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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 2, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 165]                        ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                         [നമ്പര് 5

നനിയമസഭ  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  2-ാംതതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച്ച  രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്

കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയച്ച് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

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

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

  1(*91) ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ  :

ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ

എനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

കകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

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

(എ) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  58398
കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭൂമനി അനുവദനിചനിരുന.  എന്നഭാല് അനുവദനിച ഭൂമനി ചേടപ്രകേഭാരലാം ബന്ധലപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കകേമഭാറഭാന  കേഴനിഞനിരുന്നനില.  കകേമഭാറനിക്കഴനിഞ  കപഭാട്ടുകേലള
സലാംബന്ധനിചച്ച് വതീടച്ച് വയഭാന അനുകയഭാജവമലലനലാം വഴനിസഇൗകേരവലാം  ലഭവമലലനമുള
ആകക്ഷപങ്ങള  വവഭാപകേമഭായനി  ഉണഭായനിരുന.  ആകക്ഷപങ്ങളനില്  അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനി തനികേചലാം അനുകയഭാജവമലഭാത്ത ഭൂമനി  വനിതരണലാം ലചേയ്തവ മഭാറനി  നല്കേഭാനുലാം
അവകശഷനിക്കുന്ന കപഭാട്ടുകേള ചേടപ്രകേഭാരലാം കകേമഭാറഭാനുലാം നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭാനഡച്ച്  റവനന്യൂ
കജഭായനിന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷണലറ  ലസഷവല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചലകേഭാണച്ച്  സലാംസഭാന
തലത്തനില് ഒരു ലസഷവല് ലസലലാം ലഡപന്യൂടനി കേളക്ടര് (എല്.ആര്.)-ലന്റെ കനതൃതന്വേത്തനിലള
ജനിലഭാതല ലസഷവല് ലസലകേളക്കുലാം കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് രൂപലാം   നല്കുകേയുലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള  ഫണച്ച്  ബഡ്ജറനില്  വകേലകേഭാളനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയുലട  ദഇൗര്ലഭവലാം  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്  ഭൂമനി  വനിലയച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള
ധനകശഖരണഭാര്തലാം ഭൂമനിഗതീതലാം  എന്ന കപരനില് എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില്
പ്രകതവകേ കസ്റ്റേജച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം നടത്തുകേയുലാം 3.41 കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

(സനി)  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള ലനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഉകദ്ദേശലാം  1.75  ലക്ഷലാം  ഭൂരഹനിത
കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭൂമനി നല്കകേണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  വതീടച്ച്  വയഭാന അനുകയഭാജവമഭായ സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയുലട കേണലക്കടപച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിഞനിടനിലലങനിലലാം അവകശഷനിക്കുന്ന
മുഴുവന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം നല്കേഭാന ആവശവമഭായ ഭൂമനി  ലഭവമഭാകുകമഭാ എന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  മറച്ച്  കപഭാലാംവഴനികേള  കേലണത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

ശതീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ആരലാംഭനിചതലാം
ഏലറ മഭാതൃകേഭാപരവമഭായ ഇഇൗ പദതനി തടരഭാന തതീരുമഭാനനിചതനില് നനനി കരഖലപടത്തഭാന
ഞഭാന ഇഇൗ അവസരലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതകപഭാലല, കേഴനിഞ
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ഏലറടത്തച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്ത ഭൂമനിയനില് വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത
പല  പ്രകദശങ്ങളുമുണച്ച്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേപറമ്പച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
അഞ്ഞൂര്  വനികലജനില് ഇരുന്നൂകറഭാളലാം  ആളുകേളക്കച്ച് ഇത്തരത്തനില് ഭൂമനി ലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്.
കുത്തലന ചേരനിഞ ഭൂമനിയഭാണച്ച് ലകേഭാടത്തനിട്ടുളതച്ച്.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള ആ ഭൂമനിയനികലക്കച്ച്
യഭാത്ര ലചേയഭാനുള സഇൗകേരവങ്ങളനില.  അവനിലട  കുടനിലവള സഇൗകേരവലമഭാരുക്കഭാനുലാം
കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം പ്രകതവകേ പദതനികേളുണച്ച്.  കുത്തലന ചേരനിഞ ഭൂമനി ലഡവലപച്ച്
ലചേയ്തഭാല് അളവനില് കുറവ വരുലമനളതലകേഭാണച്ച്  തട്ടുകേളഭായനി തനിരനിചച്ച് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കലഫച്ച് പദതനിയനികലഭാ മകറലതങനിലലാം പദതനിയനികലഭാ ഉളലപടത്തനി
ഫഭാറച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്, 'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം'  പദതനിയനില് ഭൂമനി
ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച്  കനരലത്ത നനിശ്ചയനിച പ്രകേഭാരലാം മൂന്നച്ച് ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  സഭാധവതയനിലഭാത്ത സലങ്ങള ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല  കലഫച്ച്  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടത്തനി  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള അതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്  സര്കവ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  കേഴനിഞ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ധഭാരഭാളലാം
സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേള പല പദതനികേളക്കഭായനി സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ഭൂമനി കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഞഭാന
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  ആയനിരനിക്കുന്ന സമയത്തച്ച്  അടഭാടച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
10  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുലാം  തനിരുവനിലന്വേഭാമല  വനികലജനില്  ഏതഭാണച്ച്  മുപകതഭാളലാം  ഏക്കര് ഭൂമനിയുലാം
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  അന്നച്ച് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തനി കപഭാടച്ച്  ലഎഡന്റെനികഫ
ലചേയ്ലതങനിലലാം  ഇതവലര  ആ  ഭൂമനി  ലകേഭാടത്തനിടനില.  അമല  ആശുപത്രനിക്കച്ച്  ഭൂമനി
കകേമഭാറുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെനിറക്കനിയ  ഉത്തരവഭാണച്ച്.
ഇകപഭാള അടഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലല  ആളുകേളക്കച്ച്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  അവര് കപഭാടച്ച്
തനിരനിചച്ച് പഞഭായത്തച്ച്  ധനസഹഭായത്തഭാല് വതീടച്ച് വയഭാന തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.
കപഭാടച്ച് ലഎഡന്റെനികഫ ലചേയ്ത ആളുകേളക്കച്ച് ഇതവലര ഭൂമനി ലകേഭാടത്തനിടനില; എന്നകത്തക്കച്ച്
ആ ഭൂമനി ലകേഭാടക്കഭാന കേഴനിയുലാം?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവശവമഭായ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ: സര്,  മുന വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച് കേകയറ
ഭൂമനിയുലാം എക്സസച്ച് ഭൂമനിയുലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച് വലനിയ പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം രഭാപകേല് സമരങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എവനിലടലയഭാലക്ക,
എത്രകത്തഭാളലാം  കേകയറഭൂമനി  ഇത്തരത്തനില്   ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഭൂരഹനിതര്ക്കച്ച്  മൂന്നച്ച്  ലസന്റെച്ച്  ഭൂമനി   അനുവദനിക്കുന്ന
പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഭരണമഭാറത്തനിനുകശഷലാം കുറഞതച്ച് അയഭായനിരത്തനില്പരലാം  ആളുകേളക്കച്ച്
ഭൂമനി  അനുവദനിച  ലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബന്ധലപട കേളക്ടര്മഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച്
മൂന കയഭാഗങ്ങള കൂടകേയുലാം ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ
ജനിലകേളനില് ഭൂമനി കേലണത്തുന്നതനിനുലാം അനധനികൃത  കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള
നടപടനികേള ഗവണലമന്റെച്ച്  സന്വേതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന: സര്,  ഒരുതണച്ച് ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരുലട ദ:ഖലാം വളലര
വലതഭാണച്ച്.  കകേരളലത്തകപഭാലല ജനസഭാന്ദ്രതയുള ഒരു സലാംസഭാനത്തച്ച് മുനഗണന
ലകേഭാടത്തച്ച്  കകേകേഭാരവലാം  ലചേയലപകടണ  വനിഷയമഭാണനിതച്ച്.  58398  കപര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി
അനുവദനിചതഭായഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഉത്തരത്തനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
1,75,000  കപര്ക്കുകൂടനി  ഭൂമനി  ലകേഭാടകക്കണതണച്ച്.   ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഇതവലര
ലഭവമഭായ ഭൂമനി എത്ര കപര്ക്കച്ച് ലകേഭാടക്കഭാന കേഴനിയുലാം;  പനിന്നതീടച്ച്  എത്രകപര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി
കേലണകത്തണനിവരുലമന്ന കേണക്കച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലകണഭാ;  ധഭാരഭാളലാം ഭൂമനി ഇനലാം
സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേളുലട കേയനിലണച്ച്. ലതീസച്ച്  കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞതലാം ലതറഭായനി കകേവശലാം
വചനിരനിക്കുന്നതമഭായ ഭൂമനി  അതനില് ഉളലപടലാം. ഭൂമനിയനിലലന്ന വനിഷയലാം കകേരളത്തനില്
ഉണഭാകേനില.  പലരുലട പക്കലള ഭൂമനി കേലണത്തനി കകേമഭാറലാം ലചേയലപടകേ എന്നതച്ച്
നനിസഭാരമഭായ കേഭാരവമലലന്നറനിയഭാലാം. അതച്ച് ഗഇൗരവമഭായനി കകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ശതീ.  വനി.ഡനി.  സതതീശന ഉന്നയനിച കചേഭാദവത്തനിലല
പ്രധഭാന വനിഷയലാം,  ഭൂമനി  കേലണത്തഭാനുള  ശമലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എനളതഭാണച്ച്. ലഭവമഭായ  കേണക്കനുസരനിചച്ച് 286.91 ലഹക്ടര് ഭൂമനി  3 ലസന്റെച്ച് വതീതലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തഭാല് 20000 കപര്ലക്കങനിലലാം ഭൂമനി ലഭനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഒകടലറ  ഭൂമനി
ഏലറടകക്കണതഭായനികടഭാ അലലങനില് ഇത്തരലാം ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  വനിനനികയഭാഗനികക്ക
ണതഭായനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്  കേലണത്തഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്  തലന്നയഭാണച്ച്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെയുലാം
അഭനിപ്രഭായലാം.  എന്നഭാല്  അതനിനച്ച്  ചേനില  കേഭാരവങ്ങളനില്  നനിയമപരമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനികക്കണതലാം  അനധനികൃതമഭായനി കകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്ന ആളുകേളനില്നനിനലാം
ഭൂമനി ഒഴനിപനിലചടകക്കണതമുണച്ച്. അത്തരത്തനില് അവകശഷനിക്കുന്ന ഭൂമനിയുലട കേണക്കച്ച്
കനഭാക്കനിയഭാല് ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് ഏക്കര് ഭൂമനി കേലണത്തഭാന കേഴനിയുലമന്ന കേഭാരവത്തനില്
സലാംശയമനില.  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്ന  മുറയച്ച്  1.75  ലക്ഷലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  ആളുകേളക്കച്ച്
ലഭവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് തലന്നയഭാണച്ച് വനിശന്വേസനിക്കുന്നതച്ച്.  

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ: സര്, വതീടലാം ഭൂമനിയുലാം ഇലഭാത്ത ആളുകേളക്കച്ച്
അഞച്ച്  ലസന്റെച്ച്  വലര  വയല്  നനികേത്തനി  വതീടച്ച്  വയഭാലമന്ന  തതീരുമഭാനലമടത്തനിരുന.
അതച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളക്കച്ച്  ഗുണകേരവമഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ആരഭാണച്ച്  അതച്ച്
തതീരുമഭാനനിചലകേഭാടകക്കണലതന്ന കേഭാരവത്തനില് അവവക്തതയുണച്ച്. അത സലാംബന്ധനിചച്ച്
എലനങനിലലാം വവക്തമഭായ  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഉത്തരവനിറക്കഭാനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പറുലട  കചേഭാദവലാം കേഴനിഞ
സഭയനിലലാം ഉയര്നവന്നതഭാണച്ച്.  അതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്ലപടന്ന  കേഭാരവങ്ങളനില്  തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന
വനിധത്തനില്  വകുപച്ച് ഒരു സര്ക്കുലര് പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  റവനന്യൂ വകുപ്പുലാം അതമഭായനി
ബന്ധലപട ഒരു സര്ക്കുലര് കേഴനിഞ സകമ്മേളനത്തനിനുകശഷലാം പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.
എന്നഭാല് ഇഇൗ രണച്ച് സര്ക്കുലറുകേളുലാം നനിലവനിലനിരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം ഇതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങലളകയഭാ റവനന്യൂ അധനികേഭാരനികേലളകയഭാ സമതീപനിചഭാല്  ചേനില
സലാംശയങ്ങള  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതഭായുലാം   കവണത്ര  രതീതനിയനില്  ഫലപ്രദമഭാകുന്നനിലലന്ന
ആകക്ഷപവലാം ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങളനില് നനിനളലപലട ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  തതീര്ചയഭായുലാം
അതനിലല അവവക്തത മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, 1960-കേളുലട അവസഭാനലാം മുതല് സന്വേനലാം
ഭൂമനിയനില്  അനവരഭായനി  ജതീവനിക്കുന്ന  കുറചധനികേലാം  ആളുകേളുണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് പടയലാം
ലഭവമഭാക്കണലമന്നച്ച്  ആവശവലപലടങനിലലാം  ഇതവലരയുലാം  ലഭനിചനിടനില.  എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ചേനിങ്ങവനത്തച്ച്,  അത്തരത്തനില് തഭാമസമഭായതനിനുകശഷലാം
ഒരു കേനഭാല് ലവട്ടുകേയുണഭായനി.  ആ കേനഭാല് പുറകമ്പഭാക്കനിലഭാലണന്ന കേഭാരണത്തഭാല്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  അവര്ക്കച്ച്  ആ  ഭൂമനി  ലകേഭാടക്കുന്നനില.
എന്നഭാല്  പുത്തനകതഭാടനിലന്റെയുലാം  കേനഭാലനിലന്റെയുലാം  പുറകമ്പഭാക്കനില്   തഭാമസനിക്കുന്ന
ആളുകേളക്കച്ച്  പടയലാം  ലകേഭാടക്കുന്നതനിനച്ച്  പഴയ  ഇടതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുന്നണനി
ഗവണലമന്റെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ discrimination  പരനികശഭാധനിചച്ച്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  ചൂണനിക്കഭാണനിച വനിഷയലാം
നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലല അലാംഗങ്ങള കനരകത്ത ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  പല
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം ഇത്തരലാം ആളുകേള തഭാമസനിചവരുന്ന ഭൂമനി പതനിചലകേഭാടക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിയമപരമഭായ  തടസലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നതച്ച്.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയനുസരനിചച്ച്  ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില് മലറഭാരു
മഭാര്ഗ്ഗവമനിലലങനില് അപൂര്വമഭായനി ചേനില നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാലമന്നലതഭാഴനിചഭാല്
വവഭാപകേമഭായനി ഇങ്ങലന പതനിചലകേഭാടക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയമപരമഭായ തടസമുണച്ച്.  വളലര
പഭാവലപട ആളുകേളഭാണച്ച് ഇത്തരലാം പ്രകദശങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന്നതച്ച് എന്ന കേഭാരവത്തനില്
സലാംശയമനില.  ഇക്കഭാരവത്തനില് അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനലമടക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ എന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന:  സര്,  കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് പതനിച
നല്കേനിയ ഭൂമനിയനില് പലതലാം വഭാസകയഭാഗവമഭായനിരുന്നനില എന്നഭാണച്ച് ഇവനിലട കനരകത്ത
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് അനനില് അക്കര സൂചേനിപനിചതച്ച്.  ഭൂമനി ഒരുമനിചച്ച് പതനിചനല്കുകമ്പഭാള
യഭാത്രഭാസഇൗകേരവലാം കൂടനി ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച് ഗവണലമന്റെച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  :  സര്, കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്ത
ഭൂമനിയനില് പലതലാം വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്തതലാം യഭാത്രഭാസഇൗകേരവങ്ങളനിലഭാത്തതലാം,  ലവളവലാം
ലവളനിചവമനിലഭാത്തതലാം ആലണന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഒകടലറ പരഭാതനികേള ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.
അത്തരലാം അസഇൗകേരവങ്ങള  മഭാറനി വഴനിയുലാം ലവളവലാം ലവളനിചവമുള വഭാസകയഭാഗവമഭായ
ഭൂമനി കേണത്തഭാനുള ശമമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാരനിന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനണഭാവകേ.  അതനിനഭാവശവമഭായ
ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കല് ഇതവകരയുലാം എത്തനികചരഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണച്ച് പൂര്ണ്ണമഭായ
രതീതനിയനില് ഒറയടനിക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പറയഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.
വഭാസകയഭാഗവവലാം  വഴനിയുലാം  ലവളവലാം  ലവളനിചവമുള  പ്രകദശങ്ങള  നല്കേഭാനുള
നടപടനിയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്:  സര്,  ബഹുമഭാനവനഭായ  മനനി  ഇന്നച്ച്  ഉത്തരലാം
നല്കേനിയകപഭാള കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലഘടത്തനില് 58398 കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്
ഭൂമനി അനുവദനിചനല്കേനി എന്നച്ച് പറയുകേയുണഭായനി. കേഴനിഞ സകമ്മേളനത്തനില്  എലന്റെ
കചേഭാദവത്തനിനച്ച്  36000-ലധനികേലാം ആളുകേളകക്ക  ഭൂമനി നല്കേഭാന കേഴനിഞനിട്ടുള്ളൂ എന്നഭാണച്ച്
മറുപടനി നല്കേനിയതച്ച്.  മനനി എന്ന നനിലയനില് ടനി ഭൂമനി കനരനിടച്ച് കപഭായനി പരനികശഭാധന
നടത്തനി  പതനിചലകേഭാടക്കുകേലയന്നതച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനനുസനിചഭാണച്ച് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
ബഹുമഭാനവനഭായ മനനി  ബഭാക്കനിയുള ആളുകേളക്കുകൂടനി ഭൂമനി ലകേഭാടക്കഭാന   നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതച്ച്  നല  കേഭാരവമഭാണച്ച്.  എനഭായഭാലലാം
അങ്ങയുലട മറുപടനിയനില്ത്തലന്ന പറഞനിട്ടുളതച്ച് വതീടച്ച് വയഭാനുള ഭൂമനി ലകേഭാടലത്തങനിലലാം
അവനികടയച്ച് കപഭാകേഭാനുള  വഴനികയഭാ  മറച്ച് സഇൗകേരവങ്ങകളഭാ ഇല എന്നഭാണച്ച്. പരനികശഭാധന
നടത്തനി  വഭാസകയഭാഗവമഭായനി  കേലണത്തനിയ  ഭൂമനി  ലകേഭാടക്കഭാന  കവണ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മുന റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി ഇഇൗ
കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിചതച്ച്  എനഭായഭാലലാം  നന്നഭായനി.  കേഴനിഞ  സഭഭാ  സകമ്മേളനത്തനില്
പറഞനിട്ടുള കേഭാരവങ്ങള ഞഭാന ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് കേഴനിഞ സഭഭാ
സകമ്മേളനത്തനിനുകശഷലാം,  പുതതഭായനി  കേലണത്തനിയ  ഭൂമനികൂടനി  ഉളലപടത്തനി,  അനുവദനിചവരുലട
എണ്ണത്തനില്   അലലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുണച്ച്.  പദതനിയുലട ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘടങ്ങളനിലഭായനി
58398 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  ഇടക്കനി
ജനിലകേളനിലള  മുഴുവന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
നഭാളനിതവലര  ജനിലഭാതലത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്ത  പടയങ്ങളുലടയുലാം  ഭൂമനിയുലടയുലാം
കേണക്കച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട റനികപഭാര്ടച്ച് സഹനിതലാം ഉണച്ച്. അനുവദനിച പടയങ്ങളുലട എണ്ണലാം
58398,  അന്നച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്ത പടയങ്ങളുലട എണ്ണലാം ഏകേകദശലാം  39000-ത്തനില്
തഭാലഴയഭാണച്ച്. അതനിനുകശഷലാം ലകേഭാടത്തതച്ച് ഉളലപലട 45654 ആയനി വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ഇത്രയുലാം പടയലാം ലകേഭാടത്തതനിനുകശഷലാം ഭൂമനി  ലലകേമഭാറനിയതച്ച്  30650  ആളുകേളക്കഭാണച്ച്.
അതനിനുകശഷലാം പടയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്ത ഭൂമനി ലലകേമഭാറഭാന കേഴനിയഭാത്ത കകേസുകേളുലട
എണ്ണലാം കനഭാക്കനിയകപഭാള അതച്ച് 14903 ആണച്ച്.

