാം രൂപ

അപകേടമരണമടഞ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ സഹഭായലാം

5,000  രൂപ  പകേഭാരലാം
പരമഭാവധനി  10,000
രൂപ

അപകേടലാംമൂലലാം  24  മണനിക്കൂറനിലധനികേലാം  ആശുപത്രനിയനില
കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനികക്കണനി വരുന്നവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

25,000 (പരമഭാവധനി)

മകതലഭാലപന്നങ്ങളുവട മൂലലവര്ദനയ്ക്കുലാം കേയറ്റുമതനി 
വര്ദനയ്ക്കുമുള പദതനികേള

211(6065)   ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .   നദൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മകതലഭാലപന്നങ്ങളുവട  മൂലലവര്ദനയഭായലാം  കേയറ്റുമതനി  വര്ദനയഭായലാം
എവനഭാവക്ക പദതനികേളഭാണുളവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേയറ്റുമതനി  തഭാല്പരലഭാര്തലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  ശുചേനിതസ്വ
പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം യൂകറഭാപലന യൂണനിയന നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണലാം പുലര്ത്തു
ന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഹഭാര്ബറുകേളുലാം  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  വസന്റുറുകേളുലാം  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
നവതീകേരനിക്കഭാന പദതനിയകണഭാ ;

(ഡനി)  മതലവനിപണന രലാംഗത്തട്ട് ഇടത്തട്ടുകേഭാരുവട ചൂഷണലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി
വചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മൂലലവര്ദനിത  മതല  ഉലപന്നങ്ങള
വനിപണനിയനിവലത്തനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന

1752/2018.
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മൂലലവര്ദനിത  മതല  ഉലപന്നങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  വനിപണന  രലാംഗകത്തയട്ട്
കേടന്നനിരനിക്കുന.  ശുചേനിതസ്വമുള  അനരതീക്ഷത്തനില  കസഭാളഭാര്  ഡയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഉണക്കനിവയടുത്തട്ട് ആധുനനികേ പഭാകക്കജനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പഭായട്ട് വചേയ്ത
വനിവനിധയനിനലാം  ഉണക്കമതല  ഉലപന്നങ്ങള  'ഡനിഷട്ട്  കകേരള'  എന്ന  ബഭാനഡനില
ഇതനികനഭാടകേലാം വനിപണനിയനിവലത്തനിച്ചു കേഴെനിഞ.

മകതലഭാലപന്നങ്ങളുവട  മൂലല  വര്ദനയഭായലാം  കേയറ്റുമതനി  വര്ദനയ്ക്കുഭായലാം
ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  ശുചേനിതസ്വ  നനിലവഭാരലാം  യൂകറഭാപലന  യൂണനിയന
നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാനദണത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.
പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി നനിലവനില പൂര്ത്തതീകേരനിച ഹഭാര്ബറുകേളുകടയലാം ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
വസന്റെറുകേളുകടയലാം നവതീകേരണലാം നടത്തനി വരുന.

മൂലല  വര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങളഭായ  അചഭാറുകേള,  മതീന  കേടട്ട് ലറ്റുകേള  എന്നനിവ
മതലവഫഡട്ട്  വഎസട്ട്  &  ഫ്രെതീസനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  വഴെനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  മതലവഫഡട്ട്  ഫനിഷട്ട്
ബൂത്തുകേള വഴെനി വനിപണനലാം വചേയ്തു വരുന.

(സനി)  കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട കകേരള
സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനവഴെനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  34
ആധുനനികേ  ശുചേനിതസ്വ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  മൂന്നട്ട്
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  (തനിരുവനനപുരലാം-2,  കകേഭാടയലാം-1)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനി
ക്കുകേയലാംവചേയ്യുന.  കൂടഭാവത  മതലവഫഡട്ട്  വഴെനി  നടപഭാക്കുന്ന  ഓചനിറ,  അഞല,
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അരൂര്  മതലമഭാര്ക്കറനിവന്റെ
നവതീകേരണത്തനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഹഭാര്ബറുകേളുലാം  ഫനിഷട്ട്
ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേളുലാം എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി. പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി നവതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  മതല  വനിപണന  രലാംഗത്തട്ട്  ഇടത്തട്ടുകേഭാരുവട  ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന
തനിവന്റെ ആദല പടനിയഭായനി തതീരകദശ കലലലാം വഴെനി ആദല വനിലപനയനില സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഇടവപടുനണട്ട്.  ഇതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേതീകേരനിച  കലല
സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനില  വരുത്തുവഭാനുലാം,  അതുവഴെനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വമചവപട വനില ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നതനിനുലാം കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

മതലത്തനിവന്റെ  ചേനില്ലറ  വനിലപനയനില  ഇടവപടുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി  29  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ട്ടുകേള  നനിലവനില
പവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  പുതുതഭായനി  20  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ട്ടുകേള  കൂടനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഹരനിത കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി

212(6066) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 269

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനിയനില വനിഭഭാവന വചേയ്തനിരനിക്കുന്ന പവൃത്തനി

കേള എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയവട  പതതീക്ഷനിത  അടങല  തുകേ  എത്രയഭാവണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ടനി പദതനി എന്നകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിവന്റെ കേടലത്തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം തതീരകദശ കമഖലയവട

സര്കവഭാന്മുഖമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായള  ഒരു  സമഗ

വനികേസന പദതനി ലക്ഷലമനിടട്ട്  ''കകേഭാസ്റ്റേല കേണക്ടനിവനിറനി ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര്''  എന്ന

കപരനില  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിവന്റെ  ഒരു  pre-feasibility  analysis

report  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ടനി  പദതനിയവട  വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) അടങല തുകേ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള പറയഭാറഭായനിടനില്ല.

(സനി)  ടനി  പദതനി  4  വര്ഷലാംവകേഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനി

ട്ടുളതട്ട്.

കേളത്തറ പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

213(6067) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിവല  പളളുരുത്തനിവയ  തതീരകദശകമഖലയമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന്ന കേളത്തറ പഭാലത്തനിവനറ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന

തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുളള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത പഭാലത്തനിവനറ നനിര്മ്മേഭാണ കേരഭാര് ആരഭാണട്ട് ഏവറടുത്തനിട്ടുളളതട്ട് ;
കേരഭാര് പകേഭാരലാം എന്നഭാണട്ട് പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതട്ട് ;  ആയതട്ട് എന്നകത്തയട്ട്

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പഭാലത്തനിവനറ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുളള  തുകേ
എത്രവയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; പസ്തുത ഭരണഭാനുമതനിയവട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിവല  നമ്പലഭാപുര  കേഭാടനിപറമ്പട്ട്  പഭാലത്തനിവന്റെ
(കേളത്തറ പഭാലലാം) നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള 21-1-2013-നട്ട്  ആരലാംഭനിചനിരുന.

140 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ ടനി പവൃത്തനിക്കട്ട് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകേനി  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഏറവുലാം  കുറഞ  നനിരക്കട്ട്
കരഖവപടുത്തനിയ  ശതീ.  ടനി.  പനി.  ആന്റെണനി,  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  പഭാര്ടട്ട്ണര്,  അലങഭാര്
കേണ്സക്ഷന കേമ്പനനി, കതഭാടത്തനില, നടക്കഭാടട്ട് പനി.ഒ.,  എന്ന ദര്ഘഭാസുകേഭാരനുമഭായനി
10-12-2012-ല കേരഭാറനില ഏര്വപടുകേയലാം 21-1-2013-നട്ട് പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തു.  കേരഭാര് പകേഭാരലാം പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി  10  മഭാസലാം ആയനിരുന. ആയതട്ട്
പകേഭാരലാം  19-10-2013-നട്ട്  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭായനിരുന.  എന്നഭാല
പഭാലത്തനിവന്റെ  ഡനിവവസനനില  മഭാറലാം  വന്നതനിവന  തുടര്ന്നട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരന  പവൃത്തനി
വചേയ്യുവഭാന  വനിസമ്മേതനിക്കുകേയണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  ടനിയഭാവന  പവൃത്തനിയനിലനനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി പവൃത്തനി ടനിയഭാളുവട  നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില പുനനഃകമതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പസ്തുത പഭാലത്തനിവന്റെ പുനനഃകമതീകേരനിച പവൃത്തനിയവട നനിര്മ്മേഭാണ കേരഭാര്
ഏവറടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശതീമതനി  വഡയ്സനി കജഭാസട്ട്,  നരനിക്കുളലാം  ഹദൗസട്ട്,  കേഭാഞ്ഞൂര്
പനി.ഒ., എറണഭാകുളലാം എന്നയഭാളഭാണട്ട്.

കേരഭാര്പകേഭാരലാം പവൃത്തനിയവട പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി  300  ദനിവസമഭാണട്ട്.
17-12-2015-ല  കേരഭാര്  വച  പവൃത്തനി  16-10-2016-ല  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ
തഭായനിരുന.  എന്നഭാല  ഡനിവവസനനില  ഉണഭായ  വലതലഭാസലാംമൂലലാം  പവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  2017  ആഗസ്റ്റേട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി
പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമന്നട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  പസ്തുത പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി   140  ലക്ഷലാം രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഭരണഭാനുമതനിയവട പകേര്പട്ട് ഇകതഭാവടഭാപലാം ഉളടക്കലാം
വചേയ്യുന.*

വകേഭാല്ലലാം പരവൂരനില മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായള പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്

* വവലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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214(6068)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വകേഭാല്ലലാം,  പരവൂര്,  വതക്കുലാംഭഭാഗത്തട്ട് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനഭായള  സനി.ഡബ്ളത.പനി.ആർ.എസട്ട്.-വന്റെ  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത ഹഭാര്ബറനിനഭായള പരനിസനിതനി  പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനിൽ എന്നട്ട് ആരലാംഭനിച്ചുവവനലാം അതട്ട് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  കേനിടനിക്കഴെനിഞഭാല  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാ
നുവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  എവനങനിലുലാം
തടസ്സമുവണങനില ആയതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാല്ലലാം,  പരവൂര്  വതക്കുലാംഭഭാഗത്തട്ട്  മനിനനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി CWPRS നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളനില

1. Mathematical model studies for shoreline changes;

2.  Mathematical  studies  for  Wave  tranquility  എന്നനിവയവട
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  CWPRS  നടത്തുന്ന  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  CWPRS  നടത്തുന്ന മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പരനിസനിതനി  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  CRZ  status  report
വസസ്സനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  CRZ/EIA  ക്ലനിയറനസട്ട്,
വപഭാലഡ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനില  നനിനള  എന.ഒ.സനി.  എന്നനിവ  ലഭലമഭായ
കശഷലാം  പദതനി  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പസ്തുത  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  തടസ്സങ്ങവളഭാനലാം
ഇല്ല.

സലാംസഭാനവത്ത കേശുവണനി ഉലപഭാദനലാം

215(6069)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര ടണ്  കേശുവണനിയഭാണട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 2011 മുതല നഭാളനിതുവവരയള ഉല്പഭാദനലാം, വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട്, ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേശുവണനിയവട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിച പദതനിയവട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ല  സലാംസഭാനവത്ത  കേശുവണനി  (കതഭാടണനി)  ഉല്പഭാദനലാം
ഏകേകദശലാം 72,000 വമടനികേട്ട് ടണ്ണഭാണട്ട്.

(ബനി) 

വര്ഷലാം ഉല്പഭാദനലാം (വമടനികേട്ട് ടണ്)

2011-12 73000

2012-13 76960

2013-14 83120

2014-15 80000

2015-16 72000

(സനി)  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  വഹക്ടര്
സലത്തട്ട് കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുന. ഇതനില നഡ്യൂ ഗഭാര്ഡന
സതീമനില  2000  വഹക്ടര്  (4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫട്ട്)  വപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി
കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി 1000 വഹക്ടര് (2 ലക്ഷലാം)
വവതകേള, 'മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവട്ട് '  കുടുലാംബശതീ, വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി എന്നനിവ വഴെനി
സ്കൂളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സലങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  1250  വഹക്ടര്  (2.5
ലക്ഷലാം)  വവതകേള  വനിതരണലാം  വചേയ്തു  വരുന.  കകേരളത്തനിവല  സല  ദദൗര്ലഭലലാം
പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേവണത്തനി
കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൃഷനി,  വനലാം,  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വപഭാതുകമഖല
യനിലുള തരനിശട്ട്  സലങ്ങളനിലുലാം സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിലുമുള തരനിശട്ട്  സലങ്ങളനിലുലാം
കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനില  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്
മുകഖനയലാം  മറട്ട്  വസഭാവവസറനികേള  മുകഖനയലാം  സലാംഭരനിചട്ട്  സലാംസഭാന  കേശുവണനി
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വനിലയ്വക്കടുക്കുന്ന  കേഭാരലവുലാം  സജതീവ  പരനിഗണന
യനിലഭാണട്ട്.  ആനഭാപകദശനില സലലാം പഭാടത്തനിവനടുത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വചേയ്യഭാനുള
പദതനി സലാംബനനിചട്ട് ആനഭാപകദശട്ട് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

സസ്വകേഭാരല കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേളനിവല കൂലനി
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216(6070)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരല  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേളനിവല
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചതനികനക്കഭാള  കുറഞ  കൂലനിയഭാണട്ട്
നലകുന്നവതന്ന വനിവരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കൂലനി,  തൂക്കലാം എന്നനിവയനില വവടനിപട്ട്  നടത്തുന്ന സസ്വകേഭാരല കേശുവണനി
ഫഭാക്ടറനി  ഉടമകേളവക്കതനിവര  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്  ;
ഇത്തരത്തനില നടപടനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള ഫഭാക്ടറനികേളുവട ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേശുവണനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള  കൂലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം വമചവപട വതഭാഴെനില സദൗകേരലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയനര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമപകേഭാരമുള  കുറഞ  കൂലനി  നലകേഭാത്തതഭായ  ഏതഭാനുലാം
ഫഭാക്ടറനികേളുവട വനിവരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അകസഭാസനികയറഡട്ട്  കേഭാഷഡ്യൂ,  ചേനിറയഭാടനി-പുനുക്കന്നൂര്-വകേഭാല്ലലാം,  സുപതീലാം
കേഭാഷഡ്യൂ  ഇനഡസതീസട്ട്  വഞനിമുക്കട്ട്-  വപരുമ്പുഴെ-വകേഭാല്ലലാം,  അലകഫഭാണ്സഭാ  കേഭാഷഡ്യൂ-
പളനിമണ്-വകേഭാല്ലലാം  എന്നതീ  ഫഭാക്ടറനികേളനില  4-10-2016-ല  പരനികശഭാധന നടത്തനി.
പരനികശഭാധനഭാ  ഉത്തരവുകേള നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  യൂനുസട്ട്
കേഭാഷഡ്യൂ  ഫഭാക്ടറനി-പഴെകുറനി-വനടുമങ്ങഭാടട്ട്-തനിരുവനനപുരലാം  എന്ന  ഫഭാക്ടറനിവക്കതനിവര
കകേസട്ട് ഫയല വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണനി വലവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

217(6071)   ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കേശുവണനി വലവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിവല
സര്ക്കഭാര് എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനവത്ത ഫഭാക്ടറനികേളക്കഭാവശലമഭായ കേശുവണനി ഇവനിവടത്തവന്ന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കുകമഭാ  ;  ഇതു
സലാംബനനിച പഠനലാം നടത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
1752/2018.
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(എ)  കേശുവണനി  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷകന്റെയലാം  കേഭാപക്സനികന്റെയലാം  കേതീഴെനിലുള
40  ഫഭാക്ടറനികേള  ആവശലമഭായ  കതഭാടണനി  ലഭലമഭാക്കനി  ഇതനിനകേലാം  തുറന
പവര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസ്വകേഭാരല  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനപവര്ത്തനിപനി
ക്കുന്നതനിവന സലാംബനനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന ഫനിഷറതീസട്ട്  &  കേഭാഷത  വലവസഭായവുലാം
വകുപ്പുമനനിയലാം  ബഹു.  മുഖലമനനിയലാം  പകതലകേലാം  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുകേയലാം
ഈ  കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  പശങ്ങള  വലവസഭായനികേളനില  നനിനലാംതവന്ന
മനസ്സനിലഭാക്കനി  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയമഭാണട്ട്.  ബഹു.  മുഖലമനനി
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില  കതഭാടണനി  വവകേവശമുളവര്  ഫഭാക്ടറനി  തുറക്കഭാത്ത
വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  മുഖലമനനി  കേശുവണനി  വലവസഭായനികേകളഭാടട്ട്
അഭലര്തനിക്കുകേയലാം  വചേയ്തനിരുന.  കൂടഭാവത  കേഭാഷഡ്യൂ  വസഷലല  ഓഫതീസറുവട
കനതൃതസ്വത്തനില ഫഭാക്ടറനികേളനില പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം കതഭാടണനി ലഭലമഭായനിട്ടുലാം
തുറന്നട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കണവമന്നട്ട് ആവശലവപടട്ട് കനഭാടതീസട്ട്
നലകുകേയലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ആഭലനര കതഭാടണനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിവനടുത്തട്ട്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതടക്കമുള
വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത
കേശുവണനിയനില  നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള കേഭാവപക്സട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകപഭാഴലാം  അടഞകേനിടക്കുന്ന സസ്വകേഭാരല
കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള മുകഖന അവവരടുത്ത വഭായ പുനനഃകമതീകേരനിക്കു ന്നതനിനുലാം പുതനിയ വഭായ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  അര്ഹമഭായ  കകേസുകേളനില  തനിരനിചടവനിനട്ട്  വമഭാറകടഭാറനിയലാം
പഖലഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലവുലാം  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്ക  വപട  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി
മുഖഭാനരലാം ശമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ആഭലനര  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദനക്കുറവഭാണട്ട്  കേശുവണനി  വലവസഭായലാം
കനരനിടുന്ന  പധഭാന  പശങ്ങളനിവലഭാന്നട്ട്  എന്ന  തനിരനിചറനികവഭാവട  സര്ക്കഭാര്  ഈ
പശവത്ത വളവര ഗദൗരവകത്തഭാവട കേഭാണുകേയലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയപഖലഭാപനത്തനില
ഉളവപടുത്തുകേയലാം,  ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനഭായനി വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഭൂമനി  പഭാടത്തനി
വനടുത്തട്ട്  കേശുവണനി  കൃഷനി  വചേയ്യഭാനുള  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങളുവട  വവകേവശത്തനിലുള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത  ഭൂമനിയനിലുലാം  കേശുവണനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭായനി  കേശുവണനി
വലവസഭായ വകുപ്പുമനനി 17-10-2016-ല ബഹു. കൃഷനി വകുപട്ട് മനനിയവടയലാം ബഹു.
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയവടയലാം  മറട്ട്  പമുഖരുവടയലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം
നടത്തുകേയണഭായനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചേവറ മണലത്തനിവല മഭാരനിവവടലാം ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടട്ട്
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218(6072)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേവറ  മണലത്തനിവല  നതീണകേരയനില  സഭാപനിചനിട്ടുള  മഭാരനിലടലാം
ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടനില നനിലവനില നടത്തുന്ന കകേഭാഴ്സുകേള ഏവതഭാവക്ക ;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിചട്ട്  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടനിവന്റെ  പവര്ത്തനലാം
വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നതീണകേരയനില  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കപഭാര്ടട്ട്  വമക്കഭാനനിക്കല  വര്ക്കട്ട്
കഷഭാപട്ട് നനിലവനില വകേഭാല്ലത്തഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതട്ട് നതീണകേരയനികലക്കട്ട് മഭാറനി
പവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നതീണകേര  മഭാരനിവവടലാം  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടനില  നനിലവനില  രണട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള
നടക്കുനണട്ട്.

1. 4 days Boat Crew Training Programme.

2. 5 days 1st class Master/ 1st class Engineer Training Programme.

(ബനി)  മഭാരനിവവടലാം ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂടനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട്ട് ഡയറക്ടര്
ജനറല  അലാംഗതീകേരനിച  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  നതീണകേര തുറമുഖത്തനില കേപല ഗതഭാഗതവുലാം അനുബന പവര്ത്തനവുലാം
നനിലവനില ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  വമക്കഭാനനിക്കല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വര്ക്കട്ട് കഷഭാപട്ട്
വകേഭാല്ലകത്തയട്ട്  മഭാറനിയതട്ട്.  നതീണകേര  തുറമുഖലാം  പവര്ത്തന  നനിരതമഭാകുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില ടനി ആവശലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട് യൂണനികവഴനിറനിയവട കേലഭാമ്പസുകേള

219(6073)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവുലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ഫനിഷറതീസട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിക്കട്ട്  എത്ര  കേലഭാമ്പസുകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുളവതനലാം അവ എവനിവടവയഭാവക്കയഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിയവട  കേതീഴെനില  പവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നവതനലാം അവ ഏവതല്ലഭാലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാവണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതുലവപട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  എത്ര  സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്
1752/2018.



276       കകേരള നനിയമസഭ                                നവലാംബര് 4, 2016

നനിലവനില  പവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്നവതനലാം  പവർത്തനിക്കുന്നനിവല്ലങനില  അതനിവന്റെ
കേഭാരണവമനഭാവണനലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  സ്കൂള പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ഇതുവവര
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളവത്ത  പനങ്ങഭാടട്ട്,  പുതുവവവപനിവല  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന,
തനിരുവനനപുരവത്ത തനിരുവല്ലലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി മൂന്നട്ട് കേലഭാമ്പസുകേളഭാണുളതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില 7 സ്കൂളുകേളഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

1.  സ്കൂള ഓഫട്ട് അകേസ്വഭാകേളചര് ആനഡട്ട് ബകയഭാവടകകഭാളജനി.

2.  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  റനികസഭാഴസട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  ആനഡട്ട്
ഹഭാര്വവസ്റ്റേട്ട് വടകകഭാളജനി.

3.  സ്കൂള ഓഫട്ട് അകേസ്വഭാടനികേട്ട് ഫുഡട്ട് കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ആനഡട്ട് വടകകഭാളജനി.
4.  സ്കൂള ഓഫട്ട് ഓഷലന സയനസട്ട് ആനഡട്ട് വടകകഭാളജനി.
5.  സ്കൂള ഓഫട്ട് ഫനിഷറനി എനവകയഭാണ്വമന്റെട്ട്.
6.  സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാകനജുവമന്റെട്ട് ആനഡട്ട് എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട്.
7.   സ്കൂള ഓഫട്ട്  ഓഷലന എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആനഡട്ട്  അണര് വഭാടര്

വടകകഭാളജനി.
ആറട്ട് സ്കൂള പനങ്ങഭാടട്ട് കേലഭാമ്പസനിലുലാം ഒരു സ്കൂള പുതുവവവപട്ട് കേലഭാമ്പസനിലുമഭാണട്ട്.

(സനി)  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  ഓഷലന  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആനഡട്ട്  അണര്  വഭാടര്
വടകകഭാളജനി ഫനിഷറതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന കേലഭാമ്പസനിലഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം വചേയ്തനിട്ടുളവതങനിലുലാം
അവനിടുവത്ത  അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  ഇകപഭാള
പനങ്ങഭാടട്ട്  കേലഭാമ്പസനിലഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
തതീരുന്ന മുറയട്ട് പുതുവവവപട്ട് കേലഭാമ്പസനില പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അനലലാം നനിനകപഭാകുന്ന മതലയനിനങ്ങളുവട വനിത്തട്ട് കശഖരണലാം

220(6074)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട് യൂണനികവഴനിറനിയവട കേതീഴെനിലുള പുതുലവപട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷനനിലനനിനലാം  തനിരുത,  കേണമ്പട്ട്,  പൂമതീന  തുടങ്ങനിയ  മതലയനിനങ്ങളുവട
വനിത്തുകേള കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  2000  മുതല  2015  വവരയള കേഭാലയളവനില ലഭനിച മതല
വനിത്തുകേള എത്രവയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മതലവനിത്തനിവന്റെ  എണ്ണത്തനില  കുറവട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുവണങനില  എന്തു
വകേഭാവണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി)  അനലലാം  നനിനകപഭാകുന്ന  തനിരുത,  കേണമ്പട്ട്,  പൂമതീന  തുടങ്ങനിയ  മതല
ഇനങ്ങളുവട  വലാംശവര്ദനവനിനഭായനി  കകേരള  ഫനിഷറതീസട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി  എവനല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളളവതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുത,  കേണമ്പട്ട്,  പൂമതീന  തുങ്ങനിയ  മതല  ഇനങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഏവറ  പനിയതരമഭാവണങനിലുലാം  ഇവയവട  വലഭാവസഭായനികേഭാ
ടനിസഭാനത്തനിലുള  പജനനലാം  (വചേവവന്നയനിലുള  സനി.വഎ.ബനി.എ.-യവട  ചേനില
ഗകവഷണ  കനടങ്ങവളഭാഴെനിച്ചു  നനിര്ത്തനിയഭാല)  ഇനലയനിലത്തവന്ന  വവശശവഭാവസ
യനില  ആവണനലാം  പറയഭാലാം.  അതനിനഭാല  പകൃതനിയനില  നനിനള  വനിത്തുകേള
തവന്നയഭാണട്ട്  90  ശതമഭാനലാം  കപരുലാം  കൃഷനിക്കഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്.  ഫനിഷറതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷനുലാം ഇങ്ങവനയഭാണട്ട് മതലവനിത്തുകേള കശഖരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) 2000-2015 വവരയള കേഭാലയളവനില ഏകേകദശലാം അഞ്ചു ലക്ഷകത്തഭാളലാം
കുഞങ്ങവള  വവശശവഭാവസയനില  കശഖരനിചട്ട്  യഥഭാവനിധനി  തതീറകേള  വകേഭാടുത്തട്ട്
വനിരല  വലുപത്തനിലഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  2010-നട്ട്  കശഷലാം
ഇങ്ങവന ലഭനിക്കുന്ന കുഞങ്ങളുവട അളവനില ഗണലമഭായ കുറവട്ട് വന്നനിട്ടുളതഭായഭാണട്ട്
മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുളതട്ട്.  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  ആയനിരത്തനില  തഭാവഴെ
കുഞങ്ങവള  മഭാത്രകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.  അതുവകേഭാണട്ട്  തവന്ന  ഓരുജല  കേര്ഷകേര്
മതലവനിത്തുകേളുവട രൂക്ഷമഭായ ദദൗര്ലഭലലാം കനരനിടുനണട്ട്.

(സനി)  മതലവനിത്തനിവന്റെ ലഭലത കുറയന്നതനിനട്ട്  പല കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.  ദതീര്ഘ
വതീക്ഷണമനില്ലഭാത്തതുലാം  അശഭാസതീയവുമഭായ  മനുഷല  ഇടവപടലുകേളഭാണട്ട്  എല്ലഭായനിട
കത്തയലാം  കപഭാവല  ഇതനിവന്റെയലാംമൂലകേഭാരണലാം.  കസ്റ്റേഷവന  അറബനിക്കടലുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന  ആര്.എലാം.പനി.  കേനഭാലനിവന്റെ  ആഴെക്കുറവുലാം  ജലമലനിനതീകേരണവുലാം
അതനിലൂവട  വരുമഭായനിരുന്ന  കുഞങ്ങളുവട  എണ്ണത്തനില  ഏവറ  കുറവട്ട്  വരുത്തനി
യനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാവത  വകേഭാചനിന  കപഭാര്ടട്ട്  ടസ്റ്റേനിവന്റെ  നനിരനരമഭായ  ഡഡ്ജനിലാംഗുലാം
തന്മൂലമുള  വവളത്തനിവന്റെ  കേലക്കവുലാം,  എല.എന.ജനി.,  വഎ.ഒ.സനി.,  ബനി.പനി.
സനി.എല. തുടങ്ങനിയ കേമ്പനനികേളുവട വന കതഭാതനിലുള നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഒരു  പരനിധനിവവര  വപഭാരുന്ന  മതലങ്ങള  ഇവനിവട  നനിനലാം  അകേനകപഭാകേഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇവവയല്ലഭാലാം  തവന്ന  മതല  കുഞങ്ങളുവട  ദദൗര്ലഭലത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന.

(ഡനി) ഈ വസന്റെറനിനട്ട് കേതീഴെനില ഇതനിവന്റെ പതതല്പഭാദനലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് ഹഭാചറനിലാംഗട്ട്
വടകകഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഉചേനിതമഭായ  സഭാകങതനികേവനിദല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വവകേമഭാറുന്നതനിനുമുള  പദതനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുത,  കേണമ്പട്ട്.
പൂമതീന  തുടങ്ങനിയ  മതല  ഇനങ്ങളുവട  വനിത്തുല്പഭാദനവുലാം  വനിപണനവുലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചു
വകേഭാണള ഒരു ഹഭാചറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5915,  5923,  5957,  5971,  5974,  5975,  5977,
5989  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുവട  ഉത്തരങ്ങള  എഡനിറനിലാംഗട്ട്  ബഭാഞനില
ലഭലമഭായനിടനില്ല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II.  അടനിയന്തരപ്രകമയവം

വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനവം

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര് :  സവംസസ്ഥാനതത്തെ  പല  സലങ്ങളനിലവം  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളവം
കൂട്ടബലസ്ഥാതവംഗങ്ങളവം സസ്ത്രീകേതള അപമസ്ഥാനനിക്കുന്ന സവംഭവങ്ങളവം കേക്വകട്ടഷന് സവംഘങ്ങളതട
അക്രമങ്ങളവം  വത്യസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുന്നതുമൂലവം  ഗുരുതരമസ്ഥായ  സനിതനിവനികശേഷവം  സൃഷനിചനിരനി
ക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് തടയസ്ഥാനവം  പ്രതനികേതള  കേതണ്ടെത്തെസ്ഥാനവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന
ഭസ്ഥാഗത്തെണ  വസ്ത്രീഴ്ച  ഉണ്ടെസ്ഥാകുന്നുതവന്നണ  മസ്ഥാത്രമല്ല  പ്രതനികേള്ക്കണ  ഒത്തെസ്ഥാശേ തചെയസ്ഥാന്
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായനിട്ടസ്ഥാണണ  മസ്ഥാധത്യമ  പ്രവര്ത്തെകേര്  സൂചെനിപനിക്കുന്നതണ.
അതസ്ത്രീവ  ഗുരുതരമസ്ഥായ   ഇഇൗ  സനിതനിവനികശേഷവം  സവംബനനിചണ  സഭസ്ഥാനടപടനികേള്
നനിര്ത്തെനിവചണ  ചെര്ച  തചെയണതമന്നസ്ഥാവശേത്യതപട്ടണ  സര്വ്വശസ്ത്രീ  അനനില്  അക്കര,
തകേ.  എവം.  ഷസ്ഥാജനി,  അനൂപണ കജക്കബണ എന്നസ്ത്രീ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട അവംഗങ്ങള് റൂള്  50
പ്രകേസ്ഥാരവം കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസണ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ. 

മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി പട്ടനികേജസ്ഥാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നസ്ഥാക്ക സമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം
നനിയമവവം  സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം  പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .
ബസ്ഥാലന്)  :  സര്, സവംസസ്ഥാനതത്തെ  പല  സലങ്ങളനില്  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളവം
കൂട്ടബലസ്ഥാതവംഗങ്ങളവം സവംഭവനി ക്കുന്നതസ്ഥായനി ആകരസ്ഥാപനിചസ്ഥാണണ ശസ്ത്രീ. അനനില് അക്കര
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനണ  കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസണ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതണ.  ഇതനില്  ആതകേ  അഞണ
കകേസ്സുകേളസ്ഥാണണ  സൂചെനിപനിക്കുന്നതണ.  രതണ്ടെണവം  ബലസ്ഥാതവംഗ  കകേസ്സുകേളവം  മ മൂതന്നണവം
സസ്ത്രീകേതള അപമസ്ഥാനനിച കകേസ്സുകേളമസ്ഥാണണ. 

ഒന്നണ, തൃശ്ശൂര് വടക്കസ്ഥാകഞരനി സക്വകദശേനിനനിയസ്ഥായ, 34 വയസ്സുള്ള യുവതനിതയ 2014
ഏപ്രനില്  മസ്ഥാസവം  അവസസ്ഥാന  ആഴ്ചയനിതല  ഒരു  ദനിവസവം  ഉചയണ  ഒരു  മണനികയസ്ഥാതട
തലപനിള്ളനി  തസ്ഥാലൂക്കനില്  മനിണസ്ഥാലൂര്  വനികല്ലജനില്  പറങ്ങനസ്ഥാടണ  വസ്ത്രീട്ടനില്  ജയന്തന്
യുവതനിയുതട  ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിനണ  അപകേടവം  സവംഭവനിച്ചുതവന്നുവം  ഉടന്  കേസ്ഥാറനില്  തചെല്ലണ
തമന്നുവം  കഫസ്ഥാണനിലൂതട  അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.  തുടര്ന്നണ  യുവതനിതയ  ജയന്തനവം
ജയന്തതന  അനജന്  ജനിനസ്ത്രീഷണ,  ബനിനസ്ത്രീഷണ,  ഷനിബു  എന്നനിവരുവം  കചെര്ന്നണ  കേസ്ഥാറനില്
കേയറ്റനിതക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  തനിരുവള്ളക്കസ്ഥാവനിനടുത്തുള്ള  ആതളസ്ഥാഴനിഞ്ഞ  വസ്ത്രീട്ടനില്വചണ
ബലസ്ഥാതവംഗവം  തചെയ്തുതവന്നുവം  നഗ്നചെനിത്രങ്ങതളടുത്തുതവന്നുവം  പരസ്ഥാതനിയനില്  പറയുന്നു.
2015  ജനവരനി,  തഫബ്രുവരനി,  മസ്ഥാര്ചണ മസ്ഥാസങ്ങളനില് ജയന്തന് നഗ്നചെനിത്രവം കേസ്ഥാണനിചണ
ഭസ്ത്രീഷണനിതപടുത്തെനി വസ്ത്രീണ്ടുവം ബലസ്ഥാതവംഗവം തചെയ്തുതവന്നണ കേസ്ഥാണനിചണ യുവതനി 13-8-2016-ല്
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തൃശ്ശൂര് ജനില്ലസ്ഥാ  വനനിതസ്ഥാതസല്  ഡനിവവ.എസണ.പനി.  മുമസ്ഥാതകേ  ഒരു പരസ്ഥാതനി  നല്കേനി.
പരസ്ഥാതനിയനില് 2014-ലവം  2015-ലമസ്ഥാണണ  ബലസ്ഥാതവംഗവം  നടന്നതസ്ഥായനി   പറയുന്നതണ.
13-8-2016-തല  പരസ്ഥാതനി,  തൃശ്ശൂര്  തമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനില്
ലഭനിചതനിതന അടനിസസ്ഥാനത്തെനില് IPC 376(d), 566(1)  എന്നസ്ത്രീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്ഥാരവം
വക്രവം  നമര്  1651/16  ആയനി  കകേസണ  രജനിസ്റ്റേര്  തചെയണ   കപരസ്ഥാമവംഗലവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
ഇന്തസക്ടര് അകനക്വഷണവം നടത്തെനിയനിട്ടുള്ളതസ്ഥാണണ.  17-8-2016-നണ  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിയുതട
തമസ്ഥാഴനി കരഖതപടുത്തെനിയതനില് പരസ്ഥാതനി അടനിസസ്ഥാനരഹനിതമസ്ഥാതണന്നുവം ജയന്തനണ കേടവം
തകേസ്ഥാടുത്തെനിരുന്ന മൂന്നരലക്ഷേവം  രൂപ  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനസ്ഥായനി  വക്കസ്ത്രീലനിതന  നനിര്കദ്ദേശേ
പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണണ  പരസ്ഥാതനി  നല്കേനിയതതന്നുവം അറനിയനിച്ചു.  അകനക്വഷണ ഉകദത്യസ്ഥാഗസതന
അകപക്ഷേ പ്രകേസ്ഥാരവം  വടക്കസ്ഥാകഞരനി  മജനികസ്ട്രേറ്റണ  164  Cr.PC  പ്രകേസ്ഥാരവം  യുവതനിയുതട
തമസ്ഥാഴനി കരഖതപടുത്തെനിയകപസ്ഥാള് ഇക്കസ്ഥാരത്യവം ആവര്ത്തെനിചനിട്ടുളളതസ്ഥാണണ.  ഇഇൗ കകേസനില്
കുറ്റകൃതത്യവം  നടന്നനിട്ടനിതല്ലന്നണ  മജനികസ്ട്രേറ്റനിനമുന്നനില്  തമസ്ഥാഴനി  നല്കേസ്ഥാന്  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്  കപ്രരനിപനിതചന്നുവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനി  തപരുമസ്ഥാറനിതയന്നുമുളള
പരസ്ഥാതനി  വസ്ഥാര്ത്തെസ്ഥാമസ്ഥാധത്യമങ്ങളനിലൂതട  ഇന്നതലയസ്ഥാണണ  (3-11-2016)  പുറത്തു വന്നതണ.
ഇതുസവംബനനിചണ  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസവം  കൂടസ്ഥാതത  അകനക്വഷണവം  നടത്തെനി  കുറ്റവസ്ഥാളനികേതള
നനിയമത്തെനിനമുന്നനില്  തകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനിനണ  ഗവണ്തമനണ  കേമസ്ത്രീഷണര്  ഓഫണ
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിനണ  ഇന്നതലത്തെതന്ന  നനിര്കദ്ദേശേവം  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  അതനസരനിചണ
ഗുരുവസ്ഥായൂര് എ.സനി.പനി. അകനക്വഷണവം നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണണ. 

രണ്ടെണ,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ  തചെര്പ്പുളകശ്ശേരനി  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനില്
ഉലസ്ഥാകക്കസ്ഥാടണ തനല്ലസ്ഥായനി എന്ന സലത്തെണ തസ്ഥാമസനിക്കുന്ന 18 വയസ്സുള്ള രണ്ടെസ്ഥാവം വര്ഷവം
ബനി.എ.  വനിദത്യസ്ഥാര്തനിനനിതയ  26-10-2016-നണ  ഉചയണ  രകണ്ടെകേസ്ഥാല്  മണനിമുതല്
കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായ  സവംഭവത്തെനില്  തപണ്കുട്ടനിയുതട  സകഹസ്ഥാദരതന  പരസ്ഥാതനിയുതട
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  കകേരള  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ആക്ടണ  വകുപണ  57  പ്രകേസ്ഥാരവം  വക്രവം  നമര്
856/2016  ആയനി  തചെര്പ്പുളകശ്ശേരനി  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസണ  രജനിസ്റ്റേര്
തചെയ്യുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.  ഇഇൗ  കകേസണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  അകനക്വഷനിക്കുകേയുവം
31-10-2016-നണ യുവതനിതയ തകേസ്ഥാല്ലത്തുനനിന്നുവം കേതണ്ടെത്തുകേയുവം തുടര്ന്നണ തപണ്കുട്ടനിയുതട
തമസ്ഥാഴനി  കരഖതപടുത്തെനി  വവദത്യപരനികശേസ്ഥാധനയണ  വനികധയമസ്ഥാക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.
വവദത്യപരനികശേസ്ഥാധനയനില് വലവംഗനികേകവഴ്ച നടന്നുതവന്നണ തവളനിവസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  K.P.
ആക്ടനിതല  57  വകുപണ ഒഴനിവസ്ഥാക്കനി  IPC, 366, 376 read with section 34  എന്നസ്ത്രീ
വകുപ്പുകേള്  കചെര്ത്തെണ  തചെര്പ്പുളകശ്ശേരനി  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഇന്തസക്ടര്  കകേസകനക്വഷണവം
നടത്തെനിതക്കസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  

മൂന്നണ, തനിരുവനന്തപുരവം കേകനസ്ഥാണ്തമനണ കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷന് അതനിര്ത്തെനിയനിതല
രസ്ഥാജസ്ഥാജനി നഗറനില് തസ്ഥാമസനിക്കുന്ന 17 വയസ്സുള്ള തപണ്കുട്ടനി വതക്കസ്ഥാടണ ആശുപത്രനിയനില്
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27-10-2016-നണ പ്രസവനിചതനിതനത്തുടര്ന്നുളള വനിഷയമസ്ഥാണണ.  ഇതുമസ്ഥായനി ബനതപട്ട
പരസ്ഥാതനിയുതട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  വനനിതസ്ഥാ  എസണ.തഎ.  തമസ്ഥാഴനി  കരഖതപടുത്തെനി
തമസ്ഥാനൂര് കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷനനില് IPC 376, POCSO Act 3, 4  എന്നസ്ത്രീ വകുപ്പുകേള്
പ്രകേസ്ഥാരവം വക്രവം നമര്  1468/16  ആയനി കകേതസടുക്കുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.  സവംഭവവം കേരമന
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷന് അതനിര്ത്തെനിയനില്തപട്ടതസ്ഥായതനിനസ്ഥാല് കകേസണ കേരമന കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
കസ്റ്റേഷനനികലക്കണ ടസ്ഥാന്സ്ഫര് തചെയണ  വക്രവം നമര്  1642/16  ആയനി കകേസണ രജനിസ്റ്റേര്
തചെയണ പ്രതനി അനസ്ത്രീഷനിതന 31-10-2016-നണ അറസ്റ്റേണ തചെയണ റനിമസ്ഥാനണ തചെയ്യുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി. 

നസ്ഥാലണ,  എറണസ്ഥാകുളവം  കകേസ്ഥാതമവംഗലവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനിതല
പനിണ്ടെനിമനയനില് 17 വയസ്സുള്ള യുവതനിതയ 2-11-2016-നണ രസ്ഥാത്രനി 10.30-നണ  രണ്ടുകപര്
വസ്ത്രീട്ടനിതല ഹസ്ഥാളനില് ഇടവംകേസ്ഥാലനിട്ടണ വസ്ത്രീഴനിയകശേഷവം ഒരസ്ഥാള് യുവതനിയുതട വസ്ഥായ തപസ്ഥാത്തെനി
പനിടനിചണ  ഗുളനികേ  വസ്ഥായനിലനിട്ടണ  തകേസ്ഥാടുത്തെതസ്ഥായുവം  മകറ്റയസ്ഥാള്  യുവതനിതയ  ബലസ്ഥാതവംഗവം
തചെയതസ്ഥായുമസ്ഥാണണ  പരസ്ഥാതനി.  വനനിതസ്ഥാ  സനി.പനി.ഒ. മുമസ്ഥാതകേ  നല്കേനിയ  തമസ്ഥാഴനിയുതട
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില് രണ്ടുകപതര പ്രതനികേളസ്ഥാക്കനി  IPC 450,  376(d),  POCSO Act
3(a), 4 എന്നസ്ത്രീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്ഥാരവം വക്രവം നമര് 2779/16 ആയനി കകേസണ രജനിസ്റ്റേര്
തചെയണ കകേസ്ഥാതമവംഗലവം കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ ഇന്തസക്ടര് അകനക്വഷണവം നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണണ.
പ്രതനികേതള കേതണ്ടെത്തുന്നതനിനള്ള ഉഇൗര്ജനിത ശമവം നടത്തെനിതക്കസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.

അഞണ,  തനിരുവല്ല  കുറ്റപ്പുഴയനില്  40  വയസ്സുള്ള  സസ്ത്രീതയ  അയല്വസ്ഥാസനിയുവം
സസ്ത്രീയുതട  ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിതന  ബന്ധുവമസ്ഥായ  വമലവംമൂട്ടനില്  രസ്ഥാഘവന്  മകേന്  അജയന്
31-10-2016-നമുമ്പുള്ള  പല  ദനിവസങ്ങളനിലവം  വസ്ത്രീട്ടനില്  മറ്റസ്ഥാരുമനില്ലസ്ഥാത്തെ  സമയവം
പസ്ത്രീഡനിപനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി കേഴുത്തെനിലവംമറവം പനിടനിക്കുകേയുവം ആഗ്രഹത്തെനിനണ വഴങ്ങസ്ഥാത്തെ
തനിനസ്ഥാല്  കഫസ്ഥാണനിലൂതട  അസഭത്യവം  പറയുകേയുവം  തചെയ്തുതവന്നണ  കേസ്ഥാണനിചണ  തനിരുവല്ല
ഡനിവവ.എസണ.പനി. മുമസ്ഥാതകേ നലനിയ പരസ്ഥാതനിയനില് തനിരുവല്ല കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷനനില്
IPC 452, 294(b), 566(1), 323 എന്നസ്ത്രീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്ഥാരവം വക്രവം നമര് 3115/16
ആയനി  കകേസണ  രജനിസ്റ്റേര്  തചെയനിട്ടുള്ളതസ്ഥാണണ.  ഇഇൗ  കകേസണ  തനിരുവല്ല  എസണ.തഎ.
അകനക്വഷനിച്ചുവരനികേയസ്ഥാണണ.  കമല്പറഞ്ഞ  സസ്ത്രീ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തെനില്തപട്ടതുവം  പ്രതനി
പുലയ സമുദസ്ഥായത്തെനില്തപട്ടയസ്ഥാളമസ്ഥാണണ.

വത്യതത്യസ്ത കേസ്ഥാലങ്ങളനില് നടന്ന കമല്പറഞ്ഞ അഞണ കകേസ്സുകേളനിലവം കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
ഇകപസ്ഥാള് ജസ്ഥാഗ്രതകയസ്ഥാതടയുവം കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമതകയസ്ഥാതടയുവം അകനക്വഷണവം നടത്തുകേയസ്ഥാണണ.
ചെനില  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേതള  അറസ്റ്റേണ  തചെയണ  റനിമസ്ഥാനണ  തചെയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇത്തെരവം
കകേസ്സുകേളനില്  മുഖവം  കനസ്ഥാക്കസ്ഥാതതയുള്ള  നടപടനികേളസ്ഥാണണ  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകേതക്കസ്ഥാണ്ടു
വരുന്നതണ. ഇഇൗ കകേസ്സുകേളനില് അകനക്വഷണവം നടന്നുതകേസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. 
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ശസ്ത്രീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, കകേരളത്തെനിതന വജ്ര ജൂബനിലനി ആകഘസ്ഥാഷങ്ങള്
രണ്ടുദനിവസവം  മുമസ്ഥാണണ  അഭനിമസ്ഥാനപൂര്വ്വവം  തകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാടനിയതണ.  കകേരളത്തെനിതന  തനനിമ,
പസ്ഥാരമരത്യവം,  സവംസസ്ഥാരവം,  സസ്ഥാക്ഷേരത,  സഇൗന്ദരത്യവം,  സസ്ത്രീപക്ഷേ  നനിലപസ്ഥാടുകേള്,
സസ്ത്രീസഇൗഹൃദ നനിലപസ്ഥാടുകേള് ഇവതയസ്ഥാതക്ക ഏതറ ഉയര്ത്തെനിയസ്ഥാണണ നമള് നവകകേരള
സങ്കല്പത്തെനികലയണ  കപസ്ഥായതണ.  പകക്ഷേ  ഇതനിതന  മഷനി  ഉണങവംമുമണ  "ലജനിക
കകേരളകമ"  എന്ന തലതക്കകട്ടസ്ഥാതടയുവം  കരസ്ഥാദനകത്തെസ്ഥാതടയുമസ്ഥാണണ  ഇന്നണ  മലയസ്ഥാളനസ്ഥാടണ
ഉണര്ന്നതതന്നതണ  വളതരയധനികേവം  സങ്കടമുണ്ടെസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  ഇവനിതട  നനിയമ
വകുപ്പുമനനികൂടനിയസ്ഥായ  ശസ്ത്രീ.  എ.  തകേ.  ബസ്ഥാലന്  എതന  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലത്തെനിതല
വടക്കസ്ഥാകഞരനിയുമസ്ഥായനി  ബനതപട്ട വനിഷയങ്ങളനില് വനിശേദസ്ത്രീകേരണവം നല്കേനി.  അങ്ങണ
ആ വനിഷയത്തെനില് പറഞ്ഞ കേസ്ഥാരത്യങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം തതറ്റസ്ഥാണണ.  കകേരളത്തെനിതല കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
ഉകദത്യസ്ഥാഗസര് അങ്ങതയ ഇങ്ങതന തതറ്റനിദരനിപനിചതനില്  ദദുഃഖമുണ്ടെണ.  ഇഇൗ സവംഭവവം
നടന്നതണ  തലപനിള്ളനി  തസ്ഥാലൂക്കനിതല  വടക്കസ്ഥാകഞരനി  പഞസ്ഥായത്തെനിലള്ള  അത്തെസ്ഥാണനി
എന്ന  പ്രകദശേത്തെസ്ഥാണണ.  കപരസ്ഥാമവംഗലവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കകേസണ  രജനിസ്റ്റേര്  തചെയണ
അകനക്വഷണവം നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണണ എന്നസ്ഥാണണ അങ്ങയുതട മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞതണ.
ഇഇൗ കകേസണ രജനിസ്റ്റേര് തചെയതണ കപരസ്ഥാമവംഗലവം കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷനനിലല്ല,  തമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനിലസ്ഥാണണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  വളതര
ലസ്ഥാഘവകത്തെസ്ഥാതടയസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  വനിഷയവം  കേസ്ഥാണുന്നതതന്നണ  സൂചെനിപനിക്കസ്ഥാന്  ആഗ്രഹനി
ക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഇതണ  പഴയകേസ്ഥാലത്തെണ  ആകരസ്ഥാ  തചെയതസ്ഥാണണ  എന്നണ  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനള്ള
ശമവവം ഇവനിതട നടത്തുന്നുണ്ടെണ.  അതണ വളതര കമസ്ഥാശേമസ്ഥാതണന്നുകൂടനി പറയസ്ഥാന് ഞസ്ഥാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. ഇഇൗ സവംഭവമുണ്ടെസ്ഥായതണ 2014 ഏപ്രനില് മസ്ഥാസത്തെനിലസ്ഥാണണ. 2014
തഫബ്രുവരനി  മസ്ഥാസത്തെനിലസ്ഥാതണന്നസ്ഥാണണ  അങ്ങണ  പറഞ്ഞതണ.   അതണ  പൂര്ണമസ്ഥായുവം
തതറ്റസ്ഥാണണ.  ഇതണ  അങ്ങണ  പറഞ്ഞ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനില്  തതസബര്  തസല്ലനില്
തകേസ്ഥാടുത്തെ  പരസ്ഥാതനിയുതട  പകേര്പ്പുവം  മുഖത്യമനനി  ശസ്ത്രീ.  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയനണ  2016
ആഗസ്റ്റേണ  13-ാംതസ്ത്രീയതനി  രജനികസ്റ്റേഡസ്ഥായനി  അയച  പരസ്ഥാതനിയുതട  പകേര്പ്പുമസ്ഥാണണ
(പരസ്ഥാതനിയുതട പകേര്പണ ഉയര്ത്തെനിക്കസ്ഥാണനിച്ചു). പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാസദമസ്ഥായ സവംഭവവം നടന്നതണ
തഫബ്രുവരനി മസ്ഥാസത്തെനിലല്ല. അങ്ങതയ കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ ഉകദത്യസ്ഥാഗസര് തതറ്റനിദരനിപനിക്കസ്ഥാന്
ശമനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ആഗസ്റ്റേണ മസ്ഥാസത്തെനിതല രണ്ടെസ്ഥാമതത്തെ ആഴ്ചയനില് പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിയുവം
ഭര്ത്തെസ്ഥാവവം വടക്കസ്ഥാകഞരനി കകേസ്ഥാടതനിയുതട പ്രമുഖ അഭനിഭസ്ഥാഷകേയസ്ഥായ വസന്ത പ്രകമസ്ഥാദവം
തമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനില്  കേഇൗണ്സനിലനിവംഗണ  നടത്തുന്ന  മസ്ഥാല
എന്ന  യുവതനിയുവം  കചെര്ന്നണ  എതന്ന  വന്നുകേണ്ടെണ  രണ്ടുമണനികര്  സവംസസ്ഥാരനിചതനിന
കശേഷമസ്ഥാണണ  എനനിക്കണ  പരസ്ഥാതനിയുതട  പകേര്പണ  നല്കേനിയതണ.  വടക്കസ്ഥാകഞരനി
കകേസ്ഥാടതനിയനിതല  പ്രമുഖ  അഭനിഭസ്ഥാഷകേയസ്ഥായ  വസന്ത  പ്രകമസ്ഥാദനിതന  വടക്കസ്ഥാകഞരനി
ക്കസ്ഥാരനവം  സഹകേരണവവം  വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവവം  വകുപ്പുമനനിയുമസ്ഥായ ശസ്ത്രീ.  എ.  സനി.
തമസ്ഥായസ്ത്രീനണ  അറനിയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ.  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിക്കുണ്ടെസ്ഥായ  മുഴുവന്  അനഭവങ്ങളവം
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അവര് വനിശേദസ്ത്രീകേരനിച്ചു. ഞസ്ഥാന് ആ വനിഷയങ്ങളനികലയണ കേടക്കുന്നനില്ല. അത്തെരത്തെനിലള്ള
കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് ചെര്ച തചെയസ്ഥാന് പറ്റനിയ ഒരു കവദനിയല്ല ഇതതന്നണ എനനിക്കറനിയസ്ഥാവം. എതന
സവംസസ്ഥാരവം അതനിനനവദനിക്കസ്ഥാത്തെതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ ഞസ്ഥാനതനിതന ഉളളനികലയണ  കേടക്കുന്നനില്ല.
ഇഇൗ പരസ്ഥാതനിക്കുകശേഷവം അവര് കപരസ്ഥാമവംഗലവം സനി.  തഎ.  ശസ്ത്രീ.  മണനികേണ്ഠന മുന്നനില്
തമസ്ഥാഴനി തകേസ്ഥാടുത്തെകപസ്ഥാള് അകദ്ദേഹവം വളതര കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനിട്ടസ്ഥാണണ അവകരസ്ഥാടണ തപരുമസ്ഥാറനിയതണ.
അകദ്ദേഹവം  ഉപകയസ്ഥാഗനിച  വസ്ഥാക്കുകേള് തഫയ്സണ  ബുക്കനില് നമള് കേണ്ടെതസ്ഥാണണ.  ആ
വസ്ഥാക്കുകേളവം  ഞസ്ഥാന്  ഇവനിതട  പറയസ്ഥാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നനില്ല.  എനനിക്കണ  അമയുവം
സകഹസ്ഥാദരനിമസ്ഥാരുവം മക്കളമുള്ളതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ആ വസ്ഥാക്കുകേള് ഞസ്ഥാന് ഇവനിതട സൂചെനിപനി
ക്കസ്ഥാത്തെതണ.  

2014  ഏപ്രനില്  അവസസ്ഥാന  ആഴ്ചയനിതല  ഒരു  ദനിവസവം  ഉചയണ  ഒരു  മണനിക്കണ
ജയന്തന് കഫസ്ഥാണ് വനിളനിചറനിയനിചനിട്ടസ്ഥാണണ പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിതയ പച കേക്വസ്ഥാളനിസണ വസ്ഥാഹന
ത്തെനില്  തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതണ.  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിയുതട ഭര്ത്തെസ്ഥാവവം ജയന്തതന സുഹൃത്തു
മസ്ഥായ മകഹഷനിനണ  ആകനിഡന്റുണ്ടെസ്ഥായനി എന്നുപറഞ്ഞസ്ഥാണണ അവതര തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതണ.
കുറുക്കകഞരനിയനിലള്ള  എതതലറ്റണ  ആശുപത്രനി  കേടന്നണ  വസ്ഥാഹനവം  കപസ്ഥാകുകേയുവം
എവനികടയസ്ഥാണണ  കപസ്ഥാകുന്നതതന്നണ  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനി  കചെസ്ഥാദനിചകപസ്ഥാള്  ഒരസ്ഥാതളകടനി
വനിളനിക്കസ്ഥാനതണ്ടെന്നണ പറയുകേയുവംതചെയ്തു.  അതനിനകശേഷവം പണനിനടന്നുതകേസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന
ഒരു വസ്ത്രീടനിനമുന്നനില് വസ്ഥാഹനവം നനിര്ത്തെനി.  ജയന്തന് എന്ന കേഇൗണ്സനിലര് ഞങ്ങളതട
ജനില്ലയനില്  തകേട്ടനിടനനിര്മസ്ഥാണ  കേരസ്ഥാര്  ഏതറ്റടുത്തെണ  നടത്തുന്ന  കകേസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടറസ്ഥാണണ.
അകദ്ദേഹവം  സനി.പനി.തഎ.(എവം)-ല്  പ്രവര്ത്തെനിക്കസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയതണ  അടുത്തെകേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണണ.
ഇഇൗ വനിഷയവം മസ്ഥാര്കനിസ്റ്റേണ പസ്ഥാര്ട്ടനിയുമസ്ഥാകയസ്ഥാ അതല്ലങ്കനില് ഒരു രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ വനിഷയമസ്ഥാകയസ്ഥാ
ബനതപടുത്തെസ്ഥാന്  ഒരു  ശേതമസ്ഥാനവം  കപസ്ഥാലവം  ഞസ്ഥാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  പസ്ത്രീഡന
ത്തെനിതന  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതണ  വസ്ഥായനിചസ്ഥാല്  മനസനിലസ്ഥാകുവം  വളതര
കമസ്ഥാശേതപട്ട  രസ്ത്രീതനിയനിലസ്ഥാണണ  ആ  സസ്ത്രീ  പനിഡനിപനിക്കതപട്ടതതന്നണ.  ഞസ്ഥാന്  അതനികലയണ
കേടക്കുന്നനില്ല. പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിയുമസ്ഥായനി തതളനിതവടുപനിനണ കപസ്ഥായകപസ്ഥാള് "പണനിതസ്ത്രീരസ്ഥാത്തെ
വസ്ത്രീടണ  എവനിതട"  എന്നസ്ഥാണണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കചെസ്ഥാദനിചതണ.  ആ  വസ്ത്രീട്ടനിലസ്ഥാണണ  എതന്ന
പസ്ത്രീഡനിപനിചതതന്നണ പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനി പറഞ്ഞകപസ്ഥാള് അതണ പണനിതസ്ത്രീരസ്ഥാത്തെ വസ്ത്രീടല്ലകല്ലസ്ഥാ
എന്നുപറഞ്ഞണ പരനിഹസനിക്കുകേയസ്ഥാണണ തചെയതണ.  ഇഇൗ വനിഷയവം അവര് പ്രധസ്ഥാനതപട്ട
പലരുമസ്ഥായുവം സവംസസ്ഥാരനിചനിരുന്നു.  കേഇൗണ്സനിലനിവംഗണ  നടത്തുന്ന മസ്ഥാല എന്ന സസ്ഥാമൂഹത്യ
പ്രവര്ത്തെകേയുവം വസന്ത പ്രകമസ്ഥാദണ എന്ന അഭനിഭസ്ഥാഷകേയുവം എതന്ന കേണ്ടെനിരുന്നു.  'ഞസ്ഥാന്
ഇടതുപക്ഷേ  പ്രവര്ത്തെകേയസ്ഥാണണ,  ഇഇൗ  കകേസനില്  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനി  കുറ്റവം  തചെയനിട്ടനില്ല,
അവരുതട   ഭസ്ഥാഗത്തെസ്ഥാണണ  നസ്ത്രീതനി  എന്നണ  കബസ്ഥാദത്യമസ്ഥായതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  ഞസ്ഥാന്
എവം.എല്.എ.-തയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന് വന്നതണ' എന്നസ്ഥാണണ അഭനിഭസ്ഥാഷകേ എകന്നസ്ഥാടണ പറഞ്ഞതണ.
ഞസ്ഥാന് അവതര വനിശേക്വസനിക്കുകേയുവം എല്ലസ്ഥാവനിധ സഹസ്ഥായങ്ങളവം വസ്ഥാഗണ ദസ്ഥാനവം തചെയ്യുകേയുവം
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തചെയ്തു.  അവര്  ആവശേത്യതപട്ടതനസരനിചണ  അടുത്തെ  ദനിവസവം  തൃശ്ശൂരനിതല  എല്ലസ്ഥാ
പത്രക്കസ്ഥാതരയുവം  വനിളനിചണ  11  മണനിക്കണ  പത്രസകമളനവം  അകറഞണ  തചെയ്തു.
വടക്കസ്ഥാകഞരനിയനിതല ഒരു വനനിതസ്ഥാ കേഇൗണ്സനിലതറ ചുമതലതപടുത്തെനി ടസ്ഥാകനി വനിളനിചണ
അഭനിഭസ്ഥാഷകേതയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  തചെന്നകപസ്ഥാള്  വടക്കസ്ഥാകഞരനിയനിതല  നഗരസഭസ്ഥാ
കേഇൗണ്സനിലര്മസ്ഥാരസ്ഥായ അഡക്വ.  മകനസ്ഥാജണ,  അരവനിന്ദസ്ഥാക്ഷേന്,  അഡക്വ.  മധു അമലപുരവം
എന്നനിവരുതട  കനതൃതക്വത്തെനില്  കകേസണ  അവനിതടവചണ  ഒത്തുതസ്ത്രീര്പസ്ഥാക്കുകേയുവം
നനിങ്ങകളസ്ഥാതടസ്ഥാപവം  ഞസ്ഥാന്  വരുന്നനിതല്ല ന്നുമസ്ഥാണണ  അവര്  പറഞ്ഞതണ.  അവനിതടവചണ
അവര്ക്കണ  കദഹസ്ഥാസക്വസ്ഥാസത്യമുണ്ടെസ്ഥായതനിതനത്തുടര്ന്നണ  തലകേറങ്ങനി  വസ്ത്രീഴുകേയുവം
വടക്കസ്ഥാകഞരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശേനിപനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  തൃശ്ശൂരനിതല
പത്രക്കസ്ഥാതരല്ലസ്ഥാവം  വടക്കസ്ഥാകഞരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനികലക്കണ  കപസ്ഥായനി.  അവനിതട
തചെന്നകപസ്ഥാള് ഇഇൗ സസ്ത്രീ അപ്രതത്യക്ഷേയസ്ഥാവകേയസ്ഥാണുണ്ടെസ്ഥായതണ.  അതനിനകശേഷവം ഞസ്ഥാന്
നനിരവധനി തവണ ബനതപടസ്ഥാന് ശമനിതചങ്കനിലവം അവതര കേതണ്ടെത്തെസ്ഥാന് കേഴനിഞ്ഞനില്ല.
അത്തെസ്ഥാണനിയനിതല അവരുതട വസ്ത്രീട്ടനില് തചെന്നകപസ്ഥാള് വസ്ത്രീടണ പൂട്ടനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥായനിരുന്നു.
ഇഇൗ വനിഷയവമസ്ഥായനി ബനതപട്ടണ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളവം ദരൂഹതകേളണ്ടെണ.  ഇതനില് കപരസ്ഥാമവംഗലവം
സര്ക്കനിള്  ഇന്തസക്ടറുതട  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതക്വതത്തെക്കുറനിചണ  അകനക്വഷനിക്കകണ്ടെ?  ഇഇൗ
പരസ്ഥാതനി  ഇകപസ്ഥാള്  അകനക്വഷനിക്കുന്നതണ  ഗുരുവസ്ഥായൂര്  എ.സനി.പനി.-യസ്ഥാണണ.  അകദ്ദേഹവവം
തൃശ്ശൂര്   സനിറ്റനി  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കേമസ്ത്രീഷണറുവം  തതദനവംദനിനവം  ഇഇൗ  കകേസണ  വസ്ഥാചണ
തചെയനിരുന്നവരസ്ഥാണണ.  തസഷത്യല് ബസ്ഥാഞണ  അകനക്വഷനിചണ  ഇഇൗ സസ്ത്രീയുതട  ഭസ്ഥാഗത്തെസ്ഥാണണ
തതറ്റണ  എന്നണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  തചെയനിട്ടുണ്ടെണ.  അകനക്വഷണത്തെനിനണ  കനതൃതക്വവം  തകേസ്ഥാടുത്തെവര്
തതന്ന വസ്ത്രീണ്ടുവം അകനക്വഷനിചസ്ഥാല് ഇഇൗ കകേസണ  തതളനിയനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ?  വസന്ത
പ്രകമസ്ഥാദണ  എന്ന  അഭനിഭസ്ഥാഷകേ  കുറ്റവം  തചെയവതര  നനിയമത്തെനിനമുന്നനില്  തകേസ്ഥാണ്ടുവരു
തമന്നുവം തതന കേക്ഷേനിക്കണ നസ്ത്രീതനി വസ്ഥാങ്ങനിതക്കസ്ഥാടുക്കുതമന്നുവം എനനിക്കണ ഉറപണ നല്കേനിയനിട്ടണ
കകേസണ  തസറ്റനില്  തചെയസ്ഥാന്  ശമനിചതണ  ഒരു  കകേസ്ഥാടതനിയനിലവം  നത്യസ്ഥായസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുന്നതല്ല.  അവര്തക്കതനിതരയുവം  അകനക്വഷണവം  നടത്തെണവം.  അതുകപസ്ഥാതല
കപരസ്ഥാമവംഗലവം സനി.തഎ., തമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജണ കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ ഇന്തസക്ടര്, ഗുരുവസ്ഥായൂര്
എ.സനി.പനി.,  സനിറ്റനി  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കേമസ്ത്രീഷണര് തുടങ്ങനിയവതരതയസ്ഥാതക്ക അകനക്വഷണ
ത്തെനിതന പരനിധനിയനില് തകേസ്ഥാണ്ടുവരണവം. പസ്ത്രീഡനത്തെനിനകശേഷവം പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനി നസ്ഥാട്ടനില്
നനില്ക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാതത ഗള്ഫനികലയണ കപസ്ഥായനി. അവര് കപസ്ഥായതനിനകശേഷവം അവരുതട
നഗ്നചെനിത്രവം തമസ്ഥാതതബല് കഫസ്ഥാണനില് എഡനിറ്റണ  തചെയണ  തഫയ്സണ  ബുക്കനില് കപസ്ഥാസ്റ്റേണ
തചെയ്തു. ജയന്തതന കൂട്ടസ്ഥാളനികേള് ഇഇൗ സസ്ത്രീയുതട ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിതന കപരനില് വടക്കസ്ഥാകഞരനി
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കസ്റ്റേഷനനില് പരസ്ഥാതനി തകേസ്ഥാടുത്തു. കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ മകഹഷനിതന വനിളനിച്ചുവരുത്തെനി
അയസ്ഥാളതട കപരനിതലടുത്തെ കേള്ളകക്കസണ ഒത്തുതസ്ത്രീര്പസ്ഥാക്കനിവനിട്ടു.  അന്നണ തതവകുകന്നരവം
അരവനിന്ദസ്ഥാക്ഷേതന  കനതൃതക്വത്തെനില്  നസ്ഥാലണ  ആളകേള്  ഇഇൗ  സസ്ത്രീതയ  അമലത്തെനിന
സമസ്ത്രീപവംവചണ അസഭത്യവം പറയുകേയുവം തവല്ലുവനിളനിക്കുകേയുവം തചെയ്തു.  അങ്ങതന നനിരവധനി
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വനിഷയങ്ങളമസ്ഥായനി  നനിരന്തരവം  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥായ  കകേസസ്ഥാണനിതണ.  ഇഇൗ  കകേസണ  ലസ്ഥാഘവ
ബുദനികയസ്ഥാതട  ഒറ്റവരനി  പ്രകമയമസ്ഥായനി  എഴുതനിത്തെള്ളസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ?  ഇത്രകയതറ
അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ രസ്ത്രീതനിയനിലസ്ഥാണണ കകേസണ നടക്കുന്നതണ. ശസ്ത്രീ. ജയന്തന് അകദ്ദേഹത്തെനിതന
തഫയ്സണ ബുക്കനില്  "ആണസ്ഥായനി പനിറന്നവതന കേയനില് ആഭത്യന്തരവം കേനിട്ടനിയസ്ഥാല് പ്രതനി
ആസസ്ഥാമനിലസ്ഥായസ്ഥാലവം  പനിടനിക്കുവം"  എന്നണ  കപസ്ഥാസ്റ്റേണ  തചെയനിട്ടുണ്ടെണ.  തഫയ്സണ  ബുക്കണ
കപസ്ഥാസ്റ്റേനിവംഗനിതല  ഇഇൗ  തവല്ലുവനിളനി  ഏതറ്റടുക്കസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  മുഖത്യമനനി
തയസ്ഥാറുകണ്ടെസ്ഥാ എന്നണ കചെസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കകേരളത്തെനിതല സസ്ത്രീകേള്ക്കണ
കനതരയുവം  90  വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ  വൃദകേള്ക്കുകനതരയുവം  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  നനിരവധനി
പസ്ത്രീഡനങ്ങള് ഉണ്ടെസ്ഥാകുന്നുണ്ടെണ. 

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : പസ്ത്രീസണ…..  പത്തെണ മനിനനിട്ടണ കേഴനിഞ.

ശസ്ത്രീ  .    അനനില് അക്കര :  സര്,  ഇഇൗ വനിഷയവം രസ്ഥാഷസ്ത്രീയമസ്ഥായനി ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന്
കേനിട്ടുന്ന  ആയുധമസ്ഥായനിട്ടുകപസ്ഥാലവം  ഞസ്ഥാന്  സതത്യസനതതകേസ്ഥാണ്ടുവം  എതന
സകഹസ്ഥാദരനിതയകപസ്ഥാതല  ഇഇൗ  സസ്ത്രീതയ  കേണ്ടെതുതകേസ്ഥാണ്ടുവം  അതനിനണ  ശമനിക്കസ്ഥാതത
മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥായ തപസ്ഥാതുപ്രവര്ത്തെകേനസ്ഥാണണ.  ഞസ്ഥാന് തസ്ഥാമസനിക്കുന്നതണ വടക്കസ്ഥാകഞരനിയനിലസ്ഥാണണ.
ഞസ്ഥാന് മസ്ഥാത്രമല്ല,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി ശസ്ത്രീ.  എ.  സനി.  തമസ്ഥായസ്ത്രീന്,  ശസ്ത്രീ.  പനി.  തകേ.
ബനിജു  എവം.പനി.,  ശസ്ത്രീമതനി  തകേ.പനി.എ.സനി.  ലളനിത  എന്നനിവതരല്ലസ്ഥാവം  വടക്കസ്ഥാകഞരനി
യനിലസ്ഥാണണ  തസ്ഥാമസനിക്കുന്നതണ.  ഇത്തെരവം  വനിഷയങ്ങളനില്  ഇടതപടസ്ഥാന്  പ്രസ്ഥാപനിയുള്ള
ആളകേള്  വടക്കസ്ഥാകഞരനിയനിലളളകപസ്ഥാള്  ഈ  ദരനഭവവം  എതന  സകഹസ്ഥാദരനികക്കസ്ഥാ
നനിങ്ങളതട സകഹസ്ഥാദരനികക്കസ്ഥാ ഉണ്ടെസ്ഥായസ്ഥാല്  നമതളങ്ങതനയസ്ഥാണണ പ്രതനികേരനിക്കുകേ. 

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : പസ്ത്രീസണ….. 11 മനിനനിട്ടണ ആയനി. 

ശസ്ത്രീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  നമുക്കണ  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയവവം  കേക്ഷേനി
രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ വനിഷയങ്ങളവം മസ്ഥാറ്റനിവചണ നമ്മുതട അമയ്കക്കസ്ഥാ സകഹസ്ഥാദരനികക്കസ്ഥാ മകേള്കക്കസ്ഥാ
ഉണ്ടെസ്ഥായ അനഭവവം എന്നതുകപസ്ഥാതല ഇഇൗ വനിഷയവം തനഞനികലറ്റനി  അകനക്വഷനിക്കസ്ഥാന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണതമന്നണ  ഞസ്ഥാന്  അഭത്യര്തനിക്കുന്നു.  ഇഇൗ  കകേസണ  അകനക്വഷനിച
ഉകദത്യസ്ഥാഗസതര  മസ്ഥാറ്റനിനനിര്ത്തെനി  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  റസ്ഥാങ്കനിലള്ള  വനനിതസ്ഥാ
ഉകദത്യസ്ഥാഗസതയതക്കസ്ഥാണ്ടെണ   അകനക്വഷനിപനിക്കണതമന്നുവം  സഭ  നനിര്ത്തെനിവചണ  ഇഇൗ
വനിഷയവം ചെര്ച തചെയണതമന്നുവം അഭത്യര്തനിക്കുന്നു. 

പട്ടനികേജസ്ഥാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം  നനിയമവവം
സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ ബസ്ഥാലന്  ) : സര്,
ഞസ്ഥാന് അഞണ കേസ്ഥാരത്യങ്ങളസ്ഥാണണ  മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞതണ. അതനില് ഒരു കേസ്ഥാരത്യവം മസ്ഥാത്രവം
തതറ്റസ്ഥാതണന്നസ്ഥാണണ  ശസ്ത്രീ.  അനനില്  അക്കര  പറയുന്നതണ.  ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  കേസ്ഥാരത്യങ്ങതള
സവംബനനിചണ അകദ്ദേഹവം ഒന്നുവം പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല. 



285 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 4, 2016

ശസ്ത്രീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  സസ്ത്രീക്കര്  നനിര്ബനനിചതു
തകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാന് അവസസ്ഥാനനിപനിചതണ.

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര് :  തചെയര്  നനിര്ബനനിചതല്ല.  10-11  മനിനനിട്ടസ്ഥായതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ
ഇടതപട്ടതസ്ഥാണണ.   മസ്ഥാത്രമല്ല,   രസ്ഥാവനിതല   എകന്നസ്ഥാടണ  അങ്ങണ  പറഞ്ഞതണ  10  മനിനനിട്ടണ
മതനിതയന്നസ്ഥാണണ.  തസ്ഥാങ്കള് വളതര നന്നസ്ഥായനി കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് അവതരനിപനിചനിട്ടുണ്ടെണ. 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  ബസ്ഥാലന് :   സര്,  അകദ്ദേഹവം  പറഞ്ഞതണ  വളതര  ശേരനിയസ്ഥാണണ.
ആദത്യതത്തെ  ഒരു  കേസ്ഥാരത്യത്തെനിനസ്ഥാണണ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യമുള്ളതണ.  ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്
സവംബനനിചണ  വനിശേദസ്ത്രീകേരനിചകപസ്ഥാള്  പ്രതനികഷധവം  ഉണ്ടെസ്ഥായനിരുതന്നങ്കനില്  അതണ
പറയുമസ്ഥായനിരുതവന്നസ്ഥാണണ  ഞസ്ഥാന്  സൂചെനിപനിചതണ.  ആദത്യതത്തെ  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്  രണ്ടെണ
ഫസ്ഥാക്ചെക്വല്  എറര്  എതന  മറുപടനിയനിലതണ്ടെന്നസ്ഥാണണ  അകദ്ദേഹവം  പറഞ്ഞതണ.   ഒന്നണ,
തൃശ്ശൂര് വടക്കസ്ഥാകഞരനി സക്വകദശേനിനനിയസ്ഥായ  34  വയസ്സുള്ള യുവതനിതയ  2014  ഏപ്രനില്
മസ്ഥാസവം അവസസ്ഥാന ആഴ്ചയനിതല ഒരു ദനിവസവം ഉചയണ  ഒരു മണനികയസ്ഥാതട  തലപനിള്ളനി
തസ്ഥാലൂക്കണ  മനിണസ്ഥാലൂര്  വനികല്ലജണ  പറങ്ങനസ്ഥാടണ  വസ്ത്രീട്ടനില്  ജയന്തന്,  യുവതനിയുതട
ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിനണ അപകേടവം സവംഭവനിതചന്നുവം ഉടന് കേസ്ഥാറനില് തചെല്ലണതമന്നുവം കഫസ്ഥാണനില്
അറനിയനിചതനിതനത്തുടര്ന്നണ  ജയന്തന്,  ജയന്തതന   അനജന്  തുടങ്ങനിയ നസ്ഥാലകപര്
കേസ്ഥാറനില് കൂട്ടനിതക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാതയന്നസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാന് പറഞ്ഞതണ. തഫബ്രുവരനി എന്നല്ല, 2014
ഏപ്രനില് മസ്ഥാസതമന്നുതതന്നയസ്ഥാണണ പറഞ്ഞതണ, കേസ്ഥാരണവം ഇതണ എഴുതനിത്തെയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ
കസ്റ്റേറ്റണതമനസ്ഥാണണ.  

രണ്ടെണ,    13-8-2016-തല പരസ്ഥാതനി തൃശ്ശൂര്  തമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
കസ്റ്റേഷനനില്  ലഭനിചതനിതന അടനിസസ്ഥാനത്തെനില് IPC 376 (d),  566(1)  വകുപ്പുകേള്
പ്രകേസ്ഥാരവം  വക്രവം  1651/16-ാം നമറസ്ഥായനി  കകേസണ  രജനിസ്റ്റേര്  തചെയനിട്ടുള്ളതുവം
തുടരകനക്വഷണവം  കപരസ്ഥാമവംഗലവം   കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഇന്തസക്ടര്   നടത്തെനിയനിട്ടുള്ളതുമസ്ഥാണണ.
ഇതസ്ഥാണണ  സതത്യസനമസ്ഥായനിട്ടുള്ള കേസ്ഥാരത്യവം.  എതന ഭസ്ഥാഗത്തുനനികന്നസ്ഥാ ഗവണ്തമനനിതന
ഭസ്ഥാഗത്തു  നനികന്നസ്ഥാ  ഒരു  ഫസ്ഥാക്ചെക്വല്  എററുവം  സവംഭവനിചനിട്ടനില്ല.  ഇകപസ്ഥാള്
അകനക്വഷനിക്കുന്നതണ   ഗുരുവസ്ഥായൂര്  എ.സനി.പനി.  ആണണ.   ഇവനിതടപറഞ്ഞ
കേസ്ഥാരത്യങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തമമര്ക്കണ  എഴുതനിയുവം  തമസ്ഥാഴനിയസ്ഥായുവം  xxxxx.*......
(ബഹളവം)........

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  അകദ്ദേഹവം  മറുപടനി  പറയതട്ട.  ....(ബഹളവം).......  അകദ്ദേഹവം
പറഞ്ഞണ പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കതട്ട.  ദയവസ്ഥായനി ഇരനിക.  പസ്ത്രീസണ..........  ദയവസ്ഥായനി അകദ്ദേഹവം
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പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കതട്ട. .....(… ബഹളവം)........ മറുപടനി പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടനില്ല. പസ്ത്രീസണ........

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ ബസ്ഥാലന്: സര്, ഇന്തവസ്റ്റേനികഗഷതന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുവം എതന്തങ്കനിലവം
കുറവണ  വരുതന്നങ്കനില് ........(ബഹളവം)......... ആദത്യവം ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ കകേള്ക. 

പ്രതനിപക്ഷേകനതസ്ഥാവണ  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല):  സര്,  ഒരവംഗവം  ഇവനിതട
അടനിയന്തരപ്രകമയവം  അവതരനിപനിചകപസ്ഥാള്  അതനിതന  വനിശേദസ്ഥാവംശേങ്ങള്   xxxxx*

ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി പറയുന്നതണ മരത്യസ്ഥാദയസ്ഥാകണസ്ഥാ ; ശേരനിയസ്ഥായ നടപടനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .    ബസ്ഥാലന്: സര്,  ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ കകേള്ക. അകനക്വഷണവമസ്ഥായനി
ബനതപട്ടണ  എതന്തങ്കനിലവം  പരസ്ഥാതനിയുതണ്ടെങ്കനില്.........(ബഹളവം).........  പ്രതനിപക്ഷേ
കനതസ്ഥാകവ ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ കകേള്ക.

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസണ : സര്, കപസ്ഥായനിനണ ഓഫണ ഓര്ഡര്...........

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .    ബസ്ഥാലന് :  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനില് കപസ്ഥായനിനണ  ഓഫണ
ഓര്ഡറനില്ല. .......(… ബഹളവം)............

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  വനിശേദസ്ത്രീകേരണവം  കേഴനിയതട്ട.  അകദ്ദേഹവം  ഉകദ്ദേശേനിചതതന്തസ്ഥാതണന്നണ
പറയതട്ട. മനനി ഉകദ്ദേശേനിചതണ പറയൂ........(ബഹളവം).........

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ  .   ബസ്ഥാലന് : സര്, വസ്ഥാചെകേവം പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കതട്ട. ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ
കകേള്ക.  പറയുന്നതനില്  തതറതണ്ടെങ്കനില്  നനിങ്ങള്  പറയൂ.  അകനക്വഷണവമസ്ഥായനി
ബനതപട്ടണ  ഏതതങ്കനിലവം  രൂപത്തെനിലള്ള  പരസ്ഥാതനിയുതണ്ടെങ്കനില്  എ.സനി.പനി.-തയ
അറനിയനിക്കണ്ടെ, ഗവണ്തമനനിതന അറനിയനികചസ്ഥാള. 

ശസ്ത്രീ  .   രകമശേണ തചെന്നനിത്തെല : സര്, ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ മനനി അങ്ങതന ഉകദ്ദേശേനിച്ചു
പറഞ്ഞതല്ല,  അങ്ങതണ  പനിന്വലനിക്കണവം.  സഭയനിതല  ഒരവംഗവം   അകദ്ദേഹത്തെനിതന
മണ്ഡലത്തെനില്  നടന്ന  ക്രൂരമസ്ഥായ  കൂട്ട  ബലസ്ഥാല്സവംഗതത്തെക്കുറനിചണ   ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതക്വ
കത്തെസ്ഥാതട പറഞ്ഞകപസ്ഥാള് xxxxx* പറയുന്നതണ സസ്ഥാമസ്ഥാനത്യമരത്യസ്ഥാദയസ്ഥാകണസ്ഥാ?

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി അങ്ങതന ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ?

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  ബസ്ഥാലന്:  സര്,  ഇല്ല.  ഞസ്ഥാന്  പറയുന്നതണ,  പരസ്ഥാതനി  xxxxx*

ഗവണ്തമനനിനണ തന്നസ്ഥാല് മതനിതയന്നസ്ഥാണണ......(ബഹളവം).......

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി, അങ്ങണ സഭയനില് ഉന്നയനിച ഒരവംഗത്തെനിതന
അവകേസ്ഥാശേത്തെനില് ഇടതപട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാകണസ്ഥാ സവംസസ്ഥാരനിചതണ  ?  തചെയറനിതന അഭനിപ്രസ്ഥായവം

* പനിന്വലനിച്ചു



287 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 4, 2016

കൂടനി  കകേള്ക.  സഭയനില് ഒരവംഗവം  ഉന്നയനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് മുഖവനിലയ്തക്കടുക്കണതമന്നണ
തചെയര്  അഭത്യര്തനിക്കുന്നു.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,   ഇവനിതട  പ്രശ്നമതല്ല.  ഇഇൗ  സഭയനിതല
ഉത്തെരവസ്ഥാദതപട്ട ഒരവംഗവം  അകദ്ദേഹത്തെനിതന മണ്ഡലത്തെനില് നടന്ന കൂട്ടബലസ്ഥാല്സവംഗ
തത്തെക്കുറനിചണ  പറയുകമസ്ഥാള്,  xxxxx* സഭകയസ്ഥാടുവം  സഭയനിതല  അവംഗത്തെനികനസ്ഥാടുമുള്ള
അവകഹളനമസ്ഥാണണ. അതണ പനിന്വലനിക്കണവം.

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ ബസ്ഥാലന്: സര്, ഞസ്ഥാനതണ പനിന്വലനിച്ചു. ....(ബഹളവം)....

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: അകദ്ദേഹവം പനിന്വലനിച്ചു. 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  ബസ്ഥാലന്:  സര്,  തതറ്റസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണയനിലസ്ഥാണണ  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
പ്രതനിപക്ഷേ  കനതസ്ഥാവണ  ഇവനിതട  പരസ്ഥാമര്ശേവം  നടത്തെനിയതണ.  ഞസ്ഥാനതണ
മുഖവനിലയ്തക്കടുക്കുന്നു. xxxxx*....(ബഹളവം)....

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : അവംഗവം പറഞ്ഞതണ മുഖവനിലയ്തക്കടുക്കുന്നുതവന്നുവം അകദ്ദേഹത്തെനിതന
പരസ്ഥാമര്ശേവം പനിന്വലനിക്കുന്നുതവന്നുവം പറഞകേഴനിഞ. 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  ബസ്ഥാലന് :  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  തമമര്  കുറചണ  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്
പുതനിയതസ്ഥായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെണ. അക്കസ്ഥാരത്യങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം ഗവണ്തമനണ മുഖവനിലയ്തക്കടുക്കുന്നു.
അകദ്ദേഹത്തെനിനണ  ഇന്തവസ്റ്റേനികഗഷനമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  എതന്തങ്കനിലവം  പരസ്ഥാതനി
യുതണ്ടെങ്കനില്  അതണ  ഗവണ്തമനനിതന  ശദയനില്തപടുത്തെനിയസ്ഥാല്  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
എവം.എല്.എ.-തയ  ഉത്തെമവനിശേക്വസ്ഥാസത്തെനിതലടുത്തുതകേസ്ഥാണ്ടുവം  അകദ്ദേഹവം  പറഞ്ഞ
കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  മുഖവനിലയ്തക്കടുത്തുതകേസ്ഥാണ്ടുവം  ഗവണ്തമനണ  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്ന
തസ്ഥായനിരനിക്കുവം. 

ശസ്ത്രീ  .   രകമശേണ തചെന്നനിത്തെല : സര്, ഇഇൗ സഭയനില് ഒരവംഗവം ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതക്വകത്തെസ്ഥാതട
ഒരു കേസ്ഥാരത്യവം  പറഞ്ഞസ്ഥാല് അതണ  ഗവണ്തമനണ  മുഖവനിലയ്തക്കടുത്തെസ്ഥാല് മതനി,  കവതറ
തപറ്റസ്ത്രീഷന് കവണ്ടെ.

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ ബസ്ഥാലന് : സര്, ഇവനിതടപറഞ്ഞ കേസ്ഥാരത്യങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം കരഖയനിലണ്ടെണ,
അതതല്ലസ്ഥാവം  ഗവണ്തമനണ  മുഖവനിലയ്തക്കടുക്കസ്ഥാവം.  അകനക്വഷണത്തെനിതന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ഏതതങ്കനിലവം  രൂപത്തെനിലള്ള  പരസ്ഥാതനി  പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിനതണ്ടെങ്കനില്  അതണ  പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനണ  ഗവണ്തമനണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട നസ്ഥാടനിതന യശ്ശേസനിനവം സുരക്ഷേനിതതക്വ
ത്തെനിനവം  ഭസ്ത്രീതനികൂടസ്ഥാതത  സഞരനിക്കസ്ഥാനള്ള  സക്വസ്ഥാതനത്യത്തെനിനവം  തടസമസ്ഥാകുന്ന  ഒരു
സവംഭവതത്തെയുവം സര്ക്കസ്ഥാര്  നനിസസ്ഥാരമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുന്നനില്ല. നമുക്കനിടയനില് ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടുള്ള

* പനിന്വലനിച്ചു
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ഇത്തെരവം  പ്രവണതകേള്തക്കതനിതര  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷേ  കഭദതമകനത്യ  ഒന്നനിചസ്ഥാണണ
നസ്ത്രീകങ്ങണ്ടെതണ. 

10.00 A.M.]

മദത്യത്തെനിതനയുവം  മയക്കുമരുന്നനിതനയുവം  ഉപകയസ്ഥാഗവം,  തമസ്ഥാവബലകേളതടയുവം
ഇനര്തനറ്റനികനയുവം  ദരുപകയസ്ഥാഗവം  എന്നനിവ  സമൂഹത്തെനില്  പ്രകതത്യകേനിചണ  പുതനിയ
തലമുറയനിടയനില് സസ്ഥാമൂഹനികേ കബസ്ഥാധത്തെനിനണ കകേസ്ഥാട്ടമുണ്ടെസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതനിതനതനിരസ്ഥായനി
ജസ്ഥാഗ്രതകയസ്ഥാതടയുള്ള  പ്രവര്ത്തെനമസ്ഥാണണ  നസ്ഥാവം  നടകത്തെണ്ടെതണ.  കുറ്റകൃതത്യങ്ങള്
കൂടനികടനിവരുന്നുതവന്നതണ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തത്യമസ്ഥാണണ.  പ്രകതത്യകേനിചണ  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീഡനങ്ങളവം
സസ്ത്രീകേതള  അപമസ്ഥാനനിക്കലവം  ശേകനിതപട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.   അതനിതനതനിരസ്ഥായ
ശേകമസ്ഥായ  നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണണ  നസ്ഥാവം  സക്വസ്ത്രീകേരനികക്കണ്ടെതണ.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമനനിതന
കേസ്ഥാലത്തെണ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ തചെയതപട്ട കറപണ വനിത്തെണ മര്ഡര് 14 എണമസ്ഥാണണ.   കറപണ 5615-ഉവം
molestation of women 18917-ഉവം തസക്ഷേന് 304(ബനി) പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള കകേസണ 96-ഉവം
498(എ)  പ്രകേസ്ഥാരമുള്ളതണ  22176-ഉവം  ആണണ.  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീഡനങ്ങളതടയുവം  സസ്ത്രീകേതള
അപമസ്ഥാനനിക്കുന്നതനിതനയുവം ബലസ്ഥാതവംഗത്തെനിതനയുവം തകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേത്തെനിതനയുവം ഭസ്ത്രീകേര
ചെനിത്രമസ്ഥാണനിതണ.  ഇതനിതനതനിരസ്ഥായനി  ശേകമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടണ  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമനനിതന
കേസ്ഥാലത്തെണ ഒരുപരനിധനിവതര സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതല്ലന്നണ ഞങ്ങള് പറയുന്നനില്ല.  എല്ലസ്ഥാ
കകേസനിതലയുവം പ്രതനികേതള പനിടനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചനിട്ടനില്ല.  എന്നസ്ഥാല് ഇഇൗ ഗവണ്തമനണ
വന്നതനിനകശേഷവം ഏതതങ്കനിലവം  ഒരു പരസ്ഥാതനിയനില് പ്രതനികേതള നനിയമത്തെനിനമുന്നനില്
തകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനില്  വസ്ത്രീഴ്ച  സവംഭവനിച്ചുതവന്നണ  തസസനിഫനിക്കസ്ഥായനി  പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിനണ
സൂചെനിപനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞ്ഞസ്ഥാല്  അതണ  ഞങ്ങള്  അവംഗസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാവം.  പതക്ഷേ  ഏറ്റവവം
ശേകമസ്ഥായ  നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണണ  ഇത്തെരവം  കേസ്ഥാരത്യങ്ങളനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്തമനണ  സക്വസ്ത്രീകേരനി
ചനിട്ടുള്ളതണ.   യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  സവംശേയവവം  കവണ്ടെ,  നനിങ്ങളനികപസ്ഥാള്  പസ്ഥാര്ട്ടനിയുതട  കപരണ
പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല വളതര നല്ലതുതതന്ന,  ഇനനി പസ്ഥാര്ട്ടനിയുതട കപരുപറഞ്ഞസ്ഥാലവം പ്രശ്നമനില്ല.
ഞങ്ങളതട  പസ്ഥാര്ട്ടനിയനില്തപട്ട  ആളസ്ഥാതണങ്കനിലവം  'ഉപ്പുതനിന്നവതനതക്കസ്ഥാണ്ടെണ  തവള്ളവം
കുടനിപനിക്കുവം'.  മസ്ഥാത്രമല്ല  നനിയമത്തെനിനമുന്നനില്  തകേസ്ഥാണ്ടുവരുവം.  ആരസ്ഥായസ്ഥാലവം  ഇതനിനണ
കനതൃതക്വവം  തകേസ്ഥാടുക്കുന്നവര്ക്കണ  തപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനില്  ഒരു  സസ്ഥാനവമുണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല,  ഒരു
പസ്ഥാര്ട്ടനിയനിലവം അവംഗതക്വവമുണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല, ഒരുതരത്തെനിലവം അവതര സവംരക്ഷേനിക്കനില്ല.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  മുഖത്യമനനിക്കണ  ഇതുസവംബനനിചണ  2016
ആഗസ്റ്റേനില് യുവതനി അയച രജനികസ്റ്റേഡണ കേത്തെണ ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ; ഉതണ്ടെങ്കനില് മുഖത്യമനനി
എന്തുനടപടനിയസ്ഥാണണ സക്വസ്ത്രീകേരനിചതതന്നണ വത്യകമസ്ഥാക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   തകേ  .   ബസ്ഥാലന് : സര്, ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനിയസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ
ഞസ്ഥാന്  മറുപടനി  പറയുന്നതണ.  റനികക്കസ്ഥാര്ഡണ  കനസ്ഥാക്കനിയതനിനകശേഷവം  മസ്ഥാത്രകമ  മറുപടനി
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പറയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുകേയുള്ളൂതവന്നണ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട അകങ്ങയറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ. ഒരു കേസ്ഥാരത്യവം
ഞസ്ഥാന്  പറയസ്ഥാവം,  ഇക്കസ്ഥാരത്യവം  വളതര  സസ്ത്രീരനിയസസ്ഥായസ്ഥാണണ  ഗവണ്തമനണ  കേസ്ഥാണുന്നതണ.
ഇതുമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  ഒരസ്ഥാകക്ഷേപവവം  പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിനണ  ഉണ്ടെസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ
രൂപത്തെനിലസ്ഥായനിരനിക്കുവം  കകേരളത്തെനിതല  ആഭത്യന്തര  വകുപനിതന  അകനക്വഷണവം.  ഒരു
പരസ്ഥാതനിക്കുള്ള അവസരവവം ഗവണ്തമനനിതന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുമുണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല.  ഏതതങ്കനിലവം
പ്രകതത്യകേ  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ  പസ്ഥാര്ട്ടനിയുമസ്ഥായനി  എതന്തങ്കനിലവം  തരത്തെനിലള്ള  അഫനിലനികയഷ
നതണ്ടെന്ന കേസ്ഥാരണത്തെസ്ഥാല് പ്രതനികേതള സവംരക്ഷേനിക്കുന്നുതവന്ന കതസ്ഥാന്നല് പ്രതനിപക്ഷേ
ത്തെനിനണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല.  അതനിനള്ള അവസരവം ഗവണ്തമനണ തകേസ്ഥാടുക്കനില്ല.  ഇഇൗ ഉറപനികന്മേല്
അടനിയന്തരപ്രകമയവം സഭ നനിര്ത്തെനിവചണ ചെര്ച തചെകയണ്ടെ ആവശേത്യമനില്ല.

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനിയുതട വനിശേദസ്ത്രീകേരണത്തെനിതന അടനിസസ്ഥാന
ത്തെനില് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനണ അവതരണസ്ഥാനമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയസ്ഥാവതരണത്തെനിനണ അനമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷേകനതസ്ഥാവണ  (  ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല  ) :  സര്,  കകേരളവം
അപമസ്ഥാനഭസ്ഥാരത്തെസ്ഥാല് തലകുനനികക്കണ്ടെ ദനിവസങ്ങളസ്ഥാണനികപസ്ഥാള്.  ഇന്നതല ഒറ്റദനിവസവം
തകേസ്ഥാണ്ടെണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  തചെയതണ  രണ്ടെണ  കൂട്ടബലസ്ഥാതവംഗങ്ങളവം  മൂന്നണ  പസ്ത്രീഡന
കകേസ്സുകേളമസ്ഥാണണ.  ഇഇൗ  ഗവണ്തമനനിതന  കേസ്ഥാലത്തെണ  കകേരളവം  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീഡനക്കസ്ഥാരുതട
പറുദസ്ത്രീസയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണണ.   ദഇൗപതനിമസ്ഥാര്  ഇവനിതട  ദനിവസവവം  വസസ്ഥാകക്ഷേപവം
തചെയതപടുകേയസ്ഥാണണ.  ....(ബഹളവം)....

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : പസ്ത്രീസണ....   പ്രതനിപക്ഷേകനതസ്ഥാവണ സവംസസ്ഥാരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. 

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  ഇവനിതട  ഞങ്ങള്ക്കണ  പറയസ്ഥാനള്ളതണ
പറയസ്ഥാന് അനവദനിക്കുകേയനിതല്ലന്ന നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാകണസ്ഥാ ഭരണപക്ഷേത്തെനികനതണ  ;  അങ്ങണ
ഞങ്ങള്ക്കണ സവംരക്ഷേണവം നല്കകേണ്ടെതകല്ല ? .......(ബഹളവം)........

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : നനിശേബ്ദമസ്ഥായനിരനിക . പസ്ത്രീസണ......

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ തചെന്നനിത്തെല:  സര്,  മനനി ഇവനിതട സവംസസ്ഥാരനിചകപസ്ഥാള് ഞങ്ങള്
സശദവം കകേള്ക്കുകേയസ്ഥായനിരുന്നകല്ലസ്ഥാ.  

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് :  പസ്ത്രീസണ.. അങ്ങണ സവംസസ്ഥാരനിക.

ശസ്ത്രീ  .   രകമശേണ തചെന്നനിത്തെല : സര്, ഇവനിതട ഇന്നണ എല്ലസ്ഥാ മസ്ഥാധത്യമങ്ങളവം റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ
തചെയനിട്ടുള്ളതണ,  'ലജനിക്കുകേ  കകേരളകമ'  എന്നസ്ഥാണണ.  'സവംസസ്ഥാനത്തെണ  ഒറ്റദനിവസവം
റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ തചെയതണ രണ്ടെണ കൂട്ട ബലസ്ഥാതവംഗവം മൂന്നണ പസ്ത്രീഡനകക്കസണ'.  മലയസ്ഥാള മകനസ്ഥാരമ
പത്രത്തെനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതണ  'സനി.പനി.എവം.  കനതസ്ഥാവവം  സവംഘവവം  കചെര്ന്നണ

1752/2018.

1752/2018.
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പസ്ത്രീഡനിപനിതചന്ന  പരസ്ഥാതനിയുമസ്ഥായനി  യുവതനി',  'വസ്ത്രീട്ടമയുതട  തവളനിതപടുത്തെലനില്
അകനക്വഷണത്തെനിനണ  ഉത്തെരവണ',  'സനി.പനി.ഐ.(എവം)  കേഇൗണ്സനിലറുവം,  സവംഘവവം
മസ്ഥാനഭവംഗതപടുത്തെനിതയന്നണ യുവതനി'.  ഇത്തെരവം തഞട്ടനിപനിക്കുന്ന വസ്ഥാര്ത്തെകേളസ്ഥാണണ ഇന്നണ
കകേരളത്തെനിതല  എല്ലസ്ഥാ  മസ്ഥാധത്യമങ്ങളവം  പുറത്തുതകേസ്ഥാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതണ.  ഇവനിതട
ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ വടക്കസ്ഥാകഞരനി തമമര് ഞങ്ങളനിവനിതട രസ്ഥാഷസ്ത്രീയവം കേസ്ഥാണുന്നനിതല്ലന്നണ
പറഞ.  ശേരനിയസ്ഥാണണ.  അപ്പുറത്തെനിരനിക്കുന്ന ആളകേള് സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനങ്ങതള രസ്ഥാഷസ്ത്രീയവല്
ക്കരനിചതനിനണ  എത്രകയസ്ഥാ  ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള്  നമ്മുതട  മുമനിലണ്ടെണ.  ഞസ്ഥാന്
അതനികലയ്തക്കസ്ഥാന്നുവം കേടക്കുന്നനില്ല. വടക്കസ്ഥാകഞരനിയനിലണ്ടെസ്ഥായ ഇഇൗ സവംഭവവം അതസ്ത്രീവ
ഗുരുതരമസ്ഥായ  വനിഷയമസ്ഥാണണ.  കകേരളത്തെനിതല  മസ്ഥാധത്യമങ്ങള്  മസ്ഥാത്രമല്ല  നസ്ഥാഷണല്
മസ്ത്രീഡനിയ മുഴുവന് ഇന്നതല ഇഇൗ വസ്ഥാര്ത്തെകേളസ്ഥാണണ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ തചെയതണ.  കകേരളത്തെനിനണ
അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ സവംഭവമസ്ഥാണണ ഇവനിതട ഉണ്ടെസ്ഥായതണ.  ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിതന സുഹൃത്തുക്കള്
കചെര്ന്നണ  കേസ്ഥാറനില്  കൂട്ടനിതക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  ഒരു  സസ്ത്രീതയ  പസ്ത്രീഡനിപനിച്ചു.  അതനിതന
വനിശേദസ്ഥാവംശേങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം  ശസ്ത്രീ.  അനനില്  അക്കര  ഇവനിതട  വനിശേദസ്ത്രീകേരനിക്കുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.
ഞസ്ഥാന് ഇവനിതട ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രധസ്ഥാനതപട്ട കേസ്ഥാരത്യവം,  മസ്ഥാനഭവംഗവം നടന്നതനിനകശേഷവം
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നണ  സക്വസ്ത്രീകേരനിച നടപടനികേതളന്തസ്ഥായനിരുന്നു;  കകേരളത്തെനിതല
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിനണ അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ നടപടനിയസ്ഥാണണ ഇവനിതട ഉണ്ടെസ്ഥായതണ.  സവംസസ്ഥാനത്തെണ
അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലനിരനിക്കുന്ന  ഗവണ്തമനനിനണ  പ്രതനികേതള  പനിടനിക്കസ്ഥാന്  ചുമതലയനികല്ല;
മസ്ഥാനഭവംഗവം  നടത്തെനിയതനികനക്കസ്ഥാള്  വലനിയ  പസ്ത്രീഡനവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസ്റ്റേഷനനില്  ഇഇൗ
സസ്ത്രീക്കുണ്ടെസ്ഥായനി  എന്നസ്ഥാണണ  അവര്  ആകരസ്ഥാപനിക്കുന്ന  ഏറ്റവവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  കേസ്ഥാരത്യവം.
സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  തസക്ഷേന്  164  പ്രകേസ്ഥാരവം  കകേതസടുക്കുന്നതണ  ഒന്നുകേനില്  പ്രതനിയുതട
സക്വന്തമസ്ഥായ  അഭനിപ്രസ്ഥായമനസരനിചസ്ഥാകേണവം  അതല്ലങ്കനില്   മറ്റണ  ചെനില  ഘട്ടങ്ങളനില്
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കകേതസടുക്കസ്ഥാറുണ്ടെണ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇവനിതട  തസക്ഷേന്  164  പ്രകേസ്ഥാരവം
കകേതസടുത്തെ  സവംഭവവം  എത്രമസ്ഥാത്രവം  ഗുരുതരമസ്ഥാണണ.   കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  നനിര്ബനനിപനിചണ
തസക്ഷേന്  164  പ്രകേസ്ഥാരവം കകേതസടുക്കണതമന്നസ്ഥാണണ ഇഇൗ കകേസനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതണ.
ബലസ്ഥാതവംഗവം ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടനിതല്ലന്നണ  വരുത്തെസ്ഥാന്കവണ്ടെനി കപരസ്ഥാമവംഗലവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഇഇൗ
സസ്ത്രീതയ നനിര്ബനനിപനിചണ തമസ്ഥാഴനിതകേസ്ഥാടുപനിച്ചുതവന്നുള്ളതസ്ഥാണണ ഇവനിടതത്തെ ഗുരുതരമസ്ഥായ
പ്രശ്നവം.   എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ  മുഖത്യമനനി  അയസ്ഥാതള  സതസനണ
തചെയ്യുന്നതനിനള്ള നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിചനില്ല; ഇഇൗ വസ്ഥാര്ത്തെയറനിഞ്ഞകപസ്ഥാള് എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ
അകനക്വഷണ വനികധയമസ്ഥായനി ആ കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ ഉകദത്യസ്ഥാഗസതന സതസനണ തചെയ്യുന്നനില്ല?
ഇവനിതട  ഇന്നണ  പറയുന്നതണ  എന്തസ്ഥാണണ;  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിനണ  വസ്ത്രീഴ്ച  സവംഭവനിചനിട്ടനിതല്ലന്നണ
അകനക്വഷണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസന്  പറയുന്നു.   ഇത്രയുവം  ഗുരുതരമസ്ഥായ  കൃതത്യവനികലസ്ഥാപവം
നടത്തെനിയ  ഒരു  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസതന  കപരനില്  നടപടനി  എടുകക്കണ്ടെതനില്ല
എന്നസ്ഥാണണ  അകനക്വഷണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസന്  പറയുന്നതണ.   കകേട്ടസ്ഥാലറയ്ക്കുന്ന  വസ്ഥാക്കുകേള്
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ഉപകയസ്ഥാഗനിചസ്ഥാണണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  ഇഇൗ  സസ്ത്രീകയസ്ഥാടണ  സവംസസ്ഥാരനിചതണ.  നമുക്കതണ
ആവര്ത്തെനിക്കസ്ഥാന്കപസ്ഥാലവം കേഴനിയനില്ല.  നസ്ഥാട്ടുകേസ്ഥാരുതട മുമനില് വചസ്ഥാണണ സസ്ത്രീതയ കചെസ്ഥാദത്യവം
തചെയതണ.   കപരസ്ഥാമവംഗലവം സനി.തഎ.-തയ ഉടനടനി  സതസനണ തചെയസ്ഥാന് എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ
മുകന്നസ്ഥാട്ടുവന്നനില്ല;  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഇഇൗ  അകനക്വഷണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്  അകദ്ദേഹത്തെനിനണ
കസ്ത്രീന് ചെനിറ്റണ നല്കുന്നു; ഇതനിതന പനിന്നനില് രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ സമര്ദ്ദേമുണ്ടെണ എന്നണ ആതരങ്കനിലവം
വനിശേക്വസനിചസ്ഥാല്  അവതര  തതറപറയസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ?  2013-തല  ക്രനിമനിനല്  നനിയമ
കഭദഗതനി അനസരനിചണ വലവംഗനികേച്ചുവയുള്ള പരസ്ഥാമര്ശേവം നടത്തുന്നതണ പസ്ത്രീഡനമസ്ഥാണണ.
തഎ.പനി.സനി.  354(എ)  പ്രകേസ്ഥാരവം ഇതണ  കുറ്റകേരമസ്ഥാണണ.   ഒരു വര്ഷവം കേഠനിനതടവനിനണ
ശേനിക്ഷേനിക്കണവം.  ഇഇൗ  സനി.തഎ.-ക്കണ  ഇതണ  ബസ്ഥാധകേമകല്ല?  ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ  നനിയമ
വകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടണ  ഞസ്ഥാന്  ആവശേത്യതപടുകേയസ്ഥാണണ  ആ  സനി.തഎ.-യുതട  കപരനില്
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം.  സനി.തഎ.-തയ  സതസനണ  തചെയണവം.
സതസനണ  തചെയ്തുതകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒരകനക്വഷണമസ്ഥാണണ  ഇവനിതട  ആവശേത്യമസ്ഥായനിട്ടുള്ളതണ.
നനിങ്ങള് അകനക്വഷണവം ആതരയസ്ഥാണണ ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതണ?

ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരസ്ഥാജന് :  സര്,  ഈ  സവംഭവവം  നടക്കുന്ന സമയവം  അങ്ങണ
ഇവനിടതത്തെ  ആഭത്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്നു.  വടക്കസ്ഥാകഞരനി  എവം.എല്.എ.
അന്നതത്തെ മനനിയസ്ഥായനിരുന്ന ശസ്ത്രീ.  സനി.  എന്.  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണനസ്ഥാണണ.  രണ്ടുവര്ഷവംമുമണ
നടന്ന  ഇത്രയുവം  പ്രമസ്ഥാദമസ്ഥായ  വനിഷയത്തെനികന്മേല്  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാനവം  ഈ
സഭയുതട മുമസ്ഥാതകേ തകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാനവം എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ സസ്ഥാധനിചനില്ല;  അങ്ങണ ഇകപസ്ഥാഴുവം
ശസ്ത്രീ.  അനനില്  അക്കര  പറയുന്ന  നനിലപസ്ഥാടനികനസ്ഥാതടസ്ഥാപമസ്ഥാകണസ്ഥാ?  അങ്ങണ  ഒന്നണ
അകനക്വഷനിച്ചുകനസ്ഥാക്കണവം. 

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  അങ്ങണ  ഒരു  കേസ്ഥാരത്യവം  മനസനിലസ്ഥാക്കണവം.
സവംഭവവം നടന്നനിട്ടണ പരസ്ഥാതനി വന്നതണ 2016-ലസ്ഥാണണ. പരസ്ഥാതനി ലഭനിക്കസ്ഥാതത കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിനണ
അകനക്വഷനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.  പരസ്ഥാതനി കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനില് കേനിട്ടസ്ഥാതത കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  എങ്ങതന
അകനക്വഷനിക്കുവം? .....(ബഹളവം)......

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര് :  പസ്ത്രീസണ......  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതസ്ഥാവണ  സവംസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാതഴങ്കനിലവം
നനിങ്ങള് അടങ്ങനിയനിരനിക്കണവം.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  മനി.  ജയരസ്ഥാജന്,  അന്നണ  അകങ്ങയണ  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനിതല പസ്ഥാര്ട്ടനിയുതട ചുമതലയുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നകല്ലസ്ഥാ. എന്നനിട്ടുവം ജയന്തന് ഉള്തപതടയുള്ള
ആളകേതള അങ്ങണ എന്തനിനസ്ഥാണണ സവംരക്ഷേനിചതണ ? എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ അവതര പുറത്തെസ്ഥാക്കനിയനില്ല? 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര്, 2014-ല് നടന്ന സവംഭവത്തെനികന്മേല്  2016-ല്
പരസ്ഥാതനി  ലഭനിചതനിതനത്തുടര്ന്നണ  ഈ  വനിഷയവം  ഗവണ്തമനണ  ഗഇൗരവത്തെനിലസ്ഥാണണ
കേണ്ടെതണ.  തസ്ഥാങ്കളതട  കേസ്ഥാലത്തെണ  ബലസ്ഥാല്തവംഗവമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  376  പ്രകേസ്ഥാരവം
എഫണ.ഐ.ആര്. ഇട്ടനിട്ടുകപസ്ഥാലവം പ്രതനിതയ പനിടനിചനിട്ടനില്ലകല്ലസ്ഥാ. ......(ബഹളവം)......
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ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  ആഭത്യ ന്തര  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന
കേസ്ഥാലത്തെണ  പരസ്ഥാതനി  ലഭനിചനിട്ടുതണ്ടെങ്കനില്  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ഒരു  സവംശേയവവം
കവണ്ടെ.  ഇവനിതട പ്രശ്നവം അതല്ലകല്ലസ്ഥാ. ...(… ബഹളവം)......

ശസ്ത്രീ  .   റ്റനി  .   വനി  .   രസ്ഥാകജഷണ : സര്, ഇന്നണ ശസ്ത്രീ. അനനില് അക്കര ഉന്നയനിച വനിഷയവം
വളതര  ഗഇൗരവമുള്ളതസ്ഥാണണ  എന്നതനിനണ  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  തര്ക്കവമനില്ല.  പതക്ഷേ  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കസ്ഥാരനിതന കേസ്ഥാലത്തെണ ഈ നനിയമസഭയനില് അവംഗമസ്ഥായനിരുന്ന ഒരു എവം.എല്.എ.-
തക്കതനിതര വളതര ഗുരുതരമസ്ഥായ ആകരസ്ഥാപണവം ഉയര്ന്നുവന്നു.  അക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് എന്തണ
നടപടനിയസ്ഥാണണ സക്വസ്ത്രീകേരനിചതണ;  ആ പരസ്ഥാതനി യഥസ്ഥാര്തത്തെനില് സര്ക്കസ്ഥാര് മുക്കുകേയകല്ല
തചെയതണ?

ശസ്ത്രീ  .    അനനില് അക്കര :  സര്,  അങ്ങണ  തവറുതത തതറ്റനിദരനിപനിക്കരുതണ.  ഈ
സവംഭവമുണ്ടെസ്ഥായതനിനകശേഷവം  ആ  സസ്ത്രീ  ജസ്ത്രീവനിക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  ഗള്ഫനില്  കപസ്ഥായനി.
അതനിനകശേഷവം അവരുതട ഭര്ത്തെസ്ഥാവനിതന കപരനില് കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കകേതസടുത്തു. 2016
ജൂവല 17-നണ ഈ സസ്ത്രീ നസ്ഥാട്ടനില് വന്നതനിനകശേഷമസ്ഥാണണ പരസ്ഥാതനി തകേസ്ഥാടുക്കുന്നതണ. 

ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  ഈ  സസ്ത്രീ  പരസ്ഥാതനി  തകേസ്ഥാടുത്തെ സമയത്തെണ
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ അകനക്വഷനികചസ്ഥാ എന്നതസ്ഥാണണ ഇവനിടതത്തെ പ്രശ്നവം.  കപരസ്ഥാമവംഗലവം സനി.ഐ.
തമസ്ഥാഴനിമസ്ഥാറ്റനി  പറയസ്ഥാന്  സമര്ദ്ദേവം  തചെലത്തുന്നു  എന്നതസ്ഥാണണ  പ്രശ്നവം.  അവതര
വസ്ഥാക്കുകേള്തകേസ്ഥാണ്ടെണ കനസ്ഥാവനിക്കുന്നു, ഇന്തത്യയനിതല പുതനിയ ശേനിക്ഷേസ്ഥാ നനിയമങ്ങളനസരനിചണ
അങ്ങതന തചെയസ്ഥാല് making sexually coloured remarks... അങ്ങതനയുതണ്ടെങ്കനില്
കപസ്ഥാലവം  അതണ  കുറ്റകേരമസ്ഥാണണ.  പസ്ഥാര്ലതമനണ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  നനിയമത്തെനിതന
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില് making sexually coloured remarks കുറ്റകേരമസ്ഥാണണ. അങ്ങയുതട
ഡനി.ജനി.പനി. ശസ്ത്രീ. ഋഷനിരസ്ഥാജണ സനിവംഗണ പറഞ്ഞകല്ലസ്ഥാ 14 തസക്കനണ ഒരു സസ്ത്രീതയ കനസ്ഥാക്കനി
നനിന്നസ്ഥാല്  അതുകപസ്ഥാലവം  കുറ്റകേരമസ്ഥാതണന്നണ.  ഈ  സസ്ത്രീകയസ്ഥാടണ  അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായനി
തപരുമസ്ഥാറനിയ  സര്ക്കനിള്  ഇന്തസക്ടതറ  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഗവണ്തമനണ  സതസനണ 
തചെയനില്ല   ഈ മുനനിസനിപല് കേഇൗണ്സനിലര്മസ്ഥാരുതട കപരനില് എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ പസ്ഥാര്ട്ടനി
നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നനില്ല? കേളമകശ്ശേരനിയനിതല  സക്കസ്ത്രീര്  ഹുവസതന  കപരനില്
എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നനില്ല?  എല്ലസ്ഥാ കുറ്റവസ്ഥാളനികേതളയുവം സവംരക്ഷേനിക്കുന്ന
നനിലപസ്ഥാടണ പസ്ഥാര്ട്ടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതണ ദഇൗര്ഭസ്ഥാഗത്യകേരമസ്ഥാണണ.....(ബഹളവം)....

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    പ്രദസ്ത്രീപ്കുമസ്ഥാര് :  സര്,  ബഹമസ്ഥാനതപട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതസ്ഥാവവം
ശസ്ത്രീ.  അനനില്  അക്കരയുവം  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നങ്ങള്  വളതര  ഗഇൗരവമുള്ളതസ്ഥാണണ.
അതുതകേസ്ഥാണ്ടുതതന്ന  ഞങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം  അതണ  വളതര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  കകേട്ടനിരുന്നു.
അതനികന്മേല് അങ്ങണ  പറയുന്നതുകപസ്ഥാതല ശേകമസ്ഥായ നടപടനി  ഉണ്ടെസ്ഥാകേണവം.  അതനിനണ
യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  തര്ക്കവമനില്ല.  പതക്ഷേ  കേഴനിഞ്ഞ  സര് ക്കസ്ഥാരനിതന  കേസ്ഥാലത്തെണ  ഈ
നനിയമസഭയനിതല യു.ഡനി.എഫണ.  എവം.എല്.എ.-യുതട കപരനില് എഫണ.ഐ.ആര്. ഇട്ടു.
എന്നനിട്ടണ എതന്തങ്കനിലവം നടപടനിയുണ്ടെസ്ഥാകയസ്ഥാ? ....(ബഹളവം)....
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ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല :  സര്,  ഇവനിടതത്തെ  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  പ്രശ്നവം,
എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  കപരസ്ഥാമവംഗലവം  സനി.ഐ.-തയ  നനിങ്ങള്  സതസനണ  തചെയ്യുന്നനില്ല
എന്നതസ്ഥാണണ.  ഈ  അകനക്വഷണവം  നനിങ്ങള്  ഏല്പനിചതണ ഗുരുവസ്ഥായൂര്  എ.സനി.പനി.
തയയസ്ഥാണണ.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില്  ഒരു കൂട്ടബലസ്ഥാല്സവംഗമുണ്ടെസ്ഥായസ്ഥാല്,  ആകരസ്ഥാപണ
മുണ്ടെസ്ഥായസ്ഥാല്   ഒരു  വനനിതസ്ഥാ  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-തയതക്കസ്ഥാണ്ടെണ  അകനക്വഷനിപനിക്കസ്ഥാറുണ്ടെണ.
ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് ഈ ആവശേത്യവം എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ മനനി അവംഗസ്ത്രീകേരനി
ക്കുന്നനില്ല.  അകപസ്ഥാള്  ഈ  ഗവണ്തമനനിനണ  കുറ്റവസ്ഥാളനികേതള  സവംരക്ഷേനിക്കണതമന്ന
നനിര്ബനബുദനിയുണ്ടെണ.  ഇതനിനകേത്തെണ  ഞങ്ങള്  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയവം  കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.  പതക്ഷേ
ഗവണ്തമനണ രസ്ഥാഷസ്ത്രീയവം കേസ്ഥാണുന്നുണ്ടെണ.  അതല്ലങ്കനില് ഒരു വനനിതസ്ഥാ എ.ഡനി.ജനി.പനി.-തയ
തക്കസ്ഥാണ്ടെണ  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  അകനക്വഷനിപനിക്കുന്നനില്ല?  കകേരളത്തെനിതല സനിനനിമസ്ഥാരവംഗത്തെണ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ഏറ്റവവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  ഒരു  വത്യകനിയസ്ഥാണണ  ഈ  കേസ്ഥാരത്യവം  ഇന്നതല
പുറത്തുതകേസ്ഥാണ്ടുവന്നതണ.  അവതര  കനരനില്കേണ്ടെണ  പറഞ്ഞതനിതന  അടനിസസ്ഥാന
ത്തെനിലസ്ഥാണണ  ശസ്ത്രീമതനി  ഭസ്ഥാഗത്യലകനി  പത്രസകമളനത്തെനില്  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  പറഞ്ഞതണ.
കേഴനിഞ്ഞ തതരതഞ്ഞടുപനില്   ശസ്ത്രീ. തകേ. മുരളസ്ത്രീധരതനതനിരസ്ഥായനി പ്രവര്ത്തെനിച ആളസ്ഥാണണ
ശസ്ത്രീമതനി  ഭസ്ഥാഗത്യലകനി.  അവര്  കകേസ്ഥാണ്ഗ്രസ്സുകേസ്ഥാരനിയസ്ഥാതണന്നണ  ആരുവം  പറയനില്ലകല്ലസ്ഥാ.
കേഴനിഞ്ഞ തതരതഞ്ഞടുപനില് വട്ടനിയൂര്ക്കസ്ഥാവനില് ശസ്ത്രീമതനി സസ്ത്രീമയ്ക്കുകവണ്ടെനി കവസ്ഥാട്ടുപനിടനിച
ആളസ്ഥാണണ ശസ്ത്രീമതനി ഭസ്ഥാഗത്യലകനി.  അവരസ്ഥാണണ ഈ പ്രശ്നവം  അവതരനിപനിചതണ.  ഇവനിതട
സസ്ത്രീകേളതട  സക്വകേസ്ഥാരത്യത  നനിയമപസ്ഥാലകേര്  കേസ്ഥാത്തുസൂക്ഷേനിക്കുന്നനില്ല.  മസ്ഥാനഭവംഗകക്കസ്സു
കേളനില്  സസ്ത്രീകേളതട  അന്തസനിനണ  കകേസ്ഥാട്ടവംതട്ടസ്ഥാതത  കനസ്ഥാകക്കണ്ടെതണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന
കേടമയസ്ഥാണണ.  നനിയമപസ്ഥാലകേരുതട അടുത്തെല്ലസ്ഥാതത മതറ്റവനിതടയസ്ഥാണണ ഇവര് കപസ്ഥാകകേണ്ടെതണ.
രണ്ടുവര്ഷമസ്ഥായനി  ഈ  സസ്ത്രീ  കവട്ടയസ്ഥാടതപടുകേയസ്ഥാണണ.  അവര്  നസ്ഥാടുവനിട്ടുകപസ്ഥായനി
ഒളനിച്ചുതസ്ഥാമസനികക്കണ്ടെനിവന്നു.  അതനിക്രമവം  നടത്തെനിയവര്  നസ്ഥാട്ടനില്  വനിലസുകേയസ്ഥാണണ.
അവര്  സനി.പനി.ഐ.(എവം)-തന  കനതസ്ഥാക്കന്മേസ്ഥാരസ്ഥാണണ  എന്നതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ
സവംരക്ഷേണവം ലഭനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. അതസ്ഥാണണ ഇവനിടതത്തെ ഗുരുതരമസ്ഥായ പ്രശ്നവം. 

ഇന്നതത്തെ പത്രത്തെനില് തതന്ന എത്ര വസ്ഥാര്ത്തെകേളസ്ഥാണണ വന്നനിട്ടുളളതണ; പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ
തനല്ലസ്ഥായനി  സക്വകദശേനിയസ്ഥായ  ബനിരുദ  വനിദത്യര്തനിനനിതയ  പ്രണയത്തെനില്  കുരുക്കനി
തകേസ്ഥാല്ലതത്തെത്തെനിചണ  യുവസ്ഥാവവം  സുഹൃത്തുക്കളവം  കചെര്ന്നണ  പസ്ത്രീഡനിപനിച്ചു,  കേസ്ഥാലടനിയനില്
പ്രസ്ഥായപൂര്ത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ  തപണ്കുട്ടനിതയ  പസ്ത്രീഡനിപനിച്ചു,  കകേസ്ഥാതമവംഗലത്തെണ
പതനികനഴുകേസ്ഥാരനിയസ്ഥായ  കകേസ്ഥാകളജണ  വനിദത്യസ്ഥാര്തനിനനിതയ  രസ്ഥാത്രനിയനില്  അജസ്ഥാതരസ്ഥായ
ആളകേള് പസ്ത്രീഡനിപനിക്കുന്നു, പനിറവത്തെണ നഗ്നത പകേര്ത്തെനിയകശേഷവം വസ്ത്രീട്ടമതയ  പസ്ഥാസ്റ്റേര്
പസ്ത്രീഡനിപനിക്കുന്നു.  എന്തസ്ഥാണണ  കകേരളത്തെനില്  നടക്കുന്നതണ  ;  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഇങ്ങതന
സവംഭവനിക്കുന്നു?  നനിര്ഭയ കകേസനിനകശേഷവം  ജസ്റ്റേനിസണ  വര്മ കേമനിറ്റനി  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുവം
ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതണ ഭരണനനിര്വ്വഹണ രവംഗതത്തെ വസ്ത്രീഴ്ചകേളസ്ഥാണണ.  ഇത്തെരവം സവംഭവങ്ങള്
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ആവര്ത്തെനിക്കസ്ഥാനളള കേസ്ഥാരണതമന്തസ്ഥാണണ  ?  ഇവനിതട കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമതകയസ്ഥാതട നടക്കസ്ഥാത്തെതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ഇത്തെരവം പസ്ത്രീഡനങ്ങള് കകേരളത്തെനില്
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതണ.  ഇവനിതട  ജനിഷയുതട  വധവമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  പറഞ,
കകേരളത്തെനില്  ഇനനി  ഒരു  സസ്ത്രീക്കുവം  ഇങ്ങതനതയസ്ഥാരനഭവവം  ഉണ്ടെസ്ഥാകേരുതതന്നണ.  ഇന്നണ
ശസ്ത്രീ.  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്  ഭരനിക്കുന്ന  കകേരളത്തെനില്  സസ്ത്രീകേള്ക്കുവം  കുട്ടനികേള്ക്കുവം
സക്വതനമസ്ഥായനി യസ്ഥാത്രതചെയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത്തെ ഭസ്ത്രീകേരമസ്ഥായ അവസയസ്ഥാണുള്ളതണ.  അങ്ങണ
പറഞ്ഞതുകപസ്ഥാതല കേണക്കുകേളവം എണവതമസ്ഥാന്നുവം ഞസ്ഥാന് പറയുന്നനില്ല.  ശസ്ത്രീ.  എ.  തകേ.  ബസ്ഥാലന്
കേണക്കുകേള്  പറഞ.  നസ്ഥാലമസ്ഥാസതത്തെ  കേണക്കുകേള്  പരനികശേസ്ഥാധനിചസ്ഥാല്  മതനി.
നസ്ഥാലമസ്ഥാസതത്തെ ഞങ്ങളതട ഭരണകേസ്ഥാലവവം നസ്ഥാലമസ്ഥാസതത്തെ നനിങ്ങളതട ഭരണകേസ്ഥാലവവം
പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണവം.  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീഡനങ്ങള്  വര്ദനിചനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ,  കമസ്ഥാഷണങ്ങള്
വര്ദനിചനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ,  തകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്  വര്ദനിചനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ  തുടങ്ങനിയ  കേണക്കുകേള്
എസണ.സനി.ആര്.ബനി.-യനില് ഉണ്ടെകല്ലസ്ഥാ. അങ്ങണ അതണ പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണവം. അതല്ലങ്കനില്
മുഖത്യമനനി  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കതട്ട.  സവംസസ്ഥാനത്തെണ  സസ്ത്രീകേള്ക്കുവം  കുട്ടനികേള്ക്കുതമതനിതര
അക്രമങ്ങള്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നു,  തകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങളവം  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ  സവംഘര്ഷങ്ങളവം
കമസ്ഥാഷണങ്ങളവം  വര്ദനിക്കുന്നു.  കേക്വകട്ടഷന്  സവംഘങ്ങള്  അരങ്ങണ  തകേര്ക്കുന്നു,
തനിമനിര്ത്തെസ്ഥാടുന്നു. കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കനസ്ഥാക്കുകുത്തെനിയസ്ഥായനി മസ്ഥാറുന്നു. ഈ മുഴുവന് പ്രതനികേള്ക്കുവം
രസ്ഥാഷസ്ത്രീയ സവംരക്ഷേണവം തകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് സനി.പനി.ഐ.(എവം)  തയസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നതണ  ദഇൗര്ഭസ്ഥാഗത്യ
കേരമസ്ഥാണണ.  നനിങ്ങള്  ഇന്നണ  ഇവനിതട  വരുന്നതനിനമുമണ  ഇവതര  പസ്ഥാര്ട്ടനിയനില്നനിന്നുവം
സതസനണ  തചെയനിരുന്നുതവങ്കനില്  മനി.  ബസ്ഥാലന്,  ഞസ്ഥാന്  നനിങ്ങതള  അഭനിനന്ദനിക്കു
മസ്ഥായനിരുന്നു.  ഈ  ക്രൂരകൃതത്യങ്ങള്  തചെയ  ആളകേതള,  മുന്സനിപല്  കേഇൗണ്സനിലര്
മസ്ഥാരസ്ഥായനി സനി.പനി.ഐ.(എവം)-തന ബസ്ഥാനറനില് ജയനിച ഇവതര നനിങ്ങള് സവംരക്ഷേനിക്കു
കേയസ്ഥാണണ.  അതണ  അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥാണണ.  ഈ  വനിഷയവം  സഭനനിര്ത്തെനിവചണ   ചെര്ച
തചെയസ്ഥാത്തെതനില് പ്രതനികഷധനിചണ ഞസ്ഥാനവം എതന പസ്ഥാര്ട്ടനിയുവം വസ്ഥാക്കഇൗട്ടണ നടത്തുകേയസ്ഥാണണ. 

(ഗവണ്തമനണ  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ  പ്രതനിപക്ഷേകനതസ്ഥാവവം  അകദ്ദേഹത്തെനിതന
പസ്ഥാര്ട്ടനിയനില്തപട്ട അവംഗങ്ങളവം സഭവനിട്ടണ പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

(അദത്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്)

ശസ്ത്രീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമദണ കേബസ്ത്രീര് : സര്, അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥാവംവനിധവം കരസ്ഥാഗസ്ഥാതുരമസ്ഥായ
ഒരു സസ്ഥാമസ്ഥാജനികേഘടന അനസ്ഥാവരണവം തചെയതപടുന്ന തനസ്ഥാമരമസ്ഥാണണ ഇന്നണ ഇഇൗ സഭ
ഏറവസ്ഥാങന്നതണ.  നസ്ഥാവം എവനിതടയസ്ഥാണണ നനില്ക്കുന്നതതന്നണ സക്വയവം വനിമര്ശേനകത്തെസ്ഥാതട
കചെസ്ഥാദത്യവം  ഉയര്കത്തെണ്ടെ  സമയമസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട  പുകരസ്ഥാഗമന  നസ്ഥാടത്യങ്ങള്  എത്ര
ദര്ബലമസ്ഥാതണന്നണ നസ്ഥാവം ഇന്നണ തനിരനിചറനിയുകേയസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട നവകകേരള ഭസ്ഥാവനയുതട
ഭസ്ത്രീതനിതമസ്ഥായ ഇഇൗ പതനവം മസ്ഥാനവനികേ ആശേയങ്ങള്ക്കണ സവംഭവനിച  അപചെയത്തെനിതന



295 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 4, 2016

സസ്ഥാക്ഷേത്യപത്രമസ്ഥാണണ.  സര്ക്കസ്ഥാരനിനണ  ആതസ്ഥാര്തതയുതണ്ടെങ്കനില് തപരുകുന്ന കുറ്റകൃതത്യ
ങ്ങള് ശേമനിപനിക്കസ്ഥാന് കേര്ക്കശേമസ്ഥായ നടപടനികേള് സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്നസ്ഥാണണ ഞങ്ങള്ക്കണ
പറയസ്ഥാനള്ളതണ.  കുറ്റക്കസ്ഥാതര  കേയറൂരനിവനിടസ്ഥാന്   സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായ  നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണണ
നനിര്ഭസ്ഥാഗത്യവശേസ്ഥാല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നണ  ഉണ്ടെസ്ഥാകുന്നതണ.   സര് ക്കസ്ഥാരനിതന
കുറ്റകേരമസ്ഥായ  ഈ നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിചണ ഞസ്ഥാനവം എതന പസ്ഥാര്ട്ടനി അവംഗങ്ങളവം
വസ്ഥാക്കഇൗട്ടണ നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്തമനണ നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിചണ  ശസ്ത്രീ.  ടനി.  എ.  അഹമദണ കേബസ്ത്രീറുവം
അകദ്ദേഹത്തെനിതന പസ്ഥാര്ട്ടനിയനില്തപട്ട അവംഗങ്ങളവം സഭവനിട്ടണ പുറത്തുകപസ്ഥായനി.) 

ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    എഫണ  .    കതസ്ഥാമസണ :  സര്,  കകേരളത്തെനിനണ  അപമസ്ഥാനവവം നസ്ഥാണകക്കടു
മുണ്ടെസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  സവംഭവങ്ങള്.  ഇഇൗ  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്  ഗവണ്തമനണ  എന്തണ
സമസ്ത്രീപനവം സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുതമന്നുവം  ഉകദത്യസ്ഥാഗസരുതടകമല് നടപടനിയുണ്ടെസ്ഥാകുകമസ്ഥാ എന്നുവം
ആവര്ത്തെനിചണ കചെസ്ഥാദനിചനിട്ടുവം ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി വത്യകമസ്ഥായ മറുപടനി നല്കേനിയനില്ല.
സവംസസ്ഥാര  സമന്നമസ്ഥായ  ഇഇൗ  കകേരളത്തെനില്  ആഴ്ചകേളസ്ഥായുവം  മസ്ഥാസങ്ങളസ്ഥായുവം  സമസ്ത്രീപ
ദനിവസങ്ങളനിലവം ഉണ്ടെസ്ഥായനിതക്കസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന അതസ്ത്രീവഗുരുതരമസ്ഥായ ഇഇൗ സസ്ഥാഹചെരത്യവം,
സസ്ത്രീകേളതടകമല് നടക്കുന്ന ഇഇൗ ആക്രമണങ്ങള് തതകേയുവം തകേട്ടനി കനസ്ഥാക്കനിനനില്ക്കുന്ന
ഗവണ്തമനനിതന നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിചണ  ഞസ്ഥാനവം എതന കേക്ഷേനിയുവം വസ്ഥാക്കഇൗട്ടണ
നടത്തുന്നു.                                

(ഗവണ്തമനണ  നനിലപസ്ഥാടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ  ശസ്ത്രീ.  സനി.  എഫണ.  കതസ്ഥാമസുവം
അകദ്ദേഹത്തെനിതന പസ്ഥാര്ട്ടനിയനില്തപട്ട അവംഗങ്ങളവം സഭവനിട്ടണ പുറത്തുകപസ്ഥായനി.) 

ശസ്ത്രീ  .    ഒ  .    രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് :  സര്,  ഇവനിതട  ഉന്നയനിച  വനിഷയവം  അതത്യന്തവം
ഗഇൗരവമുള്ളതസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട നസ്ഥാട്ടനില് സസ്ത്രീകേള്തക്കതനിതരയുള്ള അക്രമങ്ങള് വര്ദനിച്ചു
വരുന്നുതവന്നണ  എല്ലസ്ഥാവരുവം  സമതനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  ഒരു  ദനിവസവം  ഇത്തെരത്തെനിലളള
അഞസ്ഥാറണ കകേസ്സുകേള് ഇവനിതട ഉന്നയനികക്കണ്ടെ ഗതനികകേടസ്ഥാണുണ്ടെസ്ഥാകുന്നതണ.  അതനിതനപറ്റനി
ഒകട്ടതറ വത്യതത്യസ്ത അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളവം വസ്ത്രീഴ്ചകേതള സവംബനനിച അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളതമസ്ഥാതക്ക
യുണ്ടെണ.   ഇതണ  വനിശേദമസ്ഥായനി  ചെര്ച  തചെകയണ്ടെ  വനിഷയമസ്ഥാണണ.  പ്രകതത്യകേനിചണ
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുണ്ടെസ്ഥായ  വസ്ത്രീഴ്ച  നനിരവധനികപര്  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതസ്ഥാണണ.
ഭരണക്കസ്ഥാരുതട ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുവം ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് വസ്ത്രീഴ്ചയുതണ്ടെന്നണ തപസ്ഥാതുകവ ജനങ്ങള്
സവംശേയനിക്കുന്നു. ഇഇൗ സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില് ചെര്ച ആവശേത്യമസ്ഥാണണ. ആ ചെര്ച നടക്കസ്ഥാതത
കപസ്ഥായതനില് പ്രതനികഷധനിചണ ഞസ്ഥാന് വസ്ഥാക്കഇൗട്ടണ നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്തമനണ  നനിലപസ്ഥാടനില് പ്രതനികഷധനിചണ  ശസ്ത്രീ.  ഒ.  രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് സഭവനിട്ടണ
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പുറത്തുകപസ്ഥായനി.

സഭവനിട്ടണ  പുറത്തുകപസ്ഥായ  പ്രതനിപക്ഷേസ്ഥാവംഗങ്ങള്  അല്പസമയത്തെനിനകശേഷവം
സഭയനില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായനി.)

III.  ശദ ക്ഷേണനിക്കല്

1.  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനവംമൂലമുള്ള പ്രതനിസനനി

ശസ്ത്രീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  സര്,  നമ്മുതട  നനിലനനില്പനിതന  ബസ്ഥാധനിക്കുന്ന  ഒരു
വനിഷയമസ്ഥാണണ  ഞസ്ഥാന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതണ.  24-10-2016-ല്  ഞസ്ഥാന്  മുഖത്യമനനികയസ്ഥാടണ
നനിയമസഭയനില്  ഒരു  കചെസ്ഥാദത്യവം  കചെസ്ഥാദനിചനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹവം  തന്ന  മറുപടനി,  ചെസ്ത്രീഫണ
തസക്രട്ടറനിയുതട  അദത്യക്ഷേതയനില്  സവംസസ്ഥാന  സ്റ്റേനിയറനിവംഗണ  കേമനിറ്റനി  രൂപസ്ത്രീകേരനി
ചനിട്ടുണ്ടെണ   ശേസ്ഥാസ-സസ്ഥാകങ്കതനികേ വകുപണ,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ  ജനില്ലസ്ഥാപഞസ്ഥായത്തെണ,  ഇനകഗ്രറ്റഡണ
റൂറല് തടകകസ്ഥാളജനി തസനര് എന്നനിവ കചെര്ന്നണ നടപസ്ഥാക്കുന്ന ഒരു പദതനിയുവം പനിതന്ന
ഫനിഷറസ്ത്രീസണ  വകുപനിതന ഒരു പദതനിയുമടക്കവം രണ്ടെണ  പദതനിക്കണ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ  രൂപവം
നല്കേനിയതതന്നസ്ഥാണണ.  എത്ര  ലസ്ഥാഘവകത്തെസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  പ്രശ്നവം  തതകേകേസ്ഥാരത്യവം
തചെയതതന്നസ്ഥാണണ എനനിക്കണ പറയസ്ഥാനള്ളതണ.  കകേരള കസ്റ്റേറ്റണ ആക്ഷേന് കഫസ്ഥാര് തതകമറ്റണ
തചെയ്ഞണ എതന്നസ്ഥാരു റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ 2014-ല് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  1470 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുതട
പദതനികേളതണ്ടെങ്കനികല  അതനിനണ  കുതറതയങ്കനിലവം  ശേമനവം  വരുത്തെസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക
തവന്നസ്ഥാണണ  അതനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതണ.   മസ്ഥാത്രമല്ല,  കകേരളത്തെനില്  10000  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുതട നഷവം സവംഭവനിക്കുന്നുതവന്നസ്ഥാണണ കകേന്ദ്ര മതത്യ ഗകവഷണകകേന്ദ്രവം നല്കേനിയ
റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്  പറയുന്നതണ.  ആ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതണ  കകേരളത്തെനിതന
മസ്ത്രീന്പസ്ഥാത്രവം കേസ്ഥാലനിയസ്ഥാകുതമന്നസ്ഥാണണ. അതണ വളതര ഗഇൗരവമസ്ഥായനി എടുക്കകണ്ടെ? ഭൂമനിയുതട
കേസ്ഥാന്തനികേവലയത്തെനില് വനിള്ളല്,  അതനിതന ഫലമസ്ഥായനി ചൂടണ  കൂടസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നുതവന്നണ
ഇന്നതത്തെ പത്രത്തെനില് വസ്ഥാര്ത്തെയുണ്ടെണ. 2020  ആകുകമസ്ഥാകഴയ്ക്കുവം തകേസ്ഥാചനിയനിതല പല
പ്രകദശേങ്ങളവം തവള്ളത്തെനില് മുങ്ങനികപസ്ഥാകുതമന്നസ്ഥാണണ ഇതനിതല അവസസ്ഥാന റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ.
ഞസ്ഥാന് അതനികലയണ കൂടുതലസ്ഥായനി കേടക്കുന്നനില്ല.  നമള് തചെകയണ്ടെ കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് വളതര
ഗഇൗരവകത്തെസ്ഥാതട  തചെയ്യുന്നുകണ്ടെസ്ഥാ?  ഒറസ്ത്രീസസ്ഥാ ഗവണ്തമനണ  ഇതനിനസ്ഥായനി  കപ്രസ്ഥാജക്ടണ
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി  നതല്ലസ്ഥാരു  തുകേ  വസ്ഥാങ്ങനിക്കഴനിഞ.  മറ  സവംസസ്ഥാനങ്ങളവം  ഇതതസ്ഥാതക്ക
തചെയ്യുന്നുണ്ടെണ.  എന്നസ്ഥാല്   ഇവനിതട  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  നടപടനിയുവം  സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടനില്ല.
തചെറനിതയസ്ഥാരു  കപ്രസ്ഥാജക്ടണ  തകേസ്ഥാടുത്തു,  ഒരു  ഏകകേസ്ഥാപനവമനില്ല.  ഇറനികഗഷന്  വകുപണ
തതകമറ്റണ  തചെയ്ഞനിനകവണ്ടെനി ഫണ്ടെനിനണ  ശമനിച്ചു.  വകുപ്പുകേള് തമനില് ഏകകേസ്ഥാപനവം
കവകണ്ടെ?  അതതസ്ഥാന്നുവം ഇവനിതട നടക്കുന്നനില്ല.  ഇതനികനസ്ഥാടനബനനിചണ ഞസ്ഥാന് തതന്ന
മുഖത്യമനനിക്കുവം ചെസ്ത്രീഫണ തസക്രട്ടറനിക്കുവം കേത്തെണ തകേസ്ഥാടുത്തു.  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  നടപടനിയുണ്ടെസ്ഥാ
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കേസ്ഥാത്തെതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  ഇതണ  ഇവനിതട  ഉന്നയനികക്കണ്ടെനിവന്നതണ.  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ
വത്യതനിയസ്ഥാനത്തെനിതന  ഫലവം  ബസ്ഥാധനിചതണ  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  വയനസ്ഥാടണ
എന്നസ്ത്രീ  നസ്ഥാലണ  ജനില്ലകേതളയസ്ഥാണണ.   അതനില്  ഏറ്റവവം  കൂടുതലസ്ഥായനി  ബസ്ഥാധനിചതണ
പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടനിതനയുവം ആലപ്പുഴകയയുമസ്ഥാണണ.  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യമുണ്ടെസ്ഥായ സവംഭവതമന്തസ്ഥാണണ ?
തനല്കൃഷനിയനില്  ഫസ്റ്റേണ  കക്രസ്ഥാപനില്ല,  തസക്കനണ  കക്രസ്ഥാതപടുക്കസ്ഥാകന  സസ്ഥാധനിചനില്ല.  ആ
കൃഷനിക്കസ്ഥാര്  എന്തണ  തചെയ്യുവം?  അതുകപസ്ഥാതല  ക്രസ്ഥാഷണ  കക്രസ്ഥാപ്പുകേള്-ഏലവം,  കേസ്ഥാപനി,
കുരുമുളകേണ  ഇതനിതനതയല്ലസ്ഥാവം  ബസ്ഥാധനിച്ചു.  ഇതനിതന നഷപരനിഹസ്ഥാരവം  കേണക്കസ്ഥാക്കകണ്ടെ,
എങ്ങതനതയസ്ഥാക്ക കദസ്ഥാഷവം  വരുന്നു എന്നതണ  സവംബനനിചണ  എതന്തങ്കനിലവം  പഠനകമസ്ഥാ
ഗകവഷണകമസ്ഥാ നടത്തുന്നുകണ്ടെസ്ഥാ?  നമ്മുതട യൂണനികവഴണ സനിറ്റനിയനില് അകനക്വഷനിചകപസ്ഥാള്
അങ്ങതനതയസ്ഥാരു  പഠനകമ  നടത്തെനിയനിട്ടനില്ല  എന്നസ്ഥാണറനിഞ്ഞതണ.  ഇതണ  വളതര
ഗഇൗരവമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണണവം. നമുക്കണ ഇതനിനണ ഇനര്നസ്ഥാഷണല് തലവലനില് ഫണ്ടെണ കേനിട്ടസ്ഥാന്
സസ്ഥാധത്യതയുണ്ടെണ.  മറ  സവംസസ്ഥാനങ്ങതളസ്ഥാതക്ക  അതണ  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നുണ്ടെണ.   നമള്
അതനിതന ഗഇൗരവമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.  2014 മസ്ഥാര്ചനില് ഇനര് ഗവണ്തമനല് പസ്ഥാനല്
ഓണ്  തതകമറ്റണ  തചെയ്ഞണ  പുറത്തെനിറക്കനിയ  അഞസ്ഥാവം  അവകലസ്ഥാകേന  റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതണ,  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനവം  ഏതറ  ബസ്ഥാധനിക്കുന്നതണ
ഗ്രസ്ഥാമപ്രകദശേങ്ങതളയസ്ഥാതണന്നസ്ഥാണണ.  ഇതണ  ക്രകമണ  നനിലവനിലള്ള  സസ്ഥാമൂഹനികേ,
സസ്ഥാമത്തെനികേ,  ആകരസ്ഥാഗത്യ കമഖലകേതള തളര്ത്തുവം.  ഇകപസ്ഥാള്ത്തെതന്ന കകേരളത്തെനിതല
ഭൂരനിഭസ്ഥാഗവം  ഗ്രസ്ഥാമപ്രകദശേങ്ങളവം  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുകേയസ്ഥാണണ.
കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവം ആകഗസ്ഥാളതലത്തെനിലള്ളതസ്ഥാതണങ്കനിലവം  ഇന്തത്യതയകപസ്ഥാതല
70 ശേതമസ്ഥാനവം കേസ്ഥാര്ഷനികേ കമഖലതയ ആശയനിച്ചുകേഴനിയുന്ന രസ്ഥാജത്യങ്ങതളയസ്ഥാണണ ഏതറ
ബസ്ഥാധനിക്കുന്നതണ.  കകേരളത്തെനിതല  ഭൂരനിഭസ്ഥാഗവം  കേസ്ഥാര്ഷനികേവൃത്തെനിയുവം  കേസ്ഥാലവര്ഷതത്തെ
യസ്ഥാണണ ആശയനിക്കുന്നതണ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തെനിനള്ളനില് മഴയുതട ലഭത്യതയനില്
ഗണത്യമസ്ഥായ  കുറവസ്ഥാണുണ്ടെസ്ഥായനിട്ടുള്ളതണ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലവവം  വളതര  കുറഞ.  എതന
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലത്തെനില്  250  അടനിയസ്ഥായനിരുന്നു  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തെനിതന  അളവണ.
ഇകപസ്ഥാള്  അതണ  1200  അടനിയസ്ഥായനി  തസ്ഥാഴനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലവം  വറ്റനി  ഭൂമനി
മരുഭൂമനിയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണണ.  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനവംമൂലമുള്ള  ഗുരുതരമസ്ഥായ
പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുന്നതനിനവം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനവം  കകേന്ദ്രവം  ജൂണ്  2008-ല്
നസ്ഥാഷണല് ആക്ഷേന് പസ്ഥാന് കഫസ്ഥാര് തതകമറ്റണ തചെയ്ഞണ (NAPCC)-നണ രൂപവം നല്കേനി.
ഇതനിനയടനിസസ്ഥാനത്തെനില് കകേരളവം കസ്റ്റേറ്റണ ആക്ഷേന് പസ്ഥാന് കഫസ്ഥാര് തതകമറ്റണ തചെയ്ഞണ
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി ചെര്ചയണ വനികധയമസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല് അതനിനനസരനിചണ നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുവം.  എന്തസ്ഥായനി ആ ആക്ഷേന് പസ്ഥാന്?  ഇതനിതന കപരനില് ഒരു ചെര്ചകപസ്ഥാലവം
നടന്നനിട്ടനില്ല.  കേസ്ഥാര്ഷനികേ  കമഖലയനിതല  ഇത്തെരവം  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനണ
സവംസസ്ഥാന പദതനികേള് കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥായനി പ്രകയസ്ഥാജനതപടുത്തെനിയനിട്ടനില്ല.  ഉദസ്ഥാഹരണത്തെനിനണ
പനി.എവം.തകേ.എസണ.തതവ.,  ഒരു  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്കപസ്ഥാലവം  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു
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നടപടനിയുവം  സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  രണ്ടെണ  പ്രസ്ഥാവശേത്യവം  ഞങ്ങള്  മുന്കേതയടുത്തെനിട്ടണ  ഒരു
റനികപസ്ഥാര്ട്ടുണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  എതന  മണ്ഡലത്തെനിതന  തതസ്ഥാട്ടടുത്തുള്ള
കകേസ്ഥായമത്തൂര്  500  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  വസ്ഥാങ്ങനിക്കഴനിഞ.   എന്നസ്ഥാല്  ഇവനിതട  ഒരു
നടപടനിയുവം അതനിതന കപരനില് ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടനില്ല.  ഇഇൗ റനികപസ്ഥാര്ട്ടനിലള്ളതണ പറയുകേയസ്ഥാണണ,
കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവംമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനവം കുറയ്ക്കുന്നതനിനവം
ബൃഹത്തെസ്ഥായ പദതനിയുവം ഭസ്ത്രീമമസ്ഥായ സസ്ഥാമത്തെനികേവവം അതത്യസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥാണണ.  ഇതനിനസ്ഥായനി
ആകഗസ്ഥാളതലത്തെനില്  തതന്ന  തഎകേത്യരസ്ഥാഷസഭ  അകനകേവം  സവംഘടനകേള്വഴനി
സസ്ഥാമത്തെനികേ സഹസ്ഥായവം നല്കുന്നുമുണ്ടെണ.   ഇത്തെരവം സഹസ്ഥായങ്ങള് നമ്മുതട രസ്ഥാജത്യത്തെണ
സവംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കണ  ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനണ  നബസ്ഥാര്ഡനിതനയസ്ഥാണണ  കകേന്ദ്രവം  ചുമതലതപടു
ത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതണ.  കകേന്ദ്രവം കവതറ ഒന്നുകൂടനി തചെയനിട്ടുണ്ടെണ,  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാന
ത്തെനിതന  ഫണ്ടെനിവംഗണ  തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കകേന്ദ്രവം  അഞണ  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ
കേണ്സള്ട്ടനിവംഗണ  കേമനനികേളമസ്ഥായനി  കേരസ്ഥാറുണ്ടെസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതനില്  ഡനി.എഫണ.തഎ.ഡനി.
എന്ന  യു.തകേ.  ഗവണ്തമനണ  ഏജന്സനിതയയസ്ഥാണണ ചുമതലതപടുത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതണ.
അവതര  ചുമതലതപടുത്തെനിയസ്ഥാല്  ഒരു  തതപസകപസ്ഥാലവം  നമള്  തകേസ്ഥാടുക്കണ്ടെ,  അതണ
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനണ  തകേസ്ഥാടുക്കുവം.  ഇതുവതരയുവം  ആ  എജന്സനിതയ  ചുമതലതപടുത്തു
ന്നതനിനള്ള ഒരു നടപടനിയുവം നമള് സക്വസ്ത്രീകേരനിചനില്ല. കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവമസ്ഥായനി
ബനതപട്ടണ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുവം  രണ്ടെണ  തരത്തെനിലള്ള  സസ്ഥാമത്തെനികേ  സഹസ്ഥായമസ്ഥാണണ
നബസ്ഥാര്ഡണ വഴനി നല്കുന്നതണ.  അതണ  Adaptation Fund under UN   Framework
Convention  on  Climate  Change,  രണ്ടെണ,  Green  Climate  Fund.  ഇതനിതന
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  കകേരളവം  ജനി.സനി.എഫണ.  ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി
ആരവംഭനിച്ചുതവങ്കനിലവം അതനിതന പ്രവര്ത്തെനവം മന്ദഗതനിയനിലസ്ഥാണണ മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുന്നതണ.
ജനി.എസണ.എഫണ. തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസലകേള് ജനപ്രതനിനനിധനികേള്, ബനതപട്ട
വനിദഗ്ദ്ധര്,  കേര്ഷകേ  സവംഘങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവരുമസ്ഥായനി  ചെര്ച  തചെയണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്ക
ണ്ടെതസ്ഥാണണ.  ബനതപട്ട  വകുപ്പുകേളതട  ഏകകേസ്ഥാപനമനില്ലസ്ഥായ്മ  കേസ്ഥാരണവം  ഇത്തെരവം
ഫണ്ടുകേള്  സവംസസ്ഥാനത്തെണ  നഷമസ്ഥാകുന്ന  സസ്ഥാഹചെരത്യമസ്ഥാണണ  നനിലവനിലള്ളതണ.   ഇതുവം
കകേരളവംകപസ്ഥാലള്ള സവംസസ്ഥാനത്തെണ  കേസ്ഥാര്ഷനികേ തകേര്ചയ്ക്കുവം  പട്ടനിണനി  മരണങ്ങള്ക്കുവം
കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന്നു.  ജനി.എസണ.എഫണ.-തന  ആസസ്ഥാനവം  തകേസ്ഥാറനിയ  ആയതനിനസ്ഥാല്
തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസലകേളതട  സുരക്ഷേസ്ഥാ  പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തുന്നതണ  തകേസ്ഥാറനിയയനിലസ്ഥാണണ.
അതനിനസ്ഥാല്  സവംസസ്ഥാനവം  സമര്പനിക്കുന്ന  തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസലകേളതട  നനിലവസ്ഥാരവം  ഉറപ്പു
വരുകത്തെണ്ടെതണ  അതത്യസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥാണണ.  ഒരനിക്കല്  റനിജക്ടണ  തചെയസ്ഥാല്  പനിതന്ന  അതണ
കനടസ്ഥാനസ്ഥാവനില്ല.  ഇഇൗ  സസ്ഥാഹചെരത്യവം  പരനിഗണനിചണ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ജനി.എസണ.എഫണ.,
പനി.എവം.തകേ.എസണ.തതവ.  കപസ്ഥാലള്ള സസ്ഥാമത്തെനികേ സഹസ്ഥായങ്ങള് സവംസസ്ഥാനത്തെനിനണ
ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനില്  കൂടുതല്  ശദതചെലകത്തെണ്ടെതുണ്ടെണ.  നനിലവനിലള്ള ജലസ്ഥാശേയങ്ങള്
സവംരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനവം  പുതനിയവ  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനവം  സവംസസ്ഥാനവം  പുതനിയ  കേര്മ
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പദതനികേള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണ്ടെതസ്ഥാണണ.  കൂടസ്ഥാതത   സവംസസ്ഥാനത്തെനിതന  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ
വത്യതനിയസ്ഥാനവം  മൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുന്നതനിനവം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമുള്ള  ഒരു
നയവം രൂപസ്ത്രീകേരനികക്കണ്ടെതണ ആവശേത്യമസ്ഥാണണ. ഇതനിതനസ്ഥാരു പ്രകതത്യകേ തസല് ഗവണ്തമനണ
അഡസ്ത്രീഷണല് ചെസ്ത്രീഫണ തസക്രട്ടറനിയുതട കനതൃതക്വത്തെനില് രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കണവം.  ഇതനിനസ്ഥായുളള
മുഴുവന് ഗ്രസ്ഥാന്റുവം ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനണ നമുക്കണ സസ്ഥാധനിക്കണവം. മറ സവംസസ്ഥാനങ്ങതളസ്ഥാതക്ക
ലഭത്യമസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  വളതര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഇതണ  ഏതറ്റടുക്കണതമന്നുവം
വത്യകമസ്ഥായ ഒരു നയവം ഇതനിതന കപരനിലണ്ടെസ്ഥാക്കണതമന്നുമസ്ഥാണണ എനനിക്കണ അഭത്യര്തനി
ക്കസ്ഥാനള്ളതണ.