മനി  .  സതീക്കര്:   പതീസച്ച്,  പതീസച്ച്…..ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്,  അങ്ങനിരനിക…..  അങ്ങച്ച്  കചേഭാദനിചതച്ച്
അതലകലഭാ; എത്രകപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി ലകേഭാടത്തു എന്നകല; അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം ഭൂമനി
ലകേഭാടക്കഭാന നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നകല  കചേഭാദനിചതച്ച്?  അതനിനുള  മറുപടനിയകല
പറയുന്നതച്ച്... ഇരനിക.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ലചേങ്ങറക്കഭാര്  ഇകപഭാഴുലാം  ലസക്രകടറനിയറനിനു
മുനപനില് സമരത്തനിലഭാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  മുഴുവന ഭൂമനി ലകേഭാടലത്തങനില് ലസക്രകടറനിയറനിനച്ച്
മുനപനില് കേനിടകക്കണ ആവശവമനിലകലഭാ?  

മനി  .  സതീക്കര്:  ലറകക്കഭാര്ഡനിലഭാലത,  ഉചഭഭാഷനിണനിയനിലഭാലത പറയുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മറുപടനി പറകയണ.

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്, മുന റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയഭാണച്ച് കചേഭാദനിചതച്ച് എന്നത
ലകേഭാണഭാണച്ച് ഞഭാന മറുപടനി പറയുന്നതച്ച്. 58000  കപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി  അനുവദനിലചങനിലലാം
ലകേഭാടക്കഭാന കേഴനിഞതച്ച്  45684  ആളുകേളക്കഭാണച്ച്.  അതനില്  30000  കപര്ക്കച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച്
ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്തതച്ച്.  പകക്ഷ മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം സലങ്ങളുലാം  ആളുകേളക്കച്ച്  തഭാമസനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തവയഭാണച്ച്  എനളതലകേഭാണച്ച് അതനിലന്റെ വനിശദമഭായ കേണക്കുകേള ഞഭാന
ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചൂ  എകന്നയുള്ളൂ.  സമരലാം  നടത്തുന്നതനില്  3  ലസന്റെനിലന്റെ  പടയലാം
കേനിടനിയനിടച്ച് ഇകപഭാഴുലാം ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം ലചേയകേനിടഭാത്ത  ഒരുപഭാടകപരുണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്
ഭൂമനി  കേലണത്തനിലക്കഭാടക്കഭാനുള  ശമത്തനിലഭാണച്ച്  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെച്ച്.  തതീര്ചയഭായുലാം
അതനിനുള നടപടനി ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത: സര്, 58000 കപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി അനുവദനിച, 39000  കപര്ക്കച്ച്
പടയലാം ലകേഭാടത്തു, 30000 കപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി കേഭാണനിചലകേഭാടത്തു.  എന്നഭാല് ഇവനിടലത്ത
സനിതനി പരമ ദയനതീയമഭാണച്ച്.  ഒരു തളനി ലവളലാം കപഭായനിടച്ച്, അവനികടക്കച്ച്   കേയറഭാന
കപഭാലലാം  സഭാധനിക്കനില.  ബഹുമഭാനവനഭായ  ഇ.  ലകേ.  വനിജയന  എലാം.എല്.എ.-യുലട
കചേഭാദവത്തനിനച്ച് മറുപടനിയഭായനി അങ്ങച്ച് പറഞതനിലന  ഞഭാന പൂര്ണ്ണമഭായനി സന്വേഭാഗതലാം
ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്.  അതനിനുള ഒരു ലമക്കഭാനനിസവലാം കൂടനി  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകേണലമന്നഭാണച്ച്  എലന്റെ അഭവര്തന.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് കേളക്ടകറഭാടച്ച്  ഞങ്ങളഭാലരങനിലലാം
കചേഭാദനിചഭാല് ഇല  എന്ന ഉത്തരമഭാണച്ച് ലഭനിക്കുകേ. അതനിനഭാല് വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത
ഭൂമനി  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്തച്ച്  കേനിടനിയതലകേഭാണച്ച്  ഗതനികകേടനുഭവനിക്കുന്ന ആളുകേളുലട  പ്രശ
പരനിഹഭാരത്തനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  ഉത്തരവച്ച് ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകേണലാം.  മനനിക്കച്ച് കനരനിടച്ച്  കപഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന നനിവൃത്തനിയനിലലന്നച്ച്  മുന
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റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി പറയുകേയുണഭായനി. അതലകേഭാണച്ച് ഭഭാവനിയനില് കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്ന
ഭൂമനി  മനനിക്കച്ച്  കനരനിടച്ച് കപഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനിലലങനിലലാം വഭാസകയഭാഗവമഭായ
ഭൂമനിയഭാകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ഗവണലമന്റെച്ച്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഇത്തരത്തനിലള  286.91  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുലണന്നഭാണച്ച്  ഞഭാന  കനരകത്ത  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതച്ച്.  അതനില്
വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത ഭൂമനിയുലണങനില് തതീര്ചയഭായുലാം പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കുലാം.
ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസരുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഉളലപലട  അത്തരലാം സലങ്ങള പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിചഭാല്
വഭാസകയഭാഗവമഭായ  ഭൂമനി  കേലണത്തഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഇതനിനച്ച്  പരമഭാവധനി  ശമനിക്കഭാലാം.
കനരകത്ത വനിതരണലാം ലചേയ്ത ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം ബന്ധലപട
ജനിലഭാ  കേലക്ടര്മഭാര്ക്കഭാണച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.  അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന അങ്ങലനയുള ഭൂമനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഇത്തരലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  ആവര്ത്തനിക്കലപടഭാതനിരനിക്കണലമന്നച്ച്
ലപഭാതവഭായനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാനുലാം  ആ  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനുമുള  നടപടനികേള
ഉണഭാകുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്ലപടത്തനി
ഭൂമനി  ലകേഭാടക്കുകമ്പഭാള  സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഇഇൗ  പറയുന്ന  പ്രശങ്ങള  ആവര്ത്തനിച
ലകേഭാകണയനിരനിക്കുലാം. കേഭാരണലാം ഭൂമനി പരനിമനിതമഭാണച്ച്, ആളുകേളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിക്കുന.
നമുക്കച്ച്  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്ന പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  കേഭാരവലാം,  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി
ഉളലപലടയുളവര് ശദനികക്കണ ഒരു വനിഷയലാം, പരനിമനിതമഭായ ഭൂമനി ഇങ്ങലന ലകേഭാടത്തു
തതീരുകമ്പഭാള  പുതനിയ  തലമുറയച്ച്  ഭൂമനി  ഉണഭാവനില.  ലഭവമഭായ  ഭൂമനിയനില്  (ഫഭാറച്ച്)
പഭാവലപടവര്ക്കച്ച് വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് ലകേഭാടക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കണലാം. അതച്ച്
രണ്ടുലാംകൂടനി  സമനന്വേയനിപനിചലകേഭാണച്ച്  പകത്തഭാ  പതനിനഭാകലഭാ  നനിലയനില്  ടഇൗണഷനിപച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയുലാം. അതവഴനി ഭൂരഹനിതരുലട  പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം അവര്ക്കച്ച്
വതീടലകേഭാടക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലാം. അലഭാലത കകേരളത്തനിലല മുഴുവന ഭൂമനി ലകേഭാടത്തഭാലലാം ഇഇൗ
പ്രശലാം  ഉണഭായനിലക്കഭാകണയനിരനിക്കുലാം.  പ്രസ്തുത  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഗവണലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനി
ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരവലാം  വളലര  ശരനിയഭാണച്ച്.  'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം'  എന്ന
ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ ഒരു പദതനി, സങല്പലാം വളലര നലതഭാണച്ച്. പലക്ഷ, കുടലാംബങ്ങളുലട
എണ്ണലാം വര്ദനിചവരുന്ന മുറയച്ച് ഭൂരഹനിതരുലട എണ്ണവലാം വര്ദനിക്കുന.  അതമഭാത്രമല,
തങ്ങളുലട കേയനില് കേനിട്ടുന്ന ഭൂമനി കകേമഭാറലാം ലചേയ്തച്ച് ഭൂരഹനിതരഭായനി മഭാറുന്ന ആളുകേളുലട
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എണ്ണവലാം കുറവല. ഇത്തരലാം വനിഷയങ്ങളുള സഭാഹചേരവത്തനില് തതീര്ചയഭായുലാം "LIFE"
(സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി)  കപഭാലള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ
സലങ്ങളനിലലാം ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചലകേഭാടത്തുലകേഭാണച്ച് പ്രശത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് കതഭാനന്നനില. ചേനിലയനിടങ്ങളനില് ഫഭാറ്റുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നതനിനച്ച് തഭാല്പരവലാം
കേഭാണനിക്കഭാത്ത ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുണച്ച്. മറച്ച് ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് 3 ലസന്റെച്ച് നല്കേനിയഭാല്
അവനിലട  വതീടച്ച്  വചച്ച്  തഭാമസനിക്കഭാന  തഭാല്പരവമുളവരുണച്ച്.  എന്നഭാല്  പരമഭാവധനി
ഭൂമനിയുലട അളവച്ച്  ചുരുങ്ങുകേയുലാം ആവശവക്കഭാരുലട എണ്ണലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  ഫഭാറ്റുകേള  ഉളലപലടയുളവ  നനിര്മ്മേനിചലകേഭാടക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന
കമഖലകേളനില്,  പ്രകതവകേനിചച്ച് നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് ഇത്തരലാം പദതനികേളക്കച്ച് രൂപലാം നല്കുന്നതച്ച്
ഏറവലാം  ഉചേനിതമഭായനിരനിക്കുലമനലാം  ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  സന്വേഭാഗതഭാര്ഹമഭാലണനമഭാണച്ച്
അതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പറയഭാനുളതച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .   സന്വേരഭാജച്ച്: സര്,  ഇവനിലട 'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരള'ലമന്ന ഏറവലാം
പ്രതതീക്ഷഭാനനിര്ഭരമഭായ ഒരു പദതനിലയ സലാംബന്ധനിചഭാണച്ച് നഭാലാം സലാംസഭാരനിക്കുന്നതച്ച്.  നഭാലാം
അഭനിമുഖതീകേരനികക്കണനിവരുന്ന പ്രധഭാനലപട ഒരു ലവലവനിളനി, ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം വഭായ്പ എടത്തനിടച്ച് വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് അടവച്ച് മുടങ്ങനികപഭായനിട്ടുള ആളുകേളുലട
നനിലവനിലള വതീടച്ച് ജപനി ലചേയലപടന്ന ഒരു സഭാഹചേരവലാം നമ്മുലട മുമ്പനിലണച്ച്.  എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടച്ച് ലകേഭാടക്കുന്ന പദതനിലയക്കുറനിചച്ച് ചേര്ച ലചേയലപടകമ്പഭാളത്തലന്ന നനിലവനിലള
വതീടച്ച് നഷ്ടലപടന്ന ഒരു  സനിതനിവനികശഷവമുണഭാകുന.  ആ കേഭാരവത്തനില് ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങള  മനുഷവതന്വേപരമലഭാത്ത ഒരു സമതീപനമഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. റവനന്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളനില്നനിനലാം  വതീടച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്,  ഇഇൗ  പുതനിയ
പദതനിയുലട ലവളനിചത്തനില്,  നമുക്കച്ച്  എലനങനിലലാം  ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നഭാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് കചേഭാദനിക്കഭാനുളതച്ച്.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്,  ശതീ.  എലാം.  സന്വേരഭാജച്ച് ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്
വളലര  നലതലാം  ശരനിയഭായതമഭായ  ഒരഭാശയമഭാണച്ച്.  പലക്ഷ,  നനിലവനിലള
നനിയമമനുസരനിചഭാണച്ച്  ഇഇൗ  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക  നടക്കുന്നലതന്ന  പ്രകതവകേതയഭാണച്ച് നമ്മുലട
മുമ്പനിലളതച്ച്.  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിലയന്ന  നനിലയനില്  എലന്റെ  മുമ്പനിലലത്തുന്ന,  റവനന്യൂ
റനിക്കവറനി നടപടനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രശങ്ങള വരുകമ്പഭാള ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരവലാം പലകപഭാഴുലാം കതഭാന്നനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്. ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് ഭൂമനിയുലാം
വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് വതീടലാം  ലകേഭാടക്കഭാനുള പദതനി നടപഭാക്കഭാന എലഭാതരത്തനിലലാം ഒരുങ്ങനി
നമ്മേള  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണച്ച്.  അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവത്തനില്  വതീടളവലര
വതീടനില്നനിന്നച്ച് ഇറക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന നനിലവനിലള നനിയമത്തനിലന്റെ
പ്രശങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച് എന്തുലചേയഭാന കേഴനിയുലമന്നതച്ച് ഗഇൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനികക്കണ
വനിഷയമഭാണച്ച്. തതീര്ചയഭായുലാം അത്തരലമഭാരു ആശയലത്ത അടനിസഭാനലപടത്തനി അതനിലന്റെ
തടര് ചേര്ചയുലാം തതീരുമഭാനവലമലഭാലാം സന്വേതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച്: സര്,  പഞഭായത്തച്ച് തലങ്ങളനില് ധഭാരഭാളലാം ഭൂമനിയുണച്ച്.
കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുലാം ഇകപഭാഴുലാം സര്കവയര്മഭാരുലട ലഭവതക്കുറവച്ച് ഭൂമനി
അളന്നച്ച് തനിടലപടത്തുന്നതനില് വലനിയ പ്രശമുണഭാക്കുനണച്ച്.  അതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരലാം
കേലണത്തഭാന ഗവണലമന്റെച്ച്  ശദനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  നനിലലാം  നനികേത്തുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് ഗവണലമന്റെച്ച്  ഓര്ഡര്  ഇറക്കനിലയങനിലലാം  കവണ  രതീതനിയനില്  കൃഷനി
വകുപ്പുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുലാം  ഏകകേഭാപനത്തനിലലത്തഭാനുള  സഭാഹചേരവമുണഭായനിടനില.
ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ആളുകേളക്കച്ച്  നനിലമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  സലലാം  കേരഭൂമനിയഭാക്കനി  വതീടച്ച്
പണനിയുന്നതനിനുള അകപക്ഷകേളനില് എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പച്ച് കേല്പനിക്കഭാനുള ഒരു
സഭാഹചേരവമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്,  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് രണഭാമതച്ച്  ചൂണനിക്കഭാണനിച
കേഭാരവലാം ഞഭാനഭാദവലാം സൂചേനിപനിചകേഴനിഞതഭാണച്ച്. ഇതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കനരലത്ത ഒരു
സര്ക്കുലര് ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള അപരവഭാപതകയഭാ,
സഷ്ടതീകേരണലാം നടകത്തണതനിലന്റെ ആവശവകേതകയഭാ ഉലണങനില് അതച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാ
വന്നതഭാണച്ച്.  മലറഭാന്നച്ച്,  ഭൂമനി അളന്നച്ച് തനിടലപടത്തഭാനഭാവശവമഭായ സര്കവയര്മഭാരനില
എന്ന രതീതനിയനില് അകദ്ദേഹലാം ഒരു കേഭാരവലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  സര്കവയര്മഭാരുലട
എണ്ണലാം കമഭാശമലഭാത്ത വനിധത്തനില് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തുണച്ച്.  തതീര്ചയഭായുലാം ഏലതങനിലലാം
കമഖലകേളനില് അത്തരലാം വനിഷയമുലണങനില്, സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് എടകക്കണ ഭൂമനിയുലട
റതീ സര്കവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  റതീസര്കവ നടപടനികേളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
ഗവണലമന്റെച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപമഭാകക്കണ ഭൂമനിലയ
സലാംബന്ധനിച  വവക്തമഭായ  ഒരു  ചേനിത്രലാം  റതീ  സര്കവയനിലൂലട  നമുക്കച്ച്  ലഭവമഭാകുലാം.
അതനിനുപുറലമ  ഏലതങനിലലാം  പ്രകദശലത്ത  ഭൂമനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയത്തനില്
സര്കവ നടകത്തണതലണങനില്  ശദയനില്ലപടത്തനിയഭാല് ആവശവമഭായ നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര്: വനിഷയലാം ഭൂമനി ആയതലകേഭാണച്ച് നമ്മേള കുറചധനികേലാം സമയലമടത്തു.
ഇനനി നനിവൃത്തനിയനില.

കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്

2(*92) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ മഭാസ്റ്റേര്  :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കജഭാലനികേളക്കച്ച് കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
ഉലണങനില് ആലരയഭാണച്ച് കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗനിനച്ച് ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  തലത്തനിലഭാണച്ച്  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  വഴനി  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണച്ച്  ഉണഭാകുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാറുകേഭാരുലാം ഉകദവഭാഗസരുലാം തമ്മേനിലള ഒത്തുകേളനി അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് മുകഖന സഭാധവമഭാകുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) 2016 ജൂണ 24-നച്ച് ഇഇൗ സഭയനില് ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര് നടത്തനിയ
പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസലാംഗത്തനിലല 146-ാം ഖണ്ഡനികേയനില് 'പനി.ഡബത.ഡനി. പ്രവൃത്തനികേളനില് കസഭാഷവല്
ഓഡനിറച്ച്  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച്'  അകദ്ദേഹലാം പറഞനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ-സലാംസഭാന തലങ്ങളനിലലാം
അസലാംബനി  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലമഭാണച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  നടത്തുന്ന  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുലാം  ആവശവലാം  വന്നഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കലപടണലമന്നഭാണച്ച് തതീരുമഭാനലാം.  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം സഭാകങതനികേ വനിദഗ ച്ച്ദരുലാം
ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില് ലപഭാതകവ സന്വേതീകേഭാരവരഭായ വവക്തനികേളുമടങ്ങുന്ന കേമ്മേനിറനികേളഭാണച്ച്
തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതച്ച്.  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രഖവഭാപനിചനിടനില.  അതനിലന്റെ
ഘടനലയപറനിയഭാണച്ച് ഞഭാന പറയുന്നതച്ച്.

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷവങ്ങളുലട സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരലാം,  അതനിലന്റെ ജനകേതീയത,  സുതഭാരവത,  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കല്, സഭാമ്പത്തനികേമഭായനിട്ടുള ദര്വനിനനികയഭാഗമനിലഭായ്മ എന്നനിവ ഉറപഭാക്കു
ന്നതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  

(ഡനി)  ഇനളതനിലനക്കഭാള കുകറകൂടനി മുകന്നഭാട്ടുവന്നച്ച് വലനിലയഭാരു പരനിധനിവലര,
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലലണന്നച്ച് ലപഭാതകവ ആകക്ഷപമുള അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്, അനുഭവവലാം അതതലന്നയഭാണച്ച്. അങ്ങലന ഏലതങനിലലാം
ഒരു പ്രവൃത്തനിയനില്  ക്രമകക്കടലണന്ന റനികപഭാര്ടച്ച്  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി
തന്നഭാല്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനിലയലക്കഭാണച്ച്  അകനന്വേഷനിപനിചച്ച്  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനളതഭാണച്ച് അതച്ച് സലാംബന്ധനിചള ധഭാരണ. ഇതച്ച് വളലര
വനിജയകേരമഭായനി  2016-ല് ആലപ്പുഴ കദശതീയപഭാതയനില് നടപഭാക്കനിയനിരുന.  കദശതീയപഭാതയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനി മൂന്നച്ച് വര്ഷമഭായനിരുന്നതനില് ആദവ വര്ഷലാംതലന്ന കചേര്ത്തല
മുതല് ഓചനിറ വലരയുള  80  കേനികലഭാമതീറര് ഇഇൗ ഗവണലമന്റെച്ച് വരുകമ്പഭാള തകേര്ന്നച്ച്
തരനിപണമഭായനി കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന. അതനിലന്റെ റനിപയര് വര്ലക്കഭാനലാം ശരനിയഭായനില.
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അകപഭാഴഭാണച്ച് ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച് ശതീ.  കവണുകഗഭാപഭാല് ലചേയര്മഭാനുലാം
കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപല് ലചേയര്മഭാന ശതീ.  എന. ശനിവദഭാസന കേണവതീനറുലാം,  കചേര്ത്തല
മുനനിസനിപല് ലചേയര്മഭാന ശതീ.  ലഎസകേച്ച് മഭാടവനയുലാം,  ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് കവസച്ച്
പ്രസനിഡന്റെച്ച്  ശതീമതനി  ദലതീമഭാ  കജഭാകജഭാ  അലാംഗവലാം മലറഭാരു വനിദഗച്ച് ദ എഞനിനതീയറുമടങ്ങുന്ന
കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചതച്ച്.  അവരുലട  പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അനനിമ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
വളലര പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി. അതനിനുകശഷലാം അവനിലട  റനിലപയര് ആന്റെച്ച് ലമയനിന്റെനനസച്ച്
കേഴനിഞ  7  മഭാസമഭായനി  യഭാലതഭാരു കുഴപവമനിലഭാലത നടത്തുനണച്ച്.  ഇതകപഭാലലതലന്ന
വയനഭാടനില് കേണസ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് ഗുരുതരമഭായ
ആകരഭാപണങ്ങള വന. അതകനന്വേഷനിക്കഭാന അവനിടലത്ത എലാം.എല്.എ. ശതീ. സനി. ലകേ.
ശശതീന്ദ്രന  ലചേയര്മഭാനുലാം  3  മുനനിസനിപല്  ലചേയര്മഭാനമഭാര്  അലാംഗങ്ങളുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയര് കേണവതീനറുമഭായ കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ
റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില.  ഇതച്ച് ലപലടന്നച്ച് ലചേയ്തതഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഗവര്ണറുലട പ്രസലാംഗത്തനിലല മഭാനകഡറ്റുലാം അതനിലണച്ച്.

ശതീമതനി   സനി  .   ലകേ  .    ആശ: സര്, ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  സുതഭാരവതയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  വര്ദനിപനിക്കുലമ
ന്നതനിനഭാല് ഈ നടപടനിലയ സര്വഭാത്മനഭാ സന്വേഭാഗതലാം ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന-
ജനിലഭാ-മണ്ഡല തലങ്ങളനില് ഇതച്ച് കവഗത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള അങ്ങച്ച്
സന്വേതീകേരനിക്കുലമനറപ്പുണച്ച്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  പനി.ഡബത.ഡനി.  ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച്
വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് സന്വേനമഭായനി ലകേടനിടമുലണങനിലലാം  ആ ലകേടനിടലാം എസച്ച്.ടനി.  ഓഫതീസനിനച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനഭായനി നല്കേനിയതനിനഭാല് നനിലവനില് കവക്കത്തുള പനി.ഡബത.ഡനി.
റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനിലല കകേഭാണഫറനസച്ച് ഹഭാളനിലഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്. റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാന്റെതീനനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഇതച്ച് തടര്നലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടക്കള ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുവഭാന മൂനലക്ഷലാം
രൂപ ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില്നനിനലാം അകലഭാടച്ച് ലചേയ്തനിരുനലവങനിലലാം ഇകപഭാഴുലാം അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങനിയനിടനില. ഈ വനിഷയലത്തക്കുറനിചച്ച് പലതവണ ഞഭാന വകുപനില്
അറനിയനിപച്ച് തലന്നങനിലലാം യഭാലതഭാരു തതീരുമഭാനവലാം ഇതവലര സന്വേതീകേരനിചനിടനില  ആയതനിനഭാല്
പനി.ഡബത.ഡനി.  ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച്  വനിഭഭാഗലത്ത തനിരനിലകേ സന്വേനലാം  ലകേടനിടത്തനികലക്കച്ച്
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനില് കേവഭാന്റെതീന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയനര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവമല
ഇവനിലട ഉന്നയനിചതച്ച്. എന്നഭാലലാം ഉന്നയനിച കേഭാരവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. പനി.ഡബത.ഡനി.
ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച് വനിഭഭാഗലാം സന്വേനലാം ലകേടനിടത്തനികലക്കച്ച് മഭാറണലമന്നച്ച് ഉത്തരവച്ച് ലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്.
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അവനിലടലയഭാരു പുതനിയ ലകേടനിടവലാംകൂടനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസച്ച് കേവഭാന്റെതീനനില്
അടക്കളയനികലക്കച്ച് ആവശവമുള പഭാത്രങ്ങള വഭാങ്ങഭാനുള പണലാം നല്കുകേയുലാം   ആ
കേഭാരവത്തനില് നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീമ  തനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ: സര്, കവക്കലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മുറനിഞനിപുഴ
പഭാലത്തനില് ഇകപഭാഴുലാം കടഭാളപനിരനിവച്ച് നനിലനനില്ക്കുന. എന്നഭാല് സമതീപ മണ്ഡലങ്ങളനിലല
പഭാലങ്ങളുലട  കടഭാളപനിരനിവച്ച്  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  വനിഷയത്തനില്
ഞഭാന ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില് തന്നനിട്ടുള റനികേന്വേസ്റ്റുകേളുലാം ഇകപഭാള ഇവനിലട ഉന്നയനിച കചേഭാദവവലാം
പരനിഗണനിചലകേഭാണച്ച് കടഭാള നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  എലഭാ കടഭാളുകേളുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കണലമന്നതഭാണച്ച്
ഈ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.  നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനിയുലട 100  കകേഭാടനിയനില്
തഭാലഴയുള നഭാലച്ച്  കടഭാളുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെച്ച്  കനരനിടച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയ  കടഭാള  പനിരനിവകേളനില്  ഏലഴണ്ണലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്  ചേനില  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രയഭാസങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ലചേലവഴനിച പണലാം തനിരനിച വരുന്നതവലരകയഭാ
അലലങനില്  ഇത്ര  വര്ഷലാംവലരകയഭാ  എന്നതഭാണച്ച് കേണതീഷന.  അതനിനുള  ആക്ടച്ച്
അസലാംബനിയനില്  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കടഭാളുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനില് യഭാലതഭാരു അഭനിപ്രഭായവവതവഭാസവമനില.  ഇകപഭാള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേളനില് കടഭാള ഉണഭാകേനിലലന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനിതലന്ന
ഈ സഭയനില് പറഞനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള: സര്, പല വകുപ്പുകേളുലാം കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നത സലാംബന്ധനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുകേകപഭാലലാം ലചേയഭാതനിരനിക്കുന്ന കേഭാലഘടത്തനില്
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  കജഭാലനികേളക്കച്ച്  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുച്ച്
അലങ്ങടത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രകതവകേമഭായനി അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണച്ച്. പനി.ഡബത.ഡനി.
ആലണങനിലലാം  നഭാഷണല് കഹകവ ആലണങനിലലാം  കസ്റ്റേറച്ച്  കഹകവ ആലണങനിലലാം
കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം വരുന്ന  പഴയ കറഭാഡുകേള  കേകയറനി നഷ്ടലപടന്ന സഭാഹചേരവമുണച്ച്.
റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസുകേള അടക്കലാം എന.എചച്ച്.-ലന്റെയുലാം എസച്ച്.എചച്ച്.-ലന്റെയുലാം പഴയതലാം പുതനിയതമഭായ
കറഭാഡുകേലള  സലാംബന്ധനിച  ആസനി  രജനിസ്റ്റേര്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്  നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാകയഭാ അലഭാലതകയഭാ കകേഭാണടഭാക്ടറുലട
കുറലാംലകേഭാണച്ച്  സലാംഭവനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  റതീ-ലടണര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്ന
നഷ്ടലാം  സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കകേഭാണടഭാക്ടറുലട  ബഭാധവതയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  അനഭാവശവമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുനണച്ച്.  ഈ
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  കുറക്കഭാരുലട  കപരനില്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്
കവഗത്തനിലഭാക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, പനി.ഡബത.ഡനി.-യുലട സന്വേത്തുക്കളലക്കലഭാലാം ആസനി
രജനിസ്റ്റേര് ഉണച്ച്. പലക്ഷ അതനുസരനിചള പരനിപഭാലനലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി നടക്കുന്നനില.
അതച്ച് വതീണ്ടുലാം തടങ്ങഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്. ഒരു ദനിവസലാംലകേഭാണച്ച് അതച്ച് തതീരനില.
കേഭാരണലാം, കകേരളമഭാലകേ വവഭാപനിചകേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്. കേകയറനിയതലാം കേകയറഭാത്തതമഭായനി
ധഭാരഭാളലാം  സന്വേത്തുക്കളുണച്ച്.  പനി.ഡബത.ഡനി.-യുലട  സന്വേത്തുക്കള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കകേവശമഭാലണന്നച്ച് ഉറപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേലളടക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്. പലക്ഷ
അതനിനച്ച് കുറചച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം വരുലമങനിലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. കസഭാഷവല്
ഓഡനിറനിലന്റെ  കേഭാലതഭാമസലത്തക്കുറനിചഭാണച്ച്  രണഭാമതച്ച്  കചേഭാദനിചതച്ച്.  ലടണറനിലന്റെ
കേഭാരവത്തനിലണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  റനിസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേഭാസ്റ്റേനില്തലന്ന  പനിടനിക്കുലാം.
നടപടനികേലളടക്കുനണച്ച്.  ചേനിലകപഭാള  കേഭാലതഭാമസലാം വരഭാലാം.  കേഭാരണലാം,  നൂറുകേണക്കനിനച്ച്
വര്ക്കുകേളഭാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്.  കേഭാലതഭാമസലാം ഗവണലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്
കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തനി കകേഭാണടഭാക്ടലറ  സഹഭായനിക്കുന്നവരുലണങനില് നടപടനിലയടക്കഭാനുലാം
തയഭാറഭാണച്ച്.  ഏതഭായഭാലലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില് വലനിയ തലത്തനില് ബഹുജന കബഭാധലാം
വളര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് ഞങ്ങള സന്വേഭാഗതലാം ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്.  തതീര്ചയഭായുലാം നടപടനികേള
ശക്തനിലപടത്തുലാം.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ  മഭാസ്റ്റേര്:  സര്,  എഞനിനതീയര്മഭാരുണഭാക്കുന്ന
എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളുലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  ഇലാംഗതീഷനിലഭായതലകേഭാണച്ച്
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കച്ച് മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിയുണച്ച്. അതകപഭാലല ചേനില
സഭാകങതനികേ  പദങ്ങള  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലാംഗനിനച്ച്  വനിഘഭാതമഭായനി  നനില്ക്കുനണച്ച്.
ഇഇൗ രലാംഗത്തുള അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കഭാന നല ശമങ്ങള നടത്തുകമ്പഭാള കസഭാഷവല്
ഓഡനിറ്റുമഭായനി ബന്ധലപട എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്ന
രതീതനിയനില് എനച്ച്   നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?
അകതഭാലടഭാപലാം  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  കൂടതല്  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേലാം
നല്കുന്ന തരത്തനില് പനി.ഡബത.ഡനി. മഭാനുവല് പരനിഷ്കരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  സഭാധഭാരണയുള  എലഭാ  ഭരണ  നടപടനികേളുലാം
മഭാതൃഭഭാഷയനിലഭായനിരനിക്കണലമന്ന തതീരുമഭാനലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണലമന്റെച്ച്  ശക്തമഭായ
നനിലപഭാടച്ച്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ആയനിടനില.  അവനിലട ഭഭാഷ മലയഭാളത്തനി
ലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലനങനിലലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാകുലമന്നച്ച് കതഭാനന്നനില. അതച്ച് അവരുമഭായനി
ചേര്ച ലചേയഭാലാം.  സഭാകങതനികേ പദങ്ങലളഭാനലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.  സഭാകങതനികേ
പദങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാല് എസ്റ്റേനികമറച്ച് ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കനില.  എസ്റ്റേനികമറച്ച് തലന്ന
സഭാകങതനികേമഭാണച്ച്. അതച്ച് ലപ്രഭാഫഷണലഭാണച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര് :  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  വഭായനിചഭാല് മനസനിലഭാകുന്ന രതീതനിയനിലഭാലണങനില്
നന്നഭായനിരനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന : സര്, മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം അവരുമഭായനി ചേര്ച
ലചേയഭാലാം.  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഇലാംഗതീഷനില്  എഴുതനി  ശതീലനിചകപഭായവരഭാണച്ച്.  നമ്മുലട
ഭഭാഷയനിലഭാക്കഭാന പറയഭാലാം. പലക്ഷ സഭാകങതനികേ പദങ്ങലളഭാനലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.
കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കച്ച് കൂടതല് ഉത്തരവഭാദനിതന്വേങ്ങള ലചേലത്തനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാകമഭാ
എന്നതഭാണച്ച് മലറഭാരു കചേഭാദവലാം.  ഇകപഭാളത്തലന്ന കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കച്ച് ഉത്തരവഭാദനിതന്വേമുണച്ച്.
അതഭാണച്ച്  റനിസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേഭാസ്റ്റേച്ച്,  കേരനിമ്പടനികേയനില്ലപടത്തുകേ  എന്നനിവ.  എന്നഭാല്കപഭാലലാം
കകേഭാണടഭാക്ടര്  കബഭാധപൂര്വലമഭാരു  പനിശകേച്ച്  കേഭാണനിചഭാല്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അയഭാലള
ശനിക്ഷനിക്കഭാനുള അര്ഹമഭായ നനിയമലാം ഇകപഭാഴുമുലണന്നച്ച് കതഭാനന്നനില. കുറചച്ച് ലബനനിഫനിറച്ച്
കേനിടനിയനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുലട  ചേനില  ഉകദവഭാഗസരുലാം  അതനിനച്ച്  കൂട്ടുനനില്ക്കഭാറുണച്ച്.  ഏതഭായഭാലലാം
ശരനി ഈ കേഭാരവലാം അകനന്വേഷനിക്കഭാലാം.  ചേനില യൂകറഭാപവന  രഭാജവങ്ങളനില് എഞനിനനികയഴച്ച്
ആക്ടച്ച് എന്ന ഒരു നനിയമമുണച്ച്.  ആ നനിയമലാം ഇവനിലടയുലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കനഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം സൂപര്കവസറുലാം  കനലരയഭാലണങനില്  കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് ഒനലാം
ലചേയഭാന കേഴനിയനില.  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനുച്ച്  രൂപയുലട ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള വനികേസനലാം
വരനികേയഭാണച്ച്.  ഇനനി ഏലതഭാരുകേഭാലത്തുലാം വരുലാം.  അവ നലരതീതനിയനിലലാം കുറമറതരത്തനിലലാം
ധനദര്വനിനനികയഭാഗമനിലഭാലതയുലാം  നടത്തഭാനുലാം  ഗുണകമന്മകയഭാടകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമുള
വനിദഗലരയഭാണച്ച് ഇനനി ആവശവലാം. അതനിനച്ച് പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ആവശവമഭാലണങനില്
അക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  ഗവണലമന്റെച്ച്  സഭാപനങ്ങളനിലല  കസഭാഷവല്
ഓഡനിറ്റുലാം ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറ്റുലാം ഫനിനഭാനഷവല് ഓഡനിറ്റുലമലഭാലാം സഭാപനലത്ത
ഏറവലാം  മനികേവറതഭാക്കഭാന  സഹഭായനിക്കുലമന്നച്ച്  വനിശന്വേസനിക്കുന്ന  ഒരഭാളഭാണച്ച്  ഞഭാന.
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ലഎ.ടനി.  വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപടത്തനി
ബഹുമഭാനലപട  ലതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനി മൂന്നച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച.  അതമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുള ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെ എലഭാ ഫയല് നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച. ഞഭാന
ഇന്നലല ബന്ധലപട ലസക്ഷനനില് അകനന്വേഷനിചകപഭാള ആ ഫയലനിലല നടപടനികേള
വളലര  കൃതവമഭായനി  അറനിഞ.  ഇതനില്  ഒരു  ജനകേതീയ  തഭാലരവമുണച്ച്.  കസഭാഷവല്
ഓഡനിറച്ച് ജനിലഭാതലത്തനിലലാം ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  