റവനപ്യൂവവം ഭവനനനിര്മസ്ഥാണവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ   തകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  ഉന്നയനിച ശദ ക്ഷേണനിക്കല് പ്രകമയത്തെനിതന
ഉളളടക്കവം അകദ്ദേഹവം ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല ആകഗസ്ഥാളതലത്തെനിലളള  പ്രതനിഭസ്ഥാസ
മസ്ഥാണണ. കേസ്ഥാലസ്ഥാവസ വത്യതനിയസ്ഥാനവം കകേരളത്തെനിതല സമസ്ത കമഖലകേളനിലവം പ്രകതത്യകേനിചണ,
കേസ്ഥാര്ഷനികേ കമഖലയനിലവം അതുമസ്ഥായനി ബനതപട്ട തതസ്ഥാഴനില് കമഖലയനിലവം  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
ജനജസ്ത്രീവനിതത്തെനില് ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടുളള പ്രയസ്ഥാസവം വളതര വലതസ്ഥാതണന്നണ നമുതക്കല്ലസ്ഥാവര്ക്കു
മറനിയസ്ഥാവം.  അതസ്ത്രീവ  ഗഇൗരവമസ്ഥായ  പ്രശ്നമസ്ഥാണണ  അകദ്ദേഹവം  ഇവനിതട  ഉന്നയനിചനിട്ടുളളതണ.
അതനിതന  ഗഇൗരവവം  കേണക്കനിതലടുത്തുതകേസ്ഥാണ്ടുളള  നടപടനികേളമസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര്
മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുതമന്നസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭത്തെനില്  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനളളതണ.  നമുക്കണ
അനഭവതപടുന്ന  ചൂടണ,  മുതമസ്ഥാരനിക്കലമനില്ലസ്ഥാത്തെവനിധവം  അനഭവനിക്കുന്ന  മറ്റണ  പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്
ഇവതയസ്ഥാതക്ക  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടവയസ്ഥാതണന്നണ  നമുക്കറനി
യസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ. ഭൂമനിയുതട ഉപരനിതലത്തെനിലളള ജലസവംഭരണനികേളവം മറവം സവംരക്ഷേനിക്കസ്ഥാ
നസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ വനിഷയങ്ങളമുണ്ടെണ. കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവം ആകഗസ്ഥാള പ്രതനിഭസ്ഥാസമസ്ഥാണണ.
ഹരനിതഗൃഹ  വസ്ഥാതകേങ്ങളതട  വര്ദനിച  കതസ്ഥാതനിലളള  നനിര്ഗ്ഗമനവവം  അതുവഴനിയുളള
ആകഗസ്ഥാളതസ്ഥാപനവമസ്ഥാണണ  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനത്തെനിനണ  ഇടയസ്ഥാക്കുന്നതണ.
കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനവം  തചെറുക്കുന്നതനിനവം  ഇതുമൂലമുളള  ആഘസ്ഥാതവം  ലഘൂകേരനി
ക്കുന്നതനിനവം  ധസ്ഥാരസ്ഥാളവം  നടപടനികേള്  കലസ്ഥാകേരസ്ഥാഷങ്ങള്തക്കസ്ഥാപവം  കകേരളത്തെനിലവം
സക്വസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന്നുണ്ടെണ.  ഇതനിനസ്ഥായനി  സവംസസ്ഥാനവം  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ
വത്യതനിയസ്ഥാന കേര്മ പദതനിക്കണ കകേന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരനിതന അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരവം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെണ. കൃഷനി,
മൃഗസവംരക്ഷേണവം, മതത്യബനനവം,  തസ്ത്രീരകദശേ ആവസ്ഥാസ വത്യവസയുവം വനവവം തതജവ
തതവവനിദത്യവവം,  ജലവനിഭവവം,  ആകരസ്ഥാഗത്യവം,  ഉഇൗര്ജവം,  വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവം,
നഗരവനികേസനവം,  ഗതസ്ഥാഗതവം  എന്നസ്ത്രീ  പ്രധസ്ഥാന  കമഖലകേള്ക്കസ്ഥാണണ  കേര്മ  പദതനി
ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതണ.  ഓകരസ്ഥാ  കമഖലയനിതലയുവം  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനത്തെനിതന
സക്വസ്ഥാധസ്ത്രീനവവം  അതുമൂലമുണ്ടെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന്ന  ആഘസ്ഥാതങ്ങളവം  അവയുതട  പരനിഹസ്ഥാര
മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങളവം കേര്മ പദതനിയനില് വനിശേദമസ്ഥായനി  ചെര്ച തചെയ്യുന്നുണ്ടെണ.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
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എവം.എല്.എ.  ഇവനിതട ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമസ്ഥാകയസ്ഥാ കേര്ഷകേ
സവംഘടനസ്ഥാ പ്രതനിനനിധനികേളമസ്ഥാകയസ്ഥാ അത്തെരവം കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് ചെര്ച തചെയനിട്ടനിതല്ലങ്കനില് ആ
വനിഷയതത്തെക്കുറനിചണ കൂടനി ആകലസ്ഥാചെനിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ. സവംസസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റനിനണ പുറകമ
കകേന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാര്  തലത്തെനിലവം  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ  തലത്തെനിലവം  കേര്മ പദതനി  നടത്തെനിപനി
നസ്ഥായനി ഫണ്ടെണ ലഭത്യമസ്ഥാണണ.  ഫനിഷറസ്ത്രീസണ വകുപണ മുകഖന നടപനിലസ്ഥാക്കുന്ന തനല്ലുവം മസ്ത്രീനവം
ഒരുമനിചണ കൃഷനി തചെയ്യുന്ന പദതനിക്കസ്ഥായനി  25  കകേസ്ഥാടനി രൂപയുതട അനമതനി ഇകപസ്ഥാള്
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  28 -9 -2016-തല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉത്തെരവണ പ്രകേസ്ഥാരവം പ്രഖത്യസ്ഥാപനിചനിട്ടുളള നസ്ഥാലണ
ബൃഹതണ  പദതനികേളനില്   ഹരനിത  കകേരളവം  പദതനി  പ്രധസ്ഥാനതപട്ടതസ്ഥാണണ.  ഹരനിത
കകേരളവം  പദതനിയുതട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  മസ്ഥാലനിനത്യ  നനിര്മസ്ഥാര്ജനവം  ഉള്തപതടയുളള
കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  ഒരുവശേത്തെണ  നടപസ്ഥാക്കുകേ,  തതജവകൃഷനി  സമ്പ്രദസ്ഥായവം  കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനി
പനിക്കുകേ,  കുളങ്ങള്,  ജലസവംഭരണനികേള്  ഉള്തപതടയുളളവ  സവംരക്ഷേനിക്കുന്നതനി
നസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുകേ,  ഭൂമനിയനികലയണ  തപയനിറങന്ന മഴ പൂര്ണമസ്ഥായ
അര്തത്തെനില്  ഭൂമനിയനില്  ലഭത്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുകേ,
മഴതവളളതക്കസ്ഥായണ  നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  വളതര  വത്യകമസ്ഥായ  ജലസവംരക്ഷേണ
സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം അതനിതന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി നടപസ്ഥാക്കണതമന്നണ തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനനിചനിരനിക്കുകേ
യസ്ഥാണണ.  മസ്ഥാലനിനത്യ സവംസരണവം,  കൃഷനി വനികേസനവം,  ജലവനിഭവ സവംരക്ഷേണവം എന്നസ്ത്രീ
കമഖലകേളനില് സമഗ്ര വനികേസനവം വനിഭസ്ഥാവന തചെയ്തു. എല്ലസ്ഥാ തുറകേളനിലമുളള ജനങ്ങളതട
പങ്കസ്ഥാളനിത്തെവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രസ്ത്രീതനിയനിലസ്ഥാണണ ഇഇൗ പദതനി വനിഭസ്ഥാവന തചെയനിട്ടുളളതണ.
ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ  എവം.എല്.എ.  ഇവനിതട  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിച,  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ  ഫണ്ടെസ്ഥായ
Green  Climate  Fund-ല്  നനിന്നണ  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ  ജനില്ലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായത്തുവം കകേരള ശേസ്ഥാസ സസ്ഥാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി കേഇൗണ്സനിലവം ഇനകഗ്രറ്റഡണ
റൂറല് തടകകസ്ഥാളജനി തസനറുവം കചെര്ന്നണ നടത്തെസ്ഥാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  4058.03  ദശേലക്ഷേവം
രൂപയുതട  പദതനി  സവംസസ്ഥാന  സ്റ്റേനിയറനിവംഗണ  കേമനിറ്റനിയുതട  ശേനിപസ്ഥാര്ശേകയസ്ഥാടുകൂടനി
നബസ്ഥാര്ഡനിനണ  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാനവം  സവംബനനിച
വനിഷയങ്ങള്  പഠനിക്കുന്നതനിനണ  സര്ക്കസ്ഥാരനിതന  ഭഇൗതനികേ  വനിഭസ്ഥാഗവം  എന്ന  നനിലയണ
കകേസ്ഥാട്ടയവം  ആസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കനി  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാന  പഠന  കകേന്ദ്രവം
സസ്ഥാപനിചനിട്ടുണ്ടെണ. കൂടസ്ഥാതത, കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ വത്യതനിയസ്ഥാനവം ലഘൂകേരനിക്കുന്ന തരത്തെനിലളള
ഭൂവനിനനികയസ്ഥാഗവവം  പ്രകൃതനി  ചൂഷണവവം നനിയനനിക്കുന്നതനിനളള  നനിയമനനിര്മസ്ഥാണങ്ങളവം
സര്ക്കസ്ഥാര് നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണണ.  

ശസ്ത്രീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി : സര്, 43  ഡനിഗ്രനി തസല്ഷത്യസണ ചൂടസ്ഥാണണ ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം

പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ  ഉണ്ടെസ്ഥായതണ.  ജനങ്ങളതട  മരണസവംഖത്യ  വളതരകടനി,  മൃഗങ്ങള്  മുഴുവന്

മരനിക്കുന്ന സനിതനിയനിതലത്തെനി.  അവനിതട  തകേസ്ഥാടുത്തെ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  ഞസ്ഥാന് കേണ്ടെതസ്ഥാണണ.

ചൂടണ  കേമനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാനളള  ഒരു  തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസലവം  അതനിലനില്ല.  കവണ്ടെത്ര  പഠനവം
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നടത്തെനിയല്ല  തചെയനിരനിക്കുന്നതണ.  5000-കത്തെസ്ഥാളവം  കുളങ്ങളവം  പകത്തെസ്ഥാളവം  ജലസ്ഥാശേയ

ങ്ങളമുണ്ടെണ.   ഇതതല്ലസ്ഥാവം  ലനിങ്കണ  തചെയണ  വലനിതയസ്ഥാരു  ബൃഹതണ  പദതനിക്കണ  രൂപവം

നല്കകേണ്ടെതസ്ഥാണണ.  ധസ്ഥാരസ്ഥാളവം പ്രകദശേത്തെണ മരവം വച്ചുപനിടനിപനിക്കസ്ഥാവന്ന പദതനികേളണ്ടെണ.

അതതസ്ഥാന്നുവം  ഇതനില്  വന്നനിട്ടനില്ല.  കവണ്ടെത്ര  പഠനവം  നടത്തെസ്ഥാതത  വളതര  ശുഷ്കമസ്ഥായ

റനികപസ്ഥാര്ട്ടസ്ഥാണണ   തകേസ്ഥാടുത്തെതണ.  കൃതത്യമസ്ഥായനി ഇനര്നസ്ഥാഷണല് ഫണ്ടെണ കേനികട്ടണ്ടെതസ്ഥാണണ.

അതണ  കേനിട്ടണതമങ്കനില് ആ തരത്തെനിലളള  തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  സമര്പനികച  പറ.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്തമനണ  അവംഗസ്ത്രീകേരനിച  ഏജന്സനിതയ  സമസ്ത്രീപനിക്കുന്നതനിനണ  ഒരു  നടപടനിയുവം

സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  ഇന്നതത്തെ ഹനിന്ദു പത്രത്തെനില്  യു.എന്.ഡനി.പനി.-യുതട കപ്രസ്ഥാജക്ടനിനണ

അനവദനിച 47 കകേസ്ഥാടനി രൂപ ലസ്ഥാപസ്ഥാക്കനിയതനിതനക്കുറനിചണ ഒരു റനികപസ്ഥാര്ട്ടുണ്ടെണ. ഇതസ്ഥാണണ

നമ്മുതട സമസ്ത്രീപനവം.  ഇതണ മസ്ഥാറകണ്ടെ; ഇതണ എങ്ങതനയസ്ഥാണണ നഷമസ്ഥായതണ?  ഏകേകദശേവം

700  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുതട  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ്ഥാണണ.  അതനില്  അനവദനിച  47  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ

ലസ്ഥാപസ്ഥാക്കനി.  ഇതനിതന ഗഇൗരവമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ  അനഭവതപടുന്ന ചൂടണ,

വരള്ച ഇതതസ്ഥാതക്ക ചെര്ച തചെയ്യുകമസ്ഥാള്  ഇതതസ്ഥാതക്ക എങ്ങതന   സവംഭവനിച്ചുതവന്നണ

ഞങ്ങള് അറനിയകണ്ടെ?  മൃഗങ്ങള്ക്കണ എന്തണ സവംഭവനിച്ചു;  ദസ്ത്രീര്ഘകേസ്ഥാല വനിളകേതള ഇതണ

എങ്ങതന  ബസ്ഥാധനിക്കുവം;  ഓകരസ്ഥാ  ദസ്ത്രീര്ഘകേസ്ഥാല  വനിളകേളതട  നഷവം  എങ്ങതനയസ്ഥാണണ

കേണക്കസ്ഥാക്കുന്നതണ;  അതനിനളള  സവംവനിധസ്ഥാനവം  എന്തസ്ഥാണണ  ഇതതസ്ഥാതക്ക

അറനികയണ്ടെതുണ്ടെണ.  തണലനില് വളരുന്ന ജസ്ഥാതനി,  കുരുമുളകേണ  തുടങ്ങനിയ കൃഷനിതയല്ലസ്ഥാവം

നശേനിക്കുവം.  75  ശേതമസ്ഥാനവം  ഉല്പസ്ഥാദനവം  കേമനിയസ്ഥായനി.   ഇതനിതനതയല്ലസ്ഥാവം  നഷവം

കേണക്കസ്ഥാക്കനിതക്കസ്ഥാണ്ടുളള  റനികപസ്ഥാര്ട്ടല്ല  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുളളതണ.    അതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ

ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ,  വളതര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനിക്കണ്ടെണ മുഖത്യമനനിയുള്തപതട  ആകലസ്ഥാചെനിചണ

ഇതണ  സവംബനനിചണ  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനതമടുക്കണവം.  എല്ലസ്ഥാ  വകുപ്പുകേളവം  തമനില്

കയസ്ഥാജനിപ്പുതണ്ടെങ്കനില് മസ്ഥാത്രകമ ഇതണ നടക. അത്തെരത്തെനിലളള സവംവനിധസ്ഥാനമുണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

നടപടനിയുണ്ടെസ്ഥാകുകമസ്ഥാ എന്നസ്ഥാണണ എതന കചെസ്ഥാദത്യവം.

ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്:  സര്,   ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങള്  പഠനിക്കുന്നതനിനണ

സര്ക്കസ്ഥാരനിതന  ഭഇൗതനികേ  വനിഭസ്ഥാഗവം  എന്ന  നനിലയണ  കകേസ്ഥാട്ടയവം  ആസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കനി

കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വത്യതനിയസ്ഥാന  പഠന  കകേന്ദ്രവം  സസ്ഥാപനിചനിട്ടുതണ്ടെന്നണ  ഞസ്ഥാന്  കനരകത്തെ

പറഞ.   ജനപ്രതനിനനിധനികേളമസ്ഥായുവം  തസ്ഥാല്പരത്യമുളള  കേര്ഷകേ  സവംഘടനകേളമസ്ഥായുവം

ഇഇൗ  രവംഗത്തെണ  തതവദഗ്ദ്ധത്യമുളള  വത്യകനികേളമസ്ഥായുവം  ചെര്ച  തചെയണ   സമഗ്രമസ്ഥായ   ഒരു

പദതനിയുമസ്ഥായനി  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുന്നതനിനണ  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  മുഖത്യമനനിയുള്തപതടയുളള

വരുമസ്ഥായനി ആകലസ്ഥാചെനിചണ നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  
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2.  ശേബരനിമല തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടന കേസ്ഥാലതത്തെ ഒരുക്കങ്ങള്

ശസ്ത്രീ  .   ഒ  .   രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല്: സര്, ഇഇൗ വരുന്ന 15-ാം തസ്ത്രീയതനി ശേബരനിമല കക്ഷേത്രവം
തുറക്കുകേയസ്ഥാണണ. സസ്ഥാധസ്ഥാരണ ഗതനിയനില് ഒരു സര്ക്കസ്ഥാരനിനണ കക്ഷേത്രവം അടയ്ക്കുന്നതനികലസ്ഥാ
തുറക്കുന്നതനികലസ്ഥാ വലനിയ കറസ്ഥാളനില്ല.  പകക്ഷേ ശേബരനിമല കക്ഷേത്രത്തെനിതന പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യവം
എല്ലസ്ഥാവര്ക്കുമറനിയസ്ഥാവം.   കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനണ  ആളകേള്  വന്നുകചെരുന്നതുവം  മലയനില്
സനിതനി  തചെയ്യുന്നതുമസ്ഥായ  കക്ഷേത്രമസ്ഥാണണ.  അവനിതട  സന്ദര്ശേനിക്കുന്നതനിനളള
നനിയനണവം,  സഞരനിക്കുന്നതനിനളള  വഴനി  തുടങ്ങനിയ  കേസ്ഥാരത്യങ്ങതളസ്ഥാതക്ക  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലസ്ഥാണണ.  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനണ  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്  കകേരളത്തെനിനണ  വലനിയ
സവംഭസ്ഥാവനയസ്ഥാണണ  ഈ കക്ഷേത്രത്തെനിലൂതട നല്കുന്നതണ.  ഏതസ്ഥാണ്ടെണ പതനിനസ്ഥായനിരകത്തെസ്ഥാളവം
കകേസ്ഥാടനി രൂപയുതട വരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണണ കകേരളത്തെനിനണ  ലഭനിക്കുന്നതണ.  ഇത്രയുവം ആള്ക്കസ്ഥാര്
ഒന്നനിതചത്തുന്ന സഹചെരത്യത്തെനില് അവര്ക്കണ  ആവശേത്യമസ്ഥായ അടനിസസ്ഥാന സഇൗകേരത്യങ്ങള്
ഒരുകക്കണ്ടെതുണ്ടെണ.  യസ്ഥാത്രസ്ഥാ  സഇൗകേരത്യവം,  കുളനിക്കസ്ഥാനവം  വനിശമനിക്കസ്ഥാനവം  ഭക്ഷേണത്തെനി
നമുള്ള സഇൗകേരത്യങ്ങള്,  മസ്ഥാലനിനത്യ നനിര്മസ്ഥാര്ജനത്തെനിനളള വത്യവസകേള് തുടങ്ങനിയ
അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായ നനിരവധനി കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് ഒരുക്കുകേ എന്നതണ വളതര പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണണ.
നനിര്ഭസ്ഥാഗത്യവശേസ്ഥാല് ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥായനി യസ്ഥാതതസ്ഥാന്നുവം തചെയനിട്ടനില്ല.
ഒകന്നസ്ഥാ  രകണ്ടെസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗവം  കൂടനി  പ്രസ്തസ്ഥാവനയനിറക്കനി,  ഞങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം  കവണ്ടെതതസ്ഥാതക്ക
തചെയനിട്ടുതണ്ടെന്നണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്  പറയുന്നതല്ലസ്ഥാതത  പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി  യസ്ഥാതതസ്ഥാന്നുവം
നടന്നനിട്ടനില്ല.  ശേബരനിമല യസ്ഥാത്രയനില് പ്രധസ്ഥാനതപട്ട കകേന്ദ്രവം പന്തളമസ്ഥാണണ.  പന്തളതത്തെ
രസ്ഥാജകുമസ്ഥാരന് എന്നസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ അയപതന സവംബനനിച സങ്കല്പവം.  ആ വഴനിയനിലൂതട
യസ്ഥാണണ  വലനിതയസ്ഥാരു  വനിഭസ്ഥാഗവം  ആളകേള്  കേടന്നുകപസ്ഥാകുന്നതണ.  മുമ്പുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്ന
സഇൗകേരത്യങ്ങതളസ്ഥാന്നുവം ഇകപസ്ഥാള്  അവനിതട ഇല്ല.  മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഏകതസ്ഥാ ഒരു കേലങ്കനിതന
തചെറനിയ  ഒരു  പസ്ഥാതയുതട  പണനി   മസ്ഥാസങ്ങളസ്ഥായനി  നടക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ആ  വഴനിക്കണ
കപസ്ഥാകുന്നവര്ക്കറനിയസ്ഥാവം.  20  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്റകറസ്ഥാളവം  വളഞ്ഞണ  ദര്ഘടമസ്ഥായ,  തചെറനിയ
കറസ്ഥാഡനില്കടനി യസ്ഥാത്ര തചെകയണ്ടെ സതനിയസ്ഥാണുളളതണ.  ലക്ഷേക്കണക്കനിനണ തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്
വരുകമസ്ഥാള് എന്തസ്ഥായനിരനിക്കുവം അവനിടതത്തെ സനിതനി?  കവണ്ടെ മുതന്നസ്ഥാരുക്കങ്ങതളസ്ഥാന്നുവം
അവനിതട തചെയനിട്ടനിതല്ലന്നുളളതണ വസ്തുതയസ്ഥാണണ.  

കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട വകുപ്പുമനനിയുതട ഒരു പ്രസ്തസ്ഥാവന വസ്ഥായനിക്കു
കേയുണ്ടെസ്ഥായനി.  അവനിടതത്തെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  പരസ്ഥാജയമസ്ഥാതണന്നണ  പറഞതകേസ്ഥാണ്ടെണ
മനനി  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡനിതന കുറ്റതപടുത്തുന്നു.  ഗവണ്തമനണ   സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാത്തെതു
തകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഞങ്ങള്ക്കണ  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നനിതല്ലന്നണ  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര് ഡണ
പറയുന്നു. അവനിതട പത്തെണ ലക്ഷേവം രൂപയനില്കടുതല് തചെലവവരുന്ന പദതനികേള്ക്കണ
തടണ്ടെര്  വനിളനിക്കുന്നതനിനമുമണ  വഹകക്കസ്ഥാടതനിയുതട  അനവസ്ഥാദവം  വസ്ഥാങ്ങണവം.  അതണ
കേനിട്ടുന്നനില്ല.  വനിവനിധ  ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടുതമന്റുകേളതട  സഹകേരണമുതണ്ടെങ്കനില്  മസ്ഥാത്രകമ
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കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അവനിതട  മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള്  സവംസരനിക്കു
ന്നതനിനകവണ്ടെനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനനിതന ഒരു പദതനിയനില് പണവം നസ്ത്രീക്കനിവയ്ക്കുകേയുവം
ഇരുപത്തെനിമൂന്നരകക്കസ്ഥാടനി രൂപ അതനിനകവണ്ടെനി തചെലവഴനിക്കുകേയുവം തചെയ്തു.  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷവം  ഔപചെസ്ഥാരനികേമസ്ഥായനി  ആ പദതനി ഉദ്ഘസ്ഥാടനവം തചെയ്തതങ്കനിലവം ഇന്നുവം അതണ
പ്രവര്ത്തെനക്ഷേമമല്ല.  ശേബരനിമലയനില് വരുന്ന ഭകര്ക്കണ മസ്ഥാത്രമല്ല പമസ്ഥാ നദനിയുതട
തസ്ത്രീരപ്രകദശേങ്ങളനില്  തസ്ഥാമസനിക്കുന്നവര്ക്കുവം  പ്രശ്നങ്ങളണ്ടെണ.   അതതസ്ഥാതക്ക
പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  വസ്ഥാജ്കപയനി  ഗവണ്തമനനിതന  കേസ്ഥാലഘട്ടത്തെനില്  പമസ്ഥാ  ആക്ഷേന്
പസ്ഥാനനിനണ പണവം അനവദനിച്ചു.  അതുവം എഫക്ടസ്ത്രീവസ്ഥായനി തചെലവഴനിക്കുന്നനില്ല.  മനനിമസ്ഥാരുവം
ഉകദത്യസ്ഥാഗസരുവം  തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നുവം  ശേബരനിമലയനികലയണ  കപസ്ഥാകുന്ന  വഴനി
മസ്ഥാത്രകമ  കേസ്ഥാണുന്നുള്ളൂ.  തമനിഴസ്ഥാട്ടനിലളളവര്   വണ്ടെനിതപരനിയസ്ഥാര്  ഭസ്ഥാഗത്തുകൂടനിയസ്ഥാണണ
ഇവനിതട എത്തുന്നതണ.  ആ വഴനിയുതട കേസ്ഥാരത്യത്തെനില് യസ്ഥാതതസ്ഥാരു തസ്ഥാല്പരത്യവവം ശദയുവം
തചെലത്തുന്നനില്ല.  വളതര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനിട്ടുള്ള  ഇത്തെരവം   വസ്ത്രീഴ്ചകേളണ്ടെണ.  ഗവണ്തമനണ
കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡനികനയുവം  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡണ  ഗവണ്തമനനികനയുവം
കുറ്റതപടുത്തുന്നതനിലൂതട  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനണ  ആളകേളസ്ഥാണണ  ദരനിതമനഭവനിക്കുന്നതണ.
ഇതനിനണ  പരനിഹസ്ഥാരമുണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  വനിവനിധ  ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടുതമന്റുകേള്  തമനില്  കകേസ്ഥാ-
ഓര്ഡനികനഷന്  കവണവം.  അതനിനപകേരവം  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡനിതന  അധനികേസ്ഥാരവം
എങ്ങതന പനിടനിതചടുക്കസ്ഥാതമന്നസ്ഥാണണ കനസ്ഥാക്കുന്നതണ. ഇതണ തനികേച്ചുവം ആകക്ഷേപകേരമസ്ഥാണണ.
ഇവനിതട സഹകേരണവം ഉറപനിക്കസ്ഥാനള്ള ചുമതല ഗവണ്തമനനികനതസ്ഥാണണ. ഗവണ്തമനണ
അക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്  പരസ്ഥാജയതപടുന്നു.  ഒരുപകക്ഷേ  അവര്ക്കണ  ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്
വനിശേക്വസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാത്തെതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാകണസ്ഥാ  എന്നണ  അറനിയനില്ല.  വനിശേക്വസ്ഥാസമുകണ്ടെസ്ഥാ  ഇല്ലകയസ്ഥാ
എന്നതണ അപ്രസകമസ്ഥാണണ.  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്ക്കുകവണ്ടെ സവംരക്ഷേണവം ഒരുക്കനിതക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
ഗവണ്തമനനിനണ  ബസ്ഥാദത്യതയുണ്ടെണ.  ആ  ബസ്ഥാദത്യത  നനിറകവറന്ന  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്
പൂര്ണമസ്ഥായുവം പരസ്ഥാജയതപട്ടനിരനിക്കുന്നുതവന്നണ ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന് ഞസ്ഥാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.

ശേബരനിമല  നനിലതകേസ്ഥാള്ളുന്നതണ  വനപ്രകദശേത്തെസ്ഥാണണ.  പുരസ്ഥാതനമസ്ഥായനി  അവനിതട
തസ്ഥാമസനിക്കുന്നതണ  ആദനിവസ്ഥാസനികേളസ്ഥാണണ.   മകേര  മസ്ഥാസത്തെനിതല  മകേരകജത്യസ്ഥാതനി  വളതര
പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യമുള്ള  ഒന്നസ്ഥാണണ.  ആദനിവസ്ഥാസനികേള്  നൂറ്റസ്ഥാണ്ടുകേളസ്ഥായനി  മകേരകജത്യസ്ഥാതനി
ആചെരനിച്ചുവരുന്നതനിനണ  കരഖകേളണ്ടെണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  മകേരകജത്യസ്ഥാതനി  തതളനിയനിക്കസ്ഥാ
നള്ള അവകേസ്ഥാശേവം അവര് ഉന്നയനിക്കുന്നതണ.  പകക്ഷേ ഉകദത്യസ്ഥാഗസരുവം മറവം  അതനില്
ഇടതപട്ടണ  ആദനിവസ്ഥാസനികേളതട  അവകേസ്ഥാശേവം  നനികഷധനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  അവര്  കൂട്ടമസ്ഥായനി
ആവശേത്യതപട്ടനിട്ടുവം  കവണ്ടെ  പരനിഗണന  നല്കുന്നനില്ല.  അവരുതട  നത്യസ്ഥായമസ്ഥായ
അവകേസ്ഥാശേങ്ങള്  അവംഗസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന്  ഗവണ്തമനണ  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നനില്ല?
യസ്ഥാതതസ്ഥാരു തചെലവമുള്ള കേസ്ഥാരത്യമല്ല.  അവരുതട അഭനിമസ്ഥാനത്തെനിതന പ്രശ്നമസ്ഥാണണ. അവതര
സവംബനനിചനിടകത്തെസ്ഥാളവം  അവകേസ്ഥാശേവം  നനികഷധനിക്കല്  മസ്ഥാത്രമല്ല,  അവര്ക്കണ
സമൂഹത്തെനില് ലഭനിക്കുന്ന സസ്ഥാനത്തെനിതനയുവം  അഭനിമസ്ഥാനത്തെനിതനയുവം കൂടനി പ്രശ്നമസ്ഥാണണ. 
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തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടനവം  തുടങന്നതനിനണ  പത്തെണ  ദനിവസവം  മസ്ഥാത്രവം  ബസ്ഥാക്കനിനനില്കക്ക
കേനിഴക്കുഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുവം പടനിഞ്ഞസ്ഥാറണ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുവം വരുന്നവര്ക്കണ  വലനിയ വനിഷമവം
സൃഷനിക്കുന്ന ഒരു സസ്ഥാഹചെരത്യവം നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണണ. ദക്ഷേനികണന്തത്യയനില് മുഖത്യമനനി
മസ്ഥാരുതട കയസ്ഥാഗവം വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയനിട്ടുതണ്ടെന്നുവം ആ കയസ്ഥാഗത്തെനില് തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങതളടുക്കുതമന്നുവം
ഇന്നതലയുവം പത്രത്തെനില് വസ്ഥാര്ത്തെയുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നു. കയസ്ഥാഗവം നടന്നതസ്ഥായനി പത്രങ്ങളനില്
കേസ്ഥാണുന്നനില്ല. അതനിനപകേരവം  രണ്ടെസ്ഥായനിരവം കപര്ക്കണ ഭക്ഷേണവം തകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് വത്യവസ
തചെയസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നു എതന്നസ്ഥാരു പ്രസ്തസ്ഥാവന കേണ്ടു.  അവനിതട അയസ്ഥായനിരവം കപര്ക്കണ
ഒകര  സമയവം  ഭക്ഷേണവം  തകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനള്ള  ശേസ്ഥാല  പണനിയസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടണ  അതണ
അവസസ്ഥാനനിക്കുന്നനില്ല. അവനിതട സസ്ഥാധനങ്ങള് എത്തെനിക്കുന്നതുമസ്ഥായനി ബനതപട്ടണ കടഡണ
 യൂണനിയനകേളതട സമരവം നടക്കുകേയസ്ഥാണണ. മനനികയസ്ഥാ ഗവണ്തമകനസ്ഥാ ഇടതപട്ടണ അതനിനണ
പരനിഹസ്ഥാരമുണ്ടെസ്ഥാക്കനി ദ്രുതഗതനിയനില് പ്രവര്ത്തെനവം മുകന്നസ്ഥാട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന് നടപടനി
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം. ഇക്കസ്ഥാരത്യങ്ങളനില് ഗവണ്തമനണ കുതറകടനി ശുഷസ്ഥാന്തനി കേസ്ഥാണനിക്കണവം.
ഭകരുതട  വനികേസ്ഥാരങ്ങള്  ഉള്തക്കസ്ഥാണ്ടെണ  കലസ്ഥാവംഗണ  കടവം  കേസ്ഥാഴ്ചപസ്ഥാടനിലവം  കഷസ്ഥാര്ട്ടണ  കടവം
കേസ്ഥാഴ്ചപസ്ഥാടനിലവം  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഇതനിതനസ്ഥാതക്ക  പരനിഹസ്ഥാരവം  കേസ്ഥാണണവം.  ഞസ്ഥാന്
ഇവനിതട  പറഞ്ഞ  വഴനിയുതടയുവം  കുടനിതവള്ളത്തെനിതനയുവം  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്   നടപടനി
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം. 

വവദദ്യുതനിയുവം കദവസക്വവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര്,
ഞസ്ഥാന്  വളതരകയതറ  ആദരനിക്കുന്ന  അവംഗമസ്ഥാണണ  ശസ്ത്രീ.  ഒ.  രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല്.
അകദ്ദേഹതത്തെ ആകരസ്ഥാ കവണ്ടെ രസ്ത്രീതനിയനില് തതറ്റനിദരനിപനിചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  രണ്ടുമൂന്നണ
ദനിവസവം മുമണ അകദ്ദേഹത്തെനിതന പസ്ഥാര്ട്ടനിയുതട മുന് പ്രസനിഡന്റുവം കേഴനിഞ്ഞ തതരതഞ്ഞടുപനില്
കേഴകട്ടത്തെണ  മതരനിക്കുകേയുവം  തചെയ  വത്യകനിയുതട  തഫയ്സണ  ബുക്കണ  കപസ്ഥാസ്റ്റേനില്
പറഞ്ഞ  തതറ്റസ്ഥായ  ചെനില  വനിവരങ്ങള്  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  അവംഗവം  ഇവനിതട  പരസ്ഥാമര്ശേനി
ക്കുന്നതണ കകേട്ടകപസ്ഥാള് സങ്കടവം കതസ്ഥാന്നനി.  

ശസ്ത്രീ  .   ഒ  .   രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് : സര്, ആ കേസ്ഥാരത്യവം ഞസ്ഥാന് പറഞ്ഞനില്ല.

ശസ്ത്രീ  .   കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്,  അങ്ങണ പറഞ്ഞതനില് അതുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നു.
അതനിതന ഉള്ളടക്കവം അതസ്ഥായനിരുന്നു.  രണ്ടുമൂന്നണ ദനിവസവംമുമണ അകദ്ദേഹത്തെനിതന ഒരു
തഫയ്സണ ബുക്കണ കപസ്ഥാസ്റ്റുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നു.

ശസ്ത്രീ  .    ഒ  .    രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് :  സര്,  അങ്ങണ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി കഡസ്ഥാ.  തകേ.  ടനി.
ജലസ്ത്രീലനിതന അവനിതട തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതണ നല്ല കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥാണണ. 

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  അകദ്ദേഹത്തെനിനണ  അതണ  ഇഷതപട്ടനിട്ടനില്ല.
അതനികനസ്ഥാടനബനനിചണ അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞ കേസ്ഥാരത്യങ്ങതളസ്ഥാതക്ക വസ്ഥാസ്തവ വനിരുദമസ്ഥാണണ.
ഞസ്ഥാന്  ഇക്കസ്ഥാരത്യവം  സവംബനനിചണ  അകദ്ദേഹകത്തെസ്ഥാടണ  കനരനിട്ടണ  സവംസസ്ഥാരനിചകപസ്ഥാള്
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ഇതതസ്ഥാതക്ക  രസ്ഥാഷസ്ത്രീയമകല്ല  എന്നസ്ഥാണണ  അകദ്ദേഹവം  പറതഞ്ഞസ്ഥാഴനിഞ്ഞതണ.  വളതര
ഗഇൗരവമുള്ള പ്രശ്നതത്തെ രസ്ഥാഷസ്ത്രീയമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണസ്ഥാനസ്ഥാണണ അകദ്ദേഹവം ശമനിചതണ. ഞസ്ഥാന് ആ
വനിഷയത്തെനികലയണ കേടക്കുന്നനില്ല.  

അങ്ങതയകപസ്ഥാലള്ള  ആതരങ്കനിലവം  ഇത്തെരവം  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  ആവശേത്യതപടുതമന്നണ
മനസനിലസ്ഥാക്കനി വളതര കേരുതകലസ്ഥാതടയസ്ഥാണണ ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യതത്തെ തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടന കേസ്ഥാലയള
വനിതല  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഗവണ്തമനണ  നടത്തെനിയതണ.  എനനിക്കണ  വനിശേക്വസ്ഥാസമുകണ്ടെസ്ഥാ
ഇല്ലകയസ്ഥാ  എന്നതല്ല  പ്രശ്നവം.  വനിശേക്വസ്ഥാസനികേളതട  തസ്ഥാല്പരത്യങ്ങള്  സവംരക്ഷേനിക്കണതമന്നണ
ഗവണ്തമനനിനണ  നനിര്ബനമുണ്ടെണ.  കമയണ  മസ്ഥാസത്തെനിലസ്ഥാണണ  ഈ  ഗവണ്തമനണ
അധനികേസ്ഥാരത്തെനില് വന്നതണ.  നവവംബര് 16-ാം തസ്ത്രീയതനി രസ്ഥാവനിതല നട തുറക്കുകേയസ്ഥാണണ.
അതനിനസ്ഥായനി  ജൂണ്  മസ്ഥാസത്തെനില്  തതന്ന  ഞസ്ഥാന്  കയസ്ഥാഗവം  വനിളനിച്ചു.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
മുഖത്യമനനി മൂന്നണ കയസ്ഥാഗങ്ങള് വനിളനിച്ചു.  ഇതുവതര ഇത്തെരവം ഒരു നടപടനി ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടനില്ല.
മുഖത്യമനനിമസ്ഥാര്  കയസ്ഥാഗവം  വനിളനിക്കസ്ഥാറുണ്ടെണ.  പകക്ഷേ  മൂന്നണ  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  വനിളനിചതണ
ഇകപസ്ഥാഴസ്ഥാണണ.   

ശസ്ത്രീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് :  സര്, പഴയ കേഥകേളസ്ഥാണണ ഈ പറയുന്നതണ. 

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  ഇകപസ്ഥാള് നടന്ന കേസ്ഥാരത്യങ്ങളസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാന്
പറയുന്നതണ.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മുഖത്യമനനിയുതട കനതൃതക്വത്തെനില് ജൂവല 20,  ആഗസ്റ്റേണ
18,  നവവംബര് 3  എന്നസ്ത്രീ തസ്ത്രീയതനികേളനിലസ്ഥായനി മൂന്നണ അവകലസ്ഥാകേന കയസ്ഥാഗങ്ങള് നടന്നു.
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനിമസ്ഥാര്,  എവം.പനി.-മസ്ഥാര്,  എവം.എല്.എ.-മസ്ഥാര്,  കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡണ
പ്രസനിഡനണ,  കബസ്ഥാര്ഡണ അവംഗങ്ങള്, ആഭത്യന്തരവം, ആകരസ്ഥാഗത്യവം,  ഗതസ്ഥാഗതവം, മരസ്ഥാമത്തെണ,
വവദദ്യുതനി,  ജലകസചെനവം,  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി,  ഭക്ഷേത്യ  സുരക്ഷേ,  വനവം,  റവനപ്യൂ,
ദരന്തനനിവസ്ഥാരണവം,  തറയനില്കവ,  ബനി.എസണ.എന്.എല്.  തുടങ്ങനി  ശേബരനിമലയുമസ്ഥായനി
ബനതപട്ട  എല്ലസ്ഥാ  ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടുതമന്റുകേളനിതലയുവം  ഉന്നത  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്   ആ
കയസ്ഥാഗത്തെനില് പതങ്കടുത്തെനിരുന്നു.  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്ക്കസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ എല്ലസ്ഥാ സഇൗകേരത്യങ്ങളവം
ഒരുക്കുന്നതനിനകവണ്ടെനി വളതര വനിശേദമസ്ഥായനി ചെര്ച തചെയണ ആവശേത്യമസ്ഥായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളവം
തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളവം വകേതക്കസ്ഥാണ്ടെനിട്ടുണ്ടെണ. കദവസക്വവം വകുപ്പുമനനി എന്ന നനിലയനില് ഞസ്ഥാന്
മുന്കേതയടുത്തെണ ജൂണ്  6-ാം തസ്ത്രീയതനിയുവം ഒകക്ടസ്ഥാബര്  21-ാം തസ്ത്രീയതനിയുവം  പ്രകതത്യകേ
കയസ്ഥാഗങ്ങള്  വനിളനിചനിരുന്നു.  കൂടസ്ഥാതത  ഒകക്ടസ്ഥാബര്  29-ാം  തസ്ത്രീയതനി  ഞസ്ഥാനവം
തകദ്ദേശേഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുവം  കൂടനി  സന്നനിധസ്ഥാനത്തെണ  കപസ്ഥായനി  ഇതുവതര  നടന്ന
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് കനരനില് കേണ്ടു.  കകസ്ഥാസ്ഡണ കഡസ്ഥാര് മസ്ത്രീറ്റനിവംഗസ്ഥായനിരുന്നു അന്നവനിതട
നടന്നതണ.  ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടണതമന്റുകേളതടയുവം കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡനിതനയുവം ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നണ ചെനില
വസ്ത്രീഴ്ചകേളണ്ടെസ്ഥായനിട്ടുണ്ടെണ.  ആ  വസ്ത്രീഴ്ചകേള്  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിച്ചു  എന്നുള്ളതല്ലസ്ഥാതത  കബസ്ഥാര്ഡ
മസ്ഥായനികട്ടസ്ഥാ  ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടണതമന്റുകേളമസ്ഥായനികട്ടസ്ഥാ  തര്ക്കമുണ്ടെസ്ഥായനിട്ടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  മസ്ത്രീറ്റനിവംഗനില്
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എടുത്തെ  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  നടപനിലസ്ഥാക്കുന്ന  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്  പൂര്ണത  വകേവരനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത്തെതനിതന സവംബനനിചണ ഒരു കയസ്ഥാഗത്തെനില് നടത്തെസ്ഥാറുള്ള തചെറനിയ വനിമര്ശേനവം
നടത്തെനിതയകന്നയുള്ളൂ.  അല്ലസ്ഥാതത   യസ്ഥാതതസ്ഥാരുവനിധ  തര്ക്കവവം  ഉണ്ടെസ്ഥായനിട്ടനില്ല.
ഉകദ്ദേശേനിചതുകപസ്ഥാതല കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിചനിതല്ലന്നണ കേണ്ടെകപസ്ഥാള് ഗഇൗരവകത്തെസ്ഥാതട
ആ പ്രശ്നങ്ങള് കേസ്ഥാണണതമന്നണ ഗവണ്തമനനിതന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിനനിന്നണ പറതഞ്ഞകന്നയുള്ളൂ.
മനനി കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡനിതന ശേസ്ഥാസനിതചന്നുവം ഒചപസ്ഥാടുണ്ടെസ്ഥാക്കനിതയന്നുവം പനികറ്റദനിവസവം
ഒരു പ്രധസ്ഥാനതപട്ട പത്രത്തെനില് വസ്ഥാര്ത്തെ വന്നു.  ഞസ്ഥാന് ശേസ്ഥാസനിതചസ്ഥാന്നുമനില്ല. കദവസക്വവം
കബസ്ഥാര്ഡണ സക്വതനമസ്ഥായനി പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന ഭരണഘടനസ്ഥാ സസ്ഥാപനമകല്ല.  അവര്ക്കണ
ചെനില  പരനിമനിതനികേളതണ്ടെന്നണ  ആ  കയസ്ഥാഗത്തെനില്  പറഞ.  ആ  പരനിമനിതനികേതളല്ലസ്ഥാവം
മനസനിലസ്ഥാക്കനി  വളതര  കനരതത്തെതതന്ന  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  തുടങ്ങണമസ്ഥായനിരുന്നു  എകന്ന
ഞസ്ഥാന് പറഞള്ളൂ.  അതതസ്ഥാതക്ക അവര്ക്കണ കബസ്ഥാദത്യമസ്ഥാവകേയുവം തചെയ്തു.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
തമമര് ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല മനിക്കവസ്ഥാറുമുള്ള എല്ലസ്ഥാ തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളവം വഹകക്കസ്ഥാടതനി
യസ്ഥാണണ  എടുക്കുന്നതണ.  വഹകക്കസ്ഥാടതനിയുതട  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള്ക്കണ  വനികധയമസ്ഥായനി
കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  തചെകയണ്ടെനിവരുകമസ്ഥാഴുണ്ടെസ്ഥാകുന്ന  സമയത്തെനിതന  പ്രശ്നമുണ്ടെണ.  അതണ
ഇന്നതലകയസ്ഥാ മനിനനിഞ്ഞസ്ഥാകന്നസ്ഥാ ഉണ്ടെസ്ഥായതല്ല.  

പ്രതനിപക്ഷേ കനതസ്ഥാവണ  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശേണ  തചെന്നനിത്തെല  ):  സര്,  ശേബരനിമലയുമസ്ഥായനി
ബനതപട്ട പ്രശ്നങ്ങളനില് വഹകക്കസ്ഥാടതനിയുതട ഇടതപടലകേള് നമ്മുതട  പ്രവര്ത്തെന
ങ്ങള്ക്കണ  തടസമസ്ഥാകുന്നുതണ്ടെങ്കനില്  എന്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഇക്കസ്ഥാരത്യവം  വഹകക്കസ്ഥാടതനിതയ
അറനിയനിച്ചുകൂടസ്ഥാ?  കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡവം ഇതസ്ഥാണണ പറയുന്നതണ.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി
പറഞ്ഞതുവം കേറക്ടസ്ഥാണണ. ഇതണ വഹകക്കസ്ഥാടതനിതയ അറനിയനിക്കണവം. കേസ്ഥാരണവം ഇകപസ്ഥാള്
സസ്ത്രീസണ് വരനികേയസ്ഥാണണ, അതണ കേഴനിഞ്ഞണ തചെയനിട്ടണ കേസ്ഥാരത്യമനില്ല.   

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്,  ഇതണ വഹകക്കസ്ഥാടതനിതയ അറനിയനിചസ്ഥാല്
മസ്ഥാത്രവം  കപസ്ഥാരസ്ഥാ,  ഇത്തെരവം  നനിയനണങ്ങള്  മസ്ഥാറന്നതനിനണ  സുപ്രസ്ത്രീവം  കകേസ്ഥാടതനിതയ
സമസ്ത്രീപനിചസ്ഥാലവം  കുഴപമനിതല്ലന്നസ്ഥാണണ  എതന  അഭനിപ്രസ്ഥായവം.  ഏതതസ്ഥാരു  തചെറനിയ
കേസ്ഥാരത്യത്തെനിനവം വഹകക്കസ്ഥാടതനിക്കണ സമയവം കവണവം.  ഇഇൗ കേസ്ഥാരത്യങ്ങതള സവംബനനിചണ
കൂട്ടസ്ഥായ ചെര്ച നടന്നതല്ലസ്ഥാതത ഗവണ്തമന്റുവം കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡവം തമനില് യസ്ഥാതതസ്ഥാരു
പ്രശ്നവമനില്ല. മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കണ കേസ്ഥാലതത്തെ മകഹസ്ഥാതവവം വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടത്തുന്നതനില്  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  തടസവമനില്ല.  അവനിതട  ഉയര്ന്നുവന്ന
രണ്ടുമൂന്നണ  കേസ്ഥാരത്യങ്ങളണ്ടെണ.  ഒന്നണ,  കറസ്ഥാഡനിതന  കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥാണണ.   പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  എല്ലസ്ഥാ
കറസ്ഥാഡകേളവം  അവനിതട  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ചെനില  ഇടകറസ്ഥാഡകേളതട  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്
പൂര്ണത  വകേവരനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചനിതല്ലന്ന  വനിമര്ശേനവം  ഉയര്ന്നുവന്നു.  അതണ
പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  
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തവള്ളത്തെനിതന  പ്രശ്നവം  ഏറ്റവവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ടതസ്ഥാണണ.  അവനിതട  കുപനിതവള്ളവം
വനിതരണവം തചെയസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിതല്ലന്നണ  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  വഹകക്കസ്ഥാടതനി  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേ
യുണ്ടെസ്ഥായനി. അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ കുടനിതവള്ളവം വനിതരണവം തചെയ്യുകേ എന്നതണ പ്രധസ്ഥാനതപട്ട ഒരു
പ്രശ്നമസ്ഥായനിരുന്നു.  പമയനില് കചെര്ന്ന കയസ്ഥാഗത്തെനില് ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മുഖത്യമനനിയുതട
നനിര്കദ്ദേശേസ്ഥാനസരണവം  കുടനിതവള്ളവം  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്നതനിനണ  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
ആവശേത്യമസ്ഥായ  ക്രമസ്ത്രീകേരണങ്ങള്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  132  കേനികയസ്ഥാസ്ക്കുകേള്  പമ  മുതല്
സന്നനിധസ്ഥാനവം  വതര  സസ്ഥാപനിചണ  ശുദജലവം  നല്കേസ്ഥാനള്ള  എല്ലസ്ഥാ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളവം
വസ്ഥാട്ടര് അകതസ്ഥാറനിറ്റനി നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണ്ടെണ. കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡവം ഏതസ്ഥാണ്ടെണ 4 കകേസ്ഥാടനി 70
ലക്ഷേവം  രൂപ  തചെലവഴനിചണ  ശുദജല  വനിതരണത്തെനിനള്ള  ഒരു  കപ്രസ്ഥാജക്ടണ
നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ശമനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ദഇൗര്ഭസ്ഥാഗത്യവശേസ്ഥാല്,  അന്നതത്തെ  കയസ്ഥാഗത്തെനി
ലണ്ടെസ്ഥായ  വനിമര്ശേനത്തെനിതന  കേസ്ഥാതലസ്ഥായ  ഭസ്ഥാഗവം  അതസ്ഥായനിരുന്നു.  കേഷനിചണ  പത്തു
ദനിവസത്തെനിനമുമസ്ഥാണണ അതനിതന കേരസ്ഥാര് ഒപനിട്ടതണ. 200 കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന്
കവണ്ടെനിയസ്ഥാണണ 4,70,00,000  രൂപയുതട കേരസ്ഥാര് കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡണ ഒപ്പുവചതണ. ഇതണ
കുകറകടനി  കനരതത്തെ   തുടകങ്ങണ്ടെതല്ലസ്ഥായനിരുകന്നസ്ഥാ  എന്ന  സക്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായ  ഒരു
കചെസ്ഥാദത്യവം  മസ്ഥാത്രകമ  അവനിതട  ഉന്നയനിചനിയനിട്ടുള്ളൂ.  അവര്  ചെനില  നത്യസ്ഥായങ്ങതളസ്ഥാതക്ക
പറഞതവന്നതണ  വസ്ഥാസ്തവമസ്ഥാണണ.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലവം  അതനിനണ  ഫലമുണ്ടെസ്ഥായനി.  കേഴനിഞ്ഞ
ഒരസ്ഥാഴ്ചക്കസ്ഥാലമസ്ഥായനി അതനിതന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് വളതര കവഗത്തെനില് നടക്കുകേയസ്ഥാണണ.
ഏതസ്ഥാണ്ടെണ  നൂകറസ്ഥാളവം  കേനികയസ്ഥാസ്ക്കുകേള്  ഈ  മസ്ഥാസവം  15-ാംതസ്ത്രീയതനിക്കണ  മുന്പണ
പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുതമന്നസ്ഥാണണ ഇന്നതല റനിവപ്യൂ നടത്തെനിയകപസ്ഥാള് ഞങ്ങള്ക്കണ
മനസനിലസ്ഥായതണ.  നനിലയലനിലവം  കുടനിതവള്ളത്തെനിതന  പ്രശ്നമുണ്ടെണ.  അവനിതടയുവം
കുപനിതവള്ളവം  നനികരസ്ഥാധനിചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡണ  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
വഹകക്കസ്ഥാടതനിതയ സമസ്ത്രീപനിചണ ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം കുപനിതവള്ളവം വനിതരണവം തചെയ്യുന്നതനിനണ
തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനമുണ്ടെസ്ഥാക്കണതമന്നണ  ആവശേത്യതപതട്ടങ്കനിലവം  വഹകക്കസ്ഥാടതനി  അതണ  ശേകനിയസ്ഥായനി
നനികഷധനിചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലവം കുടനിതവള്ള പ്രശ്നത്തെനിനണ പരനിഹസ്ഥാരമുണ്ടെസ്ഥാക്കു
ന്നതനിനള്ള എല്ലസ്ഥാ നടപടനികേളവം അവനിതട സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ. വരുന്ന തനിങ്കളസ്ഥാഴ്ച വസ്ത്രീണ്ടുവം
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  മുഖത്യമനനിയുതട  സസ്ഥാന്നനിദത്യത്തെനില്  കയസ്ഥാഗവം  കചെര്ന്നണ  കുടനിതവളള
ത്തെനിതന അവസസ്ഥാനഘട്ട പരനികശേസ്ഥാധനകേള് നടത്തുന്നതസ്ഥാണണ.   അതനിതലസ്ഥാന്നുവം ഒരു
വസ്ത്രീഴ്ചയുവം ഉണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല.  

മതറ്റസ്ഥാന്നണ, വവദത്യസഹസ്ഥായത്തെനിതന പ്രശ്നമസ്ഥാണണ. സന്നനിധസ്ഥാനത്തുവം പമയനിലതമല്ലസ്ഥാവം
പൂര്ണകതസ്ഥാതനില് ആശുപത്രനികേളതട പ്രവര്ത്തെനവം വത്യസ്ഥാപനിപനിക്കസ്ഥാന്  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനമുണ്ടെണ.
തപതട്ടന്നണ  പനിടനിതപടസ്ഥാന്  സസ്ഥാധത്യതയുള്ള  ഹൃദയസ്ഥാഘസ്ഥാതവം  കപസ്ഥാലള്ള  കരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കണ
ചെനികേനിത നല്കേസ്ഥാന് കേഴനിയുന്ന സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങകളസ്ഥാടുകൂടനിയ ആശുപത്രനി സന്നനിധസ്ഥാനത്തെണ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നുണ്ടെണ.  അതനിതന  തസഷത്യസ്ഥാലനിറ്റനി  കബസ്ഥാക്കണ  നനിര്മനിക്കസ്ഥാന്
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തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  അടനിയന്തര  ശേസക്രനിയ  ആവശേത്യമസ്ഥാതണങ്കനില്  അതനിനളള
സഇൗകേരത്യവവം ആശുപത്രനികേളനില് ഒരുക്കുന്നുണ്ടെണ.  മസ്ഥാത്രമല്ല,  പത്തെനവംതനിട്ട ജനില്ലയനിലവം
ഇതുമസ്ഥായനി  കേണക്റ്റഡസ്ഥായനി  വരുന്ന  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  എല്ലസ്ഥാ  ആശുപത്രനികേളനിലവം
സജസ്ത്രീകേരണങ്ങള്  ഏര്തപടുത്തെസ്ഥാനവം  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  ക്രമസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാനമുള്ള
സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.

മതറ്റസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  പ്രശ്നവം  അന്നദസ്ഥാനമസ്ഥാണണ.  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം  ഒരു
വനിഷമവമനില്ലസ്ഥാതത അന്നദസ്ഥാനവം നടത്തെസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുതമന്നസ്ഥാണണ കതസ്ഥാന്നുന്നതണ. 5000
കപര്ക്കണ  ഒകരസമയവം  അന്നദസ്ഥാനവം  നടത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  തരത്തെനിലളള  ഒരു
മണ്ഡപത്തെനിതന  നനിര്മസ്ഥാണമസ്ഥാണണ  ആകലസ്ഥാചെനിചനിരുന്നതതങ്കനിലവം  അതണ  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനി
ക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചനില്ല.  അതതല്ലസ്ഥാവം  വനിമര്ശേനത്തെനിനണ  വനികധയമസ്ഥായനിട്ടുള്ളതസ്ഥാണണ.
നനിലവനില്  അവനിതട  ഒകരസമയവം  2000  കപര്ക്കണ  ഭക്ഷേണവം  നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിയുവം.
കേഴനിഞ്ഞവര്ഷവം  200  കപര്ക്കണ  ഭക്ഷേണവം  നല്കേസ്ഥാനളള  ഒരു  അന്നദസ്ഥാനപ്പുരയസ്ഥാണണ
അവനിതടയുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നതണ.  അതണ  നസ്ഥാവം  മനസനിലസ്ഥാക്കണവം.  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡണ
കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തെനിനനിതട  നടത്തെനിയ  പ്രവര്ത്തെനത്തെനിതന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  2000
കപര്ക്കണ  അന്നദസ്ഥാനവം  നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  തരത്തെനില്  അവനിതട  ഒരു  പുര
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  കുറച്ചുകൂടനി  കവഗത്തെനില്  വര്ക്കണ  നടന്നനിരുതന്നങ്കനില്  5000
കപര്ക്കണ  അന്നദസ്ഥാനവം  നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്നതരത്തെനിലള്ള  ഒരു  പുരയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറ്റസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുമസ്ഥായനിരുന്നു.  ഏതസ്ഥാണ്ടെണ  ഒരസ്ഥാഴ്ചക്കസ്ഥാലവം  ചെനില  തതസ്ഥാഴനില്ത്തെര്ക്കങ്ങളതട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  പ്രവര്ത്തെനത്തെനില്  വസ്ത്രീഴ്ചയുണ്ടെസ്ഥായനിട്ടുണ്ടെണ.  വനിരനിവയസ്ഥാനസ്ഥായനി  കേഴനിഞ്ഞ
കേസ്ഥാലകത്തെക്കസ്ഥാള്  കുറച്ചുകൂടനി  വലനിയ  സജസ്ത്രീകേരണങ്ങള്  ഇടത്തെസ്ഥാവളങ്ങളനിലവം
സന്നനിധസ്ഥാനത്തുതമല്ലസ്ഥാവം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  കകേസ്ഥാട്ടയവം,  പത്തെനവംതനിട്ട,  പന്തളവം,
തചെങ്ങന്നൂര്,  എരുകമലനി  തുടങ്ങനിയ  ഇടത്തെസ്ഥാവളങ്ങളനില്  ഞസ്ഥാന്  പതങ്കടുത്തുതകേസ്ഥാണ്ടെണ
ഉകദത്യസ്ഥാഗസരുതടയുവം  സന്നദസവംഘടനകേളതടയുവം  അയപ  കസവസ്ഥാ  സവംഘത്തെനിതന
യുതമസ്ഥാതക്ക  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  കചെര്ന്നണ  ആവശേത്യമസ്ഥായ  ക്രമസ്ത്രീകേരണങ്ങള്   ഏര്തപടുത്തുകേ
യുണ്ടെസ്ഥായനി. എരുകമലനിയനില് ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ വകുപ്പുമനനിതയകടനി
പതങ്കടുപനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  വസ്ത്രീണ്ടുവം  ഒരു  അവകലസ്ഥാകേനകയസ്ഥാഗവം  നടത്തെനി  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങ
തളടുത്തു. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസതത്തെ കയസ്ഥാഗത്തെനില് ആ തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിചതസ്ഥായനി അവര് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെണ.  

അപവം,  അരവണ  എന്നനിവ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ  മതറ്റസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട
പ്രശ്നമസ്ഥായനി ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുള്ളതണ.  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം കനരനിട്ടുതതന്ന ഞസ്ഥാന് പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചു.
40  ലക്ഷേവം  ടനിന്  ഈ  മസ്ഥാസവം  15-ാം  തസ്ത്രീയതനിക്കണ  മുന്പുതതന്ന  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാനള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടന്നുവരനികേയസ്ഥാണണ.  40  ലക്ഷേവം  ടനിന്  എകപസ്ഥാഴുവം  അവനിതട
ഉണ്ടെസ്ഥാകേത്തെക്ക  രസ്ത്രീതനിയനിലളള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടന്നുവരനികേയസ്ഥാണണ.  വളതര



309 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 4, 2016

സുഗമമസ്ഥായനിട്ടുതതന്ന  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  നടക്കുന്നുണ്ടെണ.  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം  ഒരു  പുതനിയ
തനയ്കത്തെസ്ഥാണനി  സജസ്ത്രീകേരനിചണ  തനയഭനികഷകേവം  നടത്തെനി  ഭകജനത്തെനിരക്കണ
കുറയസ്ഥാനള്ള നടപടനി കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡണ സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  

യസ്ഥാത്രസ്ഥാസഇൗകേരത്യത്തെനിനണ  തകേ.എസണ.ആര്.ടനി.സനി.  വലനിയ  സഇൗകേരത്യങ്ങള്
ഏര്തപടുത്തെനിയനിട്ടുണ്ടെണ. തചെങ്ങന്നൂരനില് നനിന്നണ പമ വതര 'ശേബരനി' എന്ന കപരനില് ഒരു
കനസ്ഥാണ്-കസ്റ്റേസ്ഥാപണ സര്വ്വസ്ത്രീസണ പുതനിയതസ്ഥായനി  ഇന്തടസ്ഥാഡപ്യൂസണ തചെയ്യുന്നുണ്ടെണ.  കൂടസ്ഥാതത
എല്ലസ്ഥാ  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  കസ്റ്റേഷനകേളനില്  നനിന്നുവം  ശേബരനിമലയനികലയ്ക്കുള്ള  ഗതസ്ഥാഗത
സഇൗകേരത്യവം തമചതപടുത്തുന്നതനിനണ ഏര്പസ്ഥാടുകേള് തചെയനിട്ടുണ്ടെണ.  

ശുചെനിതക്വത്തെനിതന  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്  അങ്ങണ  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതലയല്ല,
സന്നനിധസ്ഥാനതത്തെ  എസണ.റ്റനി.പനി.  പൂര്ണകതസ്ഥാതനില്  പ്രവര്ത്തെന  സജമസ്ഥായനിട്ടുണ്ടെണ.
ഞസ്ഥാന്  കനരനിട്ടണ  പരനികശേസ്ഥാധനിചതസ്ഥാണണ.  എതന  കൂതട  പനി.സനി.ബനി.-യുതട  ഉയര്ന്ന
ഉകദത്യസ്ഥാഗസരുവം ശേസ്ഥാസജരുവം അതനിതന കകേസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടറുവം മറ്റണ സസ്ഥാകങ്കതനികേ സഹസ്ഥായവം
നല്കുന്നവരുമുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നു.  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം  അതനില്  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  കുഴപവമുണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല.
അതണ നന്നസ്ഥായനി പ്രവര്ത്തെനിപനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുവം.  

മറ്റണ  സവംസസ്ഥാനങ്ങളനില്  നനിന്നുവരുന്ന  ഭകര്ക്കണ  എല്ലസ്ഥാ  സഇൗകേരത്യങ്ങളവം
ഒരുക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  തറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനകേള്,  ബസണ  കസ്റ്റേഷനകേള്,  പമ,  എരുകമലനി
എന്നസ്ത്രീ പ്രധസ്ഥാനതപട്ട ഇടത്തെസ്ഥാവളങ്ങള്  എല്ലസ്ഥായനിടത്തുവം കവണ്ടെ സജസ്ത്രീകേരണങ്ങള്
ഏര്തപടുത്തെനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  വനിവനിധ  ഭസ്ഥാഷകേളനിലള്ള  വസന്കബസ്ഥാര്ഡകേള്  സസ്ഥാപനിക്കു
ന്നതനിനള്ള  ക്രമസ്ത്രീകേരണങ്ങള്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  വനിവനിധ  ഭസ്ഥാഷ  സവംസസ്ഥാരനിക്കുന്ന
ആളകേള്ക്കണ  പ്രകതത്യകേ  സലങ്ങളനില്  അനഇൗണ്തസ്മെനണ  നടത്തുന്നതനിനള്ള
സവംവനിധസ്ഥാനമുണ്ടെസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ. അതതല്ലസ്ഥാവം കേഴനിഞ്ഞകേസ്ഥാലത്തെണ തചെയതുകപസ്ഥാതല തതന്ന
യസ്ഥാണണ. എന്നസ്ഥാലവം കുകറകടനി തമചതപട്ട തരത്തെനില് ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം തചെയനിട്ടുതണ്ടെന്നസ്ഥാണണ
എതന വനിശേക്വസ്ഥാസവം.  ഭക്ഷേത്യസുരക്ഷേ ഉറപസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ  സക്വസ്ഥാഡകേളതട  പ്രവര്ത്തെനവം
കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമമസ്ഥാക്കുന്നതനിനണ  കവണ്ടെ  നടപടനികേള്  സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.   വനവം  വകുപണ
കേഴനിഞ്ഞ കേസ്ഥാലത്തുനനിന്നുവം വത്യതത്യസ്തമസ്ഥായനി ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യവം കുറച്ചുകൂടനി  കകേസ്ഥാര്ഡനിയലസ്ഥായ
സമസ്ത്രീപനവം സക്വസ്ത്രീകേരനിചതസ്ഥായനിട്ടസ്ഥാണണ മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിചതണ.  ദര്ഘട പസ്ഥാതകേളനിലൂതട
സഞരനിച്ചുവരുന്ന തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്ക്കണ  കുടനിക്കസ്ഥാന് ചുക്കുതവള്ളവവം  അതുകപസ്ഥാലള്ള മറ്റണ
സഇൗകേരത്യങ്ങളതമസ്ഥാതക്ക ഏര്തപടുത്തെസ്ഥാന് അവര് തയസ്ഥാറസ്ഥാണണ.  പലസലത്തുവം അവര്ക്കണ
തസ്ഥാവളങ്ങളണ്ടെസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  

തറയനില്കവ  തസഷത്യല്  തടയനിനകേള്  ഇതനിനകേവംതതന്ന  നനിശ്ചയനിചതസ്ഥായനി
അനഇൗണ്തസ്മെനണ  വന്നനിട്ടുണ്ടെണ.  ദക്ഷേനികണന്തത്യയനിതല  വനിവനിധ  സവംസസ്ഥാനങ്ങളനില്
നനിന്നുവരുന്ന  തടയനിനകേതള  സവംബനനിച്ചുവം  അനഇൗണ്തസ്മെനണ  വന്നനിട്ടുണ്ടെണ.
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ബനി.എസണ.എന്.എല്.-ഉവം  പ്രകതത്യകേ  സവംവനിധസ്ഥാനവം  അവനിതട  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.
അവസസ്ഥാനഘട്ട  പരനികശേസ്ഥാധനയ്ക്കുവം  ഇനനിതയതന്തങ്കനിലവം  തചെകയണ്ടെതുകണ്ടെസ്ഥാതയന്നണ
കേതണ്ടെത്തുന്നതനിനവം  കവണ്ടെനി  ദക്ഷേനികണന്തത്യന്  സവംസസ്ഥാനങ്ങളനിതല  മനനിമസ്ഥാരുതട
കയസ്ഥാഗവം  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  മുഖത്യമനനി  8-ാം  തസ്ത്രീയതനി  വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കസ്ഥാന്
തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനനിചനിട്ടുണ്ടെണ.                                                                                

11.00 A. M.]

തകദ്ദേശേഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുവം കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ വകുപനിനവം സസ്ഥാമത്തെനികേവം നല്കേസ്ഥാനള്ള
തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായനിട്ടുണ്ടെണ.  ജനില്ലസ്ഥാ കേളക്ടര്മസ്ഥാര്ക്കുവം എസണ.പനി.-മസ്ഥാര് ക്കുവം തസഷത്യല് ഫണ്ടെണ
അകലസ്ഥാട്ടണ തചെയനിട്ടുണ്ടെണ. ശേബരനിമലയനിതല വരുമസ്ഥാനതത്തെ പര്വ്വതസ്ത്രീകേരനിചണ കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന്
പസ്ഥാടനില്ല.   കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷവം ശേബരനിമലയനില് കേസ്ഥാണനിക്ക ഇനത്തെനില് കേനിട്ടനിയതണ  169
കകേസ്ഥാടനി രൂപയസ്ഥാണണ. 10,000 കകേസ്ഥാടനിരൂപതയന്നണ പറഞ്ഞണ തതറ്റനിദസ്ഥാരണയുണ്ടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
പസ്ഥാടനില്ല.  അങ്ങണ പതനിനസ്ഥായനിരവം കകേസ്ഥാടനിയുതട കേണക്കണ പറഞ്ഞതണ ഏതണ അര്തത്തെനി
ലസ്ഥാതണന്നണ എനനിക്കറനിയനില്ല. 

ശസ്ത്രീ  .   ഒ  .   രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് : സര്, പല സലങ്ങളനില്നനിന്നുവം വരുന്ന തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടകേര്
കേചവടവം,  യസ്ഥാത്ര,  തസ്ഥാമസവം  തുടങ്ങനിയ  വകേയനില്  നല്കുന്ന,  കകേരളത്തെനിതന
ഇകക്കസ്ഥാണമനിയനില് ലഭനിക്കുന്ന വരുമസ്ഥാനത്തെനിതന കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥാണണ പറഞ്ഞതണ.  അല്ലസ്ഥാതത
കക്ഷേത്രത്തെനിതന വരുമസ്ഥാനമല്ല പറ ഞ്ഞതണ. 

ശസ്ത്രീ  .   വനി  .   എസണ  .   ശേനിവകുമസ്ഥാര് :  സര്, പഞസ്ഥായത്തെണ-മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനികേളടക്കമുള്ള
ഇരുപകതസ്ഥാളവം  തകദ്ദേശേ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കണ കസ്ത്രീനനിവംഗനിനകവണ്ടെനി അഞണ-പത്തെണ ലക്ഷേവം
രൂപ  തകേസ്ഥാടുത്തെനിരുന്നു.  ഈ  വര്ഷവവം  അതണ  തകേസ്ഥാടുക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം.  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ  കസനയണ  തമസനിനകവണ്ടെനി  ഒന്നരകക്കസ്ഥാടനികയസ്ഥാളവം  രൂപ
തകേസ്ഥാടുത്തെനിരുന്നു.  അതണ  ഗവണ്തമനസ്ഥാണണ  തകേസ്ഥാടുക്കുന്നതണ.  അതനിനള്ള  നടപടനിയുവം
ഉണ്ടെസ്ഥാകേണവം.   ദക്ഷേനികണന്തത്യയനിതല  കദവസക്വവം  വകുപ്പുമനനിമസ്ഥാരുതട  കയസ്ഥാഗവം  എല്ലസ്ഥാ
വര്ഷവവം വനിളനിച്ചുകചെര്ത്തെനിരുന്നു.  കേസ്ഥാരണവം മകേരവനിളക്കണ സമയത്തെണ  90  ശേതമസ്ഥാനവം
ഭകര് വരുന്നതണ  തമനിഴസ്ഥാടണ,  ആന,  കേര്ണസ്ഥാടകേ എന്നസ്ത്രീ  പ്രകദശേങ്ങളനില്നനിന്നസ്ഥാണണ.
അവരുകടതസ്ഥായ സഇൗകേരത്യങ്ങള് കകേസ്ഥാ-ഒസ്ഥാര്ഡനികനറ്റണ  തചെയ്യുന്നതനിനണ  വളതര തപതട്ടന്നണ
ഒരു കയസ്ഥാഗവം വനിളനിചസ്ഥാല് നന്നസ്ഥായനിരനിക്കുവം. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :  മനിനനിസ്റ്റേര്... പ്ളസ്ത്രീസണ  കേണ്ക്ലൂഡണ തചെയ.

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്, ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തമമര് കകേള്ക്കസ്ഥാത്തെതണ
തകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാന് കനരതത്തെ പറഞ. തകദ്ദേശേഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കണ  കേഴനിഞ്ഞ
പ്രസ്ഥാവശേത്യവം  നല്കേനിയ  ഏതസ്ഥാണ്ടെണ  മൂന്നുകകേസ്ഥാടനികയസ്ഥാളവം  രൂപയുവം  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസുകേസ്ഥാര്ക്കണ
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ഭക്ഷേണത്തെനിനസ്ഥായുളള  തുകേയുവം  അനവദനിച്ചുകേഴനിഞ.  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളക്ടര്മസ്ഥാര്ക്കുവം
എസണ.പനി.-മസ്ഥാര്ക്കുമുളള  തസ ഷത്യല്  ഫണ്ടുവം  അനവദനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  8-ാം  തസ്ത്രീയതനി
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  ദക്ഷേനികണന്തത്യന്  മനനിമസ്ഥാരുതട  സകമളനവം  മുഖത്യമനനി  വനിളനിച്ചു
കചെര്ക്കുന്നുണ്ടെണ.  കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡനിതന അധനികേസ്ഥാരവം എങ്ങതന പനിടനിതചടുക്കസ്ഥാതമന്നണ
അങ്ങതയകപസ്ഥാതല  പരനിണനിത  പ്രജനസ്ഥായ  ഒരസ്ഥാള്   പറയസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥായനിരുന്നു.
അതതസ്ഥാന്നുവം നമ്മുതട പരനിപസ്ഥാടനികയ അല്ല.  ആരുതട അധനികേസ്ഥാരവവം പനിടനിതചടുകക്കണ്ടെ
ആവശേത്യമനില്ല.   ഈ ഗവണ്തമനനിനണ  അങ്ങതനതയസ്ഥാരു ഉകദ്ദേശേവമനില്ല.  എതട്ടസ്ഥാന്പതണ
ഡനിപസ്ഥാര്ട്ടുതമന്റുകേള്ക്കണ  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥായനി  പ്രവര്ത്തെനികക്കണ്ടെ  ഒരു  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണണ
തനിരുവനിതസ്ഥാവംകൂര്  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര് ഡണ.  നമ്മുതട  കേണ്തസ്ട്രേയനിന്സണ  മനസനിലസ്ഥാക്കനി
കുറച്ചുകൂടനി  അഡക്വസ്ഥാന്സസ്ഥായനി  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  നനിങ്ങള്ക്കണ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിത്തെമുണ്ടെണ,
ബസ്ഥാധത്യതയുണ്ടെണ  എന്നുപറയുന്നതണ  കുറ്റതപടുത്തെതലസ്ഥാന്നുമല്ല,  അധനികേസ്ഥാരവം  പനിടനിതചടു
ക്കസ്ഥാനള്ള പരനിശമത്തെനിതന  ഭസ്ഥാഗവമല്ല.  മറനിചണ  ശേബരനിമലയനിതല  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യതത്തെ
തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടനവം  അങ്ങണ  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല വനിശേക്വസ്ഥാസമുകണ്ടെസ്ഥാ ഇല്ലകയസ്ഥാ  എന്നതല്ല
അവനിതട എത്തെനികചരുന്ന വനിശേക്വസ്ഥാസനികേള്ക്കണ എല്ലസ്ഥാ സഇൗകേരത്യങ്ങളവം തചെയ്തുതകേസ്ഥാടുക്കുകേ
എന്നതസ്ഥാണണ.

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :  മനിനനിസ്റ്റേര്............... പ്ളസ്ത്രീസണ കേണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്ത്രീ  .     കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  ഞസ്ഥാന് കേണ്ക്ലൂഡണ  തചെയസ്ഥാവം.   മകേര
കജത്യസ്ഥാതനിതയ സവംബനനിചണ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തമമര് ഒരു കേസ്ഥാരത്യവംപറഞ.

ശസ്ത്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് :  സര്,  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡവം  ഗവണ്തമന്റുവം
രണ്ടുവഴനിക്കണ  കപസ്ഥാകുന്നു,  പലതനിതനക്കുറനിച്ചുവം  വത്യതത്യസ്ത  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്  പറയുന്നു
എതന്നസ്ഥാതക്കയസ്ഥാണണ  ജനങ്ങളതട അഭനിപ്രസ്ഥായവം.  പ്രകതത്യകേനിചണ   സസ്ത്രീസണ്  സമയത്തെണ
ഒകര അഭനിപ്രസ്ഥായകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി, ഒറ്റ ചെനിന്തകയസ്ഥാടുകൂടനി  പുറത്തുനനിന്നുവം വരുന്ന മൂന്നുകകേസ്ഥാടനി
യനിലധനികേവം ഭകജനങ്ങളതട തസ്ഥാല്പരത്യങ്ങള് പരനിഗണനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുന്ന
തനിനള്ള നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുതമന്ന തമകസജണ നല്കേസ്ഥാന് ശമനിക്കുകമസ്ഥാ ?

മനി  .    തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്:  മനിനനിസ്റ്റേര് വഴങ്ങസ്ഥാതത കേണ്ക്ലൂഡണ തചെയ. 20  മനിനനിട്ടണ
ആയനി. പസ്ത്രീസണ കേണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  ശേബരനിമലയനിതല കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥായതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ
വഴങ്ങനിതക്കസ്ഥാടുക്കുന്നതണ.  കകേരളത്തെനിതല  ഏറ്റവവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടന  കകേന്ദ്ര
മസ്ഥാണണ  ശേബരനിമല.   നസ്ഥാലണ  കകേസ്ഥാടനികയസ്ഥാളവം  ഭകജനങ്ങള്  എത്തുന്ന  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടന
കകേന്ദ്രത്തെനില്  അതനികനതസ്ഥായ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഈ  സഭയനില്  പറയസ്ഥാനണ്ടെണ.  അതു
തകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  അല്പവം  നസ്ത്രീണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതണ.  ഗവണ്തമന്റുവം  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡവം
തമനില് തര്ക്കതമസ്ഥാന്നുമനില്ല.  ഒരു കയസ്ഥാഗത്തെനില് കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡനിതന ഭസ്ഥാഗത്തുള്ള
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വസ്ത്രീഴ്ച  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചസ്ഥാല്,  പനികറ്റ  ദനിവസവം  പത്രത്തെനില്  വരുന്നതസ്ഥാണണ  വനിശേക്വസനി
ക്കുന്നതതങ്കനില് നമുതക്കസ്ഥാന്നുവം തചെയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല. 69  വര്ഷമസ്ഥായനി  നടന്നുവരുന്ന
രസ്ത്രീതനിയസ്ഥാണണ  ഇകപസ്ഥാഴുവം  തുടരുന്നതണ.  ആദനിവസ്ഥാസനികേള്  അവരുതട  അഭനിപ്രസ്ഥായവം
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്നു. ഗവണ്തമനണ അതണ പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനതമസ്ഥാന്നുവം
എടുത്തെനിട്ടനില്ല.  ഇപ്രസ്ഥാവശേത്യതത്തെ  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കണ  മകഹസ്ഥാതവവം  ഏതണ
കേസ്ഥാലതത്തെക്കസ്ഥാളവം ഉ ജക്വലമസ്ഥായനിത്തെതന്ന നടക്കുവം.

ശസ്ത്രീ  .    ഒ  .    രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല് :  സര്,  ശുചെസ്ത്രീകേരണ പ്രവര്ത്തെനത്തെനിതന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
ചെനില  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്  അവനിതട  കസ്ത്രീന്  തചെയസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാതണന്നുപറഞ്ഞതനിതന
ഗവണ്തമനണ  ഏതണ  നനിലയസ്ഥാണണ  കേസ്ഥാണുന്നതണ.  അതനിതന  സക്വസ്ഥാഗതവം  തചെയ്യുകമസ്ഥാ;
എന്തസ്ഥാണണ അതനിതന വസ്തുത? പത്രങ്ങളനില് തതറ്റസ്ഥായ വസ്ഥാര്ത്തെ വന്നനിരുന്നു.

ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  ഗവണ്തമനനിതന ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതക്വത്തെനില്
നടക്കുന്ന ശുചെസ്ത്രീകേരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളവം  കദവസക്വവം  കബസ്ഥാര്ഡനിതന  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതക്വ
ത്തെനില്  നടക്കുന്ന  ശുചെസ്ത്രീകേരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളമുണ്ടെണ.  ചെനില  സന്നദ  പ്രസസ്ഥാന
ങ്ങളതട,  ഉദസ്ഥാഹരണത്തെനിനണ  അമൃതസ്ഥാനന്ദമയനി  മഠവം  കപസ്ഥാലള്ള  പ്രസസ്ഥാനങ്ങള്
നടത്തുന്ന ശുചെസ്ത്രീകേരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളണ്ടെണ.  ഈ ശുചെസ്ത്രീകേരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങതള
ഒന്നനിതനയുവം  വനിലക്കനിയനിട്ടനില്ല.  അതണ  നടത്തെസ്ഥാനള്ള  എല്ലസ്ഥാ  സക്വസ്ഥാതനത്യവവം
തകേസ്ഥാടുത്തെനിട്ടുണ്ടെണ. 

IV.  സബ്മനിഷന്

(1)  തനിരുവണ്ണൂര് കകേസ്ഥാട്ടണ് മനില്ലനിതന പ്രവര്ത്തെനവം

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    തകേ  .    സനി  .     മമതണ  കകേസ്ഥായ:  സര്,  1890-ല്  ആരവംഭനിച
കകേരളത്തെനിതല ആദത്യതത്തെ തടകേണ വസ്റ്റേല് മനില്ലസ്ഥായ തനിരുവണ്ണൂര് കകേസ്ഥാട്ടണ് മനില്  126
വര്ഷവം  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  മലബസ്ഥാറനിതല  ആദത്യ  വത്യവസസ്ഥായ
സസ്ഥാപനമസ്ഥായ ഇഇൗ മനില് 1983-ലസ്ഥാണണ പൂര്ണമസ്ഥായുവം കകേരള സര്ക്കസ്ഥാര് ഏതറ്റടുത്തെതണ.
കകേരളത്തെനിതനതതന്ന  അഭനിമസ്ഥാനമസ്ഥാകകേണ്ടെ  ഇഇൗ  മനില്ലനിനണ  അതനിവനിപുലമസ്ഥായ
പ്രവര്ത്തെന ചെരനിത്രമുണ്ടെണ.  എന്നസ്ഥാല് 2003-ല് അധനികേസ്ഥാരത്തെനില് വന്ന യു.ഡനി.എഫണ.
സര്ക്കസ്ഥാര്  ചെഇൗധരനി  കേമനിറ്റനി  റനികപസ്ഥാര്ട്ടനിതന  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  ഇഇൗ  കേമനനി
അടച്ചുപൂട്ടുകേയുവം  തപസ്ഥാളനിച്ചുവനില്ക്കസ്ഥാന്  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  എന്നസ്ഥാല്
2006-ല് അധനികേസ്ഥാരത്തെനില്വന്ന എല്.ഡനി.എഫണ. സര്ക്കസ്ഥാര് ആ വര്ഷവംതതന്ന ഈ
മനില്  തുറന്നണ  പ്രവര്ത്തെനിപനിച്ചു.  പനിന്നസ്ത്രീടുള്ള  അഞണ  വര്ഷക്കസ്ഥാലവം  എല്.ഡനി.എഫണ.
സര്ക്കസ്ഥാര്  36  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  കേമനനിക്കുകവണ്ടെനി  മുടക്കുകേയുവം  നൂതനമസ്ഥായ
യനസസ്ഥാമഗ്രനികേകളസ്ഥാതട  കകേരളത്തെനിതല  ഏറ്റവവം  നവസ്ത്രീകേരനിച  തടകേണ വസ്റ്റേല്
മനില്ലസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറകേയുവം  അതനിതന   ലസ്ഥാഭത്തെനിലസ്ഥാക്കുകേയുവം തചെയ്തു.  2011-ല്  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില്
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വന്ന യു.ഡനി.എഫണ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  മനില്ലനിതന ഉല്പസ്ഥാദനക്ഷേമത ഘട്ടവംഘട്ടമസ്ഥായനി കുറചണ  50
ശേതമസ്ഥാനത്തെനില് തസ്ഥാതഴതക്കസ്ഥാതണ്ടെത്തെനിക്കുകേയുവം ഗുണനനിലവസ്ഥാരമുള്ള കകേസ്ഥാട്ടണ് നൂലനിനണ
പകേരവം  കപസ്ഥാളനിസ്റ്റേര്  നൂല്  ഉല്പസ്ഥാദനിപനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  മനില്ലനിതന  ഉല്പസ്ഥാദനക്ഷേമത
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷവംതകേസ്ഥാണ്ടെണ വലനിയ നഷത്തെനിലസ്ഥാണണ.  പ്രസ്തുത സസ്ഥാപനവം  2.28
കകേസ്ഥാടനി രൂപയുതട തതവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേ അടയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാണണ. തകേ.എസണ.ഇ.ബനി.എല്.
തതവദദ്യുതനിബനവം  വനികച്ഛേദനിച്ചു.  കൂടസ്ഥാതത  മൂന്നണ  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുതട  സസ്ഥാമത്തെനികേ
ബസ്ഥാദത്യതയുമുണ്ടെണ.  ഇതുകേസ്ഥാരണവം  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടുമസ്ഥാസമസ്ഥായനി  അവനിടതത്തെ  ജസ്ത്രീവന
ക്കസ്ഥാര്ക്കണ ശേമളവം നല്കേനിയനിട്ടനില്ല. 270 ഓളവം കുടുവംബങ്ങള് പട്ടനിണനിയനിലസ്ഥാണണ. 2015
ഡനിസവംബര്  മുതലസ്ഥാണണ  തതവദദ്യുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തെനിയതണ.  കേഴനിഞ്ഞ  കേസ്ഥാലതത്തെ
തകേടുകേസ്ഥാരത്യസതയുതട  മതറ്റസ്ഥാരു  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണണ  തനിരുവണ്ണൂര്  കകേസ്ഥാട്ടണ്  മനില്.
തടകേണ വസ്റ്റേല്സണ  കകേസ്ഥാര്പകറഷതന  കേസ്ത്രീഴനിലള്ള  മറ്റണ  മനില്ലുകേതള  അകപക്ഷേനിചണ
നൂതനമസ്ഥായ തടകകസ്ഥാളജനിയുവം  യനസസ്ഥാമഗ്രനികേളവം  ഇഇൗ മനില്ലനിലണ്ടെണ.  ഇഇൗ കേമനനിതയ
തടകേണ വസ്റ്റേയനില്സണ  കകേസ്ഥാര്പകറഷനനില്നനിന്നുവം  പൂര്ണമസ്ഥായനി  കവര്തപടുത്തെനി
പ്രവര്ത്തെനിപനിക്കണവം.  സസ്ത്രീസണ്  സമയത്തെണ  പരുത്തെനി  വസ്ഥാങ്ങനി  സൂക്ഷേനിക്കുന്നതനി
നസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ  മുതല്മുടക്കണ  അനവദനിക്കണവം.  നൂലനിനണ  ആദത്യവനില  നനിശ്ചയനിചണ
നനിക്ഷേനിപ തസ്ഥാല്പരത്യക്കസ്ഥാരുതട ഇവംഗനിതത്തെനിനനസരനിചണ മുന്കൂര് കേടവംവസ്ഥാങ്ങനി പരുത്തെനി
ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്ന രസ്ത്രീതനിയസ്ഥാണണ  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷമസ്ഥായനി  നടക്കുന്നതണ.  അതുകേസ്ഥാരണവം
വന്നഷമസ്ഥാണണ  കേമനനിക്കുണ്ടെസ്ഥാകുന്നതണ.  കേമനനിയുതട  മസ്ഥാകനജണ തമനണ  തനികേഞ്ഞ
മനിസണ മസ്ഥാകനജണ തമനസ്ഥാണണ   നടത്തുന്നതണ.  കേഴനിഞ്ഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനില്  ക്രമകക്കടുകേള്
നടന്നനിട്ടുതണ്ടെങ്കനില് അതണ അകനക്വഷനിചണ  കുറ്റക്കസ്ഥാര്തക്കതനിതര നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം.
ഇതനിതനസ്ഥാതക്ക  മുമസ്ഥായനി  തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കണ  കവതനവം  നല്കുന്നതനിനവം  അവരുതട
കജസ്ഥാലനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനവം  അടനിയന്തര  നടപടനിയുണ്ടെസ്ഥാകേണതമന്നണ  ഞസ്ഥാന്
അഭത്യര്തനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  

മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി പട്ടനികേജസ്ഥാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം
നനിയമവവം  സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം  പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .
ബസ്ഥാലന്): സര്, കകേരള കസ്റ്റേറ്റണ തടകേണ വസ്റ്റേയനില്സണ കകേസ്ഥാര്പകറഷതന ഒരു അനബന
യൂണനിറ്റസ്ഥാണണ  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടണ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  തനിരുവണ്ണൂര്  കകേസ്ഥാട്ടണ്  മനില്.
അസവംസ്കൃതവസ്തുക്കളതട  ഉയര്ന്ന  വനിലയുവം  മുന്കേസ്ഥാലങ്ങളനിതല  വമനിച  നഷവവം
കേസ്ഥാരണവം  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റണ  തടകേണ വസ്റ്റേല്സണ  കകേസ്ഥാര്പകറഷതന  മനില്ലുകേള്  കേടുത്തെ
പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയസ്ഥാണണ. പ്രവര്ത്തെന മൂലധനത്തെനിതന വലനിയ കശേസ്ഥാഷണത്തെസ്ഥാല്
മനില്ലുകേള് യഥസ്ഥാസമയവം പ്രവര്ത്തെനിപനിക്കുന്നതനിനണ കേഴനിയുന്നനില്ല.  തനിരുവണ്ണൂര് കകേസ്ഥാട്ടണ്
മനില് ഉള്തപതടയുള്ള നസ്ഥാലണ  മനില്ലുകേള്ക്കസ്ഥായനി തടകേണ വസ്റ്റേല്സണ കകേസ്ഥാര്പകറഷന് ഇഇൗ
വര്ഷവം നസ്ഥാലരകക്കസ്ഥാടനി രൂപ പ്രവര്ത്തെന മൂലധനവം അനവദനിചനിരുന്നു. എന്നസ്ഥാല് ഇഇൗ തുകേ
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ഓണകത്തെസ്ഥാടനബനനിച്ചുള്ള  തചെലവകേള്ക്കസ്ഥാണണ  ഉപകയസ്ഥാഗനിചതണ.  തതവദദ്യുതനിചെസ്ഥാര് ജണ
അടയസ്ഥാത്തെതനിനസ്ഥാല് തതവദദ്യുതനിബനവം വനികച്ഛേദനിചതുള്തപതടയുളള നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്
അവനിതടയുണ്ടെണ. കൂടുതല് മൂലധനനനികക്ഷേപവം നടത്തെനിയുവം ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തെനിനണ
ഉഇൗന്നല് നല്കേനിയുവം തതവവനിദത്യവല്ക്കരണത്തെനിലൂതടയുവം തനിരുവണ്ണൂര് കകേസ്ഥാട്ടണ് മനില്
ഉള്തപതട  കകേരള  തടകേണ വസ്റ്റേയനില്സണ  കകേസ്ഥാര്പകറഷതന പ്രവര്ത്തെനവം വനിശേദമസ്ഥായനി
വനിലയനിരുത്തെനി  തമചതപടുത്തുന്നതനിനള്ള  പസ്ഥാകക്കജണ  ഉടന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ.
കകേരളത്തെനില് തതപ്രവറ്റണ കമഖലയനിതല തടകണവറ്റല് സസ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്തപതട വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലസ്ഥാണണ. 

(2)  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷയുതട ഉപകയസ്ഥാഗവം

കഡസ്ഥാ  .   എന്  .   ജയരസ്ഥാജണ : സര്,  

"മറള്ള ഭസ്ഥാഷകേള് കകേവലവം ധസ്ഥാത്രനിമസ്ഥാര് 

മര്തത്യനണ തപറ്റമ തന്ഭസ്ഥാഷതസ്ഥാന് "

വളളകത്തെസ്ഥാളനിതന മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ വരനികേളസ്ഥാണനിതണ. ഞസ്ഥാന് ഒരു ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ മഇൗലനികേവസ്ഥാദനി
തയസ്ഥാന്നുമല്ല.  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷതയ  ഒന്നസ്ഥാവം  ഭസ്ഥാഷയസ്ഥാക്കണതമന്നുവം  ഒന്നസ്ഥാവം  ഭസ്ഥാഷയസ്ഥായനി
പഠനിപനിക്കണതമന്നുവം  ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ആവശേത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായനി  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷ  ഉപകയസ്ഥാഗനി
ക്കണതമന്നുവം  വനിവനിധങ്ങളസ്ഥായ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവനിലൂതട  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കതപട്ടനിട്ടുവം
പസ്ഥാലനിക്കതപടസ്ഥാതത  കേനിടക്കുന്ന  അവസയണ  മസ്ഥാറ്റമുണ്ടെസ്ഥാകേണവം.  രണ്ടെസ്ഥാഴ്ചമുമസ്ഥാണണ
മലയസ്ഥാളനിയുതട  'അകയസ്ഥാ! '  എന്ന വസ്ഥാക്കണ ഇവംഗസ്ത്രീഷണ ഭസ്ഥാഷയുതട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറ്റനിയതണ.
അത്ഭുതവം,  ആശ്ചരത്യവം  എന്ന അര്തത്തെനിലസ്ഥാണണ  ഇഇൗ വസ്ഥാക്കണ  ഇവംഗസ്ത്രീഷണ  ഭസ്ഥാഷയനില്
ഉള്തപടുത്തെനിയതണ.  എ.  ആര് റഹണ മസ്ഥാതന  'ജയ്കഹസ്ഥാ'  എന്ന വസ്ഥാക്കണ വനിജയവം/വനിക്ടറനി
എന്ന  അര്തത്തെനില്  മലയസ്ഥാളത്തെനില്നനിന്നുവം  ഇവംഗസ്ത്രീഷണ  ഭസ്ഥാഷയനികലയണ  കേടതമടുത്തു.
മലയസ്ഥാളത്തെനിതല ആദത്യതത്തെ വത്യസ്ഥാകേരണ ഗ്രന്ഥമസ്ഥായ ലസ്ത്രീലസ്ഥാതനിലകേത്തെനില് പറയുന്നതണ,
ഏതണ  ഭസ്ഥാഷതയയുവം  നമ്മുതട  ഭസ്ഥാഷകയസ്ഥാടണ  കൂട്ടനികചര്ക്കസ്ഥാതമന്നസ്ഥാണണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  മറ
ഭസ്ഥാഷകേള് കമസ്ഥാശേമസ്ഥാതണകന്നസ്ഥാ നമ്മുതട ഭസ്ഥാഷകയസ്ഥാടണ  കൂട്ടനികചര്ക്കരുതതകന്നസ്ഥാ  നമ്മുതട
ഭസ്ഥാഷ മസ്ഥാത്രവം പഠനിപനിക്കണതമകന്നസ്ഥാ അല്ല ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതണ.  ഇലകനികേണ സക്വനിചനിനണ-
തതവദദ്യുതനി  ആഗമന  ഗമന  നനിയനണ  യനവം  എന്ന  കപരണ  നല്കേണതമകന്നസ്ഥാ
അതല്ലങ്കനില്  തതസക്കനിളനിനണ-പസ്ഥാദമര്ദ്ദേനിത  ചെലന  ഗമന  യനവം  എന്ന  കപരണ
നല്കേണതമകന്നസ്ഥാ  എതന്നസ്ഥാന്നുവം  ഞസ്ഥാന്  ആവശേത്യതപടുന്നനില്ല.   കകേരളത്തെനിതന
അറുപതസ്ഥാവം  വസ്ഥാര്ഷനികേവം  ആചെരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭത്തെനില്  മലയസ്ഥാളനിതയ
തതകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തെനിയ  മലയസ്ഥാളഭസ്ഥാഷകയയുവം   ഭൂമനിശേസ്ഥാസപരമസ്ഥായ  ഭൂമനികേകയയുവം
അവംഗസ്ത്രീകേരനിചണ അതനിതന നമ്മുതട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറ്റനി ആദരനിക്കസ്ഥാന് കപ്രരനിപനിക്കണവം.
എതന  സുഹൃത്തുവം  സഹപ്രവര്ത്തെകേനവം  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനിതല  അദത്യസ്ഥാപകേനമസ്ഥായ
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ശസ്ത്രീ.  വനി.  ആര്.  പ്രസസ്ഥാദനിതന  ഒരു കലഖനവം  ഇന്നതത്തെ മസ്ഥാതൃഭൂമനിയനിലണ്ടെണ.   ഭസ്ഥാഷ
എന്നതനിനണ  അര്തവം  കദശേവം  എന്നു  തതന്നയസ്ഥാണണ.  ഒരു  ഭസ്ഥാഷ  ഒരു  കദശേത്തെനിതന
ഏറ്റവവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണണ,  അതനിതന  സവംരക്ഷേനിച്ചുനനിര്ത്തുകേ  എന്നതസ്ഥാണണ
പ്രധസ്ഥാനവം.  2011  തസപവംബര്  1-ാം  തസ്ത്രീയതനി  പുറത്തെനിറങ്ങനിയ  ഒന്നസ്ഥാവം  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ
ഉത്തെരവനില്  പറയുന്നതണ,  തപസ്ഥാതുവനിദത്യസ്ഥാലയങ്ങളനില്  പത്തെസ്ഥാവം  തരവംവതര  എല്ലസ്ഥാ
വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേളവം മൂന്നണ പസ്ത്രീരസ്ത്രീതഡങ്കനിലവം മലയസ്ഥാളവം നനിര്ബനമസ്ഥായുവം പഠനിചനിരനിക്കണതമന്നസ്ഥാണണ.
ഓറനിയനല്  സ്കൂളകേളനില്  ആഴ്ചയനില്  മൂന്നണ  പസ്ത്രീരനിഡണ മലയസ്ഥാളവം  പഠനിപനിക്കണവം.
സനി.ബനി.എസണ.ഇ., തഎ.സനി.എസണ.ഇ. സ്കൂളകേളനില് പത്തെസ്ഥാവംതരവം വതര മലയസ്ഥാളവം മൂന്നണ
പനിരസ്ത്രീതഡങ്കനിലവം പഠനിപനിചനിരനിക്കണവം.  കകേരളത്തെനിതല എല്ലസ്ഥാ  ഹയര് തസക്കന്ഡറനി/
തവസ്ഥാകക്കഷണല്  ഹയര്  തസക്കന്ഡറനി  സ്കൂളകേളനിലവം  മലയസ്ഥാളവം  പഠനിക്കസ്ഥാനള്ള
അവസരവം  കവണവം.  ഹയര്  തസക്കന്ഡറനി  കസ്ഥാസ്സുകേളനില്  മലയസ്ഥാളവം  മസ്ഥാധത്യമത്തെനില്
പരസ്ത്രീക്ഷേ  എഴുതസ്ഥാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള്ക്കണ  അതനിനണ  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥാകുവം
വനിധത്തെനില് ശേസ്ഥാസവനിഷയങ്ങള് ഉള്തപതട പസ്ഥാഠപുസ്തകേങ്ങള് എസണ.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണവം  എതന്നസ്ഥാതക്കയസ്ഥാണണ.  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷ  പഠനിക്കുകേ  എന്നുപറയുന്നതണ
കകേവലമസ്ഥായ അക്ഷേരവം പഠനിക്കല് മസ്ഥാത്രമല്ല,  പ്രസ്ഥാഥമനികേ തലത്തെനികലസ്ഥാ തസക്കന്ഡറനി
തലത്തെനികലസ്ഥാ മസ്ഥാത്രമസ്ഥായനി അതണ അവസസ്ഥാനനികക്കണ്ടെതല്ല.  മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷയുതട പഠനവം
എന്നുപറയുന്നതണ മലയസ്ഥാളനിക്കണ സഇൗന്ദരത്യസ്ഥാതകേമസ്ഥായ ഒരു വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസവം കൂടനിയസ്ഥാണണ.
നമ്മുതട  അറനിവനിതന  അവകബസ്ഥാധതത്തെ   അനഭൂതനിയസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറ്റസ്ഥാന്  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ
പഠനത്തെനിലൂതട മസ്ഥാത്രകമ കേഴനിയൂ.  നമ്മുതട ബുദനികയയുവം വനികേസ്ഥാസകത്തെയുവം ലയനിപനിചണ
വത്യകനിതക്വത്തെനിതന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറ്റസ്ഥാന് ആ ഭസ്ഥാഷ തതന്ന പഠനിതചങ്കനില് മസ്ഥാത്രകമ കേഴനിയൂ
എന്നതസ്ഥാണണ  ഏറ്റവവം  വലനിയ  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തത്യവം.  ശേസ്ഥാസസ്ത്രീയവവം  സസ്ഥാകങ്കതനികേവമസ്ഥായ
അറനിവകേള് മസ്ഥാത്രമല്ല,  ജനസ്ഥാധനിപതത്യപരമസ്ഥായ പുതനിയ തനിരനിചറനിവകേളവം തതവകേസ്ഥാരനികേ
കലസ്ഥാകേകത്തെയ്തക്കത്തെനിക്കുന്നതനിനണ ഭസ്ഥാഷ പ്രധസ്ഥാനതപട്ട ഒരു ഘടകേമസ്ഥാണണ. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്: അങ്ങണ സവംസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന് തുടങ്ങനിയനിട്ടണ നസ്ഥാലണ മനിനനിട്ടസ്ഥായനി.

കഡസ്ഥാ  .    എന്  .    ജയരസ്ഥാജണ:  സര്,  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷതയ  സവംബനനിചസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്
എനനിക്കണ  കുറച്ചുസമയവം  അനവദനിക്കണവം.  ശേരനിയസ്ഥായ  രസ്ത്രീതനിയനില്  ആസൂത്രണവം
തചെയ്യുന്ന  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷ  സസ്ഥാഹനിതത്യപഠനവം  അനഭൂതനി  കമഖലതയ  ജനസ്ഥാധനിപതത്യവല്
ക്കരണത്തെനികലയണ  നയനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  വനികേസനിത  രസ്ഥാജത്യങ്ങളനില്
തമഡനിക്കല് എഞനിനസ്ത്രീയറനിവംഗണ കപസ്ഥാസ്റ്റുകേള് ഉള്തപതടയുള്ള മസ്ഥാനവനികേ കബസ്ഥാധനതമന്ന
കപരനില്  സസ്ഥാഹനിതത്യപഠനവം  നനിര്ബനമസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതണ.  ബവംഗസ്ഥാളനില്  രവസ്ത്രീന്ദ്ര
സവംഗസ്ത്രീതവവം  രവസ്ത്രീന്ദ്ര  സസ്ഥാഹനിതത്യവവം  പഠനിക്കസ്ഥാതത  ഒരു  വനിഷയത്തെനിലവം  ഡനിഗ്രനി
കേനിട്ടുകേയനില്ല.   ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ  മുഖത്യമനനി  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവം  ഇവനിതട  പറഞ്ഞതു
കപസ്ഥാതല,  ഡനിഗ്രനി  പസ്ഥാസസ്ഥാകേസ്ഥാന്  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷ  അറനിയണ്ടെ  എന്നുപറയുന്ന  ഏകേ



സബ്മനിഷന് 316

സവംസസ്ഥാനവം  കകേരളമസ്ഥായനിരനിക്കുതമന്ന കേസ്ഥാരത്യത്തെനില് സവംശേയമനില്ല.  ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ
വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടണ  പറയസ്ഥാനളളതണ,  ഒകര വനിദത്യസ്ഥാലയത്തെനില് ഇവംഗസ്ത്രീഷണ
മസ്ത്രീഡനിയവവം  മലയസ്ഥാളവം  മസ്ത്രീഡനിയവവം  അനവദനിചസ്ഥാല്  മലയസ്ഥാളവം  മസ്ത്രീഡനിയത്തെനികലയണ
കുട്ടനികേള്  വരസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയുവം  ഇവംഗസ്ത്രീഷണ  പ്രധസ്ഥാനതപട്ടതസ്ഥാതണന്നണ  സ്കൂളകേള്
വനിശേക്വസനിപനിക്കുകേയുവം  തചെയ്യുന്ന  ഒരു  സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില്  കേസ്ഥാലക്രകമണ  നമ്മുതട
വനിദത്യസ്ഥാലയങ്ങള്  ഇവംഗസ്ത്രീഷണ  മസ്ത്രീഡനിയവം  വനിദത്യസ്ഥാലയങ്ങളസ്ഥായനി  മസ്ഥാത്രവം  മസ്ഥാറുന്ന
അപകേടകേരമസ്ഥായ  ഒരു  അവസകൂടനിയുതണ്ടെന്നുള്ള  കേസ്ഥാരത്യത്തെനില്  സവംശേയമനില്ല
എന്നസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട  പല  സ്കൂളകേളനിലവം  ആ സസ്ഥാഹചെരത്യവം  നനിലനനില്ക്കുന്നുതവന്നതണ
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമനനി  ശദനിക്കണതമന്നണ  പറയസ്ഥാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. 

1978-തല സര്ക്കസ്ഥാര് ഉത്തെരവനില് സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥാഹനങ്ങളനിതല നമര് കപറകേള്
'കകേരള  കസ്റ്റേറ്റണ  '  എന്നതനിനപകേരവം  'കകേരള  സര്ക്കസ്ഥാര്'  എന്നണ  എഴുതണതമന്നണ
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്നുണ്ടെണ.  അതണ  ഇന്നുവതര  നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  ഇതുമസ്ഥായനി
ബനതപട്ടണ  പല  ഉത്തെരവകേളമുണ്ടെണ.  9-3-2007-തല  സര്ക്കുലറനില്  'ഭരണഭസ്ഥാഷ
മലയസ്ഥാളമസ്ഥാക്കനി സര്ക്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകേളതടയുവം സസ്ഥാപനങ്ങളതടയുവം തസക്രകട്ടറനിയറ്റനിതല
ഭരണ  വകുപ്പുകേളതടയുവം  വസ്ഥാഹനങ്ങളതട  കബസ്ഥാര്ഡകേള്  കകേരള  സര്ക്കസ്ഥാര്  എന്നണ
എഴുതണതമന്നണ'  നനിര്കദ്ദേശേമുണ്ടെണ.  വസ്ത്രീണ്ടുവം  29-10-1998-ല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഓഫസ്ത്രീസു
കേളതടയുവം  ഓഫസ്ത്രീസര്മസ്ഥാരുതടയുവം  കപരുവനിവരങ്ങള്,  വസ്ഥാഹനങ്ങളനിതല  വകുപനിതന
കപരണ,  കകേരള  സര്ക്കസ്ഥാര്  എന്നനിവ  ഇവംഗസ്ത്രീഷനികനസ്ഥാതടസ്ഥാപവം  മലയസ്ഥാളത്തെനിലവം
എഴുതണതമന്നണ  വസ്ത്രീണ്ടുവം  നനിര്കദ്ദേശേവം  തകേസ്ഥാടുത്തു.  പഞസ്ഥായത്തെണ,  മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനി,
കബസ്ഥാക്കണ  തലത്തെനിലള്ള  എല്ലസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഓഫസ്ത്രീസുകേളവം   1981  നവവംബര്  1-ാം
തസ്ത്രീയതനി മുതല് കേത്തെനിടപസ്ഥാടുകേള്ക്കുവം ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായ എല്ലസ്ഥാ  ആവശേത്യങ്ങള്ക്കുവം
മലയസ്ഥാളവം  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണതമന്നുള്ള  സര്ക്കുലറുണ്ടെണ.  പസ്ഥാലങ്ങളനില്  പതനിക്കുന്ന
ശേനിലസ്ഥാഫലകേങ്ങള്  ഉള്തപതട  മലയസ്ഥാളത്തെനില്  കവണതമന്നുണ്ടെണ.  1973-തല
ഉത്തെരവനില്  പ്രമുഖ തകേട്ടനിടങ്ങളകടയുവം കറസ്ഥാഡകേളതടയുവം കപരുകേള് മലയസ്ഥാളത്തെനില്
എഴുതണതമന്നണ  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതതസ്ഥാന്നുവം  തതന്ന  ഇവനിതട
പസ്ഥാലനിക്കതപട്ടനിട്ടനിതല്ലന്നതസ്ഥാണണ എനനിക്കണ  സൂചെനിപനിക്കസ്ഥാനള്ളതണ. 