ശതീ  .     ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ ഏതച്ച് ഓഫതീസുലാം കസഭാഷവല്
ഓഡനിറനിനച്ച്  വനികധയമഭാണച്ച്.  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആലപ്പുഴയനില്
എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടത്തു.  ഒരു അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്
എനജനിനതീയര്ലക്കതനിലരയുലാം രണച്ച് ഓവര്സതീയര്മഭാര്ലക്കതനിലരയുലാം എ.ഇ.-മഭാര്ലക്കതനിലരയുലാം
നടപടനിലയടത്തു.  സലസന്റെച്ച് ലചേയ്തനില, സലലാം മഭാറനി. അതനിനുകശഷലാം അവനിലട കേഭാരവങ്ങള
ഭലാംഗനിയഭായനി നടന. ലപഭാതജനങ്ങള ആധനികേഭാരനികേമഭായനി ആവശവലപടഭാല് ഓഡനിറച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാടക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു  തടസവമനില.  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനനില് കപഭാകുകേലയഭാനലാം കവണ.  കനരനിടച്ച് കേത്തച്ച് തന്നഭാല് കകേഭാപനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ശതീ  .    ലലഹബനി  ഇഇൗഡന:  സര്,  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറ്റുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
ജനപ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടത്തനി ഏലതങനിലലാം തലത്തനിലള കേണസളകടറതീവച്ച് കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  കറഭാഡനിലന്റെ  ഡന്യൂറബനിലനിറനിയഭാണച്ച്
പ്രധഭാനലപട ഒരു കേഭാരവലാം.  കറഭാഡച്ച് ടഭാര് ലചേയ്തകശഷലാം  കുഴനിക്കല് കപഭാലള പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
അനുമതനി നല്കുന്നതച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസനില് നനിനതലന്നയഭാണച്ച്.
ഒനകേനില് കറഭാഡച്ച്  ടഭാര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഓര്ഡറുകേള
ലകേഭാടക്കണലാം.  അലലങനില് അതനിനുകശഷമുള നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവയഭാന ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച്  തയഭാറഭാകേണലാം.  ഇതച്ച്  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ എനളതഭാണച്ച് എലന്റെ കചേഭാദവലാം. 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, കസഭാഷവല് ഓഡനിറനില് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ
കേഭാരവങ്ങളുലാം വരുലാം.  കേമ്മേനിറനിലയ സലാംബന്ധനിചച്ച് പറഞ,  മണ്ഡലലാം,  ജനില,  സലാംസഭാന
തലങ്ങളനില്...., കേണസളകടറതീവച്ച് കേമ്മേനിറനിയല, പവറുള കേമ്മേനിറനിയഭാണച്ച്.  ആലപ്പുഴയനില്
എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടത്തതച്ച്  ആ  കേമ്മേനിറനിയഭാണച്ച്.
ജനപ്രതനിനനിധനികേള അതനില് അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.  മലറഭാന്നച്ച് കകേബനിളനിടന്ന കേഭാരവമഭാണച്ച്.
കകേബനിളനികടലണന്നച്ച് പറയഭാന പറനില. ഗവണലമന്റെച്ച് വകുപ്പുകേളഭായ ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.,
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  ബനി.എസച്ച്.എന.എല്.  ഇവര്ലക്കലഭാലാം ലലപപനികടണതഭായനി  വരുലാം.
നഭാടനില് ലവളവലാം ലലവദതതനിയുലാം ലകേഭാടക്കണലാം.  കവലണന്നച്ച് പറയഭാന സഭാധനിക്കനില.
റനിലയനസച്ച് കപഭാലള കുത്തകേ കേമ്പനനികേളക്കുലാം അതനിനുള അനുമതനി ലകേഭാടക്കണലാം,
ലകേഭാടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന പറനില. ലമഭാലലബലലലഭാലാം വര്ക്കച്ച് ലചേയകണ. ഇഇൗ ഗവണലമന്റെച്ച്
വന്നതനിനുകശഷലാം കറഭാഡച്ച് കേടച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള അനുമതനി ലകേഭാടക്കുന്നതനിനച്ച് വവക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമഭാനവരഭായ ജലവനിഭവ വകുപമനനി,  ലലവദതതനി
വകുപ്പുമനനി എന്നനിവരുമഭായനി കയഭാഗലാം  കചേര്നലാം അലഭാലതയുലാം വവക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡമുണഭാക്കനി.
കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാര് കപഭാര്ഷന കുഴനിക്കഭാന പഭാടനില, മണ്ണുള ഭഭാഗലാം കുഴനിക്കഭാലാം. അങ്ങലന
34 കകഭാസുകേളുണച്ച്.  ഇതനിനുള പണലാം ലകേടനിവയ്കക്കണതച്ച് കറഭാഡച്ച് മുറനിക്കുന്ന വകുപഭാണച്ച്.
പനി.ഡബത.ഡനി.-യുലാം  ബന്ധലപട വകുപനിലല എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  സലാംയുക്തമഭായഭാണച്ച്
എലഭാ പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തുന്നതച്ച്.  എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ഒരുമനിച ലചേയണലമന്ന
തതീരുമഭാനമുണച്ച്.  അതകപഭാലല ലലപ്രവറച്ച് കേമ്പനനികേളഭാലണങനില് അവരുലട എഞനിനതീയറുലാം
നമ്മുലട എഞനിനതീയറുമുണഭാകുലാം. നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലചേയ്യുന്നനിടലത്തഭാനലാം കുഴപമനില. പകക്ഷ
റനിലയനസനിനച്ച് അഹങഭാരലാം വളലര കൂടതലഭാണച്ച്. റനിലയനസച്ച് സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് കചേഭാദനിചനിടനില,
രഭാത്രനിയനിലഭാണച്ച്  കുഴനിക്കുന്നതച്ച്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഇത്തരലാം
പണനികേള കസ്റ്റേഭാപച്ച്  ലചേയനിക്കഭാനുള അധനികേഭാരമുണച്ച്.  ലതറഭാകയഭാ  ഉത്തരവച്ച്  ലലാംഘനികചഭാ
ആണച്ച് പണനി ലചേയ്യുന്നലതങനില് നനിങ്ങള കസ്റ്റേഭാപച്ച് ലചേയനിക്കണലാം. പകക്ഷ അതച്ച് കുറവഭാണച്ച്.
നമ്മേലളലഭാവരുലാം കചേര്ന്നച്ച് കറഭാഡച്ച് പരനിപഭാലനിക്കണലാം. വലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടമുണഭാ
കുന്നതഭാണച്ച്, പകക്ഷ കകേബനിള ഇകടലണന്നച്ച് പറയഭാനുലാം സഭാധനിക്കനില. ഇതനിലനതനിലര
ശക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
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ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്:  സര്,  ഇഇൗ സഭയുലാം കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങളുലാം അങ്ങലയ
അഭനിനനനിക്കുന്ന സനിതനിക്കച്ച് ഞഭാന അങ്ങലയ അഭനിനനനിക്കുന്നനില.  കേഭാരണലാം അങ്ങച്ച്
ഒരു  അഹങഭാരനി  ആകേരുലതന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  നനിര്ബന്ധമുണച്ച്.  അലലങനില്  ഞഭാനുലാം
അങ്ങലയ അഭനിനനനികചലന.

മനി  .   സതീക്കര്: ആ പറഞതനിലലാം ഒരു അഭനിനനനമുണച്ച്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്:  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന  വകുപ്പുമനനിയഭായകശഷലാം
ഇ-ലടണര് വന്നകപഭാള എസ്റ്റേനികമറച്ച് കകേഭാസ്റ്റേനിനുലാം  26  ശതമഭാനലാം തഭാലഴ വലര ലടണര്
ലചേയഭാന കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാര് തയഭാറഭായനിവന. മുമ്പച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് കകേഭാസ്റ്റേനിനുലാം 16 ശതമഭാനലാം
വലര  മുകേളനിലഭാണച്ച്  കകേഭാണടഭാക്ടച്ച്  ലകേഭാടത്തനിരുന്നതച്ച്.  പഭാറമട  കലഭാബനികയഭാടലാം
കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാകരഭാടലാം പണലാം വഭാങ്ങനിലക്കഭാണച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില് വന ക്രമകക്കടകേള
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  നടക്കുകേയുണഭായനി.  അതലകേഭാണച്ച്  ലഷഡന്യൂള  പുതക്കുന്ന  നടപടനി
നനിര്ത്തനിവയണലാം.  ഒനകൂടനി പഠനിചനികട ലഷഡന്യൂള പുതക്കഭാവ.   കേണസ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
എന്ന  സഭാപനത്തനില്  10  ശതമഭാനലാം  ബനികലഭാ  കററനിനച്ച്  വര്ലക്കടത്തകശഷലാം
ഏലതങനിലലാം കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കച്ച് ലകേഭാടക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്. മുണക്കയലാം-വഭാഗമണ
കറഭാഡച്ച്,  കവമ്പുഴ  -ഇളങഭാടച്ച്   കറഭാഡച്ച്  ഇവയുലട പണനി കേണസ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
എടത്തകശഷലാം  കവലറഭാരു  കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടത്തു.  ലഭാഭമുള  മലറഭാരു  വര്ക്കച്ച്
കേനിടനിയകപഭാള കകേഭാണടഭാക്ടര് ഇഇൗ വര്ക്കച്ച് ഉകപക്ഷനിചകപഭായനി.  ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില്
അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ശക്തമഭായ ഇടലപടലണഭാകേണലാം. 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്,  ലമറതീരനിയല്സനിലനലഭാലാം ഇകപഭാള വളലര കൂടനിയ
കററഭാണച്ച്.  2014-ല് അന്നലത്ത പനി.ഡബത.ഡനി.  കനതൃതന്വേലാം ഇവനിലട ഡല്ഹനി കററച്ച്
നടപഭാക്കനിയകതഭാലട  കററച്ച് വര്ദനിച.  കുടനഭാടച്ച് കപഭാലള സലങ്ങളനില് മണ്ണടനിക്കഭാന കപഭാലലാം
കററച്ച് നനിശ്ചയനിചലകേഭാടക്കുന്നനില.  അതലകേഭാണച്ച് മുമ്പുണഭായനിരുന്ന കകേരള കററച്ച്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കററനിലലാം എസ്റ്റേനികമറനിലലാം റനിവനിഷനനിലലാം കുഴപമുണച്ച്.
ആ സനിസ്റ്റേലാം സമയലമടത്തച്ച് തനിരുത്തണലാം.  വര്ക്കുകേലളഭാനലാം സലാംഭനിക്കഭാന പഭാടനില,
ആലരയുലാം അനഭാവശവമഭായനി അഴനിമതനിക്കഭാലരന്നച്ച്  പറയഭാന പഭാടനില.  ഒരു സനിസ്റ്റേത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഭവനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങളഭാണച്ച്.  കബഭാധപൂര്വലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതനിലനതനിലര
നടപടനി  എടക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട ശക്തമഭായ നനിലപഭാടകേളുലാം
ലപഭാതജനങ്ങളുലട കബഭാധവലാം ഉയര്നവന്നതനിലന്റെ ഫലമഭായനി അഴനിമതനി  പരമഭാവധനി
തടയഭാന കേഴനിയുലാം.  അതനിനുകവണനിയുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം ഗവണലമന്റെച്ച് സന്വേതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: സര്, ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേളുലട  കേകയറലാം