ഇകപസ്ഥാള്  ഇ-ഗകവണന്സണ  നടക്കുന്നുണ്ടെണ.  ഇ-ഗകവണന്സണ  എന്നകപരനില്
നടപസ്ഥാക്കുന്ന  ഇഇൗ  പരനിപസ്ഥാടനി  സതത്യത്തെനില്  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷതയ  ഇവംഗസ്ത്രീഷസ്ഥാക്കനി
മസ്ഥാറന്നതനിനളള  ശമമസ്ഥാണണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  തസ്ത്രീര്ചയസ്ഥായുവം  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്ക്കുവം
ബനതപട്ടവര്ക്കുതമല്ലസ്ഥാവം  മലയസ്ഥാളവം  കേമപ്യൂട്ടര് തതടപനിവംഗനില് പരനിശേസ്ത്രീലനവം നല്കുകേ
എന്നതണ വളതര പ്രധസ്ഥാനതപട്ട കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥാണണ. 
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ഇനര്തനറ്റനില്  തതരഞ്ഞസ്ഥാല്  ഇ-വസ്ഥായനതയ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായനി  ബസ്ഥാധനിക്കുന്ന
ഒന്നസ്ഥാണണ കഫസ്ഥാണ്ടുകേളതട മസ്ഥാനവസ്ത്രീകേരണമനില്ലസ്ഥായ്മ. കഫസ്ഥാണ്ടുകേളതട മസ്ഥാനവസ്ത്രീകേരണത്തെനിനണ
അടനിയന്തര  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം.  എല്ലസ്ഥാ  അചടനിയുവം   യൂണനികകേസ്ഥാഡണ
കഫസ്ഥാണ്ടെനികലയണ  തകേസ്ഥാണ്ടുവരണവം.  കഫസ്ഥാണ്ടുകേള്  നനിര്മനിക്കുകമസ്ഥാള്  മലയസ്ഥാളത്തെനിതല
ലനിപനി  സഞയത്തെനിതന  സമഗ്രതയുവം  ഇതുവതരയുള്ള  ലനിപനികേളതട  ചെരനിത്രതത്തെയുവം
ഉള്തക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാന് അതനിനണ  കേഴനിയണവം.  നമ്മുതട ലനിപനി സഞയത്തെനിനണ  ആവശേത്യമസ്ഥായ
കഫസ്ഥാണ്ടുകേള്  നനിര്മനിക്കസ്ഥാന്  സര്ക്കസ്ഥാര്  മുന്കേതയടുക്കണതമന്നുള്ളതസ്ഥാണണ  എതന
മതറ്റസ്ഥാരസ്ഥാവശേത്യവം.  പദകകേസ്ഥാശേവവം  വത്യസ്ഥാകേരണവവം  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  ഓണ്തതലനനില്
സവംവനിധസ്ഥാനമുണ്ടെസ്ഥാക്കണവം.  ഇതനിനസ്ഥായനി  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഒരു  സമനിതനി   രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കണ
തമന്നസ്ഥാണണ മതറ്റസ്ഥാരസ്ഥാവശേത്യവം.  പനി.എസണ.സനി.  പരസ്ത്രീക്ഷേ ജയനിചസ്ഥാല്,  പസണ  ടു തലവം വതര
മലയസ്ഥാളവം  പഠനിചനിതല്ലങ്കനിലവം  രണ്ടുവര്ഷത്തെനിനകേവം  പ്രകതത്യകേ  മലയസ്ഥാളപരസ്ത്രീക്ഷേ
പസ്ഥാസസ്ഥാകേണതമന്നുള്ള  നനിയമവം  തകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനിനണ  ആവശേത്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറ്റവം
തകേ.എസണ.ആര്.-ല്  വരുത്തെണതമന്നുവം  കകേസ്ഥാടതനി  നടപടനികേള്  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷയനിലസ്ഥാക്കു
ന്നതനിനള്ള പ്രക്രനിയ അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്നുവം സൂചെനിപനിക്കുന്നു. 

 മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്: പസ്ത്രീസണ..... 

കഡസ്ഥാ  .    എന്  .    ജയരസ്ഥാജണ:  സര്,  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷയ്ക്കുകവണ്ടെനി  ഇഇൗ  ആവശേത്യങ്ങള്
ഉന്നയനിചണ ഇകത സഭയനില് പലതവണ സവംസസ്ഥാരനിച്ചു.  മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷയുതട പൂര്ണത
ഉള്തക്കസ്ഥാണ്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെണ, മലയസ്ഥാള ഭസ്ഥാഷയുതട മസ്ഥാനവനികേതതയ കുകറകടനി ഉയര്ത്തെസ്ഥാനള്ള
സതക്വര നടപടനികേള് കകേരള സവംസസ്ഥാനത്തെനിതന  60-ാം വര്ഷവം ആചെരനിക്കുന്ന ഇഇൗ
സന്ദര്ഭത്തെനില് ഗവണ്തമനണ തതകേതക്കസ്ഥാള്ളണതമന്നണ ഒരനിക്കല്കടനി അഭത്യര്തനിക്കുന്നു.

മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി പട്ടനികേജസ്ഥാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം
നനിയമവവം സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം വകുപ്പുമനനി    (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .
ബസ്ഥാലന്):  സര്,  കകേരളത്തെനിതന   ഭരണഭസ്ഥാഷ  മലയസ്ഥാളമസ്ഥായനിരനിക്കണതമന്നതസ്ഥാണണ
സര്ക്കസ്ഥാരനിതന  പ്രഖത്യസ്ഥാപനിത  നയവം.   ഭരണഭസ്ഥാഷ  പൂര്ണമസ്ഥായുവം  മലയസ്ഥാളമസ്ഥാക്കു
ന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് ഊര്ജനിതതപടുത്തുന്നതസ്ഥാണണ.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാരുവം അനത്യ
രസ്ഥാജത്യങ്ങളവം  ഇവംഗസ്ത്രീഷണ ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണതമന്നണ ഏതതങ്കനിലവം നനിയമത്തെനില് പ്രകതത്യകേവം
പരസ്ഥാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള സസ്ഥാഹചെരത്യങ്ങളനിതലസ്ഥാഴനിതകേ ഭരണരവംഗത്തെണ പൂര്ണമസ്ഥായുവം മലയസ്ഥാളവം
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണതമന്ന കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേവം എല്ലസ്ഥാ വകുപ്പുകേള്ക്കുവം സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുവം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  തസക്രകട്ടറനിയറ്റണ,  തസക്രകട്ടറനിയറ്റനിതര വകുപ്പുകേള്,  തപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ,
അര്ദസര്ക്കസ്ഥാര്,  സക്വയവംഭരണ-സഹകേരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്   എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിന്നുവം പുറതപടുവനിക്കുന്ന എല്ലസ്ഥാ ഉത്തെരവകേളവം സര്ക്കുലറുകേളവം മറ്റണ കേത്തെനിടപസ്ഥാടുകേളവം
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മലയസ്ഥാളത്തെനില് ആയനിരനിക്കണതമന്നണ  നനിര്കദ്ദേശേവം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ.   ഇ-ഗകവണന്സണ
മലയസ്ഥാളത്തെനില്ത്തെ തന്ന നടപനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനള്ള ഇടതപടല് നടത്തുവം.  ഭരണരവംഗത്തെണ
യുണനികകേസ്ഥാഡണ  കഫസ്ഥാണ്ടുകേള്  മസ്ഥാത്രകമ  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാവൂ  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശേവം  തഎ.ടനി.
വകുപ്പുവം  ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  വകുപ്പുവം  പ്രഖത്യസ്ഥാപനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ആധുനനികേ  എഴുത്തു
പകേരണങ്ങളനില്   സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉകദത്യസ്ഥാഗസര്ക്കണ  പരനിശേസ്ത്രീലനവം  നല്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള്  സക്വസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  കകേരള  തതഹകക്കസ്ഥാടതനിക്കണ  കേസ്ത്രീഴനിലള്ള  കകേസ്ഥാടതനി
കേളനിതല ഭസ്ഥാഷ  മലയസ്ഥാളമസ്ഥാക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ. മലയസ്ഥാള
മസ്ഥാധത്യമ പഠനത്തെനിനണ സര്ക്കസ്ഥാര് കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനവം നല്കുന്നതസ്ഥാണണ.  തതപ്രമറനി കസ്ഥാസണ
മുതല് തതന്ന മലയസ്ഥാളവം കേമപ്യൂട്ടനിവംഗണ പഠന വനിഷയമസ്ഥാക്കുന്നതനിനവം  ബനിരുദതലവം വതര
മലയസ്ഥാള പഠനവം നനിര്ബനമസ്ഥാക്കുന്നതനിനമുള്ള നടപടനികേള് തതകേതക്കസ്ഥാള്ളുന്നതസ്ഥാണണ.
തതസ്ഥാഴനില്  പരസ്ത്രീക്ഷേകേള്,  പ്രകവശേന  പരസ്ത്രീക്ഷേകേള്  എന്നനിവ  മലയസ്ഥാളത്തെനില്
എഴുതുന്നതനിനള്ള  സവംവനിധസ്ഥാനവം  ഉറപ്പുവരുത്തെസ്ഥാനള്ള  നടപടനികേള്  സര്ക്കസ്ഥാര്
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ. ഭരണഭസ്ഥാഷ എന്നതനിലപരനിയസ്ഥായനി ഭസ്ഥാഷയുതട വനിവനിധതലങ്ങള്
ഉള്തക്കസ്ഥാള്ളനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒരു  സമഗ്ര  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  നനിയമവം  ആവശേത്യമസ്ഥാതണന്നണ
കബസ്ഥാദത്യതപട്ടതനിതന  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ  2015-തല  മലയസ്ഥാളഭസ്ഥാഷസ്ഥാ
വത്യസ്ഥാപനവവം പരനികപസ്ഥാഷണവവം ബനില് 17-12-2015-ല് കകേരള നനിയമസഭ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനി
രസ്ഥാഷപതനിയുതട  അനമതനിക്കസ്ഥായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്
തുടര്നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ-നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളതട  എല്ലസ്ഥാ  അവകേസ്ഥാശേങ്ങളവം
സവംരക്ഷേനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഈ  നയവം  നടപനിലസ്ഥാക്കുവം.   ജനില്ലസ്ഥാതലങ്ങളനിലവം  വകുപ്പുതല
ങ്ങളനിലവം  രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കതപട്ടനിട്ടുള്ള  ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഏകകേസ്ഥാപന  സമനിതനികേള്
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാമസ്ഥാറ്റ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  അവകലസ്ഥാകേനവം  തചെയ്തുവരുന്നു.   കൂടസ്ഥാതത  ചെസ്ത്രീഫണ
തസക്രട്ടറനിയുതട  അദത്യക്ഷേതയനില്   ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  സവംസസ്ഥാന  സമനിതനിയുവം
മുഖത്യമനനിയുതട  അദത്യക്ഷേതയനില്  ഒഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഉന്നതതല  സമനിതനിയുവം
ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനിലള്ള  പുകരസ്ഥാഗതനി  അവകലസ്ഥാകേനവം  തചെയ്യുന്നുണ്ടെണ.  ഭരണഭസ്ഥാഷ
മലയസ്ഥാളത്തെനില്  ആയനിരനിക്കണതമന്ന  സര്ക്കസ്ഥാര്  നയവം  പൂര്ണമസ്ഥായുവം  നടപനില്
വരുത്തുന്നതനികലയണ  എല്ലസ്ഥാ വകുപ്പുതലവന്മേസ്ഥാരുവം ഓഫസ്ത്രീസണ  കമധസ്ഥാവനികേളവം  തങ്ങളതട
വകുപനിതല ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരുതട കയസ്ഥാഗങ്ങള് വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് ആവശേത്യമസ്ഥായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കേണതമന്നുവം  അവ  പസ്ഥാലനിക്കുന്നുതവന്നണ  ഉറപ്പുവരുത്തെണതമന്നുവം
ആവശേത്യതപട്ടനിട്ടുണ്ടെണ. 

(3) ഫയര് കസ്റ്റേഷനണ തകേട്ടനിടവം

ശസ്ത്രീ  .    എല്കദസ്ഥാ  എഎ്രബഹസ്ഥാവം :  സര്,  സവംസസ്ഥാനത്തെണ  തസ്ത്രീപനിടനിത്തെവം,
തവള്ളതപസ്ഥാക്കവം,  വസ്ഥാഹനസ്ഥാപകേടവം,  പ്രകൃതനിദരന്തമുള്തപതടയുള്ള അപകേടങ്ങളണ്ടെസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
തപസ്ഥാതുജനങ്ങള് ആദത്യവം ആശയനിക്കുന്നതണ ഫയര് കഫസ്ഥാഴനിതനയസ്ഥാണണ. മൂവസ്ഥാറപുഴയനില്
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ഫയര്  കഫസ്ഥാഴനിതന  നനിലവനിലള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമമസ്ഥാതണങ്കനിലവം
സക്വന്തമസ്ഥായനി  ഒരു  തകേട്ടനിടമനില്ലസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചെരത്യമസ്ഥാണുളളതണ.  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനണ
സക്വന്തമസ്ഥായനി  തകേട്ടനിടവം  കവണതമന്നതണ  പതനിറ്റസ്ഥാണ്ടുകേളസ്ഥായുളള  ആവശേത്യമസ്ഥാണണ.
കേസ്ഥാലഹരണതപട്ട  തകേട്ടനിടത്തെനില്  നസ്ഥാല്പത്തെനിയസ്ഥാകറസ്ഥാളവം  ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥാണുളളതണ.
പരനിമനിതമസ്ഥായ  സഇൗകേരത്യങ്ങള്ക്കുളളനിലസ്ഥാണണ  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതണ.
സ്കൂബസ്ഥാ തതഡവനിവംഗണ പരനിശേസ്ത്രീലനവം നടത്തുന്ന കകേന്ദ്രതമന്ന പ്രകതത്യകേതകൂടനി  ഈ ഫയര്
കസ്റ്റേഷനണ്ടെണ. 5  വസ്ഥാഹനങ്ങളവം തതഹകഡസ്ഥാളനികേണ ഉപകേരണങ്ങളവം സ്കൂബസ്ഥാ തസറകേളവം
ഉള്തപതട  രണ്ടുകകേസ്ഥാടനിയനിലധനികേവം  രൂപയുതട  ജസ്ത്രീവന്  രക്ഷേസ്ഥാ  ഉപകേരണങ്ങള്
യഥസ്ഥാര്തത്തെനില്  സൂക്ഷേനിക്കസ്ഥാന്  സലമനില്ലസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചെരത്യമസ്ഥാണുളളതണ.  ജസ്ത്രീവന
ക്കസ്ഥാര്ക്കണ ആവശേത്യമസ്ഥായ സഇൗകേരത്യകമസ്ഥാ ഓഫസ്ത്രീകസസ്ഥാ ഇല്ല. പരനിമനിതനികേളതട കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി
മൂവസ്ഥാറപുഴ ഫയര് കസ്റ്റേഷന് മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  മൂവസ്ഥാറപുഴ ഫയര്
കസ്റ്റേഷനണ  സക്വന്തമസ്ഥായനി  ഒരു  തകേട്ടനിടവം  നനിര്മനിക്കസ്ഥാന്  കവണ്ടെ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം. 

മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി പട്ടനികേജസ്ഥാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം
നനിയമവവം  സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം  പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .
ബസ്ഥാലന്):  സര്,  മൂവസ്ഥാറപുഴ  അഗ്നനിരക്ഷേസ്ഥാ  നനിലയവം  സനിതനിതചെയ്യുന്നതണ  മൂവസ്ഥാറപുഴ
നഗരസഭയുതട  ഉടമസതയനിലള്ള  ലതസ്ഥാപസ്ഥാലവം  കകേസ്ഥാവംപകണ  തകേട്ടനിടത്തെനിലസ്ഥാണണ.
കേസ്ഥാലപഴക്കത്തെസ്ഥാല്  ജസ്ത്രീര്ണസ്ഥാവസയനിലസ്ഥായ  പ്രസ്തുത  തകേട്ടനിടവം  തപസ്ഥാളനിക്കുന്നതനിനണ
തകേട്ടനിടത്തെനില് നനിന്നുവം  ഒഴനിയണതമന്നണ  നഗരസഭ കരഖസ്ഥാമൂലവം  ആവശേത്യതപതട്ടങ്കനിലവം
അനകയസ്ഥാജത്യമസ്ഥായ മതറ്റസ്ഥാരു തകേട്ടനിടവം കേതണ്ടെത്തെസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെതനിനസ്ഥാല് നനിലവനില്
ഈ തകേട്ടനിടത്തെനില് തതന്ന ഫയര് കസ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തെനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  മൂവസ്ഥാറപുഴയനില്
ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  സസ്ഥാപനിക്കുന്നതനിനണ  15  തസനണ  സലവം  ഫയര്  ആനണ  തറസപ്യൂ
വകുപനിനണ സര്ക്കസ്ഥാര് അനവദനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  പ്രസ്തുത സലത്തെണ തകേട്ടനിടവം പണനിയുന്നതനിനണ
പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റേനികമറ്റണ  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ലഭത്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ഡയറക്ടര്  ജനറലനികനസ്ഥാടണ
ആവശേത്യതപട്ടനിട്ടുണ്ടെണ.  ആയതണ  ലഭത്യമസ്ഥാകുന്ന  മുറയണ  ഇതുസവംബനനിചണ  ധനകേസ്ഥാരത്യ
വകുപ്പുമസ്ഥായനി ആകലസ്ഥാചെനിചണ  തുടര്നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.

(4)  ടൂറനിസവം തവസ്ഥാകക്കഷണല് കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്ക്കണ അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരവം 

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   എന്  .   ഷവംസസ്ത്രീര്:  സര്,   വനികല്ലജണ ടൂറനിസവം, കേള്ചറല് ടൂറനിസവം, ഫസ്ഥാന്
ടൂറനിസവം,  ആയുര്കവ്വദ  ടൂറനിസവം  എന്നനിവ  തപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാട്ടണ  തചെയ്യുകേ  എന്നതസ്ഥാണണ  ടൂര്
തഫഡനിതന ലക്ഷേത്യവം.  കകേരളത്തെനില് അനന്തസസ്ഥാദത്യതയുള്ള ടൂര് ഓപകറഷതനസ്ഥാതക്ക
നടത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിവളള  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണണ  ടൂര്  തഫഡണ.   ഇതതസ്ഥാതക്ക  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
നടത്തെസ്ഥാന് ടൂര് തഫഡനിനണ സസ്ഥാധനിക്കുന്നുകണ്ടെസ്ഥാതയന്നണ ഗവണ്തമനണ പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണവം.
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ടൂര്  തഫഡനിതന  കേസ്ത്രീഴനില്  TAMS  (ടൂറനിസവം   അക്കസ്ഥാഡമനി  കഫസ്ഥാര്  മസ്ഥാകനജ് തമനണ
സ്റ്റേഡസ്ത്രീസണ)   എന്ന  കപരനില്  ഒരു  സസ്ഥാപനവം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നുണ്ടെണ.  ടൂറനിസവം
സവംബനമസ്ഥായ തവസ്ഥാകക്കഷണല് കകേസ്ഥാഴ്സുകേളസ്ഥാണണ ഈ സസ്ഥാപനവം നടത്തുന്നതണ.  ഈ
കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്ക്കണ ഗവണ്തമനനിതന അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരകമസ്ഥാ യൂണനികവഴനിറ്റനിയുതട അഫനിലനികയഷകനസ്ഥാ
ഇല്ല.   ഇതുമൂലവം   ഈ  കകേസ്ഥാഴനിനകചെര്ന്ന  108  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള്ക്കണ  അവരുതട
ഉപരനിപഠനവവം  പണവവം  നഷതപട്ടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഇവര്  നല്കുന്ന  കകേസ്ഥാഴണ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റനിനണ യസ്ഥാതതസ്ഥാരു വനിലയുമനില്ല. ലക്ഷേക്കണക്കനിനണ രൂപയുതട അഴനിമതനി ഈ
രവംഗത്തെണ  നടന്നുതവന്നസ്ഥാണണ  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതണ.  ഇതണ  സര്ക്കസ്ഥാരനിതന
ശദയനില്തപട്ടനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ;  ഈ  കകേസ്ഥാഴണ  പഠനിച  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേളതട  ഭസ്ഥാവനിതയക്കുറനിചണ
സര്ക്കസ്ഥാര് എതന്തങ്കനിലവം നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുകമസ്ഥാ?  ടൂര് തഫഡനില് പല  അവനിഹനിത
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളവം  നടക്കുന്നുണ്ടെണ.  ഇകപസ്ഥാള്  ടൂര്  ഓപകറഷന്  നടത്തുന്നതതല്ലസ്ഥാവം
കകേരളത്തെനിതല സക്വകേസ്ഥാരത്യ ഗ്രൂപ്പുകേളസ്ഥാണണ. സക്വകേസ്ഥാരത്യ ഗ്രൂപ്പുകേളനില്നനിന്നുവം ടൂര് തഫഡനിതന
മസ്ഥാറ്റനിനനിര്ത്തെസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചസ്ഥാല്  ഏറ്റവവം  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  ടൂറനിസവം  സസ്ഥാദത്യതകേള്
വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന് അതനിനണ  സസ്ഥാധനിക്കുവം. ആ നനിലയനികലയണ ഇതനിതന മസ്ഥാറ്റസ്ഥാനവം  ടൂര്
തഫഡനിതന  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്  പഠനിച  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേളതട  ഭസ്ഥാവനി  സുരക്ഷേനിതമസ്ഥാക്കസ്ഥാനവം
എതന്തങ്കനിലവം ശമവം സര്ക്കസ്ഥാരനിതന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നുമുണ്ടെസ്ഥാകുകമസ്ഥാ?

സഹകേരണവവം വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    സനി  .    തമസ്ഥായസ്ത്രീന്):
സര്,  സഹകേരണ വകുപനിതന  നനിയനണത്തെനില്  24-11-2011-ല് രജനിസ്റ്റേര്  തചെയണ
30-11-2011-ല് പ്രവര്ത്തെനമസ്ഥാരവംഭനിച ടൂറനിസവം സഹകേരണ സവംഘങ്ങളതട അതപകണ
സസ്ഥാപനമസ്ഥാണണ  കകേരള  സവംസസ്ഥാന  സഹകേരണ  ടൂറനിസവം  തഫഡകറഷന്.  ടൂറനിസവം
വകുപനിനകേസ്ത്രീഴനില്  TAMS  എന്ന  ചുരുക്കകപരനില്  (ടൂറനിസവം  അക്കസ്ഥാഡമനി  കഫസ്ഥാര്
മസ്ഥാകനജ് തമനണ സ്റ്റേഡസ്ത്രീസണ)  ഒരു വര്ഷവം തതദര്ഘത്യമുള്ള ഡനികപസ്ഥാമ ഇന് ഏവനികയഷന്,
ഡനികപസ്ഥാമ  ഇന്  കഹസ്ഥാസനിറ്റസ്ഥാലനിറ്റനി  ആനണ  കേസ്റ്റേമര്  റനികലഷന്  എന്നസ്ത്രീ  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്
അനധനികൃതമസ്ഥായനി  നടത്തെനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറകേള്  വനിതരണവം  തചെയതസ്ഥായുള്ള  പരസ്ഥാതനി
ശദയനില്തപട്ടതനിതനത്തുടര്ന്നണ  സഹകേരണസവംഘവം  രജനിസ്ട്രേസ്ഥാര്  ഇക്കസ്ഥാരത്യവം
അകനക്വഷണത്തെനിനണ  ഉത്തെരവനിടുകേയുവം  14-7-2016-ല്  അകനക്വഷണ  ഉകദത്യസ്ഥാഗസന്
റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  സമര്പനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  ടൂര്  തഫഡനിനണ  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്  നടത്തുന്നതനികനസ്ഥാ
പരസ്ത്രീക്ഷേകേള്  നടത്തെനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറകേള്  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്നതനികനസ്ഥാ
അധനികേസ്ഥാരമനിതല്ലന്നനിരനിതക്ക  പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായ  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്  നടത്തെനിയതസ്ഥായുവം
ഇതനികനസ്ഥാടകേവം  108  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള്ക്കണ  അവംഗസ്ത്രീകൃത  യൂണനികവഴനിറ്റനികേളകടതല്ലസ്ഥാത്തെ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറകേള്  വനിതരണവം  തചെയതസ്ഥായുവം  സര്ക്കസ്ഥാര്  മുദയുമസ്ഥായനി  സസ്ഥാമത്യമുള്ള
എവംബവം ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുള്ള പരസത്യവം നനിയമവനിരുദമസ്ഥായനി നല്കേനിയതസ്ഥായുവം റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്
ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചനിട്ടുണ്ടെണ. സഹകേരണസവംഘവം രജനിസ്ട്രേസ്ഥാറുതട അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരകമസ്ഥാ  അനവസ്ഥാദകമസ്ഥാ
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ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  ഇത്തെരവം  കകേസ്ഥാഴ്സുകേളതട  നടത്തെനിപനിനസ്ഥായനി  കകേരളത്തെനില്  എല്ലസ്ഥായനിടത്തുവം
ഫസ്ഥാതതഞസനികേതള തതരതഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി ടൂര് തഫഡണ  വകേ തവബ്തതസറ്റ നിലൂതട
പരസത്യവം  നല്കേനി  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്   നനിന്നസ്ഥായനി  11  ഫസ്ഥാതതഞസനികേളമസ്ഥായനി
ധസ്ഥാരണയനിതലത്തുകേയുവം  കകേസ്ഥാഴ്സുകേളതട  നടത്തെനിപണ,  പസ്ഥാഠത്യപദതനി,   ഫസ്ത്രീസ്ഘടന
നനിശ്ചയനിക്കല്  തുടങ്ങനി  കകേസ്ഥാഴ്സുമസ്ഥായനി  ബനതപട്ട  വനിഷയങ്ങളനില്  തമകസഴണ  ഹസ്ത്രീരസ്ഥാ
ടസ്റ്റേണ,  ഹസ്ത്രീരസ്ഥാ  കകേസ്ഥാവംപകണ,  പത്തെനവംതനിട്ട  എന്ന  ഏജന്സനിയുമസ്ഥായനി  11-3-2015-ല്
ധസ്ഥാരണസ്ഥാപത്രവം  ഒപനിടുകേയുവം   ഫസ്ഥാതതഞസനി  ഫസ്ത്രീസനിനത്തെനില്  35  ലക്ഷേവം  രൂപയുവം
കകേസ്ഥാഴണ  ഫസ്ത്രീ ഇനത്തെനില് ഒരു വനിദത്യസ്ഥാര്തനിയനില് നനിന്നുവം ഒരു ലക്ഷേവം രൂപ ക്രമത്തെനില്
പനിരനിക്കുകേയുവം തചെയനിട്ടുണ്ടെണ. ഗവണ്തമനണ അനമതനികയസ്ഥാ അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരകമസ്ഥാ നനിയമസ്ഥാവലനി
വത്യവസകയസ്ഥാ  യൂണനികവഴനിറ്റനി  അഫനിലനികയഷകനസ്ഥാ  അതക്രഡനികറ്റഷകനസ്ഥാ  ഇല്ലസ്ഥാതത
യസ്ഥാണണ  കകേരള  സവംസസ്ഥാന  സഹകേരണ  ടൂറനിസവം  തഫഡകറഷന്  എന്ന  അതപകണ
സസ്ഥാപനവം  പ്രസ്തുത  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്  നടത്തുന്നതണ.   ഇപ്രകേസ്ഥാരവം  തപസ്ഥാതുജനങ്ങളനില്
തതറ്റനിദസ്ഥാരണ പരത്തുന്ന പരസത്യങ്ങളവം അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരമനില്ലസ്ഥാത്തെ കകേസ്ഥാഴ്സുകേളവം ആരവംഭനിചണ
വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേളതട  ഭസ്ഥാവനി  അപകേടത്തെനിലസ്ഥാക്കുന്ന നടപടനി  സഹകേരണ കമഖലയുതട
വനിശേക്വസ്ഥാസത്യതയ്ക്കുവം  സല്കപരനിനവം  കേളങ്കവം  വരുത്തുന്നതുവം  ഗുരുതരമസ്ഥായ
പ്രതത്യസ്ഥാഘസ്ഥാതങ്ങള്ക്കണ  ഇടയസ്ഥാക്കുന്നതുമസ്ഥാതണന്നണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിക്കുന്നു.
കമല്  റനികപസ്ഥാര്ട്ടനിതന  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്   ഇതുസവംബനനിചണ  കകേരള  സഹകേരണ
സവംഘവം നനിയമവം  65  പ്രകേസ്ഥാരവം വനിശേദമസ്ഥായ അകനക്വഷണവം നടത്തെനി അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനണ  27-10-2016-ല്  സഹകേരണ  സവംഘവം  രജനിസ്ട്രേസ്ഥാര്
ഉത്തെരവസ്ഥായനിട്ടുണ്ടെണ.  അകനക്വഷണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയണ  തുടര്നടപടനികേള്
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ. 

(5)  'ഗ്രസ്ഥാമവം ആരസ്ഥാമവം' പദതനി

ശസ്ത്രീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്ത്രീദണ പനി  . : സര്, എതന നനികയസ്ഥാ ജകേമണ്ഡലത്തെനിതല കചെകലമ്പ്ര
പഞസ്ഥായത്തെനില് മസ്ഥാലനിനത്യനനിര്മസ്ഥാര്ജന പദതനിയുതട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  'ഗ്രസ്ഥാമവം  ആരസ്ഥാമവം'
എതന്നസ്ഥാരു  പദതനി  സവംഘടനിപനിചനിരുന്നു.   തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ  സസ്ഥാപനത്തെനിതന
കനതൃതക്വത്തെനില്  തപസ്ഥാതുജന  പങ്കസ്ഥാളനിത്തെകത്തെസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥായനിരുന്നു  ആ  പരനിപസ്ഥാടനി
സവംഘടനിപനിചനിരുന്നതണ.  കേഴനിഞ്ഞ  മുന്നുനസ്ഥാലണ  മസ്ഥാസങ്ങളസ്ഥായനി  അതണ  വനിജയനിപനിക്കു
ന്നതനിനകവണ്ടെനി  വവവനിദത്യമസ്ഥാര്ന്ന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളസ്ഥാണണ  പഞസ്ഥായത്തെനിതന
ആഭനിമുഖത്യത്തെനില് സവംഘടനിപനിചനിരുന്നതണ.  കേക്ഷേനി-രസ്ഥാഷസ്ത്രീയത്തെനിനതസ്ത്രീതമസ്ഥായനി എല്ലസ്ഥാവരുവം
ആ  പരനിപസ്ഥാടനിയുമസ്ഥായനി  സഹകേരനിചനിരുന്നു.  ജനകേസ്ത്രീയ  കൂട്ടസ്ഥായ്മയനിലൂതട  സവംഭരനിച
മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള് അവനിതടനനിന്നുവം കശേഖരനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതനിനകവണ്ടെനി നനിറവണ എന്ന
കവകങ്ങരനിയനിതല ഒരു സസ്ഥാപനവമസ്ഥായസ്ഥാണണ പഞസ്ഥായത്തെണ കേരസ്ഥാര് ഉണ്ടെസ്ഥാക്കനിയനിരുന്നതണ.
ഇതതസ്ഥാരു  തറസനിഡനണസണ  അകസസ്ഥാസനികയഷന്  ആതണന്നസ്ഥാണണ  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതണ.
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കേര്ണസ്ഥാടകേയനിതല  മസ്ഥാണ്ഡത്യ  ജനില്ലയനിതല  റസ്ത്രീ-വസകനിവംഗണ  യൂണനിറ്റനികലയസ്ഥാണണ
മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള്  തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതതന്നസ്ഥാണണ  പഞസ്ഥായത്തുമസ്ഥായുണ്ടെസ്ഥാക്കനിയ  കേരസ്ഥാറനില്
പറഞ്ഞനിരുന്നതണ. ഇങ്ങതന സമസ്ഥാഹരനിച മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള് ഏകേകദശേവം 19 കലസ്ഥാറനികേളനില്
തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതനിനണ  കേഴനിഞ്ഞ ഒകക്ടസ്ഥാബര്  23-ാം തസ്ത്രീയതനി   ഞസ്ഥാന് പതങ്കടുത്തെ
വലനിതയസ്ഥാരു ചെടങ്ങനില്വചണ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ വകുപ്പുമനനി  ഫസ്ഥാഗണ
ഓഫണ  കേര്മവം  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.  ഒരു  കലസ്ഥാഡനിനണ  ഏകേകദശേവം  27,000
രൂപയസ്ഥായനിരുന്നു വസ്ഥാടകേ നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതണ.  മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള് തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായ മുഴുവന്
വണ്ടെനികേളവം  കകേരള  തമനിഴസ്ഥാടണ  അതനിര്ത്തെനിയനില്  വചണ  24-ാം  തസ്ത്രീയതനി  തമനിഴസ്ഥാടണ
കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ കേസ്റ്റേഡനിയനിതലടുക്കുകേയുവം കലസ്ഥാറനിയനിതല ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥായ 24-ഓളവം കപതര
അറസ്റ്റേണ തചെയ്യുകേയുവം തചെയ്തു.  തമനിഴസ്ഥാട്ടനിതല ഒരു സക്വകേസ്ഥാരത്യ വത്യകനിയുതട സലത്തെണ ഈ
മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങള്  ഇറക്കുന്നതുമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടസ്ഥാണണ  അറസ്റ്റുവം  മറ  കേസ്ഥാരത്യങ്ങളവം
ഉണ്ടെസ്ഥായതതന്നസ്ഥാണണ  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതണ.  തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ  സസ്ഥാപനത്തെനിതന
പദതനി വനിഹനിതമസ്ഥായനി ഏകേകദശേവം 14 ലക്ഷേവം രൂപയുവം നസ്ഥാട്ടനില് നനിന്നുവം പനിരനിതചടുത്തെ
തുകേയുതമസ്ഥാതക്ക വചസ്ഥാണണ ഈ പരനിപസ്ഥാടനി സവംഘടനിപനിചനിരുന്നതണ.  കേര്ണസ്ഥാടകേയനിതല
മസ്ഥാണ്ഡത്യ  ജനില്ലയനിതല  റസ്ത്രീ-വസകനിവംഗണ  യൂണനിറ്റനികലയണ  തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായ  മസ്ഥാലനിനത്യ
കലസ്ഥാറനികേള്  തമനിഴസ്ഥാടണ  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസനിതന  കേസ്റ്റേഡനിയനില്  എത്തെനിയതനില്  ദരൂഹത
നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  അകനക്വഷണവം
നടത്തെണതമന്നസ്ഥാണണ ഈ സബ്മനിഷനനിലൂതട ഞസ്ഥാന് ആവശേത്യതപടുന്നതണ.

തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണവവം  നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവവം  വഖഫണ  ഹജണ  തസ്ത്രീര്തസ്ഥാടനവവം
വകുപ്പുമനനി  (  കഡസ്ഥാ  .    തകേ  .    ടനി  .    ജലസ്ത്രീല്  ): സര്,  ബഹുമസ്ഥാനത്യനസ്ഥായ  അവംഗവം  ഇവനിതട
പറഞ്ഞ കേസ്ഥാരത്യങ്ങള് ശേരനിയസ്ഥാണണ.  കചെകലമ്പ്ര പഞസ്ഥായത്തെനില് നനിന്നണ ഇ-മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങളവം
പസ്ഥാസ്റ്റേനികേണ മസ്ഥാലനിനത്യങ്ങളവം കേര്ണസ്ഥാടകേയനിതല മസ്ഥാണ്ഡത്യയനികലയണ തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതനിന
കവണ്ടെനി നനിറവണ എന്ന കവകങ്ങരനിയനിലള്ള ഒരു സസ്ഥാപനത്തെനിനണ കേരസ്ഥാര് നല്കേനിയനിരുന്നു.
അവര്  കേരസ്ഥാര്  വത്യവസയണ  വനിരുദമസ്ഥായനി  ചെനില  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  തചെയ്തുതവന്നസ്ഥാണണ
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  അവംഗവം   പറയുന്നതണ.   നനിറവനിനണ  ഒരു  വപസയുവം  പഞസ്ഥായത്തെണ
ഫണ്ടെനില്  നനിന്നുവം  ഇതുവതര  നല്കേനിയനിട്ടനില്ല.  ഒരു  വപസയുവം  നല്കേരുതതന്ന
ശേകമസ്ഥായ  നനിര്കദ്ദേശേവം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഇത്തെരതമസ്ഥാരു  വഞന
കേസ്ഥാണനിചതനിനണ നനിറവനികനസ്ഥാടണ വനിശേദസ്ത്രീകേരണവം ആവശേത്യതപട്ടനിട്ടുണ്ടെണ.  അവനിതട അറസ്റ്റേണ
തചെയതപട്ട  ആളകേള്ക്കണ  ഇകപസ്ഥാള്  ജസ്ഥാമത്യവം  കേനിട്ടനിതയന്നസ്ഥാണണ  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞ്ഞതണ.   കകേസ്ഥായമത്തൂരനിതല  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  (ലസ്ഥാ  ആനണ  ഓര്ഡര്)-യുമസ്ഥായനി
നമ്മുതട ഡനി.ജനി.പനി. കകേസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടണ തചെയനിരുന്നു.  നനിയമപരമസ്ഥായനി മസ്ഥാത്രകമ നമുക്കണ  ആ
പ്രശ്നവം  ഇനനി  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.   ഇത്തെരത്തെനില്  തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള് കമലനില് ഏതതങ്കനിലവം സസ്ഥാപനങ്ങളമസ്ഥായനി കേരസ്ഥാര് വയ്ക്കുന്നതണ ശദനിച്ചുവം
ജസ്ഥാഗ്രതകയസ്ഥാടുകൂടനിയുവം  ആകേണതമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേവം  തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണ  സസ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്കണ നല്കുന്നതസ്ഥാണണ.

1752/2018.
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(6)  അഷമുടനിക്കസ്ഥായലനിതന സവംരക്ഷേണവം

ശസ്ത്രീ  .    എവം  .    നഇൗഷസ്ഥാദണ:  സര്,  തകേസ്ഥാല്ലവം  ജനില്ലയനിതല  അഷമുടനിക്കസ്ഥായലനിതന
സവംരക്ഷേണതത്തെക്കുറനിചസ്ഥാണണ എനനിക്കണ പറയസ്ഥാനള്ളതണ.  വലനിപത്തെനില് രണ്ടെസ്ഥാവം സസ്ഥാനവവം
ആഴത്തെനില്  ഒന്നസ്ഥാവം  സസ്ഥാനവമുണ്ടെസ്ഥായനിരുന്ന  കേസ്ഥായലസ്ഥാണണ  അഷമുടനിക്കസ്ഥായല്.
രസ്ഥാജത്യതത്തെ  സമന്നമസ്ഥായ  മതത്യ-വജവ  വവവനിദത്യങ്ങളതട  കശേഖരമസ്ഥായനിരുന്നു
അഷമുടനിക്കസ്ഥായല്.  1956-ല്  54  ചെതുരശ  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്ററസ്ഥായനിരുന്നു  അതനിതന
വനിസ്തൃതനിതയങ്കനില്  ഇന്നണ  അതണ  34  ചെതുരശ  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്ററസ്ഥായനി  ചുരുങ്ങനിയനി
രനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കേസ്ഥായല്  കേകയറ്റങ്ങളനിലൂതടയുവം  മസ്ഥാലനിനത്യനനികക്ഷേപങ്ങളനിലൂതടയുവം
കേസ്ഥായല്  നനികേത്തെനിയതനിലൂതടയുമസ്ഥാണണ  അതനിതന  വനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞതണ.  ഇകപസ്ഥാള്
അതനിതന ആഴവം 6.4 മസ്ത്രീറ്ററസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്  : ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തമമര്, ചുരുക്കനി അവതരനിപനിക്കണവം.

ശസ്ത്രീ  .   എവം  .   നഇൗഷസ്ഥാദണ  : സര്, ഇവനിതട 8 മനിനനിതട്ടസ്ഥാതക്ക അനവദനിചകല്ലസ്ഥാ; International
Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources-തന  റസ്ഥാവംസര്
പട്ടനികേയനില്  ഉള്തപട്ട  കേസ്ഥായലസ്ഥാണണ  അഷമുടനിക്കസ്ഥായല്.  97  ഇനവം  മതത്യങ്ങളവം  43
ഇനവം കേണ്ടെല്ക്കസ്ഥാടുകേളവം 57 ഇനവം സസത്യജസ്ഥാലങ്ങളവം ഉണ്ടെസ്ഥായനിരുന്ന കമഖലയസ്ഥാണതണ.
കകേരളത്തെനിതല  തചെമസ്ത്രീന്  ഉത്പസ്ഥാദനത്തെനിതന  60  ശേതമസ്ഥാനവവം  ഉത്പസ്ഥാദനിപനിക്കുന്ന
സമുദസ്ഥാതനിര്ത്തെനിയസ്ഥായ  കേക്വയനികലസ്ഥാണ്  ബസ്ഥാങ്കണ  എന്നറനിയതപടുന്ന  നഴറനിയസ്ഥാണണ
യഥസ്ഥാര്തത്തെനില് അഷമുടനിക്കസ്ഥായല്. ഇന്നണ അതതല്ലസ്ഥാവം നഷതപട്ടനിരനിക്കുന്നു. ദര്ഗനവം
കേസ്ഥാരണവം  മനഷത്യനണ  അടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചെരത്യമസ്ഥാണുളളതണ.  8  ശേസ്ഥാഖകേള്
ഉള്ളതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ഇതനിതന അഷമുടനിക്കസ്ഥായല് എന്നണ കപരനിട്ടനിരനിക്കുന്നതണ.  അതനില്
ഒരു ശേസ്ഥാഖയസ്ഥായ കേസ്ഥാഞ്ഞനികരസ്ഥാട്ടണ കേസ്ഥായലനിതല കേരനിമസ്ത്രീന് കലസ്ഥാകേ പ്രശേസ്തമസ്ഥാണണ.  ഇന്നണ
ജലത്തെനിതല  ലകയസ്ഥാകനിജതന കുറവകേസ്ഥാരണവം  മതത്യസമത്തെണ  നഷതപട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെനി
രനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളതട  ഏകകേസ്ഥാപനമുതണ്ടെങ്കനികല  ഇതനിതന
സവംരക്ഷേനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകൂ.  പ്രസനിഡനണസണ കടസ്ഥാഫനി ജകലസ്ഥാതവവം നടക്കുന്ന കവദനികൂടനിയസ്ഥായ
ഈ കേസ്ഥായലനിതന സവംരക്ഷേനിക്കുന്നതനിനണ  അഷമുടനിക്കസ്ഥായല് സവംരക്ഷേണ അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
അതതല്ലങ്കനില് ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട കേസ്ഥായല്, കവമനസ്ഥാടണ കേസ്ഥായല് തുടങ്ങനിയ കകേരളത്തെനിതല
കേസ്ഥായലകേളതട  സവംരക്ഷേണത്തെനിനസ്ഥായനി  ഒരു  കേസ്ഥായല്  സവംരക്ഷേണ  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
രൂപസ്ത്രീകേരനിചണ ജലകസസ്ഥാതസ്സുകേള് സവംരക്ഷേനിക്കസ്ഥാന് നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുകമസ്ഥാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്ത്രീ  .    മസ്ഥാതദ്യു  ടനി  .    കതസ്ഥാമസണ  ) :  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
അവംഗവം സൂചെനിപനിച രൂപത്തെനില് ഒരു അകതസ്ഥാറനിറ്റനി രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കണതമങ്കനില്, അതതസ്ഥാരു
സ്റ്റേസ്ഥാറ്റപ്യൂട്ടറനി  അകതസ്ഥാറനിറ്റനിയസ്ഥായനിരനിക്കണവം,  നനിയമ  സസ്ഥാധുതകവണവം.  അതനിതന
സവംബനനിചണ  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയുതട  കേസ്ഥാലഘട്ടത്തെനില്  ഒരു  ബുള്ളറ്റനിന്
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പ്രസനിദസ്ത്രീകേരനിചനിരുന്നു.  ബനില്  അവതരനിപനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതത  സഭ  കേഴനിഞ്ഞകതസ്ഥാടു
കൂടനി  അതണ  ലസ്ഥാപസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  അതനില്  വനിവക്ഷേനിചനിരുന്നതണ,  ഓകരസ്ഥാ
കേസ്ഥായലകേള്ക്കുവം  തണസ്ത്രീര്ത്തെടങ്ങള്ക്കുവം  തവകവ്വതറ  അകതസ്ഥാറനിറ്റനിതയന്നുള്ള
തസ്ഥായനിരുന്നനില്ല.  അതനികനക്കസ്ഥാള്  ഉചെനിതവം,  സമഗ്രമസ്ഥായ  ഒരു  നനിയമനനിര്മസ്ഥാണ
ത്തെനിലൂതട ഒരു സവംസസ്ഥാനതല അകതസ്ഥാറനിറ്റനിയുവം അതനിനകേസ്ത്രീഴനില് പ്രസ്ഥാകദശേനികേമസ്ഥായ ഒരു
കൂട്ടവം  തണസ്ത്രീര്ത്തെടങ്ങള് ഉള്തപടുത്തെനി  പ്രസ്ഥാകദശേനികേ അകതസ്ഥാറനിറ്റനിയുവം  രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കുകേ
തയന്നുള്ളതസ്ഥായനിരുന്നു.  അതനിനണ  കകേരള  ജലകസചെനവവം  ജലസവംരക്ഷേണവവം  ആക്ടണ
2003  കഭദഗതനി  തചെയതണ  പരനിഗണനയനിലണ്ടെണ.  ആ  വനിഷയവം  പ്രകതത്യകേമസ്ഥായനി
വകേകേസ്ഥാരത്യവം തചെയസ്ഥാവം.  അകതസമയവംതതന്ന കേസ്ഥായല് സവംരക്ഷേനിക്കസ്ഥാന് ആവശേത്യമസ്ഥായ
ഏതതങ്കനിലവം തരത്തെനിലള്ള പ്രവൃത്തെനികേള് പുതനിയ മനിഷനനികലസ്ഥാ മകറ്റസ്ഥാ ഉള്തപടുത്തുന്ന
കേസ്ഥാരത്യവം പ്രകതത്യകേമസ്ഥായനി പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.

(7)   കുടനിതവള്ളക്ഷേസ്ഥാമവം

ശസ്ത്രീ  .    എന്  .    വനിജയന്  പനിള്ള :  സര്,  എതന  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലത്തെനിതല
കുടനിതവള്ള  പ്രശ്നത്തെനിതന  കേസ്ഥാരത്യമസ്ഥാണണ  ഞസ്ഥാനനിവനിതട  അവതരനിപനിക്കുന്നതണ.
മനനിയുമസ്ഥായനി   പലപ്രസ്ഥാവശേത്യവം  ചെര്ച  തചെയ  വനിഷയമസ്ഥാണണ.  എതന
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലമസ്ഥായ  ചെവറയനിതല  കുടനിതവള്ള  പ്രശ്നവം  വളതര  ഗുരുതരമസ്ഥാണണ.
കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭസ്ഥാ തതരതഞ്ഞടുപനില് ഈ വനിഷയവം പ്രധസ്ഥാന അജണ്ടെയസ്ഥായനിരുന്നു.
ഞസ്ഥാന് എവം.എല്.എ. ആയസ്ഥാല് ഈ സര്ക്കസ്ഥാരനിതനതക്കസ്ഥാണ്ടെണ കുടനിതവള്ള പ്രശ്നത്തെനിനണ
ആദത്യവം  പരനിഹസ്ഥാരമുണ്ടെസ്ഥാക്കുതമന്നസ്ഥാണണ  ജനങ്ങള്ക്കണ  തകേസ്ഥാടുത്തെവസ്ഥാക്കണ.  അവതരതന്ന
പൂര്ണമസ്ഥായനി  വനിശേക്വസനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  ചെവറയനിതല  തകേ.എവം.എവം.എല്.,
തഎ.ആര്.ഇ.  എന്നസ്ത്രീ വത്യവസസ്ഥായ സസ്ഥാപനങ്ങളതട മലനിനസ്ത്രീകേരണവംമൂലവം കേനിണറുകേളനില്
നനിന്നുവം  ശുദജലവം  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  കുടനിതവള്ളക്ഷേസ്ഥാമവം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനണ
നടപനിലസ്ഥാക്കനിയ ചെവറ-പന്മേന കുടനിതവള്ള പദതനിയസ്ഥാണണ ഏകേ ആശയവം.  അതസ്ഥാതകേ
കുഴപത്തെനിലസ്ഥാണണ.  കുടനിതവള്ള  വനിതരണവം  ജലനനിധനി  എന്ന  കപരനില്  ജനകേസ്ത്രീയ
സമനിതനിയസ്ഥാണണ ഏതറ്റടുത്തെനിരനിക്കുന്നതണ. ജലനനിധനിയനികലയണ തവള്ളവം തകേസ്ഥാണ്ടുവകരണ്ടെതണ
ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട  ശുദജല  തടസ്ഥാകേത്തെനില്നനിന്നസ്ഥാണണ.  അതസ്ഥാതകേ  വറ്റനിവരണ്ടെ
നനിലയനിലസ്ഥാണണ.  തകേസ്ഥാല്ലവം  നഗരത്തെനികലയ്ക്കുവം  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയനില്  നനിന്നസ്ഥാണണ  തവള്ളവം
എത്തെനിക്കുന്നതണ.  ജലനനിരപണ  ക്രമസ്ഥാതസ്ത്രീതമസ്ഥായനി  തസ്ഥാഴണ ന്നതനിനസ്ഥാല്  തവള്ളവം  പമണ
തചെയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നനില്ല.  ഒരു  ബദല്  പദതനി  യുദകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനത്തെനില്
നടപസ്ഥാക്കണവം.  കേടപുഴയനിതല  കേല്ലടയസ്ഥാര് കസസ്ഥാതസസ്ഥാക്കനി  തകേസ്ഥാല്ലവം
നഗരത്തെനിനകവണ്ടെനിയുളള  കുടനിതവള്ള  പദതനി  ഇഴഞനസ്ത്രീങകേയസ്ഥാണണ.  തതപപണ
സസ്ഥാപനിക്കുന്നതനിനള്ള  പ്രവൃത്തെനി  9  ശേതമസ്ഥാനവം  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ  പൂര്ത്തെനിയസ്ഥാക്കനിയതണ.
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തെനിയസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  ചെവറ-പന്മേന കുടനിതവള്ള
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പദതനിക്കണ  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട  കേസ്ഥായലനില്നനിന്നുവം  സുലഭമസ്ഥായനി  ജലവം  ലഭനിക്കുവം.  കേനിണര്
കുഴനിക്കസ്ഥാതത തവള്ളവം പമണ തചെയസ്ഥാനള്ള സസ്ഥാകങ്കതനികേവനിദത്യ അവനിതട നടപസ്ഥാക്കണവം.
തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി  തകേ.തഎ.പനി. കേനസ്ഥാലനില്നനിന്നുവം  തവള്ളവം  പമണ  തചെയണ
ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയനില്  ശുദസ്ത്രീകേരനിചണ  ചെവറ-പന്മേന  കുടനിതവള്ള  പദതനിയനില്
എത്തെനിക്കുന്നതനിനള്ള പമണ  തസറകേള് അടനിയന്തരമസ്ഥായനി സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് നനിര്കദ്ദേശേവം
നല്കേണവം.  മഴ  കുറവസ്ഥാതണന്ന  കേസ്ഥാരത്യവവം  കുടനിതവള്ളക്ഷേസ്ഥാമവം  രൂക്ഷേമസ്ഥാകുതമന്ന
കേസ്ഥാരത്യവവം  മുന്നനില്കേണ്ടെണ  മുതന്നസ്ഥാരുക്കങ്ങള്  നടത്തെനിയനിതല്ലങ്കനില്  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയുണ്ടെസ്ഥാകുവം. ഈ സര്ക്കസ്ഥാര് അക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് അതസ്ത്രീവ ശദതചെലത്തെണവം.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മസ്ഥാതദ്യു  ടനി  .    കതസ്ഥാമസണ): സര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
അവംഗവം ഈ സഭയനില് ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല തതരഞ്ഞടുപണ സമയത്തെണ അകദ്ദേഹവം
ജനങ്ങകളസ്ഥാടണ ഈ വനിഷയവം പറയുകേയുവം ജനങ്ങള് അകദ്ദേഹതത്തെ വനിജയനിപനിക്കുകേയുവം
തചെയതനിതന പശ്ചസ്ഥാത്തെലത്തെനില് ഞസ്ഥാന് മനനിയസ്ഥായനി സതത്യപ്രതനിജ തചെയ പനികറ്റ
ദനിവസവം  മുതല് ഈ  വനിഷയവം  വളതര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  അകദ്ദേഹവം  എതന  ശദയനില്
തകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയസ്ഥാണണ.  ചെനില  സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  രൂപതപടുത്തെസ്ഥാതത  കുടനിതവള്ള
വനിതരണവമസ്ഥായനി  ബനതപട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇകപസ്ഥാള്
അവനിതടയുള്ള  സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  വളതര  പരനിമനിതമസ്ഥാണണ.  ചെവറ-പന്മേന  കുടനിതവള്ള
പദതനിയുതട  ഉറവനിടവം  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട  തടസ്ഥാകേമസ്ഥാണണ.  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട  തടസ്ഥാകേത്തെനിനണ
സമസ്ത്രീപമുള്ള ശുദസ്ത്രീകേരണശേസ്ഥാലയനില് നനിന്നസ്ഥാണണ ചെവറ-പന്മേന പഞസ്ഥായത്തുകേളനികലയണ
ഇകപസ്ഥാള്  ജലവം  നല്കുന്നതണ.  ഇതനിതന  ശുദസ്ത്രീകേരണശേസ്ഥാലയുവം  തകേസ്ഥാല്ലവം
നഗരത്തെനികലയ്ക്കുവം  സമസ്ത്രീപ  പ്രകദശേങ്ങളനികലയ്ക്കുവം  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്ന  ശുദസ്ത്രീകേരണ
ശേസ്ഥാലകേളവം  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയനില്  തതന്നയസ്ഥാണണ  നനിര്മനിചനിരനിക്കുന്നതണ.
ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയനില് ജലനനിരപണ   ക്രമസ്ഥാതസ്ത്രീതമസ്ഥായനി  തസ്ഥാഴുന്നതണ  ശദയനില്തപട്ടനിട്ടുണ്ടെണ.
കേഴനിഞ്ഞ    വര്ഷതത്തെ  വരള്ച  സമയത്തെണ  ഈ  തടസ്ഥാകേത്തെനിതല  ജലനനിരപണ
ക്രമസ്ഥാതസ്ത്രീതമസ്ഥായനി  തസ്ഥാഴുകേയുവം  പമണ  തചെയ്യുന്നതനിനള്ള  തവള്ളവം  തസ്ത്രീതര  ലഭത്യമല്ലസ്ഥാത്തെ
സസ്ഥാഹചെരത്യമുണ്ടെസ്ഥാവകേയുവം തചെയതനിതന അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്ന
ഒരു സവംവനിധസ്ഥാനതമന്ന നനിലയനില് സമസ്ത്രീപത്തുള്ള കേല്ലട ഇറനികഗഷന് കപ്രസ്ഥാജക്ടനിതന
കേനസ്ഥാലനില്നനിന്നുവം തവള്ളവം തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി പമണ തചെയണ ശുദസ്ത്രീകേരണ ശേസ്ഥാലയനില്
എത്തെനിചസ്ഥാണണ  ജലവനിതരണവം  നടത്തെനിയതണ.   തകേ.തഎ.പനി.  കേനസ്ഥാലനില്നനിന്നുളള
തവള്ളവം  ചെവറ-പന്മേന  ശുദസ്ത്രീകേരണ  ശേസ്ഥാലയനില്കടനി  എത്തെനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള്  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരനികേയസ്ഥാണണ.  ഇതനിനസ്ഥായനി  രണ്ടെണ  പമണ
തസറകേള്ക്കുവം  ഇനര്  കേണക്ഷേന്  കജസ്ഥാലനികേള്ക്കുമസ്ഥായനി  40  ലക്ഷേവം  രൂപയുതട
എസ്റ്റേനികമറ്റണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി  ഭരണസ്ഥാനമതനിക്കുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  ഈ
പ്രവൃത്തെനി  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതനിലൂതട  ചെവറ -പന്മേന  പ്രകദശേതത്തെ  ജലവനിതരണവം
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തമചതപടുത്തെസ്ഥാനവം ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയനില് നനിതന്നടുക്കുന്ന ജലത്തെനിതന അളവണ കുറയസ്ഥാനവം
കേഴനിയുവം.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  അവംഗവം  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിചതുകപസ്ഥാതല  തകേസ്ഥാല്ലവം
നഗരത്തെനിനസ്ഥായുള്ള കേടപുഴ പദതനിയുതട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  തതപപണ  തതലന് സസ്ഥാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തെനി  9  ശേതമസ്ഥാനവം  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ  പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളതണ.  ബസ്ഥാക്കനി
പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാനള്ള നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാവം.  കേനിണര് പണനിയസ്ഥാന് ഉകദ്ദേശേനിചനിരുന്ന
സലവമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  ഒരു  കകേസണ  നനിലവനിലള്ളതനിനസ്ഥാല്  പണനികേള്
തടസതപട്ടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഈ  പദതനികേള്ക്കണ  പുറകമ  തകേസ്ഥാല്ലവം  നഗരത്തെനിനവം
സമസ്ത്രീപ  പ്രകദശേങ്ങള്ക്കുമസ്ഥായനി  കേല്ലടയസ്ഥാറ്റനിതല  ഞസ്ഥാങ്കടവനില്നനിന്നുവം  100
എവം.എല്.ഡനി.  (100  ദശേലക്ഷേവം  ലനിറ്റര്)  തവള്ളവം   വനിതരണവം  തചെയ്യുതനിനള്ള
പദതനിയുതട  ഒന്നസ്ഥാവംഘട്ടത്തെനിനണ  78  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  2016-17-തല  അമൃതണ  കേര്മ
പദതനിയനില് ഉള്തപടുത്തെനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതനിതന രണ്ടെസ്ഥാവംഘട്ടത്തെനിനസ്ഥായുളള  235  കകേസ്ഥാടനി
രൂപ  2016-17-തല  ബഡ്ജറ്റനില്  പ്രകതത്യകേ  നനികക്ഷേപ  പദതനിയനില്  ഉള്തപടുത്തെനി
അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരത്തെനിനസ്ഥായനി കകേരള വസ്ഥാട്ടര് അകതസ്ഥാറനിറ്റനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  സവംസസ്ഥാനത്തെണ
9009 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുകടതസ്ഥാണണ 27/10-തല ഉത്തെരവ പ്രകേസ്ഥാരവം സമര്പനിചതണ.  ഇതനിനണ
27-10-2016-ല് സര്ക്കസ്ഥാര് തതക്വത്തെനില് അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരവം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഈ പദതനി
പൂര്ത്തെനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സക്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുവം സമയതമടുക്കുവം.  അതണ പൂര്ത്തെനിയസ്ഥാകുന്നകതസ്ഥാതട
ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ട  തടസ്ഥാകേത്തെനില്  നനിന്നുളള  ജല  ഉപകഭസ്ഥാഗത്തെനില്നനിന്നുവം  തകേസ്ഥാല്ലവം
നഗരതത്തെ  പരനിപൂര്ണമസ്ഥായുവം  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനി  ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയുതട  പരനിസര
പ്രകദശേങ്ങളനിലടക്കവം  തവള്ളവം  നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിയുവം.  ഇകപസ്ഥാഴുള്ള  പദതനി
ശേസ്ഥാസ്തസ്ഥാവംകകേസ്ഥാട്ടയുതട പരനിസര പ്രകദശേങ്ങള്ക്കസ്ഥായനി പരനിമനിതതപടുത്തെസ്ഥാനവം സസ്ഥാധനിക്കുവം. 

(8)  സമഗ്ര കുടനിതവള്ള പദതനി

ശസ്ത്രീ  .    തകേ  .    എസണ  .    ശേബരസ്ത്രീനസ്ഥാഥന് :  സര്,  തനിരുവനന്തപുരവം  ജനില്ലയനില്
കുടനിതവള്ളതമത്തെനിക്കുന്ന  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട  ജലകസസ്ഥാതസസ്ഥാണണ  അരുവനിക്കര  ഡസ്ഥാവം.
1930-കേളനില് തനിരുവനിതസ്ഥാവംകൂര് രസ്ഥാജഭരണകേസ്ഥാലത്തെണ നനിര്മനിച  ഈ ഡസ്ഥാമനില്നനിന്നുള്ള
തവള്ളമസ്ഥാണണ ഇവനിടതത്തെ സ്കൂളകേളനിലവം വസ്ത്രീടുകേളനിലവം തസക്രകട്ടറനിയറ്റനിലവം എവം.എല്.എ.
കഹസ്ഥാസ്റ്റേലകേളനിലതമസ്ഥാതക്ക  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്നതണ.  ഈ  ഡസ്ഥാവം  സനിതനി  തചെയ്യുന്ന
അരുവനിക്കര  പഞസ്ഥായത്തുവം  സമസ്ത്രീപ  പ്രകദശേങ്ങളസ്ഥായ  തവള്ളനസ്ഥാടണ,  ഉഴമലയല്,
ആരത്യനസ്ഥാടണ പഞസ്ഥായത്തുകേളവം എതന മണ്ഡലത്തെനിലള്തപട്ടതസ്ഥാണണ.  അവനിതടതയസ്ഥാതക്ക
കുടനിതവള്ളത്തെനിനണ വലനിയ ക്ഷേസ്ഥാമവം അനഭവതപടുകേയസ്ഥാണണ.  കേഴനിഞ്ഞ 15  ദനിവസമസ്ഥായനി
അരുവനിക്കരയനിലള്ള  അഴസ്ത്രീകക്കസ്ഥാടണ  കമഖലയനിലവം  തവള്ളനസ്ഥാടുള്ള  കുതനിരക്കുളവം
കമഖലയനിലതമസ്ഥാതക്ക  തവള്ളമനില്ലസ്ഥാത്തെതനിതന  കപരനില്  വലനിയ  പ്രകക്ഷേസ്ഥാഭങ്ങള്
നടക്കുകേയസ്ഥാണണ.  ഇതതസ്ഥാതക്ക കേണ്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കസ്ഥാരനിതന സമയത്തെണ
അരുവനിക്കര,  തവള്ളനസ്ഥാടണ,  ഉഴമലയല്,  ആരത്യനസ്ഥാടണ  പഞസ്ഥായത്തുകേകളയുവം
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അതനികനസ്ഥാതടസ്ഥാപവം  തനടുമങ്ങസ്ഥാടണ  മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനികയയുവം  സമനക്വയനിപനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  85
കകേസ്ഥാടനി രൂപയുതട ഒരു സമഗ്ര കുടനിതവള്ള പദതനിയുതട  കപ്രസ്ഥാജക്ടണ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ വസ്ഥാട്ടര്
അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയതണ.  അതനിതന  ആദത്യ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  10  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ
ബഡ്ജറ്റനില്  അനവദനിച്ചുതവങ്കനിലവം  ഈ  പദതനി  മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥായനില്ല.  എനനിക്കണ
അങ്ങകയസ്ഥാടണ പറയസ്ഥാനള്ളതണ, ഈ നസ്ഥാലണ പഞസ്ഥായത്തുകേതളയുവം മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനിതയയുവം
സമനക്വയനിപനിക്കുന്ന ഈ പദതനി എത്രയുവം തപതട്ടന്നണ  മുകന്നസ്ഥാട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനള്ള
നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്നസ്ഥാണണ. അതനികനസ്ഥാതടസ്ഥാപവം എതന മണ്ഡലത്തെനിതല വനിതുര-
തതസ്ഥാളനികക്കസ്ഥാടണ  കുടനിതവള്ള  പദതനി  ഇഴഞനസ്ത്രീങകേയസ്ഥാണണ.  വനിതുരയനിതല  പണനി
പൂര്ത്തെനിയസ്ഥായനിട്ടുതണ്ടെങ്കനിലവം  തതസ്ഥാളനികക്കസ്ഥാടണ  ഭസ്ഥാഗത്തെണ  സലവം  ഏതറ്റടുപ്പുമസ്ഥായനി
ബനതപട്ട  പ്രശ്നങ്ങള് കേസ്ഥാരണവം ആ പദതനി മുകന്നസ്ഥാട്ടുകപസ്ഥാകുന്നനില്ല.  ഈ പദതനി
എത്രയുവം തപതട്ടന്നണ പൂര്ത്തെസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന് നടപടനി സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണവം. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മസ്ഥാതദ്യു ടനി  .    കതസ്ഥാമസണ):  സര്,  വനിതുര പദതനിതയ
സവംബനനിചണ  ഈ  കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസനില്  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലസ്ഥാത്തെതനിനസ്ഥാല്  എനനിക്കണ  അതനിതന
ഉത്തെരവം കശേഖരനിചതനിനകശേഷകമ മറുപടനി പറയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക. ഇകപസ്ഥാള് സബ്മനിഷന്
കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസനില്  തന്ന  വനിവരങ്ങള്ക്കണ  മറുപടനി  പറയസ്ഥാവം.  ആരത്യനസ്ഥാടണ,  ഉഴമലയല്,
അരുവനിക്കര,  തവള്ളനസ്ഥാടണ  പഞസ്ഥായത്തുകേളനിതല  കുടനിതവള്ള  ക്ഷേസ്ഥാമവം  പരനിഹരനി
ക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  അരുവനിക്കര  പഞസ്ഥായത്തെനിതല  കേരമനയസ്ഥാറ്റനില്  കൂവക്കുടനി  പസ്ഥാലത്തെനിനണ
സമസ്ത്രീപത്തെസ്ഥായനി  20  എവം.എല്.ഡനി.  കശേഷനിയുള്ള  ശുദസ്ത്രീകേരണശേസ്ഥാല  നനിര്മനിക്കുന്ന
തുള്തപതട  52.75  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ മതനിപണ  തചെലവള്ള ഒരു പദതനിയുതട  വനിശേദമസ്ഥായ
എഞനിനസ്ത്രീയറനിവംഗണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  കകേരള  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിരുന്നു.
എന്നസ്ഥാല്  ഈ  പദതനിയുതടയുവം  തനടുമങ്ങസ്ഥാടണ  മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനിയുതട
വനിപുലസ്ത്രീകേരണത്തെനിനസ്ഥായുള്ള  കുടനിതവള്ള  പദതനിയുതടയുവം  ശുദസ്ത്രീകേരണ  ശേസ്ഥാലകേള്
നനിര്മനിക്കസ്ഥാന്  ഉകദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്നതണ  അരുവനിക്കര  ജലസവംഭരണനിയണ  സമസ്ത്രീപത്തുള്ള
കൂവക്കുടനി  എന്ന  സലത്തെസ്ഥാകേയസ്ഥാല്  ആരത്യനസ്ഥാടണ,  ഉഴമലയല്,  അരുവനിക്കര,
തവള്ളനസ്ഥാടണ  എന്നസ്ത്രീ  പഞസ്ഥായത്തുകേകളയുവം  തനടുമങ്ങസ്ഥാടണ  മുനനിസനിപസ്ഥാലനിറ്റനികയയുവം
സവംകയസ്ഥാജനിപനിചണ  ജനങ്ങള്ക്കണ കൂടുതല് ശുദജലവം നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷേത്യകത്തെസ്ഥാതട
ഒരു  ബൃഹത്പദതനിയുതട perspective  plan  ഉള്തപതടയുള്ള  വനിശേദമസ്ഥായ
എഞനിനസ്ത്രീയറനിവംഗണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  കകേരള  വസ്ഥാട്ടര്  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.
ഇതനിതന തുടര്നടപടനികേള് സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.

(9)  ഭൂമനി ഇടപസ്ഥാടണ

ശസ്ത്രീ  .   എസണ  .   രസ്ഥാകജന്ദ്രന് : സര്, ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട തതവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയുമസ്ഥായനി
കനരനിട്ടണ  സവംസസ്ഥാരനിക്കുകേയുവം  പരസ്ഥാതനി  നല്കുകേയുവം  തചെയ  ഒരു  സവംഗതനിയസ്ഥാണനിതണ.
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2005-ല്  മസ്ഥാട്ടുതപട്ടനി,  കുണ്ടെള  കപസ്ഥാലള്ള  ഡസ്ഥാമനിതന  കേത്യസ്ഥാചണതമനണ  ഏരനിയയനില്
സക്വകേസ്ഥാരത്യ  വത്യകനികേള്ക്കണ  സവംഘങ്ങളതട  കപരനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി
സര്ക്കസ്ഥാരനില്ത്തെതന്ന  നനിലനനിര്ത്തെണതമന്നസ്ഥാവശേത്യതപട്ടണ  സഖസ്ഥാവണ  വനി.എസണ.
അച്ചുതസ്ഥാനന്ദന്  ഉള്തപതടയുള്ളവര്  സമരവം  നടത്തുകേയുവം  പനിന്നസ്ത്രീടതണ  കേത്യസ്ഥാന്സല്
തചെയ്യുകേയുതമസ്ഥാതക്ക  തചെയനിട്ടുള്ളതസ്ഥാണണ.   കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫണ.  സര്ക്കസ്ഥാര്
മസ്ഥാട്ടുതപട്ടനി  ഡസ്ഥാവം  ഉള്തപതടയുള്ള കേത്യസ്ഥാചണതമനണ  ഏരനിയയനില് ഡസ്ഥാവം  കസഫനി  നനിയമവം
കനസ്ഥാക്കസ്ഥാതത  പ്രവര്ത്തെനവം  നടത്തെസ്ഥാന്  ആ  സലവം  വനിട്ടുനല്കേനി.   അങ്ങതന
വനിട്ടുനല്കേനിയ  സലങ്ങളനില്  തതഹഡല്  ടൂറനിസവം  കപസ്ഥാലള്ള  സസ്ഥാപനങ്ങള്
തകേസ്ഥാണ്ടുവരണവം.  ഇത്തെരത്തെനില്  വനിട്ടുനല്കേനിയ  ഭൂമനി  വസ്ത്രീതണ്ടെടുത്തെണ  തതഹഡല്
ടൂറനിസത്തെനിതന കനതൃതക്വത്തെനില് പ്രവൃത്തെനികേള് നടപനിലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സര്ക്കസ്ഥാര് നടപടനി
സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്നതസ്ഥാണണ  എതന   അഭത്യര്തന.  ഇകപസ്ഥാഴുള്ള  കേരസ്ഥാറുകേള്  റദ
തചെയസ്ഥാന്  എന്തണ  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുതണ്ടെന്നുകൂടനി  മനസനിലസ്ഥാക്കനിതക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കണ തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണതമന്നസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാന് ആവശേത്യതപടുന്നതണ.

തതവദദ്യുതനിയുവം കദവസക്വവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    കേടകേവംപളളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര്,
ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  അവംഗവം  ശസ്ത്രീ.  എസണ.  രസ്ഥാകജന്ദ്രന്  ഇഇൗ  പ്രശ്നവം  കനരകത്തെ  തതന്ന
ഗവണ്തമനനിതന ശദയനില്തപടുത്തെനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  നമള് ഒരു സവംഘവം രജനിസ്റ്റേര് തചെയണ
തതഹഡല്  ടൂറനിസത്തെനിനണ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യവം  തകേസ്ഥാടുത്തെണ  അതനിതന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
നടത്തുന്നുണ്ടെണ.  കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു വര്ഷക്കസ്ഥാലവം അതനിതന മസ്ത്രീറ്റനിവംഗണ കചെര്ന്നതസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.  ഇഇൗ  ഗവണ്തമനണ  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില്  വന്നതനിനകശേഷവം  ആ
സവംഘത്തെനിതന മസ്ത്രീറ്റനിവംഗണ  ഒന്നനിലധനികേവം  പ്രസ്ഥാവശേത്യവം  കചെര്ന്നണ,  പുതനിയ ഭരണസമനിതനി
കയസ്ഥാഗവം കചെര്ന്നണ തതഹഡല് ടൂറനിസവം വനിപുലസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതനിനളള  വനിപുലമസ്ഥായ ഒരു
പദതനിക്കണ രൂപവം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമനനിതന കേസ്ഥാലത്തെണ തതഹഡല്
ടൂറനിസത്തെനിതന വനിവനിധ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടപനിലസ്ഥാക്കനിയകപസ്ഥാള് ചെനില സവംരവംഭങ്ങള്
സവംയുക  സവംരഭങ്ങളസ്ഥായുവം,  വരുമസ്ഥാനവം  പങ്കനിടല്  രസ്ത്രീതനിയനിലവം  പുറവം  സവംരഭകേര്ക്കണ
നല്കേനിയനിട്ടുതണ്ടെന്നണ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  കൂടസ്ഥാതത  അനബന  സഇൗകേരത്യ
ങ്ങതളസ്ഥാരുക്കുന്നതനിനണ  കേടകേളവം  പസ്ഥാര്ക്കനിവംഗണ  ഏരനിയ  മുതലസ്ഥായവയുവം  തടണ്ടെര്
വത്യവസയനിലൂതട  നല്കേനിയതസ്ഥായുവം  കേസ്ഥാണുന്നു.  ഇത്തെരവം  കേരസ്ഥാറുകേളനില്  ചെനിലതണ  19
വര്ഷവം  വതര  കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനിയുളളതസ്ഥാണണ.  എന്നസ്ഥാല്  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  തമമര്
ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാണനിക്കുന്നതുകപസ്ഥാതല  പസ്ഥാട്ടവത്യവസയനില്  സക്വകേസ്ഥാരത്യ  വത്യകനികേള്ക്കണ  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിട്ടനില്ല,  അതണ പരനികശേസ്ഥാധനിചതസ്ഥാണണ.   ഏതസ്ഥായസ്ഥാലവം സക്വകേസ്ഥാരത്യ വത്യകനികേളതട
തതകേകേളനില്തപട്ടുകപസ്ഥായ ഭൂമനി  തനിരനിതകേ ലഭത്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനവം  തതഹഡല് ടൂറനിസത്തെനിതന
അനന്തമസ്ഥായ  സസ്ഥാധത്യതകേതള  ഉപകയസ്ഥാഗതപടുത്തെനി  ടൂറനിസവം  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകേള്
നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനവം  ആവശേത്യമസ്ഥായ  നനിയമപരമസ്ഥായ  അകനക്വഷണവം  ഗവണ്തമനണ
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നടത്തുകേയസ്ഥാണണ.  നനിയമത്തെനിതന  വഴനിയനിലൂതട  മസ്ഥാത്രകമ  നമുക്കണ  സഞരനിക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകേയുളള.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  നനിയമപരമസ്ഥായ  അകനക്വഷണവം  നടത്തുന്നുണ്ടെണ.
ടൂറനിസവം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അതനിതന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് പ്രസ്ഥാകദശേനികേമസ്ഥായനി ലഭത്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്ന
അനകയസ്ഥാജത്യരസ്ഥായ ആളകേതള ഉപകയസ്ഥാഗനിചസ്ഥാണണ നടത്തെനിവരുന്നതണ.  ഇങ്ങതന വനിവനിധ
കജസ്ഥാലനികേള്ക്കണ  പ്രസ്ഥാകദശേനികേമസ്ഥായനി  ആളകേതള  നനികയസ്ഥാഗനിക്കുകമസ്ഥാള്  കപസ്ഥാലസ്ത്രീസണ
തവരനിഫനികക്കഷന്  ഉള്തപതട  മറ  വനിശേദമസ്ഥായ  പരനികശേസ്ഥാധനകേള്  നടത്തുന്നതസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  അവംഗവം  ചൂണ്ടെനിക്കസ്ഥാട്ടനിയ  സവംഭവങ്ങള്  പരനികശേസ്ഥാധനിചണ
യുകമസ്ഥായ  നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കസ്ഥാന്  ഗവണ്തമനണ  നനിര്കദ്ദേശേവം  നല്കുവം.  ഇഇൗ
ഗവണ്തമനണ  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില് വന്നതനിനകശേഷവം കൂടനിയ ഒന്നസ്ഥാമതത്തെ ഗകവണനിവംഗണ
കബസ്ഥാഡനി  തതഹഡല്  ടൂറനിസവം  തസനറനിതന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ
ആളകേളതട  നനിയമനവവം  കവതനവവം  സവംബനനിച  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  പഠനിചണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ
സമര്പനിക്കസ്ഥാന് സമനിതനിതയ നനികയസ്ഥാഗനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  അടുത്തെ മസ്ഥാസവംതതന്ന സമനിതനിയുതട
റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  ലഭത്യമസ്ഥാക്കനി പരനികശേസ്ഥാധനിചണ  അതനിനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ ക്രമസ്ത്രീകേരണങ്ങതളസ്ഥാരുക്കുവം.
തതവദദ്യുതനി  കബസ്ഥാര്ഡനില്  നനിന്നണ  നഷതപടസ്ഥാനനിടയുതണ്ടെന്നണ  കേരുതുന്ന  ഭൂമനി
തനിരനിതകേപനിടനിക്കസ്ഥാന് ആവശേത്യമസ്ഥായ നനിയമ നടപടനികേള്ക്കുവം സവംഘവം ക്രമസ്ത്രീകേരണങ്ങ
തളസ്ഥാരുക്കുതമന്നസ്ഥാണണ ഇതനിതന സവംബനനിചണ പറയസ്ഥാനളളതണ.

(10)  യു.പനി. സ്കൂള് തതഹസ്കൂളസ്ഥാക്കനി ഉയര്ത്തെല്

ശസ്ത്രീ  .    തകേ  .    രസ്ഥാജന് :  സര്,  എതന മണ്ഡലമസ്ഥായ ഒല്ലൂരണ  തനികേച്ചുവം  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
ക്കസ്ഥാരസ്ഥായ കേര്ഷകേര് ഉള്തപടുന്ന വളതര റനികമസ്ഥാട്ടസ്ഥായ ഒരു മലകയസ്ഥാര  കമഖലയസ്ഥാണണ.
അവനിതടയസ്ഥാണണ ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ യു.പനി.  സ്കൂള് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതണ.  ഇതണ കകേവലവം ഒരു
സ്കൂളനിതന  അപ്ഗ്രകഡഷനകവണ്ടെനി  മസ്ഥാത്രമുളളതല്ല.  എങ്കനില്  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട
മനനിക്കണ  ഇതു സവംബനനിചണ  ഒരു നനികവദനവം മസ്ഥാത്രകമ നല്കൂ.  വസ്ഥാഹന സഇൗകേരത്യവം
തസ്ത്രീതരയനില്ലസ്ഥാത്തെതുവം  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാധത്യതകേള്  ഏതറ  കുറഞ്ഞതുമസ്ഥായ  ഒരു
പ്രകദശേത്തെസ്ഥാണണ   ഏതസ്ഥാണ്ടെണ  283  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള്  പഠനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  യു.പനി.  സ്കൂള്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതണ.   യഥസ്ഥാര്തത്തെനില്  നടത്തെറ  പഞസ്ഥായത്തെനിലസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  സ്കൂള്
നനിലനനില്ക്കുന്നതണ.  നടത്തെറ  പഞസ്ഥായത്തെനില്  മതറ്റസ്ഥാരനിടത്തുവം  സര്ക്കസ്ഥാരനിതന
തതഹസ്കൂളകേള് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനില്ല. ഇഇൗ സലവം നടത്തെറ പഞസ്ഥായത്തെനിലസ്ഥാതണങ്കനിലവം
അതനികനസ്ഥാടണ  കചെര്ന്നുളള പസ്ഥാണകഞരനി-പുത്തൂര്  പഞസ്ഥായത്തുകേളകടയുവം  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട
പ്രകദശേങ്ങളസ്ഥായ  തവളളചസ്ഥാല്,  ദര്ഭ,  കേസ്ഥാളക്കുന്നണ,  പസ്ഥാപനിനനികശ്ശേരനി,  പയനവം,
ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ,  കചെരുവംകുഴനി,  മുരുക്കുവംകുണ്ടെണ,  വട്ടപസ്ഥാറ  അങ്ങതന  തുടങന്ന
ആദനിവസ്ഥാസനികേള് ഉള്തപതട തസ്ഥാമസനിച്ചുവരുന്ന വളതര റനികമസ്ഥാട്ടസ്ഥായ ഒരു പ്രകദശേത്തെസ്ഥാ  ണണ
ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ യു.പനി.  സ്കൂള് നനിലനനില്ക്കുന്നതണ.  ഈ സ്കൂളനില്നനിന്നണ  മസ്ഥാധവമവംഗലവം
ഗവണ്തമനണ  തതഹസ്കൂളനികലയണ  8   കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്റര്  ദൂരമുണ്ടെണ.  ഇഇൗ  പഞസ്ഥായത്തെനിതല
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മതറ്റസ്ഥാരു  തതഹസ്കൂളസ്ഥായ  പൂചട്ടനിയനികലയണ  12  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്റര്  ദൂരമുണ്ടെണ.  ഇതനിതന
തതസ്ഥാട്ടനിപ്പുറത്തുളള  പട്ടനിക്കസ്ഥാടണ  തതഹസ്കൂളനികലയണ  10  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്ററുവം,  പസ്ത്രീചനി
തതഹസ്കൂളനികലയണ  9  കേനികലസ്ഥാമസ്ത്രീറ്ററുവം  യസ്ഥാത്ര  തചെയ്തുകവണവം  എത്തെസ്ഥാന്.  അകങ്ങയണ
നന്നസ്ഥായറനിയസ്ഥാവന്ന സലമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല് ദൂരതത്തെക്കുറനിചണ ഞസ്ഥാന് വനിവരനികക്കണ്ടെതനില്ല.
അവനിതട  നനിന്നുവം  എട്ടണ  മണനിക്കുവം ഒന്പതര മണനിക്കുമനിടയനില് ഇഇൗ സ്കൂളകേളനികലയണ
കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  ആതകേയുളളതണ  മൂന്നണ  ബസ്സുകേള്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ.  അരമണനികര്  മുതല്
ഒകന്നകേസ്ഥാല്  മണനികര്  വതര  കേസ്ഥാത്തുനനിന്നസ്ഥാല്  മസ്ഥാത്രകമ  ഇഇൗ  സ്കൂളകേളനിതലത്തെസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക.  എന്നസ്ഥാല്  തതപ്രവറ്റണ  സ്കൂളകേളതട  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  യകഥഷവം  വരനികേയുവം
കപസ്ഥാകുകേയുവം  തചെയ്യുന്നുണ്ടെണ.   കകേരളത്തെനിതന  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമനനി
തപസ്ഥാതുവനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസത്തെനിതന  നനിലനനില്പനിനകവണ്ടെനി  അധനികേസ്ഥാരകമറ്റ  ദനിവസവം  മുതല്
വലനിയ  ഇടതപടല്  നടത്തുകേയസ്ഥാണണ.  ഇത്തെരവം  സസ്ഥാഹരത്യത്തെനില്  പണവം  കൂടുതല്
തചെലവസ്ഥാക്കനി  സക്വകേസ്ഥാരത്യ  സ്കൂളകേളനികലയണ  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കുട്ടനികേള്  നനിര്ബനനിതരസ്ഥാകുന്ന
സസ്ഥാഹചെരത്യമുണ്ടെണ.  മലകയസ്ഥാരത്തെനിതന എല്ലസ്ഥാ അപകേടങ്ങളവം,  കുറവകേളവം,  സസ്ഥാമത്തെനികേ
പരസ്ഥാധസ്ത്രീനതകേളമുളള  ഒരു  കകേന്ദ്രമസ്ഥാണനിതണ.  ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  യു.പനി.  സ്കൂളനിതന  നടത്തെറ  പഞസ്ഥായത്തെനില്  അനവദനിക്കുന്ന  ഏകേ
ഗവണ്തമനണ തതഹസ്കൂള് എന്ന നനിലവസ്ഥാരത്തെനികലയണ ഉയര്ത്തെണതമന്നതസ്ഥാണണ എതന
ആവശേത്യവം.  തപസ്ഥാതുവനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  കമഖലതയ  വല്ലസ്ഥാതത  കസ്നേഹനിക്കുകേയുവം
ഇടതപടുകേയുതമസ്ഥാതക്ക  തചെയ്യുകമസ്ഥാഴുവം  അങ്ങയുതട  പരസ്ഥാധസ്ത്രീനത  എനനിക്കറനിയസ്ഥാവം.
സക്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുവം സര്ക്കസ്ഥാരനിതന സസ്ഥാമത്തെനികേ പരസ്ഥാധസ്ത്രീനത കകേരളത്തെനില് ധനകേസ്ഥാരത്യ
വകുപ്പുമനനി തതന്ന തതവറ്റണ കപപര് അവതരനിപനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ ഇവനിതട സൂചെനിപനിചതസ്ഥാണണ.
ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ  യു.പനി.  സ്കൂള്  ഒരു  തതഹസ്കൂളസ്ഥാക്കനി  ഉയര്ത്തെണതമന്നസ്ഥാണണ  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂതട ഞസ്ഥാന് ആവശേത്യതപടുന്നതണ.

വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമനനി  (തപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവസ്ത്രീന്ദ്രനസ്ഥാഥണ)  :  സര്,  കകേരള
വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  ചെട്ടങ്ങള്  അദത്യസ്ഥായവം  5-ല്  പ്രതനിപസ്ഥാദനിചനിരനിക്കുന്ന  ചെട്ടങ്ങള്
പസ്ഥാലനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ മസ്ഥാത്രകമ സ്കൂളകേള് അപ്കഗ്രഡണ തചെയസ്ഥാന് കേഴനിയുകേയുളള.  പുതനിയ
സ്കൂളകേള് ആരവംഭനിക്കുന്നതുവം അപ്കഗ്രഡണ തചെയ്യുന്നതുവം വനിലക്കനിതക്കസ്ഥാണ്ടെണ ഒരു ഉത്തെരവണ
നനിലവനിലണ്ടെണ.  എന്നസ്ഥാല്  18-6-2015-തല  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  തതഹകക്കസ്ഥാടതനിയുതട
3060/2014-ാംനമര്  ഉത്തെരവണ  പ്രകേസ്ഥാരവവം  ഒരു  കൂട്ടവം  ഹര്ജനികേളനികന്മേലളള
വനിധനിനത്യസ്ഥായപ്രകേസ്ഥാരവവം  ഓകരസ്ഥാ  പ്രകദശേകത്തെയുവം  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ  ആവശേത്യകേത  സ്കൂള്
മസ്ഥാപനിവംഗനിതന  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്  വനിലയനിരുത്തെനി  പുതനിയ  സ്കൂളകേള്  ആരവംഭനിക്കു
ന്നതനിനവം  നനിലവനിലളളവ ഉയര്ത്തുന്നതനിനവം  ആവശേത്യമസ്ഥായ നടപടനി  സക്വസ്ത്രീകേരനിക്കണ
തമന്നസ്ഥാണണ.  ഇഇൗ  സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില്  എസണ.എസണ.എ-യുതട  കനതൃതക്വത്തെനില്  സ്കൂള്
മസ്ഥാപനിവംഗണ  നടത്തെനി വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ ആവശേത്യകേതയുളള സലങ്ങള് കേതണ്ടെത്തെനി കകേരള
വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ ചെട്ടങ്ങളനിതല അധത്യസ്ഥായവം 5 പ്രകേസ്ഥാരമുളള  വനിജസ്ഥാപനവം  പുറതപടുവനിചനിട്ടുണ്ടെണ.
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വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസത്തെനിതന  ആവശേത്യകേത  കേതണ്ടെത്തെനിയ  പ്രകദശേങ്ങതള  സവംബനനിചണ
ബനതപട്ടവരനില്നനിന്നണ  ആകക്ഷേപങ്ങളവം  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളവം ലഭത്യമസ്ഥാക്കനി  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ
ചെട്ടത്തെനില്  അനശേസ്ഥാസനിക്കുന്ന  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനതമടുത്തെണ
ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില് അന്തനിമ വനിജസ്ഥാപനവം പുറതപടുവനികക്കണ്ടെതുണ്ടെണ.  അതനിന കശേഷകമ
ഏതതസ്ഥാതക്ക സലങ്ങളനില് സ്കൂളകേള് അനവദനിക്കണതമന്നുവം ഏതതസ്ഥാതക്ക സ്കൂളകേള്
അപ്കഗ്രഡണ  തചെയണതമന്നുമുളള  അന്തനിമ  തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനതമടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയൂ.  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനില്  ഒല്ലൂര്  നനികയസ്ഥാജകേ  മണ്ഡലത്തെനിതല  നടത്തെറ  പഞസ്ഥായത്തെനില്  സനിതനി
തചെയ്യുന്ന  യു.പനി.  സ്കൂളസ്ഥാണണ  ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ  ഗവണ്തമനണ  യു.പനി.  സ്കൂള്.
2016-17  അദത്യയന വര്ഷത്തെനില് ഒന്നു മുതല് ഏഴു വതര  കസ്ഥാസ്സുകേളനിലസ്ഥായനി  160
വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള് ഇവനിതട പഠനവം നടത്തുന്നുണ്ടെണ. ആശേസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാടണ ഗവണ്തമനണ യു. പനി.
സ്കൂള്,  തതഹസ്കൂളസ്ഥാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതണ  ഇഇൗ  പ്രകദശേതത്തെ  വനിദത്യസ്ഥാര്തനികേള്ക്കണ
ഗുണവംതചെയ്യുന്നതസ്ഥാണണ.  തകേ.ഇ.ആര്.-തല  വത്യവസയനസരനിചണ  തതഹസ്കൂളസ്ഥാക്കനി
ഉയര്ത്തെസ്ഥാനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ  ഭഇൗതനികേ  സസ്ഥാഹചെരത്യവം  ലഭത്യമസ്ഥാകകേണ്ടെതു ണ്ടെണ.  കൂടസ്ഥാതത
വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ ആവശേത്യകേത കേതണ്ടെത്തെനി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ കേരടണ അന്തനിമ വനിജസ്ഥാപനവം
പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചുവരുന്നു.  

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസണ :  സര്, ഞസ്ഥാന് ഒരു ക്രമപ്രശ്നവം എഴുതനി തന്നനിട്ടുണ്ടെണ.

മനി  .    തഡപപ്യൂട്ടനി  സസ്ത്രീക്കര് :  അങ്ങണ  നല്കേനിയ കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസനില് ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്ന
വനിഷയവം സവംബനനിചണ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ സമര്പണവം കേഴനിഞ്ഞണ പറയസ്ഥാവം.

V.  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ സമര്പണവം

1.  2016-തല കകേരള തനല്വയല് തണസ്ത്രീര്ത്തെട സവംരക്ഷേണ (കഭദഗതനി)
ബനില്ലനിതന സവംബനനിച സബ്ജക്ടണ കേമനിറ്റനി റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ

റവനപ്യൂവവം ഭവനനനിര്മസ്ഥാണവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
2016-തല  കകേരള  തനല്വയല്  തണസ്ത്രീര്ത്തെട  സവംരക്ഷേണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലനിതന
സവംബനനിച  സബ്ജക്ടണ  കേമനിറ്റനി  II-തന  റനികപസ്ഥാര്ട്ടുവം  സബ്ജക്ടണ  കേമനിറ്റനി  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ
തചെയപ്രകേസ്ഥാരമുളള ബനില്ലുവം സമനിതനി തചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായ ഞസ്ഥാന് സമര്പനിക്കുന്നു.

2.   സബ്ജക്ടണ കേമനിറ്റനി XIV-തന 2016-തല കകേരള അഭനിഭസ്ഥാഷകേ കക്ഷേമനനിധനി
(കഭദഗതനി) ബനില്ലുവം 2016-തല കകേരള 
കകേസ്ഥാര്ട്ടണ ഫസ്ത്രീസുവം വത്യവഹസ്ഥാരസലയുവം 

(കഭദഗതനി) ബനില്ലുവം

ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി ശസ്ത്രീ  .   എ  .   പ്രദസ്ത്രീപണ കുമസ്ഥാര് : സര്, 2016-തല
കകേരള  അഭനിഭസ്ഥാഷകേ  കക്ഷേമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2016-തല  കകേരള  കകേസ്ഥാര്ട്ടണ
ഫസ്ത്രീസുവം  വത്യവഹസ്ഥാരസലയുവം  (കഭദഗതനി)  ബനില്  എന്നനിവ  സവംബനനിച  സബ്ജക്ടണ
കേമനിറ്റനി  റനികപസ്ഥാര്ട്ടുകേളവം,  കേമനിറ്റനി  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  തചെയപ്രകേസ്ഥാരമുളള  ബനില്ലുകേളവം  കേമനിറ്റനി
അദത്യക്ഷേനസ്ഥായ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മുഖത്യമനനിക്കുകവണ്ടെനി ഞസ്ഥാന് സമര്പനിക്കുന്നു.

മനി  .  തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് : റനികപസ്ഥാര്ട്ടുകേള് സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നു.
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VI.  റൂളനിവംഗണ

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതസ്ഥാമസണ എവം  .  എല്  .  എ  .-  യുതട ക്രമപ്രശ്നവം 

മനി  .    തഡപപ്യൂട്ടനി  സസ്ത്രീക്കര് :  ശസ്ത്രീ.  പനി.  ടനി.  കതസ്ഥാമസണ  നല്കേനിയ  കനസ്ഥാട്ടസ്ത്രീസനില്

ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരത്യവം  ചെട്ടവം  303-തന പരനിധനിയനില് വരുന്നതല്ല.  അതണ  സഭയ്ക്കു

പുറത്തെണ  നടത്തെനിയ  ഒരു  പ്രസ്തസ്ഥാവന  സവംബനനിച  വനിഷയമസ്ഥാണണ.   നനിയമസഭസ്ഥാ

ചെട്ടത്തെനിതലകയസ്ഥാ ഭരണഘടനയനിതലകയസ്ഥാ വത്യവസകേതള സവംബനനിച്ചുളള ഏതതങ്കനിലവം

ക്രമപ്രശ്നമല്ലസ്ഥാത്തെതനിനസ്ഥാല് ഇതണ അനവദനസ്ത്രീയമല്ല.  

12.00 Noon]

VII. അനഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേസ്ഥാവംഗങ്ങളതട കേസ്ഥാരത്യവം

1.  അനഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ ബനില്ലുകേളവം പ്രകമയങ്ങളവം സവംബനനിച 

സമനിതനിയുതട നസ്ഥാലസ്ഥാമതണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    എവം  .    ആരനിഫണ :  സര്,  അനഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ ബനില്ലുകേളവം  പ്രകമയങ്ങളവം

സവംബനനിച സമനിതനിയുതട  നസ്ഥാലസ്ഥാമതണ  റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ  അവംഗസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്ന പ്രകമയവം

ഞസ്ഥാന് അവതനിരനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   എന്  .   ഷവംസസ്ത്രീര് : സര്, ഞസ്ഥാന് പ്രകമയതത്തെ പനിന്തസ്ഥാങന്നു.

മനി  .    തഡപപ്യൂട്ടനി  സസ്ത്രീക്കര്:   അനഇൗകദത്യസ്ഥാഗനികേ  ബനില്ലുകേളവം  പ്രകമയങ്ങളവം

സവംബനനിച  സമനിതനിയുതട നസ്ഥാലസ്ഥാമതണ റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ സഭ അവംഗസ്ത്രീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു. 

2.  തസ്ഥാതഴപറയുന്ന ബനില്ലുകേളതട അവതരണസ്ഥാനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള്

(i) 2016-  തല  കകേരള  കഹസ്ഥാസനിറ്റല്  തഡവലപ്തമനണ  തസസ്ഥാവസറ്റനി ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരുതട

കവതനവവം ആനകൂലത്യങ്ങളവം കസവന വത്യവസയുവം 

നനിശ്ചയനിക്കല് ബനില് 

ശസ്ത്രീ  .    ബനി  .    സതത്യന് :  സര്, 2016-തല കകേരള കഹസ്ഥാസനിറ്റല് തഡവലപണ തമനണ

തസസ്ഥാതതസറ്റനി  ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരുതട  കവതനവവം  ആനകൂലത്യങ്ങളവം  കസവന  വത്യവസയുവം

നനിശ്ചയനിക്കല്  ബനില്ലനിതന  അവതരണസ്ഥാനമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയവം  ഞസ്ഥാന്  അവതരനിപനി

ക്കുന്നു.

ശസ്ത്രീ  .   റ്റനി  .   വനി  .   രസ്ഥാകജഷണ :  സര്, ഞസ്ഥാന് പ്രകമയതത്തെ പനിന്തസ്ഥാങന്നു.
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ആകരസ്ഥാഗത്യവവം  സസ്ഥാമൂഹത്യനസ്ത്രീതനിയുവം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടെനി  വനിദത്യസ്ഥാഭത്യസ്ഥാസ
വകുപ്പുമനനി  (തപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവസ്ത്രീന്ദ്രനസ്ഥാഥണ):  സര്,  കഹസ്ഥാസനിറ്റല്  തഡവലപണ തമനണ
തസസ്ഥാവസറ്റനി പല ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാതരയുവം നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  അവരുതട ജസ്ത്രീവനിതപ്രശ്നങ്ങളവം
ലഭനിക്കുന്ന ആനകൂലത്യങ്ങളതമസ്ഥാതക്ക പരനികശേസ്ഥാധനിചസ്ഥാല്  വളതര ബുദനിമുട്ടനഭവനിക്കുന്നുതണ്ടെന്നണ
കബസ്ഥാധത്യമസ്ഥാകുവം.   പകക്ഷേ ആ ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാതര കഹസ്ഥാസനിറ്റല് തഡവലപ്തമനണ  കേമനിറ്റനി
നനിയമനിചതണ  വത്യവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ  രസ്ത്രീതനിയനിലവം   സസ്ഥാമൂഹത്യ  സവംവരണവവം  തമറനിറവം
അനസരനിചല്ല.  ഇഇൗ  ബനില്ലുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  അവര്ക്കണ  സനിരവം  കജസ്ഥാലനിസക്വഭസ്ഥാവവം  തതകേവരു
തമന്നതനിനസ്ഥാല് അതണ നനിയമസ്ഥാനസൃതമല്ല.  കേരസ്ഥാര് വത്യവസയനില് കജസ്ഥാലനി തചെയ്യുന്നവര്
ക്കുള്ള  ആനകൂലത്യങ്ങള്  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  പ്രഖത്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുവം
ആശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനിയുതട സസ്ഥാമത്തെനികേ സനിതനിക്കനസൃതമസ്ഥായനി അതനില്
മസ്ഥാറ്റവംവരുത്തുകേയുവം  തചെയ്യുന്നതനിനസ്ഥാല് ഇഇൗ  ബനില്ലനിനണ  പ്രസകനിയനില്ല.  ആയതനിനസ്ഥാല്
ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനിനസ്ഥായനി ഒരു പ്രകതത്യകേ ബനില്ലനിതന ആവശേത്യമുതണ്ടെന്നണ കതസ്ഥാന്നുന്നനില്ല.

ശസ്ത്രീ  .   ബനി  .   സതത്യന് : സര്, സവംസസ്ഥാനതത്തെ  ആശുപത്രനികേളനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
കഹസ്ഥാസനിറ്റല്  തഡവലപ്തമനണ  തസസ്ഥാവസറ്റനി  (എചണ.ഡനി.എസണ.)കേളവം   കഹസ്ഥാസനിറ്റല്
മസ്ഥാകനജണ തമനണ കേമനിറ്റനി  (എചണ.എവം.സനി.)കേളവം  വത്യവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായനി നനിലവനില് വന്ന
സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണണ.  കഡസ്ഥാക്ടര്  തകേ.  എവം.  തതപ  തചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായ  കേമനിറ്റനിയുതട
ശേനിപസ്ഥാര്ശേയനികന്മേല്  29-1-1983-ല്  ജനി.ഒ.(എവംഎസണ.)  26/83/എചണ.ഡനി.എസണ.
ഉത്തെരവണ  പ്രകേസ്ഥാരവം  നനിലവനില്  വന്നവയസ്ഥാണനിതണ.  തമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്
ആശുപത്രനി   തഡവലപ്തമനണ  തസസ്ഥാതതസറ്റനിതയന്ന  നനിലയനിലവം  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപത്രനി
മുതല്  തസ്ഥാകഴസ്ഥാട്ടുളള  ആശുപത്രനികേളനില്  ആശുപത്രനി  മസ്ഥാകനജുതമനണ  കേമനിറ്റനിതയന്ന
നനിലയനിലമസ്ഥാണണ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതണ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ആശുപത്രനികേളനിതല  ഇന്നതത്തെ
അവസ നമുക്കറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ. സര്ക്കസ്ഥാര് ആശുപത്രനികേളനില് സര്ക്കസ്ഥാര് എകണതചെക്കറനില്
നനിന്നണ ലഭനിക്കുന്നതുവം പദതനികയതരമസ്ഥായനി ലഭനിക്കുന്ന ഫണ്ടുകേളവം മസ്ഥാത്രവം ഉപകയസ്ഥാഗനിചണ
തമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജണ  മുതല് പനി.എചണ.സനി.  വതരയുള്ള ആകരസ്ഥാഗത്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിതല
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ആവശേത്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല എന്നതണ വസ്തുതയസ്ഥാണണ.
ഇതണ മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിട്ടസ്ഥാണണ വനിശേക്വപ്രശേസ്തനസ്ഥായ കഡസ്ഥാ.  തകേ.  എന്.  തതപ അദത്യക്ഷേ
നസ്ഥായുള്ള തതഹപവ്വര് കേമനിറ്റനിയുതട റനികപസ്ഥാര്ട്ടണ പ്രകേസ്ഥാരവം ഇഇൗ സമനിതനികേള് നനിലവനില്
വന്നതണ.  ലകബസ്ഥാറട്ടറനി,  തമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേസ്ഥാര്,  സസ്ഥാനനിവംഗണ  തസനര്,  ആശുപത്രനി
ക്കസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ  പലതുവം  നത്യസ്ഥായമസ്ഥായ  വനിലയണ  നല്കേല്  ഇവയനിലൂതടയസ്ഥാണണ  പ്രധസ്ഥാന
വരുമസ്ഥാനമസ്ഥാര്ഗ്ഗവം  കേതണ്ടെത്തുന്നതണ.  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളക്ടര്  തചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായുവം  ആശുപത്രനി
സൂപ്രണ്ടെണ തസക്രട്ടറനിയസ്ഥായുവം എവം.പനി.-മസ്ഥാര്,  എവം.എല്.എ.-മസ്ഥാര്, രസ്ഥാഷസ്ത്രീയപസ്ഥാര്ട്ടനികേളതട
പ്രതനിനനിധനികേള്,  സസ്ഥാമൂഹത്യ-സന്നദസവംഘടനകേളതട പ്രതനിനനിധനികേള് ഇവതരല്ലസ്ഥാവകരയുവം
ഉള്തപടുത്തെനിതക്കസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ കഹസ്ഥാസനിറ്റല് തഡവലപ്തമനണ  തസസ്ഥാതതസറ്റനി തമഡനിക്കല്
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കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതണ.  തസ്ഥാലൂക്കസ്ഥാശുപത്രനികേളനില്  മുനനിസനിപല്
തചെയര്മസ്ഥാന്  തചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായുവം  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണ്ടെണ  തസക്രട്ടറനിയസ്ഥായുവം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളവം  സസ്ഥാമൂഹത്യ-സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേ  രവംഗത്തെണ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവരുവം
അവംഗങ്ങളസ്ഥായുമസ്ഥാണണ  പ്രവര്ത്തെനിച്ചുവരുന്നതണ.  ഇഇൗ  സമനിതനികേളസ്ഥാണണ  തമഡനിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജണ  മുതല്  പനി.എചണ.സനി.  വതരയുള്ള  സസ്ഥാപനങ്ങളതട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
ഏകകേസ്ഥാപനിപനിചണ  തകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതണ.  ഇഇൗ  സമനിതനികേളതട  ആശയത്തെനിലവം
നനിയനണത്തെനിലമസ്ഥാണണ  ആശുപത്രനിയുതട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  അവകലസ്ഥാകേനവം
തചെയ്യുകേയുവം തതദനവംദനിന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടത്തെനിതക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുകേയുവം തചെയ്യുന്നതണ.
നനിര്ഭസ്ഥാഗത്യവശേസ്ഥാല്  ഇകപസ്ഥാള്  ഇഇൗ  സമനിതനികേള്  കൂടസ്ഥാറനില്ല.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  എടുക്കുന്ന
തസ്ത്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള് ഫലപ്രദമസ്ഥായനി നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നനില്ല.  ഇഇൗ സമനിതനിക്കണ പുറതമ
നനിലവനില്  ഒരു  എകനികേപ്യൂട്ടസ്ത്രീവണ  കേമനിറ്റനികൂടനി  രൂപസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതതല്ലസ്ഥാവം  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങതള  ശേകനിതപടുത്തുന്നതനിനസ്ഥാണണ  എന്നസ്ഥാണണ  നമള്
മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതണ.  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളക്ടര്മസ്ഥാര്  തചെയര്മസ്ഥാനവം  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണ്ടുമസ്ഥാര്
തസക്രട്ടറനിയുമസ്ഥായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  സമനിതനികേളനിതല  അവംഗങ്ങള്  നമ്മുതട
പ്രനിയതപട്ട ജനപ്രതനിനനിധനികേളസ്ഥാണണ. അവനിതടയുള്ള  ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരുതട അവസ വളതര
ദയനസ്ത്രീയമസ്ഥാണണ. ഇഇൗ ബനില്ലനിലൂതട ഈ പ്രശ്നമസ്ഥാണണ സഭയുതട ശദയനില് തകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന്
ഞസ്ഥാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതണ. ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹത്തെനിലവം നനിലവനിലനില്ലസ്ഥാത്തെ തരത്തെനിലസ്ഥാണണ
ഇവരുതട കസവന കവതന വത്യവസകേള് നടപനിലസ്ഥാക്കനിവരുന്നതണ.  സര്ക്കസ്ഥാരനിനണ ഒരു
ബസ്ഥാധത്യതയുമനില്ല.  വരുമസ്ഥാന  വര്ദനവണ  വരുത്തെനി  തമചതപട്ട  നനിലയനില്  ഈ
സസ്ഥാപനങ്ങതള മസ്ഥാറ്റസ്ഥാനവം നത്യസ്ഥായമസ്ഥായ കവതനവം നല്കേസ്ഥാനവം സസ്ഥാധനിക്കുവം.  