വലനിയ പ്രശമഭായനി നമ്മുലട മുന്നനില് നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.  ലപഭാതമരഭാമത്തനിലന്റെ കേതീഴനിലള

കറഭാഡുകേള  കേകയറനി  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  യഭാത്രഭാകകശലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  ഒകടലറ
799/2019
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അനുഭവങ്ങളുണച്ച്.  എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് പഴയ ലകേഭാലലാം-ലചേകങഭാട

കറഭാഡച്ച് അടചലകേഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്ന ഷനിബു ഏജനസതീസച്ച് എന്ന കേടയ്ലക്കതനിലര

ജനകേതീയ പ്രകക്ഷഭാഭലാം നടന. വവക്തനിയനില്നനിനലാം കേട ഒഴനിപനിക്കഭാനുള അനുകൂല വനിധനി

സമ്പഭാദനിലചങനിലലാം ഉത്തരവഭാദലപട ഓഫതീസര് ഒഴനിപനിക്കഭാന കനഭാടതീസച്ച് ലകേഭാടത്തകപഭാള

അതനികന്മല്  കസ്റ്റേ  വഭാങ്ങനിയതമൂലലാം  ഒഴനിപനിക്കല്  നതീണ്ടുകപഭാവകേയഭാണച്ച്.  അവനിലട

അതനിരൂക്ഷമഭായ  ഗതഭാഗത  കുരുക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  പ്രശമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുള

ശക്തമഭായ നടപടനി എത്രയുലാം ലപലടന്നച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആഗസ്റ്റേച്ച്

മഭാസത്തനില് കേവഭാബനിനറച്ച്  തലന്ന പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. കറഭാഡുകേലളലഭാലാം നഭാഷണല് ലലഹകവ

ലപ്രഭാടക്ഷന  ആക്ടനില്  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡനില്  സനിരമഭായനി  ഇടനിരനിക്കുന്ന

ഏതച്ച്  വഭാഹനവലാം  എടത്തുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാലാം,  ഏതച്ച്  കേടയുലാം  ലപഭാളനിക്കഭാലാം.  നഭാലവരനി

ലലഹകവ ആക്കുകമ്പഭാള എലഭാലാം എടത്തച്ച് മഭാറനികയപറ. അതനിലനഭാനലാം ആരുലാം തടസലാം

നനില്ക്കുന്നനില. കസ്റ്റേറച്ച് ലലഹകവയനിലള കേകയറങ്ങള എടത്തച്ച് മഭാറ്റുനണച്ച്. കറഭാഡുകേള

ജനങ്ങളുലട  ലപഭാതസന്വേത്തഭാലണനള  കേഭാരവമഭാണച്ച്  നമ്മേള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  പറഞ ലകേഭാലലാം-ലചേകങഭാട കറഭാഡനിലന്റെ കേഭാരവലാം,  കകേഭാടതനി

കസ്റ്റേ നല്കേനിയഭാല് നമുലക്കഭാനലാം പറയഭാന കേഴനിയനില.  കകേഭാടതനിയുലട കസ്റ്റേ മഭാറനിയഭാലടന

തലന്ന എടത്തുമഭാറ്റുലാം.  അങ്ങലന ഓകരഭാ കേഭാരവത്തനിലലാം ലപഭാതതഭാല്പരവലാം കേണക്കനിലലടത്തച്ച്

നനിലപഭാടകേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാലമന്നഭാണച്ച് പറയഭാനുളതച്ച്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന:  സര്,  ലക്ഷങ്ങള  ലചേലവനിടച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നവതീകേരനിച

കേഴനിഞയുടന തലന്ന റനിലയനസച്ച് കപഭാലള കേമ്പനനിക്കഭാര് കറഭാഡച്ച് ലവടനി ലപഭാളനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

അവനിലട കുഴനിക്കുകേ മഭാത്രമല, കുടനിലവളത്തനിലന്റെ ലലപപച്ച് കൂടനി ലപഭാടനിചതനിനുകശഷലാം

മഭാത്രകമ  അവരുലട  പ്രവൃത്തനി  അവസഭാനനിക.  അവസഭാനലാം  എലഭാലാംകൂടനി  മൂടനിയനിടച്ച്

കപഭാകുലാം.  കറഭാഡുലാം ലവളവലാം ഉണഭാകേനില.  ഇങ്ങലനയുള കകേസ്സുകേളനില് കേര്ശനമഭായ

നനിലപഭാടച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട മനനി മുനകേലയടക്കുകമഭാ; 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  റനിലയനസനിലനതനിരഭായഭാണച്ച്  ഏറവലാം  കൂടതല്

കേര്ശനമഭായ നനിലപഭാടച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഒരുഘടത്തനില് റനിലയനസനിലന്റെ മുഴുവന

പ്രവര്ത്തനവലാം മൂന്നച്ച് മഭാസകത്തയച്ച് കേവഭാനസല് ലചേയ. സര്ക്കഭാര് ശക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണച്ച്

എടക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങലന ലചേയകേഴനിഞഭാല് ആ വര്ക്കച്ച്  കേവഭാനസല് ലചേയ്യുലാം.  കകേബനിള

ഇടന്നതച്ച്  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  കൂടനി  ആവശവമഭാലണന്ന പ്രശലത്ത ഇവര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ഇതനിലനതനിലര സര്ക്കഭാര് തതീര്ചയഭായുലാം ശക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
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ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  കമജര്  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന ഇനലവസ്റ്റേനികഗറച്ച്  ലചേയണലമന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പലക്ഷ,  ഇനലവസ്റ്റേനികഗറച്ച്
ലചേയ്യുന്ന ഏജനസനികേളുലട  എണ്ണലാം  വളലര  പരനിമനിതമഭാണച്ച്.  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  അനനമഭായനി
നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആവശവമഭായ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.യുലട  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലമഭാനമനില.  പഭാലലാം ഉളലപലടയുള വനകേനിട പദതനികേളക്കച്ച് നഭാകലഭാ അകഞഭാ
മഭാസലത്ത സമയമഭാലണടക്കുന്നതച്ച്.  അതഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചലതങനില് ശരനിയഭാണച്ച്.  അതച്ച്
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  അല  ഇനലവസ്റ്റേനികഗറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.   ലസഷവല്  പഭാനല്  ആണച്ച്.
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുലട ഭഭാഗത്തുള ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷലന്റെ കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന
എലഭാ നടപടനിയുലാം സന്വേതീകേരനിക്കുലാം.

റഭാഗനിലാംഗച്ച്

3(*93)     ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച്  :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി:  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  റഭാലാംഗനിലാംഗച്ച്  എന്ന  കപരനില്  ദളനിതച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളുളലപലടയുള
നനിരഭാലലാംബര്ലക്കതനിലര നടമഭാടന്ന ഗുണഭാ ആക്രമണങ്ങളുലട കേഭാരവത്തനില് സന്വേതീകേരനിച
വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനിദവഭാഭവഭാസ അധനികൃതര്ക്കു
മുമ്പഭാലകേയുലാം  കപഭാലതീസനിലലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയലപട  ഇത്തരലാം  ആക്രമണങ്ങലളക്കുറനിചള
വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): സര്, 

(എ)  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  കനരലത്ത  തലന്ന  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  നനിയമ
വനിരുദമഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനിലള കകേഭാകളജുകേളനില്
റഭാഗനിലാംഗച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലലവസച്ച്  ചേഭാനസലര് അദവക്ഷനഭായനി  ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലാം  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  സന്വേഭാഡുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  ലസലലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ആയതനികന്മല് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.
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എലഭാ മഭാസവലാം ഒന്നഭാലാം തതീയതനി ബഹുമഭാനലപട ചേഭാനസലര്ക്കച്ച് റഭാഗനിലാംഗച്ച് സലാംബന്ധനിച
നടപടനിക്കുറനിപച്ച് നല്കേനി വരുനണച്ച്.  വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഇടയനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച് സലാംബന്ധനിച
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
അതനിലനതനിലര ശക്തമഭായ മുനകേരുതലകേള എടക്കുവഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.  സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം
റഭാഗനിലാംഗച്ച് നനിയമവനിരുദമഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  റഭാഗനിലാംഗച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തഭാല് AICTE
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനികേളലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള എടക്കഭാറുണച്ച്.  AICTE നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന തരത്തനില് ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച് ലസല്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  റഭാഗനിലാംഗച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയലപടഭാല്  കപഭാലതീസച്ച് കകേലസടക്കല്,
കുറകൃതവലാം ലചേയ്തവലര പുറത്തഭാക്കല് എന്നതീ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അഫനിലനികയറച്ച്
ലചേയ്തനിട്ടുള കകേഭാകളജുകേളനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച്  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം അനുവദനിക്കരുലതനലാം
ആയതച്ച് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഒരു സനിരലാം സമനിതനി കകേഭാകളജച്ച് തലത്തനിലലാം
വനിവനിധ ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്തലത്തനിലലാം രൂപതീകേരനിക്കണലമനലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ
അദവയന  വര്ഷവലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു  മുകമ്പ  ഇത  സലാംബന്ധനിച  യു.ജനി.സനി.,
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലഭാ കകേഭാകളജച്ച് പ്രനിനസനിപഭാളമഭാര്ക്കുലാം നല്കുകേയുലാം
അഡനിഷന സമയത്തച്ച് വനിദവഭാര്തനിയുലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാവലാം 'റഭാഗനിലാംഗനിലനക്കുറനിചള കേഭാരവങ്ങള
മനസനിലഭാക്കനിയതഭായുലാം ആയതനില് ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുകേയനില'  എനമുള
സഭാക്ഷവപത്രലാം വഭാങ്ങണലമന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.  സ്കൂള തലത്തനില്
റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയത്തനില്  എലഭാ  അദവയന  വര്ഷവലാം  വനിദഗലര
പലങടപനിചച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കബഭാധവത്കേരണലാം നല്കേനിവരുന.  

(ബനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേഭാരവവടലാം കേവഭാമ്പസനിലല ഒന്നഭാലാം വര്ഷ
എലാം.എസച്ച്.സനി.  കേമ്പന്യൂകടഷണല് ബകയഭാളജനി വനിദവഭാര്തനി ശതീ.  രഭാകജഷച്ച് ബഭാബുവനിലന്റെ
പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേഭാകനന്വേഷണത്തനില്  കുറക്കഭാരനഭാലണന്നച്ച്
കേണ വനിദവഭാര്തനിലയ സലസന്റെച്ച് ലചേയ്യുകേയുലാം കഹഭാസ്റ്റേലനില്നനിനലാം പുറത്തഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  2017  ജനുവരനി  11-ാം  തതീയതനി  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  സര്വകേലഭാശഭാല
കഹഭാസ്റ്റേലനില്വചച്ച്  മര്ദ്ദേനിക്കലപട  ദളനിതച്ച്  വനിദവഭാര്തനിയുലട  പരഭാതനി  അകന്ന ദനിവസലാം
തലന്ന കപഭാലതീസനിനച്ച് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്. കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ഗവ. കലഭാ കകേഭാകളജനില്നനിന്നച്ച്
ലഭനിച  രണച്ച്  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസനിനച്ച്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  സന്വേഭാഡച്ച്
നടത്തനിയ അകനന്വേഷണത്തനില് പരഭാതനിക്കഭാര് ലമഭാഴനി നല്കേഭാന തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ലതളനിവനിലഭാലത  പരഭാതനി  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലള നഭാടകേലാം കപഭാളനിലടകേച്ച് നനികേച്ച് കകേഭാകളജനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച് നടന്നതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ലമനസച്ച്  കഹഭാസ്റ്റേലനില്  അവനിനഭാഷച്ച്  ഒ.,  ലലഷജു  ഡനി.,  കഗഭാപനി
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എന്നതീ വനിദവഭാര്തനികേലള  8  സതീനനിയര് വനിദവഭാര്തനികേള കചേര്ന്നച്ച് റഭാഗനിലാംഗച്ച് നടത്തുകേയുലാം
അകനന്വേഷണത്തനില് കുറക്കഭാരഭായ വനിദവഭാര്തനികേലള കകേഭാകളജനില് നനിനലാം പുറത്തഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ.  കകേസച്ച് ഇകപഭാള കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  മറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്
ദളനിതച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളലക്കതനിലര റഭാഗനിലാംഗച്ച് കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.

റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെയുലാം  ദളനിതച്ച്  പതീഡനഭാകരഭാപണത്തനിലന്റെയുലാം  തടരകനന്വേഷണത്തനിനച്ച്
കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  കേവഭാമ്പസച്ച്  ഭരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കജഭായനിന്റെച്ച്  രജനിസ്ട്രേഭാലറ
ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ശതീകേഭാരവലാം കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച് ഫയല് ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ.  സര്വകേലഭാശഭാല കഹഭാസ്റ്റേലനിലല സുരക്ഷ ശക്തമഭാക്കുകേയുലാം കപഭാലതീസനിലന്റെയുലാം
സര്വകേലഭാശഭാല ലസകേന്യൂരനിറനി ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം ലപകടഭാളനിലാംഗച്ച്  ഏര്ലപടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അകനന്വേഷണ റനികപഭാര്ടച്ച്  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്, ഗവണലമന്റെച്ച് ലഭാ കകേഭാകളജനില് റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
ലഭനിച  രണച്ച്  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസനിനച്ച്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  സന്വേഭാഡച്ച്
അകനന്വേഷണലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തതനില് പരഭാതനിക്കഭാര് ലമഭാഴനി നല്കേഭാന തയഭാറഭാകേഭാലത
യനിരുന്നതനിനഭാല്  കകേസച്ച്  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേടപന  ഗവണലമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനില്
റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  6  വനിദവഭാര്തനികേലള  ഒരു  ലസമസ്റ്റേര്  കേഭാലയളവനികലയച്ച്
സലസന്റെച്ച് ലചേയ. പ്രസ്തുത വനിദവഭാര്തനികേളനില് 3 കപലര കകേഭാകളജച്ച് കഹഭാസ്റ്റേലനില് നനിനലാം
പുറത്തഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ. ലകേഭാചനി ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച്
സലാംബന്ധനിച എലഭാ പരഭാതനികേളുലാം കപഭാലതീസനിനച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണലമന്റെച്ച് കകേഭാകളജച്ച്,
കേടപനയനില് റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്   18 -10 -2016-ലല എഫച്ച്.ലഎ.ആര്. നമ്പര്
123 പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. കകേരള ലപ്രഭാഹനിബനിഷന ഓഫച്ച് റഭാഗനിലാംഗച്ച്
ആക്ടച്ച് 1998-ലല ലസക്ഷന 13, 14 എന്നനിവ പ്രകേഭാരവലാം ലഎ.പനി.സനി. 1860 ആക്ടനിലല
വകുപ്പുകേള 143, 342, 451, 506 (1) R/W 149 പ്രകേഭാരവമഭാണച്ച് ടനി കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്.  കേളമകശ്ശേരനി  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകേച്ച് നനികേച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  കഹഭാസ്റ്റേലനിലല
റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  മഭാധവമങ്ങളനില്  വന്ന  വഭാര്ത്തകേളുലടയുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളനില്
നനിനലാം  ലഭനിച  പരഭാതനികേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  ലസല്
നടത്തനിയ പ്രഭാഥമനികേഭാകനന്വേഷണത്തനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത സലാംഭവത്തനില് ഉളലപടനിട്ടുലണന്നച്ച്
പ്രഥമ ദൃഷ്ടവഭാ  കേലണത്തനിയ  11  വനിദവഭാര്തനികേലള കകേഭാകളജനില്നനിന്നച്ച്  അ കനന്വേഷണ
വനികധയമഭായനി പുറത്തഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കപഭാലതീസനില് ആലകേ
56 കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. അവയനില് 3 കകേസുകേള എസച്ച്.സനി. വനിഭഭാഗത്തനില്
നനിനലാം ബഭാക്കനിയുള 53 കകേസുകേള മറച്ച് വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനളതമഭാണച്ച്.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  സതീനനിയര്  വനിദവഭാര്തനികേള  ജൂനനിയര്
വനിദവഭാര്തനികേലള റഭാഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച് റഭാഗനിലാംഗച്ച്. ജൂനനിയര് വനിദവഭാര്തനികേള തമ്മേനിലഭാലണങനില്
അതച്ച് റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരനില. അതകപഭാലല  വനിദവഭാര്തനികേലള റഭാഗച്ച് ലചേയ്യുന്ന
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അദവഭാപകേരുണച്ച്. വനിദവഭാര്തനികേലള മഭാനസനികേമഭായനി പതീഡനിപനിക്കുന്ന മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്,
ലപ്രഭാഫസര്മഭാര്  ഇവരുലട  കപരനിലലാം  നടപടനിലയടക്കകണ?  ലസമനിനഭാറനില്  നല
ലപര്കഫഭാര്മനസച്ച് നടത്തുന്ന കുടനികേളക്കച്ച് മഭാര്ക്കച്ച് ലകേഭാടക്കകണ? അലതഭാരു മഭാനസനികേ
പതീഡനമകല; അതച്ച് റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളലപടത്തഭാന ഗവണലമന്റെച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് :  സര്,  ലപ്രഭാഫ.  ലകേ.പനി.എസച്ച്.  ഉണ്ണനി റനികപഭാര്ടച്ച്,
രഭാഘവന കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച്, യൂണനികവഴനിറനി-യു.ജനി.സനി.-എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. കബലഭാ
ഇവയനിലലഭാലക്ക റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെ  നനിര്വചേനമുണച്ച്.  ആ നനിര്വചേനത്തനിനകേത്തച്ച് വരുന്ന
റഭാഗനിലാംഗനിലനതനിലര  നടപടനിലയടക്കുകേ/ശനിക്ഷനിക്കുകേ, അതനിനുളതഭാണച്ച് നനിയമങ്ങള.
ആ നനിയമങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന ഓകരഭാ സര്വകേലഭാശഭാലയനിലലാം ഓകരഭാ ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂഷനനിലലാം
ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം, ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച് സന്വേഭാഡുലാം,  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനിയുമുണച്ച്.
ഇലതലഭാലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലടയുലാം  യു.ജനി.സനി.യുലടയുലാം നനിയമപ്രകേഭാരമുണച്ച്. ഇഇൗ
നനിയമത്തനിനുളളനില്  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  എന്ന  കമഖലയനില്  വരുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  വളലര
ശക്തമഭായ നനിലപഭാലടടക്കഭാനുള  സമനിതനികേള നനിയമപരമഭായുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത
ഏലതങനിലലാം ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂഷനുകേളനില് അവ കേഭാരവമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനിലലങനില് ആ
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലനതനിലര അതനിശക്തമഭായ നടപടനിലയടക്കുലാം. കകേരളത്തനില് ഇവ കൃതവമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുലമനളതച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തുലാം.  മഭാത്രമല ഇത്തരത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂഷനുകേളനിലലാം  മൂന്നച്ച്  സമനിതനികേള കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി,
സലാംസഭാന തലത്തനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച് നടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്  പ്രശങ്ങലളഭാലക്ക  മറച്ച്
തരത്തനിലള  കകേസ്സുകേളഭാണച്ച്.  അതച്ച്  ഏതച്ച്  കകേസനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനകവഭാ
അതനുസരനിചച്ച്  കകേലസടത്തച്ച്  നടപടനിലയടക്കുലാം.  അത്തരത്തനിലള  ഒരു  ലതറ്റുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് നടക്കഭാന ഇനനി അനുവദനിക്കനില.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്: സര്, ബഹുമഭാനലപട വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട
സൂചേനിപനിചതച്ച്  നനിലവനിലള  നനിയമങ്ങളുലാം  അതനിലന്റെ  ലലഗഡച്ച് ലലലനസുലാം  കേഭാരവങ്ങളുമഭാണച്ച്.
അലതഭാലക്ക നൂറച്ച്  ശതമഭാനവലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  പലക്ഷ,  മഭാറനി വരുന്ന കേഭാലഘടത്തനില്
പുതനിയതഭായനി വരുന്ന ഇഇൗ വകേ കകേസ്സുകേള റഭാഗനിലാംഗനില് ഉളലപടത്തുവഭാനുള നടപടനി
ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നച്ച്.....എലഭാലാം  സുതഭാരവമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുലമന്നച്ച്
പറയുന്ന നനിങ്ങള,  എലഭാ ശരനിയഭാക്കുലമന്നച്ച് പറയുന്ന നനിങ്ങള ഇക്കഭാരവത്തനില് ഒരു
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നഭാണച്ച് കചേഭാദനിക്കഭാനുളതച്ച്.

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് : സര്, ഇകന്റെണല് അസസച്ച് ലമന്റെച്ച് പ്രശങ്ങലളഭാനലാം
റഭാഗനിലാംഗച്ച്  പ്രശമല.  അതച്ച് ഞഭാന കനരകത്ത സൂചേനിപനിച മറച്ച് പ്രശങ്ങളഭാണച്ച്.  അതനില്
അക്കഭാഡമനികേച്ച് പ്രശങ്ങളുണച്ച്, മറച്ച് നനിരവധനി പ്രശങ്ങളുണച്ച്. മൂന്നച്ച്-നഭാലച്ച് തരലാം കേഭാറഗറനിയനില്
വരുന്ന പ്രശങ്ങളഭാണച്ച്.  ഒഭാകരഭാ തരത്തനിലള നനിയമങ്ങള അനുസരനിചഭാണച്ച് അതനിനച്ച്



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            23 

ശനിക്ഷ/നടപടനിലയടക്കഭാന കേഴനിയുന്നതച്ച്.  ഓകരഭാ തരത്തനിലള പ്രശങ്ങള എനഭാലണന്നച്ച്
മനസനിലഭാക്കനിയഭാണച്ച് നടപടനി   സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിനുള നനിയമങ്ങളുമുണച്ച്. അതച്ച്
കവണലമങനില്  കൃതവമഭായനി  പറയഭാലാം.  അതനുസരനിചഭാണച്ച്  നടപടനിലയടക്കുന്നതച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലള ലതറഭായ നടപടനികേള സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനികലഭാ കകേരളത്തനിലല
മറച്ച് കകേഭാകളജുകേളനികലഭാ നടക്കുകേയഭാലണങനില് അതനിലനതനിലര ശക്തമഭായ നടപടനിലയടക്കുലാം.
സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  പഠനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ജസ്റ്റേനിസച്ച്
ദനികനശന കേമ്മേതീഷന പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. ജസ്റ്റേനിസച്ച് ദനികനശന കേമ്മേതീഷലന്റെ
റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങള  ഇലഭാതനിരനിക്കഭാനുള  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്
എടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുലലസന തങ്ങള: സര്, റഭാഗനിലാംഗനിനച്ച് എതനിലരയുള നനിയമ

നടപടനികേലളക്കുറനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞലതലഭാലാം  ശരനിയഭാണച്ച്.  ആ  നനിയമ  നടപടനികേള

നടക്കുന്ന  കൂടത്തനില്,  റഭാഗനിലാംഗനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗത്തച്ച്  ഇടതപക്ഷ  പ്രസഭാനത്തനിലന്റെ

എസച്ച്.എഫച്ച്.ലഎ.  വനിദവഭാര്തനികേള  വരനികേയഭാണച്ച്.  ആ  നനിലപഭാടനിലനതനിലര

പ്രഭാസഭാനനികേപരമഭായനി  പുകരഭാഗമന  ആശയലമന്നച്ച് പറയുന്ന  പ്രഭാചേതീന  ആളുകേള

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:  സര്,  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കുറകേരമഭാണച്ച്.  റഭാഗനിലാംഗച്ച്

നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര മുഖലാം കനഭാക്കഭാലത ശക്തമഭായ നടപടനിലയടക്കുലാം.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ)

2.കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

4 (*94) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   പനി  .    ഉണ്ണനി :

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പരനിപഭാടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരവങ്ങള വനിപുലതീകേരനിചലാം സഭാകങതനികേ വനിദവ ഉപകയഭാഗ
ലപടത്തനിയുലാം പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണകത്തഭാലടഭാപലാം  വനിദവഭാര്തനിയനില്
സഭാമൂഹവകബഭാധവലാം  ജനഭാധനിപതവകബഭാധവലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ഇടലപടലകേള
ഉണഭാകുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേ തലത്തനിലലങനിലലാം എലഭാ കുടനികേളുലാം മത-ജഭാതനി കവര്തനിരനിവച്ച്
ഇലഭാലത ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില്ത്തലന്ന പഠനിക്കുന എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
തഭാലഴപറയുന്ന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുകേ

2. ലലഹസ്കൂള,  ഹയര്ലസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച് മുറനികേളുലാം
ലലഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ
മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. 50  വര്ഷലാം, 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായലാം നല്കുലാം. ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുലാം.  അടത്ത രണ്ടുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
രണഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം അഞച്ച് സ്കൂളുകേള ഒന്നഭാമലത്ത പ്രധഭാന
ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  പഠനനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങളുലട  വനിപുലതീകേരണവലാം  സഭാകങതനികേ
വനിദവഭാധനിഷനിത പഠനവലാം നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വഭായനശഭാല, ലകബഭാറടറനികേള എന്നനിവയുലട
നവതീകേരണലാം,  കേലഭാകേഭായനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്ക്കച്ച്,  ലലജവ  ലലവവനിദവ  പഭാര്ക്കച്ച്
തടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കല് തടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം.  പ്രതീലലപ്രമറനി തലലാം മുതല്
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച് ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച്
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ഒരു പുതനിയ മഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉതകുന്ന പദതനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന
ലചേയ്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് 8 മുതല് 12 വലര
കഭാസ്സുകേള ലലഹലടക്കഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട ലലപലറച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നഭാലച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനില്
നടനവരനികേയഭാണച്ച്. സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കേമ്പന്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകേ,
അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം,  ലഎസനിടനി  അധനിഷനിത
പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലഎസനിടനി  അധനിഷനിത  ഉളടക്കലാം,  പ്രകതവകേ  ലഎസനിടനി
പഭാഠപുസകേങ്ങള,  ലഎ.ടനി.  പരതീക്ഷ എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ഉണഭാകുലാം. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  മത-ജഭാതനി  കവര്തനിരനിവച്ച്  ഇലഭാലതയഭാണച്ച്  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില്
കുടനികേള  പഠനിക്കുന്നതച്ച്.  മതനനിരകപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  ജനകേതീയ  സമതീപന  രതീതനി
ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണച്ച്  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടകൂടനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന 'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം'
പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങളതലന്ന പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പരനിഗണന നല്കേനി മുഖവധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേ,  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണലാം
അര്തപൂര്ണ്ണമഭാക്കുകേ  തടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട  പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുകേവഴനി എലഭാ കുടനികേളുലാം ജഭാതനി-മത കവര്തനിരനിവനിലഭാലത ലപഭാതവനിദവഭാല
യങ്ങളനില്ത്തലന്ന  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള  പദതനികേളഭാണച്ച്  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംരക്ഷണ യജലാം പദതനി മുകഖന സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്. 

വനിദവഭാര്തനികേളുലട ജനഭാധനിപതവ അവകേഭാശങ്ങള

5 (*95) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് ഉളലപലട വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ജനഭാധനിപതവ അവകേഭാശങ്ങള നനികഷധനിക്കലപടന്നത തനിരുത്തഭാനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(ബനി) കകേഭാര്പകററച്ച് അടനിമകേലള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭാണച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസലമന്ന സമൂഹത്തനിലന്റെ
ലതറഭായ ധഭാരണ അകേറഭാനുലാം സഭാമൂഹവ പ്രതനിബദതയുള പുതതലമുറലയ വഭാര്ലത്തടക്കുന്ന
രതീതനിയനില് കേലഭാലയങ്ങലള മഭാറനിത്തതീര്ക്കഭാന കവണ ഇടലപടല് നടത്തഭാനുലാം സഭാധവമഭാകണഭാ ;
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(സനി)  സന്വേകേഭാരവ  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാകനകജഴച്ച്  അകസഭാസനികയഷന,
പ്രനിനസനിപല്സച്ച്  കേഇൗണസനില്  തടങ്ങനിയ  കപരുകേളനില്  സഭാപന  ഉടമകേളക്കുലാം
കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്ബഭാധലാം  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാലമന്നനിരനിലക്ക
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ആ അവകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കുന്ന നനിലപഭാടച്ച്
തനിരുത്തനിക്കഭാന ഇടലപടകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ) ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് ഉളലപലടയുള സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ലതരലഞടപച്ച്  കപഭാലള നനിയമപ്രകേഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
ജനഭാധനിപതവ രതീതനിയനില്ത്തലന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് അവരുലട ജനഭാധനിപതവ അവകേഭാശലാം
നനിലവനില് അനുവദനിചവരുനണച്ച്.

(ബനി) സഭാമൂഹവ പ്രതനിബദതയുലാം മൂലവകബഭാധവലാം സഹജതീവനികേകളഭാടച്ച് കസ്നേഹവലാം
നന്മയുമുള പഇൗരനമഭാലര വഭാര്ലത്തടക്കുന്നതനില് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം ഉന്നത
വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം വലനിയ പങ്കുളതനിനഭാല് അത്തരലമഭാരു തലമുറലയ വഭാര്ലത്തട
ക്കുന്നതനിനഭായനി കേലഭാലയങ്ങളനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ വവവസനിതനിയനില് ഘടനഭാപരമഭായ
മഭാറങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണച്ച്.

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസകത്തഭാലടഭാപലാം സഭാമൂഹവകബഭാധവലാം നതീതനിയുമുള ഒരു തലമുറയഭാണച്ച്
ഇന്നലത്ത സമൂഹത്തനിനച്ച് ആവശവലാം.  തന്മൂലലാം സന്വേകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്
വനിദവഭാര്തനികേളുലട ജനഭാധനിപതവ അവകേഭാശങ്ങള ധന്വേലാംസനിക്കലപടഭാതനിരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
ആവശവമഭായ ഇടലപടല് നടത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി

6(*96) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേടകലഭാരകമഖലയനില് ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനവയനില്  ജനസഭാന്ദ്രത  ഏറവലാം  കൂടതലള  കകേരളതതീരത്തച്ച്  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് ജനജതീവനിതലാം ദസഹമഭാക്കുലമന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കേടകലഭാരത്തച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്ന  36000-കത്തഭാളലാം  കുടലാംബങ്ങലള  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് കുടനിലയഭാഴനിപനികക്കണനിവരുകമഭാ;

(ഡനി)  വവഭാപകേമഭായ  പ്രതനികഷധത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  ഈ  പദതനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  തതീരകദശ  കമഖലയനിലല  മതവബന്ധന  തറമുഖങ്ങലളയുലാം  മതവലാം
കേരയടപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം  ബന്ധനിപനിചലകേഭാണച്ച്  ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രതീ-ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല് തതീരകദശ ലലഹകവ പനി.ഡബത.ഡനി.
മുകഖന നടപഭാക്കുലമന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  ഇല.  വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷകമ ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര്
അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  എടക്കുകേയുള്ളൂ.  തതീരകദശ  ഗതീന  കകേഭാറനികഡഭാര്  നനിലവനില്
വന്നഭാല് ജനജതീവനിതലാം കൂടതല് സഇൗകേരവപ്രദമഭാവകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്. 

(സനി&ഡനി) ഉദനിക്കുന്നനില.

സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം ലഭാ അക്കഭാദമനിയനിലലാം 
നടന്ന വനിദവഭാര്തനി പതീഡനലാം

7 (*97) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേകേഭാരവ  സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
തനിരുവനനപുരത്തുള  ലഭാ  അക്കഭാദമനിയനിലലാം  നടന്നതഭായനി  പറയലപടന്ന  വനിദവഭാര്തനി
പതീഡനത്തനിനച്ച് അറുതനിവരുത്തഭാനഭായനി നടത്തനിയ ഇടലപടലകേള എലനഭാലക്കലയന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സന്വേകേഭാരവ സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കഭാനഭായനി നനിയമനിയലപട സമനിതനി അത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനിലല
അദവയനരതീതനിലയക്കുറനിചച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; എങനില് കേലണത്തനിയ
കേഭാരവങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;
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(സനി)  പനി.റനി.എ.,  വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവ  ഉളലപലടയുള
സഭാമൂഹവനനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനഭായനി
ആവശവലമങനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപലടയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ)  ഇടയ്ക്കുവചച്ച് പഠനലാം നനിര്ത്തനികപഭാകുന്ന വനിദവഭാര്തനികേലള ലനികേന്വേനികഡറഡച്ച്
ഡഭാകമജനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ./സര്വകേലഭാശഭാല എന്നനിവയുലട
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനിരുദമഭായനി  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  കഭാസ്സുകേള  നടത്തുകേ,
അനഭാവശവമഭായ പനിഴ ഇഇൗടഭാക്കുകേ തടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള ഉന്നയനിചലകേഭാണച്ച് നനിരവധനി
പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുനണച്ച്.  അത്തരലാം പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം
സര്വകേലഭാശഭാല  തലത്തനിലലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  പഭാമ്പഭാടനി ലനഹ്റു കകേഭാകളജനിലല വനിദവഭാര്തനി ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട
മരണത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിശദമഭായ
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 'വനിദവഭാര്തനികേലള മഭാനസനികേമഭായനി
പതീഡനിപനിക്കുന' എന്ന ആകരഭാപണത്തനിനച്ച് വനികധയമഭായ മറക്കര കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച്
ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനില്,  പരഭാതനി ലഭനിച ഉടനതലന്ന സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല
അകനന്വേഷണലാം നടത്തുകേയുലാം,  കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച് വനിരുദമഭാലണന്നച്ച് കേലണത്തുകേയുലാം ലചേയ്തതനിലനതടര്ന്നച്ച് കകേഭാകളജനിനച്ച്
തടര്  അഫനിലനികയഷന  നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം,  ഇകപഭാള  പഠനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
വനിദവഭാര്തനികേലള അവരുലട തഭാല്പരവഭാര്തലാം മറച്ച് കകേഭാകളജുകേളനികലക്കച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനുമുള
അവസരലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല തതീരുമഭാനലാം എടക്കുകേയുണഭായനി.
ലകേഭാലലാം  ഓയൂര്  ടഭാവനകൂര്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  എന്ന  സഭാപനത്തനില്
കഭാസ്സുകേള നടത്തഭാലത വനിദവഭാര്തനികേളുലട പഠനലാം തടസലപടത്തുന്നതഭായനി പരഭാതനി
ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല അകനന്വേഷണലാം നടത്തുകേയുലാം
വനിദവഭാര്തനികേലള മറച്ച് കകേഭാകളജുകേളനികലക്കച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്
കൂടഭാലത ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള വര്ദനിചവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദവഭാര്തനി  വനിരുദ  നടപടനികേള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
യുക്തമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ഒരു
ഓലാംബുഡ്സഭാലന  നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു
കകേഭാകളജനിലലാം മറക്കര കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലലാം നടന്ന വനിദവഭാര്തനി
വനിരുദ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ടനി കകേഭാകളജുകേളനില് അകനന്വേഷണലാം നടത്തുവഭാനഭായനി
സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്  രണച്ച്  സതീനനിയര്  ലപ്രഭാഫസര്മഭാലര
ഉളലപടത്തനി ഒരു എനകേന്വേയറനി കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേരള ലഭാ അക്കഭാദമനി
ലഭാ  കകേഭാകളജുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശങ്ങള  അകനന്വേഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കലപട
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സനിനഡനികക്കറച്ച്  സബ്കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള
സര്വകേലഭാശഭാല സനിനഡനികക്കറച്ച്  എടത്ത തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനി
ക്കുകേയുണഭായനി. കകേഭാഴച്ച് ലറഗുകലഷനനിലല നന്യൂനതകേള, ഇകന്റെണല് മഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  പരതീക്ഷഭാ  ക്രമകക്കടകേള  തടങ്ങനിയ  പ്രശങ്ങള പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനികയഭാഗനിക്കലപട  ഉപസമനിതനികേള  അടനിയനര  കയഭാഗലാം  കചേരണലമനലാം ശക്തമഭായ
നടപടനി സര്വകേലഭാശഭാല സന്വേതീകേരനിക്കണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. 

(ബനി)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  സലാംബന്ധനിച  വവഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരവത്തനില്  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  4-2-2017-ലല  G.O.  (MS)  No.
37/2017/H.Edn. എന്ന ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
നഭാലച്ച്  മഭാസത്തനിനകേലാം  ഇതസലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുവഭാന  ടനി  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  എലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  പനി.ടനി.എ.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കണലമന്നച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ടനി  വനിവരലാം നനിഷ്കര്ഷനിചലകേഭാണച്ച്
എലഭാ കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം അറനിയനിപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

തതീരകദശ ഹരനിത ഇടനഭാഴനി പദതനി

8(*98) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  തതീരകദശ  ഹരനിത  ഇടനഭാഴനി
പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  പദതനിക്കച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി നടപഭാക്കനിയഭാല് തതീരകദശത്തച്ച് ഉണഭാകേഭാവന്ന പുകരഭാഗതനിലയ
കുറനിചച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കുടലാംബങ്ങലള മഭാറനിപഭാര്പനികക്കണനി
വരുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിരനി
ക്കുന്നതച്ച് ഏത വനിധത്തനിലഭാണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  തതീരകദശ  കമഖലയനിലല  മതവബന്ധന തറമുഖങ്ങലളയുലാം  മതവലാം
കേരയടപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം  ബന്ധനിപനിചലകേഭാണച്ച്  ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രതീ-ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വകുപനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അവസഭാന  തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.
അതനിനഭാല് കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച് സമര്പനിചനിടനില.  കൂടഭാലത ടനി പദതനി
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് മുഖഭാനരലാം നടപഭാക്കുലമന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഒനപതച്ച്  തതീരകദശ  ജനിലകേളനിലല  മതവബന്ധന
തറമുഖങ്ങകളയുലാം  കേരയടപനിക്കല്  കകേന്ദ്രങ്ങകളയുലാം  പരസരലാം  ബന്ധനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷവമനിടഭാണച്ച്  തതീരകദശലത്ത നനിലവനിലള കറഭാഡുകേലള  ബന്ധനിപനിചലകേഭാണച്ച്  ഒരു
കറഭാഡച്ച്  ശലാംഖല  'ഹരനിത  ഇടനഭാഴനി'  എന്ന  കപരനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചതച്ച്.  തതീരകദശ കമഖലയനിലല ലമചലപട യഭാത്രഭാസഇൗകേരവവലാം
സമഗ വനികേസനവലാം പദതനി ലക്ഷവമനിടന.

(സനി)  പദതനിയുലട  അനനിമ  രൂപലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
പുനരധനിവസനിപനികക്കണവരുലട കൃതവമഭായ എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കുവഭാന കേഴനിഞനിടനില.
ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ അലലലനലമനലാം മറ്റുലാം കൃതവമഭായനി നനിശ്ചയനിച കേഴനിയുകമ്പഭാള
മഭാത്രമഭാണച്ച്  പുനരധനിവസനിപനികക്കണവരുലട  എണ്ണലാം  കൃതവമഭായനി  കേണക്കഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേ. പരമഭാവധനി നനിലവനിലള കറഭാഡുകേളുലട ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടത്തനിയുലാം
അവയച്ച് പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുമഭായനി ലനികങജച്ച് ഉണഭാക്കനിയുമഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതച്ച്. ആയതനിനഭാല് പുനരധനിവഭാസവലാം ഏലറ കുറവഭായനിരനിക്കുലാം. വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്ന സമയത്തച്ച് പുനരധനിവഭാസ പദതനിയുലാം ഉളലപട
ത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്. എന്നഭാല് തതീരകദശലലഹകവ ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ പരനിഗണ
നയനിലഭാണച്ച്. 

ലഭാനഡച്ച് ലലടബന്യൂണലകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അകപക്ഷകേള

9 (*99) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലഭാനഡച്ച് ലലടബന്യൂണലകേളനില് പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനച്ച്
അകപക്ഷകേള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില്
ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിച വരുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 30-9-2016-ല് ലഭാനഡച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് ലസക്രടറനിയുലട അദവക്ഷതയനില്
സലാംസഭാനലത്ത 17 ലഭാനഡച്ച് ലലടബന്യൂണല് ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി
സലാംബന്ധനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം 30-12-2016 വലര തതീര്പഭാകക്കണ കകേസ്സുകേളുലട
ടഭാര്ജറച്ച്  നനിശ്ചയനിച  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.  അയതപ്രകേഭാരലാം  92211  കകേസ്സുകേള
തതീര്പഭാക്കുവഭാനുണഭായനിരുന്നതനില്  4774  കകേസ്സുകേള  30-12-2016  വലര  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
2017  ജനുവരനി മഭാസത്തനില്  1163  കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലലടബന്യൂണല്
ഓഫതീസുകേളനിലല കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
പരനിശതീലന  കഭാസച്ച്  നല്കേനിവരുന.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നടപടനികേളുലട  ചുമതലയുള
ഉകദവഭാഗസന്മഭാലര കേഴനിയുന്നതലാം മറച്ച് ചുമതലകേളനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേസ്സുകേള
കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലഭാനഡച്ച് ലലടബന്യൂണല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാര് കുറഞതച്ച്
രണ്ടുവര്ഷലമങനിലലാം  ടനി  ഓഫതീസുകേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലഭാനഡച്ച് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലഭാനഡച്ച്
ലലടബന്യൂണലകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്
29 ലസഷവല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കച്ച് ലഭാനഡച്ച് ലലടബന്യൂണലകേളുലട അധനികേ ചുമതല
നല്കേനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

സ്കൂളുകേള വഭാടകേയച്ച് നല്കുന്ന നടപടനി

10 (*100) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേള,  സ്കൂള  ഗഇൗണച്ച്,  ഓഡനികറഭാറനിയലാം  എന്നനിവ
ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലള പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച് വഭാടകേയ്കക്കഭാ അലഭാലതകയഭാ നല്കേഭാനഭാണച്ച്
ചേടങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  ആയുധപരനിശതീലനത്തനിനഭായനി വനിവനിധ വനിദവഭാലയങ്ങളുലട
വളപച്ച്  ഉപകയഭാഗലപടത്തുന്നതഭായനി  വന്ന  ആകക്ഷപത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനികേള  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നൽകേനിയ  സ്കൂള
മഭാകനജ് ലമനകേളലക്കതനിലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ)  കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടലാം  15  അദവഭായലാം  IV  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത

ഗവണലമന്റെച്ച്/സന്വേകേഭാരവ  സ്കൂളുകേളുലട  ഗഇൗണച്ച്,  ഓഡനികറഭാറനിയലാം  എന്നനിവ  പ്രസ്തുത

സ്കൂളുകേളുലട പരനിപഭാടനികേള അവതരനിപനിക്കുവഭാകനഭാ,  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്/കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  ലപഭാതപരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനികനഭാ

മറഭാവശവങ്ങളകക്കഭാ  കസഭാപഭാധനികേലാം  അനുവഭാദലാം  നല്കുവഭാന  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിലള  സ്കൂളുകേളനില്  അതഭാതച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനത്തനിനുലാം ഗവണലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളനില് ജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം

സന്വേകേഭാരവ  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം  അധനികേഭാരമുണച്ച്.  കകേരള

വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടലാം 16 അദവഭായലാം IV പ്രകേഭാരലാം സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേളക്കച്ച് കയഭാഗങ്ങള

കൂടവഭാകനഭാ മറഭാവശവങ്ങളകക്കഭാ ഗവണലമന്റെച്ച് സ്കൂള കസഭാപഭാധനികേലാം  വനിട്ടുനല്കേവഭാന

വവവസ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  5-4-1984-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (എലാംഎസച്ച്.)

68/84/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹനികേ അസമതന്വേലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നകതഭാ മതവനികദന്വേഷലാം

സൃഷ്ടനിക്കുന്നകതഭാ  സഭാമൂഹനികേ  ക്രമസമഭാധഭാനലത്ത  തകേര്ക്കുന്നകതഭാ  ആയ  പ്രവണതകേളുള

പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സ്കൂള വസ്തുവകേകേള വനിട്ടുലകേഭാടക്കുവഭാന പഭാടനില. 

(ബനി&സനി)  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലന്റെ  'പ്രഭാഥമനികേച്ച് ശനിക്ഷഭാവര്ഗ്ഗച്ച്'  എന്ന കപരനിലള

ഒരഭാഴ്ച  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  സ്കൂള  വളപനില്  നടന്നതമഭായനി

ബന്ധലപടച്ച് ലഭനിചനിട്ടുള പരഭാതനിയനികന്മല് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറക്കഭാത്ത നടപടനി

11 (*101) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച് :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :

ശതീ  .    എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :

ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറക്കണലമന്നച്ച് ആവശവലപടച്ച് നനിരഭാഹഭാര

സമരലാം  ലചേയ്ത ലപഭാതപ്രവര്ത്തകേനച്ച് ജതീവന നഷ്ടലപടനിട്ടുലാം ധഭാര്ഷ്ടവലാം നനിറഞ നനിലപഭാടച്ച്

സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭായനി ആകക്ഷപമുള മുതലഭാളനിമഭാര്ലക്കതനിലര എന്തു നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വനകതഭാതനില്  കതഭാടണനി  കസ്റ്റേഭാക്കുണഭായനിട്ടുലാം  ഫഭാക്ടറനി  തറക്കനിലലന്നച്ച്
വഭാശനിപനിടനിക്കുന്ന  മുതലഭാളനിമഭാരുലട  ഫഭാക്ടറനികേള  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
ഏലറടത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭാഷത ലസഷവല് ഓഫതീസര് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയ
കേഭാരവങ്ങളുലാം ഫഭാക്ടറനി തറപനിക്കഭാനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട ഫനിഷറതീസച്ച്  &  കേഭാഷത വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലാം പ്രകതവകേലാം കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചകചേര്ക്കുകേയുലാം ഇഇൗ കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള വവവസഭായനികേളനില്നനിനതലന്ന മനസനിലഭാക്കനി പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  വനിളനിചകചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില് കതഭാടണനി ലലകേവശമുളവര് ഫഭാക്ടറനി തറക്കഭാത്ത വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം
കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
വവവസഭായനികേകളഭാടച്ച് അഭവര്തനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  സലാംസഭാനലത്ത 800-ല് അധനികേലാം
സന്വേകേഭാരവ  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന  സനിതനിയനില്
നനിനലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിരനര  ഇടലപടലനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  428-ല്  അധനികേലാം
ഫഭാക്ടറനികേള  ഇതനിനകേലാം  തറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേശുവണനി
ഫഭാക്ടറനികേള അടഞകേനിടക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ലഭനിച പരഭാതനികേളനില് ലകേഭാലലാം
ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര് നടത്തനിയ അനുരഞ്ജന ചേര്ചകേളനില് ആറച്ച് ഫഭാക്ടറനികേള
തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന ധഭാരണയഭായനിട്ടുണച്ച്. മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ഹഭാജഭാരഭാകേഭാത്ത അഞച്ച്
പരഭാതനികേള  അഡ്ജതഡനികക്കഷനച്ച്  റഫര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  അനുരഞ്ജന  ചേര്ചകേളനില്
ഒത്തുതതീര്പഭാകേഭാത്ത 15 പരഭാതനികേള പ്രശ പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ലകേഭാലലാം റതീജനിയണല്
കജഭായനിന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച് ലലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഫഭാക്ടറനികേള മനനഃപ്പൂര്വലാം അടചനിടച്ച്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലതഭാഴനില് നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്ന വവവസഭായനികേളലക്കതനിലര ശക്തമഭായ
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  റൂള 127 (3) പ്രകേഭാരമുള
കനഭാടതീസച്ച് കപഭാലലാം നല്കേഭാലതയഭാണച്ച് മനനഃപൂര്വലാം പല ഫഭാക്ടറനികേളുലാം അടചനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇഇൗ നടപടനിമൂലലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ദരനിതത്തനിലഭാക്കനിയതനിനുള ശനിക്ഷഭാ നടപടനിക്കച്ച്
വവവസഭായനികേള ബഭാധവസരഭാകുലാം.  ഇക്കഭാരവങ്ങള കേഭാണനിചലകേഭാണച്ച് കേഭാഷത ലസഷവല്
ഓഫതീസര് അടഞകേനിടക്കുന്ന ഫഭാക്ടറനികേളക്കച്ച് കനഭാടതീസുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
മുഖവമനനിയുലാം കേശുവണനി വവവസഭായ വകുപ്പുമനനിയുലാം നടത്തനിയ ചേര്ചലയത്തുടര്ന്നച്ച്
വനി.എല്.സനി.  ഉളലപലടയുള  കേശുവണനി  മുതലഭാളനിമഭാര്  അവരുലട  ഫഭാക്ടറനികേള
വരുലാംമഭാസങ്ങളനില് തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം
ഇഇൗ രലാംഗത്തച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള പഠന വനികധയമഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന സമയലാം ഭൂരനിഭഭാഗലാം ഫഭാക്ടറനികേളുലാം

അടഞകേനിടന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം വഭാണനിജവ നനികുതനി

വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് ഉളലപട സന്വേഭാഡച്ച് ലസഷവല് ഓഫതീസറുലട കമല്കനഭാടത്തനില്

ഫഭാക്ടറനികേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന. അവയനില് ചേനില ഫഭാക്ടറനികേളനില് കതഭാടണനി

നതീക്കനിയനിരുപച്ച്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.