സക്വസ്ഥാതനത്യത്തെനിനണ മുമ്പുതതന്ന തതസ്ഥാഴനില് നനിയമങ്ങളള്ള രസ്ഥാജത്യമസ്ഥാണണ നമ്മുകടതണ.
സക്വസ്ഥാതനത്യസ്ഥാനന്തരവം  1948-ല്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ഡനിസപ്യൂട്ടണ  ആക്ടണ  നനിലവനില്  വന്നു.
അതുകപസ്ഥാതല വര്ക്കണതമന് കകേസ്ഥാമന്കസഷന് ആക്ടണ പല നനിയമങ്ങളവം ഇവനിതട പല
സന്ദര്ഭങ്ങളനിലസ്ഥായനി നടപസ്ഥാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെണ.  ഈ നനിയമങ്ങളനിതലല്ലസ്ഥാവം  പരമപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായനി
സൂചെനിപനിക്കുന്നതണ  തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളതട  കക്ഷേമതത്തെ  സവംബനനിചസ്ഥാണണ.  അവര്
സനിരകമസ്ഥാ  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേകമസ്ഥാ  കേരസ്ഥാര്  വത്യവസയനികലസ്ഥാ  ഏതണ  രസ്ത്രീതനിയനിലളള
ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥായസ്ഥാലവം തതസ്ഥാഴനില് നനിയമപ്രകേസ്ഥാരവം അവര്ക്കണ നല്കകേണ്ടെ ആനകൂലത്യങ്ങള്
നനികഷധനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ  ഇവനിതട  ഇങ്ങതനതയസ്ഥാരു  നനിയമവം
തകേസ്ഥാണ്ടുവകരണ്ടെ  അവസ  വന്നതണ.  ഏതസ്ഥാണ്ടെണ  അയസ്ഥായനിരകത്തെസ്ഥാളവംവരുന്ന
ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥാണണ എല്ലസ്ഥാ തമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളനിലവം മറ്റണ  ആശുപത്രനികേളനിലമസ്ഥായനി
പലതരത്തെനിലള്ള  കജസ്ഥാലനികേള്  തചെയ്തുവരുന്നതണ  എന്നസ്ഥാണണ  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതണ.
കസ്ത്രീനനിവംഗണ  വനിഭസ്ഥാഗത്തെനില് ഭൂരനിപക്ഷേവവം സസ്ത്രീകേളവം  വനികേലസ്ഥാവംഗരുവം വനിധവകേളതമസ്ഥാതക്ക
യസ്ഥാണുള്ളതണ.  ശുചെസ്ത്രീകേരണവം മുതല് സസ്ഥാകങ്കതനികേമസ്ഥായ കജസ്ഥാലനികേള്വതര തചെയ്തുവരുന്ന
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ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥാണണ  ഇവര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  മനനി  സൂചെനിപനിചതുകപസ്ഥാതല  ഒരു
വത്യവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗത്തെനിലൂതടയല്ലസ്ഥാതത  വന്നനിട്ടുള്ളവരസ്ഥാണനിവര്.  മറ്റണ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗ
ങ്ങളനില്ലസ്ഥാതത ഇവനിതട എത്തെനികചര്ന്നവതര ഇങ്ങതനതതന്ന നനിലനനിര്ത്തെനി കപസ്ഥാകേണകമസ്ഥാ?
വര്ഷങ്ങള് ഇത്രയുവം പനിന്നനിട്ടനിട്ടുവം  ഇവനിതട  സൂചെനിപനിചതുകപസ്ഥാതല  1983  മുതല് ഇഇൗ
ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാര്  കജസ്ഥാലനി  തചെയ്തുവരനികേയസ്ഥാണണ.  ഇതനില്  പലരുവം  അന്പത്തെനിയഞ്ചുവം
അന്പത്തെനിയസ്ഥാറുവം  വയസണ  കേഴനിയുകമസ്ഥാള്  ഒരസ്ഥാനകൂലത്യവവം  ലഭനിക്കസ്ഥാതതയസ്ഥാണണ
പനിരനിഞ്ഞണ കപസ്ഥാകുന്നതണ.  അതനിനവം ഒരു നനിയമമനില്ല.  

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   പ്രദസ്ത്രീപ്കുമസ്ഥാര്: സര്, ഈ ബനില്ലുമസ്ഥായനി ബനതപട്ടുള്ള ഗവണ്തമനനിതന
നനിലപസ്ഥാടണ ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട മനനി സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടെസ്ഥായനി.   തമറനികറ്റസ്ഥാ മറ്റണ സവംവരണ
മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങകളസ്ഥാ  ഇല്ലസ്ഥാതത  നനിയമനിക്കതപട്ടതനിനസ്ഥാല്   ഈ  ബനില്
പ്രസ്ഥാബലത്യത്തെനില്വന്നസ്ഥാല്  ഇവര്ക്കണ  സനിരനനിയമനവം  ലഭനിക്കുവം.    അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ
അങ്ങതനതയസ്ഥാരു  ബനില്ലനിതന  ആവശേത്യമനിതല്ലന്നണ  പറഞ.  ഈ  പറഞ്ഞ  നനിയമന
ങ്ങതളല്ലസ്ഥാവം നടത്തുന്നതണ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉത്തെരവനസരനിചണ രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കതപട്ട ആശുപത്രനി
വനികേസന  തസസ്ഥാവസറ്റനിയസ്ഥാണണ.   തപസ്ഥാതുപണമസ്ഥാണണ  ഇവര്ക്കണ  ശേമളമസ്ഥായുവം  മറ്റണ
ആനകൂലത്യമസ്ഥായുവം നല്കുന്നതണ.  ഈ രവംഗത്തെണ ഒരു അരസ്ഥാജകേതക്വവം,  വത്യവസയനില്ലസ്ഥായ്മ
തുടരസ്ഥാന് മസ്ഥാത്രകമ ഇകപസ്ഥാഴുളള സസ്ഥാഹചെരത്യവം സഹസ്ഥായകേമസ്ഥാകൂ.  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട അവംഗവം
തകേസ്ഥാണ്ടുവന്ന  ബനില്  നനിയമമസ്ഥായസ്ഥാല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉത്തെരവനസരനിചണ  രൂപസ്ത്രീകേരനിച
തസസ്ഥാവസറ്റനി നനിയമനിച ആയനിരക്കണക്കനിനണ തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് തതസ്ഥാഴനിതലടുക്കുന്ന ആ
കമഖലയനില് ഒരു വത്യവസയുണ്ടെസ്ഥാകുവം. തമറനിറവം മറ്റണ സവംവരണതതക്വങ്ങളവം അനസരനിചണ
റനിക്രൂട്ടണതചെയവരുവം  ഇവനിതട  കജസ്ഥാലനി  തചെയ്യുന്നുതണ്ടെങ്കനിലവം  ആശുപത്രനി  കമഖലയനില്
മനഷത്യപകറ്റസ്ഥാതട  കേഠനിനകജസ്ഥാലനി  തചെയ്യുന്നവതര  കഹസ്ഥാസനിറ്റല്  തഡവലപ്തമനണ
ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി നനിയമനിക്കണവം.  

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് : പസ്ത്രീസണ......  ഇതണ ബനില്ലസ്ഥാണണ.  

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    പ്രദസ്ത്രീപ്കുമസ്ഥാര് :  സര്,  ഞസ്ഥാന്  പറയതട്ട.  ഇതതസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാനതപട്ട
വനിഷയമസ്ഥാണണ.  ഇന്നണ പത്തെര മണനി മുതല് ബനില് ചെര്ച തചെകയണ്ടെതസ്ഥാണണ.  ബനില്
അവതരനിപനിക്കസ്ഥാന്  നനിരവധനി  അവംഗങ്ങള്  കേസ്ഥാത്തെനിരനിക്കുന്നുണ്ടെണ.  യഥസ്ഥാര്തത്തെനില്
എല്ലസ്ഥാ തവള്ളനിയസ്ഥാഴ്ചകേളനിലവം അവംഗങ്ങളതട അവകേസ്ഥാശേങ്ങള്  നനികഷധനിക്കതപടുകേയസ്ഥാണണ
തചെയ്യുന്നതണ.  ഇന്നണ  എട്ടണ  ബനില് അവതരനിപനിക്കസ്ഥാനണ്ടെണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഗവണ്തമനണ
ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്  പുനദുഃപരനികശേസ്ഥാധന  നടകത്തെണ്ടെതുണ്ടെണ.  ശസ്ത്രീ.  ബനി.  സതത്യന്
തകേസ്ഥാണ്ടുവന്ന  ബനില്ലനിനണ  എതന്തങ്കനിലവം  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേളതണ്ടെങ്കനില്  ആ  നപ്യൂനതകേള്
പരനിഹരനിച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഔകദത്യസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി  നനിയമവം  തകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണവം.  
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മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് : പസ്ത്രീസണ കേണ്ക്ലൂഡണ. 

ശസ്ത്രീ  .    ബനി  .    സതത്യന് :  സര്,  നമുതക്കല്ലസ്ഥാവം പ്രനിയങ്കരനസ്ഥായ ശസ്ത്രീ.  പ്രദസ്ത്രീപണ കുമസ്ഥാര്

ഈ കമഖലതയ പ്രതനിനനിധസ്ത്രീകേരനിക്കുന്ന സവംഘടനയുതട  പ്രസനിഡനസ്ഥാണണ.   അകദ്ദേഹ

ത്തെനിതന അഭനിപ്രസ്ഥായവംകൂടനി  കേണക്കനിതലടുത്തുതകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാണണ ഞസ്ഥാനനിതണ  അവതരനിപനിക്കുന്നതണ.

ഇതണ  വളതര  ഗഇൗരവതരമസ്ഥായ  വനിഷയമസ്ഥാണണ.  അസവംഘടനിത  വനിഭസ്ഥാഗത്തെനില്തപടുന്ന

വരുതട  എണവം  കുറവസ്ഥായനിരനിക്കസ്ഥാവം.  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ജസ്ത്രീവനിതതചലവണ  ഈ

ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരുതട കുടുവംബങ്ങള്ക്കണ തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നനില്ല.  സവംഘടനിത വനിഭസ്ഥാഗത്തെനില്

തപടുന്നവരുതട  നത്യസ്ഥായമസ്ഥായ  കസവന-കവതന  വത്യവസകേള്  അവംഗസ്ത്രീകേരനിച്ചുതകേസ്ഥാടുക്കു

ന്നുണ്ടെണ.  അസവംഘടനിത വനിഭസ്ഥാഗവം തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേതള  സവംബനനിചണ സര്ക്കസ്ഥാരനിനണ ഒരു

ബസ്ഥാധത്യതയുമനികല്ല;  നത്യസ്ഥായമസ്ഥായ  കവതനവം  ലഭനിക്കകണ്ടെ?  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഞസ്ഥാനനിതണ

വസ്ത്രീണ്ടുവം  പ്രസണ  തചെയ്യുകേയസ്ഥാണണ.  നനിയമസഭയനിലവം  തസക്രകട്ടറനിയറ്റനിലതമല്ലസ്ഥാവം  ലസ്ഥാസ്റ്റേണ

കഗ്രഡസ്ഥായനി  പത്തുവര്ഷവം  തുടര്ചയസ്ഥായനി  കജസ്ഥാലനി  തചെയവരുണ്ടെണ.  അവര്ക്കണ  പനിന്നസ്ത്രീടണ

സനിരനനിയമനവം  നല്കേസ്ഥാറുണ്ടെണ.  ഇക്കസ്ഥാരത്യവം  ഞസ്ഥാന്  അങ്ങയുതട  ശദയനില്

തകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയസ്ഥാണണ. അങ്ങണ കദവസക്വവം കബസ്ഥാര്ഡണ തമമറസ്ഥായുവം ഒരു പ്രധസ്ഥാന സസ്ഥാപന

ത്തെനിതന അദത്യക്ഷേനസ്ഥായുവം ദസ്ത്രീര്ഘകേസ്ഥാലവം കസവനമനഷനിച വത്യകനിയസ്ഥാണണ.  എവംകപസ്ഥായ്തമനണ

എകണകചെഞണ  മുകഖനയസ്ഥായസ്ഥാലവം  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ  രസ്ത്രീതനിയനിലസ്ഥായസ്ഥാലവം  പത്തുവര്ഷവം

കസവനമനഷനിചവതര മസ്ഥാനഷനികേ പരനിഗണനയുതട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില് സനിരതപടു

ത്തെസ്ഥാറനികല്ല? ഇവതരയുവം  സര്ക്കസ്ഥാര് ജസ്ത്രീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി പരനിഗണനിക്കുന്നുണ്ടെണ. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്:  അങ്ങണ ചെര്ച തുടരുന്നുകണ്ടെസ്ഥാ? 

ശസ്ത്രീ  .   ബനി  .   സതത്യന്: സര്,  ഞസ്ഥാന് ചെര്ച തുടരുകേയസ്ഥാണണ. ഇനനി   എകപസ്ഥാഴസ്ഥാണണ

അവസരവം ലഭനിക്കുന്നതതന്നണ അറനിയനില്ല.  ഈ വനിഷയത്തെനില് ഇത്തെരതമസ്ഥാരു  മറുപടനി

പറഞ്ഞണ   എങ്ങതനയസ്ഥാണനിതണ  നനിഷ്കരുണവം  അവസസ്ഥാനനിപനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതണ.

എന്തസ്ഥായസ്ഥാലവം ഇക്കസ്ഥാരത്യവം ബനതപട്ട വകുപ്പുമനനിയുതട ശദയനില്തപടുത്തുകേയസ്ഥാണണ.

ഇതണ വളതര ഗഇൗരവമസ്ഥായ വനിഷയമസ്ഥാണണ.  ഈ കമഖലതയ സവംബനനിചണ പഠനിക്കസ്ഥാനവം

മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനവം  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്  നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനമുള്ള  നടപടനി  അങ്ങയുതട  ഭസ്ഥാഗത്തു

നനിന്നുണ്ടെസ്ഥാകേണവം. ചെര്ച തുടരസ്ഥാതമന്നണ പറഞ്ഞ സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില് തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി

ഞസ്ഥാന് ഇതനില്നനിന്നണ വനിരമനിക്കുന്നു. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :   പ്രസ്തുത ബനില്ലനികന്മേലളള ചെര്ച തുടരസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ.

(ചെര്ച തുടരുവം)
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(ii)  2016-  തല കകേരള പഴവം  ,   പചക്കറനി വനിഷവനിമുകമസ്ഥാക്കലവം ഗുണനനിലവസ്ഥാര
നനിയനണവവം അകതസ്ഥാറനിറ്റനി രൂപസ്ത്രീകേരണ ബനില് 

ശസ്ത്രീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജഷണ :  സര്,  2016-തല  കകേരള  പഴവം,  പചക്കറനി  വനിഷ
വനിമുകമസ്ഥാക്കലവം ഗുണനനിലവസ്ഥാര നനിയനണവവം അകതസ്ഥാറനിറ്റനി രൂപസ്ത്രീകേരണ ബനില്ലനിതന
അവതരണസ്ഥാനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയവം ഞസ്ഥാന് അവതരനിപനിക്കുന്നു. 

ശസ്ത്രീ  .   എ  .   പ്രദസ്ത്രീപണ കുമസ്ഥാര് : സര്,  ഞസ്ഥാന് പ്രകമയതത്തെ പനിന്തസ്ഥാങന്നു. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടെനി  ഭക്ഷേത്യവവം  സനിവനില്  സവപസുവം  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    തനികലസ്ഥാത്തെമന്)  :   സര്,  സവംസസ്ഥാനത്തെണ  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്ന  ഭക്ഷേത്യ
പദസ്ഥാര്തങ്ങളതട ഗുണനനിലവസ്ഥാരവം ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതനിനണ ഭക്ഷേത്യ സുരക്ഷേസ്ഥാ കേമസ്ത്രീഷണറുതട
കനതൃതക്വത്തെനില് ശേകമസ്ഥായ സവംവനിധസ്ഥാനവം നനിലവനിലണ്ടെണ.  2006-തല ഭക്ഷേത്യ സുരക്ഷേസ്ഥാ
ഗുണനനിലവസ്ഥാര  നനിയമത്തെനിലവം  അനബന  ചെട്ടങ്ങളനിലവം  അനശേസ്ഥാസനിക്കുന്ന പ്രകേസ്ഥാര
മുള്ള എല്ലസ്ഥാ ഗുണനനിലവസ്ഥാര നനിയനണ ഉപസ്ഥാധനികേളവം ടനി സവംവനിധസ്ഥാനവം വഴനി നടപസ്ഥാക്കനി
വരുന്നുണ്ടെണ.  ഭക്ഷേത്യസുരക്ഷേസ്ഥാ  കേമസ്ത്രീഷണറുതട  നനിയനണത്തെനിലള്ള  അനലറ്റനിക്കല്
ലസ്ഥാബുകേളനില്  പചക്കറനികേളതട  സസ്ഥാമനിള്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്നതനിനള്ള  അതത്യസ്ഥാധുനനികേ
ഉപകേരണവം  സസ്ഥാപനിചനിട്ടുണ്ടെണ.   കൂടസ്ഥാതത  തവള്ളസ്ഥായണനി  കേസ്ഥാര്ഷനികേ  കകേസ്ഥാകളജനില്
ഗുണനനിലവസ്ഥാരവം  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതനിനള്ള  ഉന്നത  നനിലവസ്ഥാരത്തെനിലള്ള  പരനികശേസ്ഥാധനസ്ഥാ
സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങളവം  നനിലവനിലണ്ടെണ.   ഇത്തെരവം  പരനികശേസ്ഥാധനസ്ഥാ  സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  വഴനി
സവംസസ്ഥാനത്തെണ  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്ന  പഴവം,  പചക്കറനി  എന്നനിവയനിതല  വനിഷസ്ഥാവംശേ
ത്തെനിതന  കതസ്ഥാതണ  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനവം  പൂര്ണമസ്ഥായുവം  ഭക്ഷേത്യകയസ്ഥാഗത്യമസ്ഥാതണന്നണ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനവം  ഉന്നതനനിലവസ്ഥാരത്തെനിലള്ള  സവംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  നനിലവനിലണ്ടെണ.
സവംസസ്ഥാനതത്തെ  വര്ദനിച  കതസ്ഥാതനിലള്ള  ഉപകഭസ്ഥാഗവവം  ഉല്പസ്ഥാദനത്തെനിതല  കുറവവം
പരനിഗണനിചണ  സുരക്ഷേനിതമസ്ഥായ  പഴവം,  പചക്കറനി  ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  വജവകൃഷനി
പരനികപസ്ഥാഷനിപനിക്കുന്ന  പല  പദതനികേളവം  കൃഷനി  വകുപണ,  കഹസ്ഥാര്ട്ടനിക്കള്ചര്,
വനി.എഫണ.പനി.സനി.തകേ.  എന്നനിവ  മുകഖന  നടപനിലസ്ഥാക്കനിവരുന്നു.  കമല്  സസ്ഥാഹചെരത്യ
ത്തെനില് ഭക്ഷേത്യകയസ്ഥാഗത്യവവം സുരക്ഷേനിതവമസ്ഥായ പഴവം, പചക്കറനി എന്നനിവ സവംസസ്ഥാനത്തെണ
ലഭത്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  രണ്ടെണ  തരത്തെനിലള്ള  നടപടനികേളസ്ഥാണണ  സര്ക്കസ്ഥാര്  സക്വസ്ത്രീകേരനിച്ചു
വരുന്നതണ. ഭക്ഷേത്യ സുരക്ഷേസ്ഥാ കേമസ്ത്രീഷണറുതട കനതൃതക്വത്തെനില് സവംസസ്ഥാനത്തെണ വനിതരണവം
തചെയതപടുന്ന പഴവം,  പചക്കറനി ഗുണനനിലവസ്ഥാരവം ശേസ്ഥാസസ്ത്രീയമസ്ഥായ പരനികശേസ്ഥാധനകേള്ക്കണ
വനികധയമസ്ഥായനി  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നകതസ്ഥാതടസ്ഥാപവം  വനിഷരഹനിതമസ്ഥായ  ഭക്ഷേത്യ  സസ്ഥാധനങ്ങളതട
ലഭത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്ഥായനി അത്തെരവം സുരക്ഷേനിത കൃഷനി രസ്ത്രീതനികേള് അവലവംബനി
ക്കുന്നതനിനവം  പരനികപസ്ഥാഷനിപനിക്കുന്നതനിനമുള്ള  വനിവനിധ  കേര്മ  പരനിപസ്ഥാടനികേള്  കൃഷനി
വകുപനിനണ  കേസ്ത്രീഴനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളതട  കനതൃതക്വത്തെനിലവം  കൂട്ടസ്ഥായ്മയനിലവം
നടപസ്ഥാക്കനിവരുന്നു.  ആയതനിനസ്ഥാല്  ഇതനിനസ്ഥായനി  ഒരു  പ്രകതത്യകേ  അകതസ്ഥാറനിറ്റനിയുതട
ആവശേത്യമനില്ല. 
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ശസ്ത്രീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജഷണ:  സര്,  വളതര  ഗഇൗരവതരമസ്ഥായ വനിഷയമസ്ഥാണണ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപനിക്കുന്നതണ.   കേഴനിക്കസ്ഥാതനിരുന്നസ്ഥാല്  വനിശേന്നണ  ചെസ്ഥാകുവം,  കേഴനിചസ്ഥാല്  നരകേനിചണ
ചെസ്ഥാകുവം,  ഇതസ്ഥാണണ ഇന്നണ മലയസ്ഥാളനികേളതട അവസ.  നമുക്കണ ഒരു ഭക്ഷേത്യ പ്രതനിസനനി
ഉണ്ടെസ്ഥാകുകേയസ്ഥാതണങ്കനില്  അതണ  പ്രകൃതനിയുതട  ഉല്പസ്ഥാദന  വസ്ത്രീരത്യത്തെനിതന  കുറവ
തകേസ്ഥാണ്ടെസ്ഥാകേനില്ല,  മനഷത്യതന ഒടുങ്ങസ്ഥാത്തെ തക്വരതതന്നയസ്ഥാകുവം കേസ്ഥാരണതമന്നണ  പറഞ്ഞതണ
ഒറ്റ വവകക്കസ്ഥാല് വനിപവത്തെനിതന ഉപജസ്ഥാതസ്ഥാവസ്ഥായ ഫുക്കുകവസ്ഥാക്കയസ്ഥാണണ.  മുതലസ്ഥാളനിത്തെ
യുഗത്തെനില് ലസ്ഥാഭമസ്ഥാണണ പരമ പ്രധസ്ഥാനവം.  ആ ലസ്ഥാഭക്കണസ്ഥാണണ പഴങ്ങളനിലവം പചക്കറനി
കേളനിലവം വനിഷവം കേലര്ത്തുന്നതണ.   ആകരസ്ഥാഗത്യകേസ്ഥാരത്യങ്ങളനില് മലയസ്ഥാളനി എന്നുവം അതസ്ത്രീവ
ശദസ്ഥാലവസ്ഥാണണ.  അവര്ക്കണ തങ്ങളതട ആകരസ്ഥാഗത്യവം സവംരക്ഷേനിക്കസ്ഥാന്/നനിലനനിര്ത്തെസ്ഥാന്
ലഭനിക്കുന്ന  മുഖത്യ  ഇനങ്ങളസ്ഥായ  പഴങ്ങളനിലവം  പചക്കറനികേളനിലതമല്ലസ്ഥാവം  മസ്ഥാരകേ
വനിഷസ്ഥാവംശേമസ്ഥാണണ അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതണ. ഇന്നണ മനസമസ്ഥാധസ്ഥാനകത്തെസ്ഥാതട ഭക്ഷേണവം കേഴനിക്കസ്ഥാ
നസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ അവസയസ്ഥാണുള്ളതണ. വനിഷമയമസ്ഥായ പചക്കറനികേള് അനത്യ സവംസസ്ഥാനങ്ങളനില്
നനിന്നുവം  നമ്മുതട  തകേസ്ഥാച്ചുകകേരളത്തെനികലയണ  ഒഴുകേനിതയത്തുകേയസ്ഥാണണ.  കൂടുതല്  വനിളവനി
നസ്ഥായനി  കൂടുതല് വനിഷമടനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ  ഇന്നതത്തെ സനിതനി.   വനിഷമടനിച  പഴങ്ങളവം
പചക്കറനികേളവം കേസ്ഥാണസ്ഥാന് നല്ല ഭവംഗനിയസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  അതണ ആളകേതള  ആകേര്ഷനിക്കുവം.
പതക്ഷേ ഇതനിതലല്ലസ്ഥാവം  മസ്ഥാരകേ വനിഷസ്ഥാവംശേമസ്ഥാണണ  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതണ.  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുവം
പഴങ്ങളനിലവം  പചക്കറനികേളനിലവം  രണ്ടെണ  തരവം  കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനികേളസ്ഥാണുളളതണ.  ഒന്നണ
ഓര്ഗസ്ഥാകനസ്ഥാ  കഫസ്ഥാകസ്ഫറ്റണ  സവംയുകവവം മതറ്റസ്ഥാന്നണ  ഓര്ഗസ്ഥാകനസ്ഥാ  കകസ്ഥാറനിന്  സവംയുകവ
മസ്ഥാണണ.  മസ്ഥാരകേ വനിഷമസ്ഥായ ഓര്ഗസ്ഥാകനസ്ഥാ കഫസ്ഥാകസ്ഫറ്റണ സവംയുകവം മനഷത്യതന  തലകചസ്ഥാറനിതനയുവം
രണ്ടെസ്ഥാമകത്തെതണ  മനഷത്യ  ശേരസ്ത്രീരത്തെനിതല  കഹസ്ഥാര്കമസ്ഥാണനിതനയുമസ്ഥാണണ  ബസ്ഥാധനിക്കുന്നതണ.
ഇതണ കഹസ്ഥാര്കമസ്ഥാണ് അസന്തുലനിതസ്ഥാവസയ്ക്കുവം സ്തനസ്ഥാര്ബുദവം കപസ്ഥാലള്ള കരസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കുവം
കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന്നു. ചെനില കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനികേള്ക്കണ ഈസ്ട്രേജതന സമസ്ഥാന കശേഷനിയുതണ്ടെന്നുവം
കേതണ്ടെത്തെനിയനിട്ടുണ്ടെണ.   നമ്മുതട  കേടകേളനില്  അലങ്കരനിച്ചുവം  അടുക്കനിയുവം  വചനിരനിക്കുന്ന
പഴങ്ങളവം  പചക്കറനികേളവം  വനിഷമയമസ്ഥാണണ.  കേറനികവപനിലയനിലവം  ഏലയയനിലവം
ജസ്ത്രീരകേതപസ്ഥാടനിയനിലവം  ഉണക്ക  മുന്തനിരനിയനിലവം  കപരയയനിലവം  ആപനിളനിലതമല്ലസ്ഥാവം
മസ്ഥാരകേമസ്ഥായ  വനിഷങ്ങള്  അടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെണ.   അതതല്ലസ്ഥാവം  വനിഷത്തെനില്  മുക്കനിയസ്ഥാണണ
തകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതണ.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഇക്കസ്ഥാരത്യത്തെനില്  ശേകമസ്ഥായ  നടപടനി  ഉണ്ടെസ്ഥാകേണ
തമന്നണ ആവശേത്യതപടുകേയസ്ഥാണണ.  മുലപസ്ഥാലകപസ്ഥാതല കേരുതുന്ന കേരനിക്കനിന്തവള്ളവംകപസ്ഥാലവം
കുടനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ അവസയസ്ഥാണണ.  തതങ്ങനിന് കുലകേളനില് നടത്തുന്ന കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനി
പ്രകയസ്ഥാഗവം  കേരനിക്കനിലവം  എത്തുകേയസ്ഥാണണ.   വസ്ഥാഴപഴവം  കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനി  വനിമുകമല്ല.
തചെറുപഴതത്തെക്കസ്ഥാള് കനനപഴത്തെനിലസ്ഥാണണ കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനി കൂടുതലള്ളതണ.  കനനക്കസ്ഥായുതട
വലപവം കൂട്ടസ്ഥാനവം രസ്ഥാസപദസ്ഥാര്തങ്ങള് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാറുണ്ടെണ. മസ്ഥാരകേമസ്ഥായ എന്കഡസ്ഥാസള്ഫസ്ഥാനവം
ഹനില്ബസ്ഥാനതമല്ലസ്ഥാവം വപനസ്ഥാപനിള് കൃഷനിക്കണ ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  
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ഇവനിതട  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം  വന്ന പത്രവസ്ഥാര്ത്തെ  ഞസ്ഥാന്  ശദയനില്തപടുത്തു
കേയസ്ഥാണണ.  കേത്യസ്ഥാന്സര്കപസ്ഥാലള്ള മസ്ഥാരകേ അസുഖങ്ങള് ഇന്നണ  കകേരളത്തെനില് വത്യസ്ഥാപകേ
മസ്ഥായനിതക്കസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കകേരളത്തെനില്  വര്ഷസ്ഥാവര്ഷവം  അരലക്ഷേവം  പുതനിയ
കേത്യസ്ഥാന്സര് കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണണ ഉണ്ടെസ്ഥാകുന്നതണ.  ആര്.സനി.സനി.-യനില് ഒരു വര്ഷവം വരുന്ന
കരസ്ഥാഗനികേളനില്  പതനിനയസ്ഥായനിരത്തെനിലധനികേവവം  തലകശ്ശേരനി  മലബസ്ഥാര്  കേത്യസ്ഥാന്സര്
തസനറനില്  വരുന്ന  കരസ്ഥാഗനികേളനില്  ആറസ്ഥായനിരത്തെനിലധനികേവവം  ആമസ്ഥാശേയ  കേത്യസ്ഥാന്സര്
കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണണ.  ഇതനിനണ പ്രധസ്ഥാനതപട്ട കേസ്ഥാരണവം നമ്മുതട പചക്കറനികേളനിലവം പഴങ്ങളനിലവം
ഭക്ഷേത്യധസ്ഥാനത്യങ്ങളനിലവം അടങ്ങനിയനിട്ടുളള മസ്ഥാരകേ രസ്ഥാസവസ്തുക്കളസ്ഥാണണ.  

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസണ : സര്, ആദനിപസ്ഥാപവം എന്നണ പറയുന്നതണ ആദവം ഒരു പഴവം
കേഴനിചകപസ്ഥാള് വദവവം തകേസ്ഥാങ്ങയണ പനിടനിച്ചു എന്നസ്ഥാണണ. അതണ ഇപ്രകേസ്ഥാരവം വനിഷസ്ഥാവംശേമുള്ള
ഒരു  പഴവം  കേഴനിക്കസ്ഥാന്  ശമനിചകപസ്ഥാള്  വദവവം  മുന്കൂട്ടനി  കേണ്ടെണ  തടഞ്ഞതസ്ഥാതണന്നണ
അകങ്ങയണ അറനിയുകമസ്ഥാ?

ശസ്ത്രീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജഷണ :  സര്,  തസ്ത്രീര്ചയസ്ഥായുവം  അകങ്ങയണ  അങ്ങതനതയസ്ഥാരു
നനിരസ്ത്രീക്ഷേണവം നടത്തെസ്ഥാനള്ള സക്വസ്ഥാതനത്യമുണ്ടെണ.  ഞസ്ഥാന് പറഞവരുന്നതണ കേത്യസ്ഥാന്സറനിതന
ഭസ്ത്രീതനിതമസ്ഥായ  വര്ദനവസ്ഥാണണ.  വദവത്തെനിതന  സക്വന്തവം  നസ്ഥാതടന്നണ  പറയുന്നതണ
യഥസ്ഥാര്തത്തെനില്  കേത്യസ്ഥാന്സറനിതന  സക്വന്തവം  നസ്ഥാടസ്ഥായനി  മസ്ഥാറനിതക്കസ്ഥാണ്ടെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  മൂന്നണ  ദശേസ്ഥാബ്ദത്തെനിനനിടയനില്  കകേരളത്തെനില്  കേത്യസ്ഥാന്സര്  കരസ്ഥാഗനികേളനില
ണ്ടെസ്ഥായ  വര്ദനവണ  280  ശേതമസ്ഥാനമസ്ഥാണണ.  ഇതണ  തനിരുവനന്തപുരതത്തെ  റസ്ത്രീജനിയണല്
കേത്യസ്ഥാന്സര് തസനര് നടത്തെനിയ പഠനമസ്ഥാണണ. കകേരളത്തെനില് ഇത്തെരതമസ്ഥാരു അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്ന ആവശേത്യവം ഞസ്ഥാന് മുകന്നസ്ഥാട്ടുവയസ്ഥാനള്ള കേസ്ഥാരണവം ഭക്ഷേത്യപദസ്ഥാര്ത
ങ്ങളനിതല മസ്ഥായവംകചെര്ക്കല് തടയുന്നതനിനകവണ്ടെനി ഫുഡണ കസഫനി  ആനണ  സ്റ്റേസ്ഥാകനര്ഡണ
അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  ഓഫണ  ഇന്തത്യ  എന്ന  ഒരു  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  2011-ല്  രൂപസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെണ.
കകേന്ദ്രത്തെനിനള്ളതുകപസ്ഥാതല ഒരു അകതസ്ഥാറനിറ്റനി   ഇവനിതടയുവം  ആവശേത്യമസ്ഥാണണ.  ഇന്നതല
ഏഷത്യസ്ഥാതനറ്റനില്  ഒരു  വസ്ഥാര്ത്തെ  വന്നു.  ഗ്രസ്ത്രീന്  പസ്ത്രീസണ  എന്ന  കലസ്ഥാകേ  പരനിസനിതനി
സവംഘടന നടത്തെനിയ പഠന റനികപസ്ഥാര്ട്ടനില്  34  ഇനവം പ്രമുഖ കതയനില ബസ്ഥാന്റുകേളതട
കതസ്ഥാട്ടങ്ങളനില്  അളവനിലമധനികേവം  നനികരസ്ഥാധനിത  കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനികേള്  തളനിക്കുന്നതസ്ഥായനി
കേതണ്ടെത്തെനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  വനിഷപ്രകയസ്ഥാഗവം  തടയുന്നതനിനണ  നടപടനിയനില്ല.  നമള്
കുടനിക്കുന്ന,  ആകരസ്ഥാഗത്യത്തെനിനണ  വളതര  ഗുണകേരമസ്ഥാതണന്നണ   കേരുതുന്ന   ഗ്രസ്ത്രീന്
ടസ്ത്രീയനിലസ്ഥാണണ ഏറ്റവവം കൂടുതല് വനിഷ കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനി അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതണ. തഹകക്റ്റസ്ഥാകകസ്ഥാര്,
തഹകക്ടസ്ഥാകറസ്ഥാകണ,  വമകക്രസ്ഥാ  ടസ്ഥാനപ്യൂള്  തുടങ്ങനിയ  കേസ്ത്രീടനസ്ഥാശേനിനനികേള്  അളവനിലവം
കൂടുതലസ്ഥാണണ. പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടണ വസ്ഥാല്പസ്ഥാറ എകസ്റ്റേറ്റനില് ഇതണ തളനിക്കുന്നതുമസ്ഥായനി ബനതപട്ട
തഞട്ടനിക്കുന്ന വസ്ഥാര്ത്തെയസ്ഥാണണ ഏഷത്യസ്ഥാതനറ്റണ തവളനിതപടുത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതണ.  
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ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസണ  .    ശേനിവകുമസ്ഥാര് :  സര്,  ബഹുമസ്ഥാനതപട്ട  രസ്ഥാകജഷണ  പറഞ്ഞ
കേസ്ഥാരത്യങ്ങകളസ്ഥാടണ  ഞസ്ഥാന്  കയസ്ഥാജനിക്കുകേയസ്ഥാണണ.  2011-ല്  എഫണ.എസണ.എസണ.എ.ഐ.
ആക്ടണ കകേരളത്തെനില് നടപനിലസ്ഥാക്കനിത്തുടങ്ങനി.  ഏറ്റവവം ഗുരുതരമസ്ഥായ ഒരു കേസ്ഥാരത്യവം,  ആ
ആക്ടണ  വച്ചുതകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  വളതര  കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമമസ്ഥായനി  സവംസസ്ഥാനത്തെണ
ഏതറ്റടുത്തെസ്ഥാല് മസ്ഥാത്രകമ ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയൂ.  പചക്കറനികേളനിലള്ള
വനിഷസ്ഥാവംശേങ്ങള്  കേതണ്ടെത്തുന്നതനിനണ  സവംസസ്ഥാനത്തെണ  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുവം  കേസ്ഥാര്ഷനികേ
കകേസ്ഥാകളജനിലള്ള  ഒരു  സവംവനിധസ്ഥാനവം  മസ്ഥാത്രകമയുള്ളു.  പതക്ഷേ  രണ്ടെണ  എകേക്വനിപ്തമനണസണ
നമള്  വസ്ഥാങ്ങനി.  അതണ  ഇതുവതര  പ്രവര്ത്തെനിപനിചനിട്ടനില്ല.  അതണ  അങ്ങയുതട
ശദയനില്തപട്ടനിട്ടുകണ്ടെസ്ഥാ?  കേസ്ഥാരണവം  പചക്കറനികേളതട  പരനികശേസ്ഥാധനസ്ഥാ  റനിസള്ട്ടണ
വരുന്നതനിനണ  ഒരസ്ഥാഴ്ച  കവണ്ടെനിവരുവം.  അതനിനള്ളനില്  ആളകേള്  അതണ  ഭക്ഷേനിക്കുവം.
അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഏര്തപടുത്തെനി  അതണ  കേസ്ഥാരത്യക്ഷേമമസ്ഥായനി  നടപനിലസ്ഥാക്കു
ന്നതനിനണ  ഗവണ്തമനനിതന  ഭസ്ഥാഗത്തെണ  നനിന്നണ  ശദയുണ്ടെസ്ഥാകേണവം.  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കുന്നതനികനസ്ഥാതടസ്ഥാപവം  എഫണ.എസണ.എസണ.എ.ഐ.  ആക്ടണ  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
നടപനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ശമനിചസ്ഥാല്  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള്  മുഴുവന്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുവം.
ശസ്ത്രീ. റ്റനി. വനി. രസ്ഥാകജഷണ പറഞ്ഞതണ ശേരനിയസ്ഥാണണ,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമനനിതന കേസ്ഥാലത്തെണ
ഫുഡണ  കസഫനി  ഉകദത്യസ്ഥാഗസന്മേതര  തമനിഴണ നസ്ഥാട്ടനികലയണ  അയച്ചു.  അവനിതട
കഗസ്ഥാഡഇൗണനിലള്ള പചക്കറനികേള് വളതര ഭയസ്ഥാനകേമസ്ഥായ സനിതനിയനിലസ്ഥായനിരുന്നു. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര്: തയസണ..... ഒരു ബനില്ലുകൂടനിയുണ്ടെണ.

ശസ്ത്രീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രസ്ഥാകജഷണ:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  ഒരു  കപസ്ഥായനിന്റുകൂടനി  പറഞ്ഞണ
നനിര്ത്തുകേയസ്ഥാണണ.  ഞസ്ഥാന്  ഇതണ  ഉന്നയനിക്കസ്ഥാന്  കേസ്ഥാരണവം  സഇൗത്തെണ  ആഫനിക്കയനില്
ഞങ്ങള്  കവള്ഡണ  യൂത്തെണ  തഫസ്റ്റേനിതന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കപസ്ഥായനിരുന്നു.  നമുക്കണ  അവനിതട
വനിശേക്വസനിചണ  പഴവം  കേഴനിക്കസ്ഥാവം.  നമ്മുതട രസ്ഥാജത്യത്തെനിതന അവസതയന്തസ്ഥാണണ?  നമ്മുതട
രസ്ഥാജത്യത്തെണ  ഫുഡണ  കസഫനി  ആക്ടണ  വളതര  ലനിബറലസ്ഥായനിട്ടസ്ഥാണണ  നടപസ്ഥാക്കനിയതണ.
യഥസ്ഥാര്തത്തെനില്  ഇഇൗ  നനിയമവം  കേചവടക്കസ്ഥാതര  സവംരക്ഷേനിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  നമ്മുതട
രസ്ഥാജത്യത്തെണ ഒരു കേമനനിതയ ബസ്ഥാക്കണ ലനിസ്റ്റേനില്തപടുത്തെനിയസ്ഥാലവം മതറ്റസ്ഥാരു കപരനില് അതണ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുവം.  തനിരുവനന്തപുരവം,  എറണസ്ഥാകുളവം,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടണ  ജനില്ലകേളനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  മൂന്നണ  ലസ്ഥാബുകേള്ക്കുവം  അതക്രഡനികറ്റഷനനില്ല.  ഇവനിതട  നടത്തെനിയ
പരനികശേസ്ഥാധനസ്ഥാ ഫലങ്ങള് അവംഗസ്ത്രീകൃതമതല്ലന്നണ  2011-തല തപപനി  കകേസനില് സുപ്രസ്ത്രീവം
കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിചനിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതനിതന  ജസ്റ്റേനിസണ  കേമസ്ഥാല്പസ്ഥാഷ  വഹകക്കസ്ഥാടതനി
വനിധനിയനിലൂതട സസ്ഥാധൂകേരനിച്ചു.  ഇത്തെരവം കകേസ്സുകേതളല്ലസ്ഥാവം  തവറുതത വനിടുകേയസ്ഥാണണ.  ഇഇൗ
സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില്  നമുക്കണ  നനിലവനിലള്ള  ലസ്ഥാബുകേള്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  പ്രവൃത്തെനി
പനിക്കണവം. ഇതനിനണ ശേകമസ്ഥായ ഒരു അകതസ്ഥാറനിറ്റനിയുതണ്ടെന്നണ ഉറപ്പുവരുത്തെണവം. 



341 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 4, 2016

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :  അങ്ങണ ചെര്ച തുടരുന്നുകണ്ടെസ്ഥാ? 

ശസ്ത്രീ  .   റ്റനി  .   വനി  .   രസ്ഥാകജഷണ : സര്, ഞസ്ഥാന് ചെര്ച തുടരുകേയസ്ഥാണണ. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :  പ്രസ്തുത ബനില്ലനികന്മേലളള ചെര്ച തുടരസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ.

(ചെര്ച തുടരുവം)

(iii) 2016-  തല അനത്യസവംസസ്ഥാന തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി രജനികസ്ട്രേഷന് അകതസ്ഥാറനിറ്റനി
രൂപസ്ത്രീകേരണ ബനില്

ശസ്ത്രീ  .   തകേ  .   മുരളസ്ത്രീധരന്  : സര്, കേഴനിഞ്ഞയസ്ഥാഴ്ച ഞസ്ഥാന് എഴുതനിത്തെന്നനിരുന്നു.  ഈ
ബനില്ലനിതന കപരനില് സൂചെനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  'അനത്യസവംസസ്ഥാന തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി'  എന്നതനിന
പകേരവം 'ഇതരസവംസസ്ഥാന തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി' എന്നണ പറയണതമന്നണ.

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് : അതത. 

തപ്രസ്ഥാഫ  .    ആബനിദണ  ഹുവസന് തങ്ങള് :  സര്,  2016-തല  അനത്യസവംസസ്ഥാന
തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി രജനികസ്ട്രേഷന് അകതസ്ഥാറനിറ്റനി രൂപസ്ത്രീകേരണ ബനില്ലനിതന അവതരണസ്ഥാനമതനി
ക്കുള്ള പ്രകമയവം ഞസ്ഥാന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസണ : സര്, ഞസ്ഥാന് പ്രകമയതത്തെ പനിന്തസ്ഥാങന്നു.

തതസ്ഥാഴനിലവം  എതതകസുവം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടെനി  പട്ടനികേജസ്ഥാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷേമവവം  നനിയമവവം  സസ്ഥാവംസസ്ഥാരനികേവവം  പസ്ഥാര്ലതമനറനികേസ്ഥാരത്യവവം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    തകേ  .    ബസ്ഥാലന്):  സര്,  ഇതരസവംസസ്ഥാന തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളതട
വനിവരകശേഖരണവം,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ആകരസ്ഥാഗത്യ  പരനിപസ്ഥാലനവം  എന്നനിവ  ഉറപസ്ഥാക്കുന്ന
തനിനസ്ഥായനി തതസ്ഥാഴനില് വകുപനിതന കനതൃതക്വത്തെനില് ഒരു സമഗ്ര ആകരസ്ഥാഗത്യ ഇന്ഷക്വറന്സണ
പദതനി നടപനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനള്ള തപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല് സര്ക്കസ്ഥാരനിതന പരനിഗണനയനിലസ്ഥാണണ.
പദതനിയുതട  പ്രസ്ഥാരവംഭ  നടപടനികേളമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  തഎ.ടനി.  മനിഷന്,  ചെനിയസ്ഥാകേണ,
അക്ഷേയ,  യു.തഎ.ഡനി.  എന്നസ്ത്രീ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഏജന്സനികേളമസ്ഥായുവം  ആകരസ്ഥാഗത്യവം,
ആഭത്യന്തരവം,  റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശേസക്വയവംഭരണവം  എന്നസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേളമസ്ഥായുവം  ബനതപട്ടണ
അവകലസ്ഥാകേന  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  ഇതനിനകേവം  നടന്നുകേഴനിഞ.  പദതനി  പ്രസ്ഥാബലത്യത്തെനില്
വരുന്നകതസ്ഥാടുകൂടനി  ഇന്ഷക്വറന്സണ  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസവംസസ്ഥാന
തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളതട  ആകരസ്ഥാഗത്യസുരക്ഷേനിതതക്വവം  ഉറപ്പുവരുത്തെസ്ഥാനവം  വനിവരകശേഖരണവം
നടത്തെനി  തനിരനിചറനിയല്  കേസ്ഥാര്ഡണ  വനിതരണവം  തചെയസ്ഥാനവം  സസ്ഥാധനിക്കുവം.  ഈ
സസ്ഥാഹചെരത്യത്തെനില്   പ്രസ്തുത  ബനില്ലനിനണ  പ്രസകനിയനില്ല.  അതുതകേസ്ഥാണ്ടെണ  ഇഇൗ  ബനില്
പരനിഗണനികക്കണ്ടെതനില്ല.
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ശസ്ത്രീ  .   ഇ  .   തകേ  .   വനിജയന് : സര്, കപസ്ഥായനിനണ ഓഫണ ഓര്ഡര്. ഇവനിതട 2016-തല
അനത്യസവംസസ്ഥാന തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി രജനികസ്ട്രേഷന് അകതസ്ഥാറനിറ്റനി രൂപസ്ത്രീകേരണ ബനില് എന്ന
കപരനിലസ്ഥാണണ  ബനില്   അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നതണ.  അതനില്  'അനത്യസവംസസ്ഥാന
തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്'  എന്നതണ  'ഇതരസവംസസ്ഥാന  തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്'  എന്നണ  കഭദഗതനി
വരുകത്തെണ്ടെതസ്ഥാണണ. അതനിനണ സഭയുതട അവംഗസ്ത്രീകേസ്ഥാരവം വസ്ഥാകങ്ങണ്ടെതസ്ഥാണണ. 

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :  കഭദഗതനി വരുത്തെനിയനിട്ടനില്ല. 

തപ്രസ്ഥാഫ  .    ആബനിദണ  ഹുവസന്  തങ്ങള് :  സര്,  ഗള്ഫണ  രസ്ഥാജത്യങ്ങളനില്
ലക്ഷേക്കണക്കനിനണ  മലയസ്ഥാളനികേള്  പണനിതയടുക്കുകേയസ്ഥാണണ.  കലസ്ഥാകേത്തെനിതന  വനിവനിധ
ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിലള്ള  മലയസ്ഥാളനികേളനിലൂതടയസ്ഥാണണ  കകേരളത്തെനിതന  സസ്ഥാമത്തെനികേ  ഭദത
സുരക്ഷേനിതമസ്ഥാക്കുന്നതണ.  വനിവനിധ രസ്ഥാജത്യങ്ങളനിലളള മലയസ്ഥാളനികേളതട സവംരക്ഷേണച്ചുമതല
അതസ്ഥാതണ  രസ്ഥാജത്യങ്ങള്  വഹനിക്കുന്നതുകപസ്ഥാതല  കകേരളത്തെനില്  പണനിതയടുക്കുന്ന
ഇതരസവംസസ്ഥാന  തതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേതള  സവംരക്ഷേനികക്കണ്ടെതണ  സവംസസ്ഥാനത്തെനിതന
ബസ്ഥാധത്യതയസ്ഥാണണ.  അവര് കനരനിടുന്ന വനിവനിധ പ്രയസ്ഥാസങ്ങളവം പ്രശ്നങ്ങളവം പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനവം
അവരുതട  എണവം  തനിട്ടതപടുത്തെസ്ഥാനവം  ഒരു  അകതസ്ഥാറനിറ്റനി  രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കണതമന്ന
ആവശേത്യമസ്ഥാണണ  ഇഇൗ  ബനില്ലനിലൂതട  ഞസ്ഥാന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതണ.  ധസ്ഥാരസ്ഥാളവം  കേസ്ഥാരത്യങ്ങള്
ഇതുമസ്ഥായനി  ബനതപട്ടണ  പറയസ്ഥാനണ്ടെണ.  എതന  പ്രനിയതപട്ട  സഹപ്രവര്ത്തെകേനസ്ഥായ
ശസ്ത്രീ.  പുരുഷന് കേടലണ്ടെനിക്കണ കൂടനി ഒരു ബനില് അവതരനിപനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേത്യമസ്ഥായ സമയവം
കവണ്ടെതനിനസ്ഥാല് ഈ ചെര്ച തുടരണതമന്നണ ആവശേത്യതപട്ടുതകേസ്ഥാണ്ടെണ ഞസ്ഥാന് നനിര്ത്തുന്നു.

മനി  .   തഡപപ്യൂട്ടനി സസ്ത്രീക്കര് :   പ്രസ്തുത ബനില്ലനികന്മേലളള ചെര്ച തുടരസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ.

(ചെര്ച തുടരുവം)

മനി  .    തഡപപ്യൂട്ടനി  സസ്ത്രീക്കര്:  ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്,  സഭ ഇകപസ്ഥാള് പനിരനിയുന്നതുവം
തനിങ്കളസ്ഥാഴ്ച രസ്ഥാവനിതല  8.30-നണ വസ്ത്രീണ്ടുവം സകമളനിക്കുന്നതുമസ്ഥാണണ. 

(2016  നവവംബര് മസ്ഥാസവം  7-ാംതസ്ത്രീയതനി തനിങ്കളസ്ഥാഴ്ച രസ്ഥാവനിതല  8.30-നണ  വസ്ത്രീണ്ടുവം
സകമളനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷവം 12.30-നണ പനിരനിഞ.)