ഫഭാക്ടറതീസച്ച്  റൂള  (5)  പ്രകേഭാരലാം ഫഭാക്ടറനികേളക്കച്ച്  ലലലസനസച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്,  തറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാലമന്ന  വവവസയനിലഭാണച്ച്.

ലപഭാതജനകക്ഷമലാം ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലതഭാഴനില്

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ബഭാദവതയുളതനിനഭാല്  നനിരനരമഭായതലാം  ശക്തവമഭായ  ഇടലപടലനിലൂലട

ഫഭാക്ടറനികേള തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണച്ച്. റൂള 127 (3) പ്രകേഭാരമുള

കനഭാടതീസച്ച് കപഭാലലാം നല്കേഭാലതയഭാണച്ച് പല ഫഭാക്ടറനികേളുലാം മനനഃപ്പൂര്വമഭായനി അടചനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്

എന്നതനിനഭാല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ദരനിതത്തനിലഭാക്കനിയതനിനുള ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളക്കച്ച്

വവവസഭായനികേള ബഭാദവസരഭാകുലാം.  ഇക്കഭാരവങ്ങള കേഭാണനിചലകേഭാണച്ച്  കേഭാഷന്യൂ  ലസഷവല്

ഓഫതീസര് അടഞകേനിടക്കുന്ന ഫഭാക്ടറനികേളക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളത്തനിലല വരളച

12 (*102) ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന ദരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി എലഭാ ജനിലകേലളയുലാം വരളച

ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സന്വേതീകേരനിച  ദരനിതഭാശന്വേഭാസ

നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച് ഏത തരത്തനിലള

സഹഭായങ്ങള അഭവര്തനിലചനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചതച്ച് ഏലതഭാലക്കലയനലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ജനങ്ങളുലടയുലാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലടയുലാം  സുരക്ഷയഭായനി  എലനഭാലക്ക

മുനകേരുതലകേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളച  പ്രഖവഭാപനിചതനിനുകശഷലാം  31-10-2016-ലല
42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  26  ഇന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടവനിച  (പരനിപത്രലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.)  ജനിലയനിലല  വരളചഭാ
പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലയുലട  ചുമതലയുള  മനനിയുലട
കമല്കനഭാടത്തനില് വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം ഉകദവഭാഗസരുലാം ഉളലപടന്ന
കയഭാഗങ്ങള  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച്/തകദ്ദേശഭരണ  തലങ്ങളനില്  നടത്തുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  കൂടകേയുലാം
വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ.
11-11-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 4743/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ ജനിലകേളക്കുലാം  50  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം  ആലകേ  7  കകേഭാടനി  രൂപ കുടനിലവള
വനിതരണത്തനിനഭായുലാം കൃഷനിനഭാശത്തനിനുള ആശന്വേഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി  13  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  അനുവദനിച  (ഉത്തരവച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*).  വരളചയുലട
കേഭാഠനിനവലാംമൂലലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്  ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി
സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിലയനിരുത്തഭാന  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനിയുലാം  റവനന്യൂ  വകുപച്ച്
ലസക്രടറനിയുലാം ആഭവനര വകുപ്പുലസക്രടറനിയുലാം വനലാം വകുപച്ച് ഉന്നത ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയുമുണഭായനി.  19-12-2016-ലല സ.ഉ.
(ലലകേ) നമ്പര് 598/2016/റവ. നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര് വനിവനിധ ധനകേഭാരവ
സഭാപങ്ങളനില്നനിനലാം എടത്തനിട്ടുള വഭായ്പകേളനികന്മലള ജപനിനടപടനികേളക്കച്ച്  2017 കമയച്ച്
മഭാസലാം  31  വലര  ലമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖവഭാപനിച  (ഉത്തരവച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*). 11-11-2016, 17-12-2016, 5-1-2017, 30-1-2017, 15-2-2017 എന്നതീ
തതീയതനികേളനില് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം 31-1-2017-ല് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലാം ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസച്ച്
വഴനി  ജനിലകേളുലട  വരളചഭാ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  ദരന നനിവഭാരണ നനിയമലാം  2005
പ്രകേഭാരലാം ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അനനിയനനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഭൂഗര്ഭ ജലലാം വനിനനികയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള വവവസഭായങ്ങളക്കച്ച് അവയുലട നനിലവനിലള
വനിനനികയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത സന്വേകേഭാരവ കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം
31-5-2017  വലര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്  (പരനിപത്രലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*). 20-2-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 714/2017/

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  2.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വയനഭാടച്ച് ജനിലയച്ച്  2  കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറച്ച്  എലഭാ ജനിലകേളക്കുലാം  1.5  കകേഭാടനി രൂപയുലാം
ഉളലപലട ആലകേ  22.5  കകേഭാടനി  രൂപ കുടനിലവള വനിതരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച
(ഉത്തരവച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*).  23-2-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
787/2017/ഡനി.എലാം.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേളനിലലാം ടഭാങര് മുഖഭാനരവലാം
കുടനിലവള വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് വവക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടവനിച
(ഉത്തരവച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*).  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനഭായനി
ടഭാങ്കുകേളുലട  കററച്ച്  കകേഭാണടഭാക്ടച്ച്  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്  മഭാസലാംലകേഭാണച്ച്  കപഭാളനിമര്
ടഭാങച്ച്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാവന്ന 2000 മുതല് 10000 ലനിറര് വലര കശഷനിയുള
BIS മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുന്ന ടഭാങ്കുകേളുലട എണ്ണലാം 5000 മഭാത്രലാം ആയതനിനഭാല് വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള വഴനിയുള ജലവനിതരണത്തനിനച്ച് പുറലമ GPS  ഘടനിപനിച ടഭാങര് കലഭാറനികേള
വഴനിയുലാം കുടനിലവള വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാന ദരന
നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി, ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിലലാം സഭാമൂഹവ മഭാധവമങ്ങളനിലലാം
കറഡനികയഭായനിലലാം  'ജലലത്ത  ബഹുമഭാനനിക,  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക'  എന്ന  പരസവ
വഭാചേകേലാം ഉളലപടത്തനി ജലവനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന പ്രചേരണലാം നടത്തനി
വരുന.  ജനിലകേളനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  24  മണനികറുലാം  സജ്ജമഭായനിട്ടുള
കേണകടഭാള റൂമുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള
കുടനിലവള  ആവശവലാം  വനിളനിചറനിയനിക്കുവഭാന  പ്രഭാപമഭായ  രതീതനിയനില്  ജനിലഭാ
അടനിയനരഘട  കേഭാരവ  നനിര്വഹണ  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രഭാപനിക്കച്ച്  അതതീതമഭായനി  വരളചഭാ  സഭാഹചേരവലാം
രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം എന്ന വനിലയനിരുത്തലനില് കകേന്ദ്ര ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്
വരളചയച്ച്  അധനികേ  സഹഭായലാം  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നല്കുവഭാന
22-2-2017-ല് കചേര്ന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിച.  991  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
അധനികേ സഹഭായമഭായനി ആവശവലപടന്നതച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ഏറവലാം ഉചേനിതമഭായ
സമയത്തച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ദതീര്ഘകേഭാല വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധവലാം കൂടനി പരനിഗണനിചലകേഭാണച്ച് കുളങ്ങള,
കേനിണറുകേള,  കേനഭാലകേള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കനി.  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
4752  കുളങ്ങളുലാം 1,93,226 കേനിണറുകേളുലാം ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
10  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  മഴക്കുഴനികേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതലാം  5698  കുഴല്ക്കനിണറുകേള
നന്നഭാക്കനിയനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  ജലലഭവത  ഉറപ്പുള  ലചേറുകേനിട

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കുടനിലവള വനിതരണ പദതനികേള നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഒടനവധനി ലചേറനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വരളചലയ സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളനില് വരളചഭാ അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനിലഭാതലത്തനില് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ
വതീതലാം ആലകേ  28  ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത തകേ അടനിയനരഘടങ്ങളനില്
മരുന്നച്ച്, ഫ്ലൂയനിഡുകേള,  ലലവറമനിനുകേള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.
വരളച  കനരനിടന്നതനിനഭാവശവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്
ജനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ആവശവമഭായ ധഭാത,
ലവണ മനിശനിതലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം അതച്ച് എലഭാ പഞഭായത്തനിലമുള മൃഗഭാശുപത്രനി വഴനി
വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  രണച്ച് കകേഭാടനി  രൂപയുലട സലലപ ഓര്ഡര് കകേരള
ഫതീഡ്സച്ച് ലനിമനിറഡനിനച്ച് (KFL)-നച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളതലാം ധഭാത, ലവണ മനിശനിതത്തനിലന്റെ
വനിതരണലാം ലകേ.എഫച്ച്.എല്. ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതമഭാണച്ച്. 

പഭാലങ്ങളുലട സുരക്ഷ

13 (*103) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല അപഭാകേതലകേഭാണച്ച് ഏനഭാത്തച്ച്  പഭാലലാം അപകേടഭാവസ
യനിലഭായതനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്,  മറച്ച് പ്രധഭാനലപട ഇരുനൂറച്ച് പഭാലങ്ങളുലട സുരക്ഷലയ
കുറനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേലണത്തനിയ
കേഭാരവങ്ങള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) അപകേടഭാവസയനിലള പഭാലങ്ങളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനികനഭാ കകേടപഭാടച്ച്
തതീര്ക്കുന്നതനികനഭാ സതന്വേര നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ ലചേലവച്ച്,  വതീഴ്ച വരുത്തനിയ
കേരഭാറുകേഭാരനില് നനികന്നഭാ കമല്കനഭാടലാം വഹനിച ഉകദവഭാഗസരനില് നനികന്നഭാ ഈടഭാക്കഭാന
നടപടനിലയടക്കുകമഭാ; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പഭാലങ്ങളുലടയുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം
കറഭാഡുകേളുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി  സന്വേതന
ഏജനസനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതളലപലടയുള കേഭാരവങ്ങളുലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ) ഏനഭാത്തച്ച്  പഭാലലാം  അപകേടഭാവസയനിലഭായതനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്

നനിലവനിലള പഭാലങ്ങളക്കച്ച് സുരക്ഷഭാ സലാംബന്ധമഭായ എലനങനിലലാം പ്രശങ്ങളുകണഭാ എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുവഭാന  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫച്ച്

എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല  കദശതീയപഭാതയനില്

വരുന്ന  എലഭാ  പഭാലങ്ങളുകടയുലാം  ഇനലവന്റെറനി  സര്കവയുലാം  പ്രതീ  മണസൂണ  ആന്റെച്ച്

കപഭാസ്റ്റേച്ച് മണസൂണ കേണതീഷന സര്കവയുലാം നടത്തഭാന ലമകസഴച്ച് എസച്ച്.എന. കബഭാബച്ച്

ആന്റെച്ച്  അകസഭാസനികയറച്ച്സച്ച്  ലലപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേരഭാറനില്

ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  സര്കവ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം

ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇതസലാംബന്ധനിച തടര് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

(ബനി)  അപകേടഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന  പഭാലങ്ങളുലട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം

കകേടപഭാടകേള തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇതസലാംബന്ധനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചതനിനുകശഷലാം തടര് നനിയമ/വകുപ്പുതല നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കു

ന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  നനിലവനില്  പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലള  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  PWD  മഭാനന്വേലനില്

പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള വനിവനിധ രതീതനിയനിലള ലഭാബച്ച് ലടസ്റ്റുകേളുലാം മറച്ച് ഗുണപരനികശഭാധനയുലാം

നടത്തഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വകുപച്ച്  ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുലടയുലാം  കേണസളടനമഭാരുകടയുലാം

പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പരനികശഭാധനകേള കൂടതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ കദശതീയ പഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഇകപഭാള

കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടനവരുന.  ആയതച്ച്  മറച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ നനിരത്തുകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്ത്തലന്ന നനിലവനില്

ഒരു Quality Control  വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച്ച്.  അതനിലന്റെ   കേഭാരവക്ഷമത

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി

സന്വേതന ഏജനസനിലയ ചുമതലലപടത്തുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിയനണലാം

14 (*104) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട  നനിയനണത്തനിനഭായനി  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനലാം ഇതനിനഭായനി  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആകരഭാഗവപ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(സനി)  മതവകലലത്തനിലല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇടത്തട്ടുകേഭാരുലട
ഇടലപടല് ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള പരനിഗണനിക്കുനകണഭാലയനലാം
മതവകലലലാം  കുറമറതഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ): 

(എ-സനി)  മതവ വനില്പന നടത്തുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ശുചേനിതന്വേലാം
ഉറപഭാക്കനി മതവവനില്പന നടത്തുന്നതനിനച്ച് സഇൗകേരവപ്രദമഭാകുന്ന വനിധത്തനില് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്
ബഭാത്തച്ച്റൂലാം സഇൗകേരവലാം,  ലഡ്രെസനിലാംഗച്ച് റുലാം,  ശുദജലലാം,  കസ്റ്റേഭാകറജച്ച് സഇൗകേരവലാം എന്നനിവ
ഒരുക്കുന്ന വനിധത്തനില് തടക്കലമന്ന നനിലയനില് ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഒന്നച്ച് എന്ന ക്രമത്തനില്
ലലഹലടകേച്ച് മഭാര്ക്കറ്റുകേള നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എന.എഫച്ച്.ഡനി.ബനി.-യുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  മതവലാം  കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  ഹഭാനനികേരമഭായ  പല
രഭാസവസ്തുക്കളുലാം  കചേര്ത്തച്ച്  വനില്പന നടത്തുന്നതഭായുലാം  ശദയനില്ലപടതനിലന  തടര്ന്നച്ച്
ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗലാം ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധനഭാ  സന്വേഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലലാം,  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറുകേളനിലലാം
ഫനിഷച്ച്  ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചവരനികേയുമഭാണച്ച്.  പരനികശഭാധന സമയത്തച്ച് കശഖരനിക്കുന്ന
സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലല ഫുഡച്ച് കസഫനി ആന്റെച്ച് സ്റ്റേഭാനകഡര്ഡ്സച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  മതവകലലലാം, വനില്പന, ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നതീ  ലക്ഷവങ്ങകളഭാലട  Fish  Auctioning,  Marketing  and
Quality Management 2017 എന്ന കപരനില് ഒരു ബനിലച്ച് ല്ല് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 
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റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

15 (*105) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനകണഭാ എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇലലങനില് ആയതനിലനറ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് റതീ-സര്കവ സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എലനലഭാലാം പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനണച്ച്.

(ബനി)  24-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  28/2017/റവനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച്  റതീ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമുള
കേര്മ്മേ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയുലാം യഥഭാസമയലാം പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയുലാം സര്കവ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  റതീ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആധുനനികേ  സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
ജനി.പനി.എസച്ച്. (കഗഭാബല് ലപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച് സനിസ്റ്റേലാം), ഇ.റനി.എസച്ച്. (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കടഭാടല്
കസ്റ്റേഷന)  എന്നതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലപഭാതജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

 കുടനിലവള ക്ഷഭാമവലാം കൃഷനിനഭാശവലാം കനരനിടന്നതനിനച്ച് നടപടനി

16 (*106) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേടത്ത വരളചയനില് കുടനിലവള ക്ഷഭാമവലാം കൃഷനിനഭാശവലാം കനരനിടഭാനഭായനി
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള സജ്ജതീകേരണങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വവഭാപകേമഭായനി കൃഷനിനഭാശലാം ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  വരളചഭാ  ദരനിതഭാശന്വേഭാസലാം  കനടനിലയടത്തച്ച്
ജനങ്ങളക്കച്ച് ആശന്വേഭാസലാം എത്തനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലനഭാലക്ക
യഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) 31-10-2016-ലല 42830/ലകേ.3/2016/ഡനി.എലാംഡനി. നമ്പര് പരനിപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം
ലവളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് കുടനിലവളലാം, ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകയഭാഗലാം, വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കച്ച്,
വനവജതീവനികേളക്കച്ച്, കൃഷനിക്കച്ച്, വവവസഭായത്തനിനച്ച് എന്നരതീതനിയനില് 2017 കമയച്ച് മഭാസലാം
വലര മുനഗണനഭാക്രമലാം പഭാലനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച. വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  (31-10-2016-ലല  42830/
ലകേ. 3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. നമ്പര് പരനിപത്രലാം) അനുബന്ധലാം 'എ' ആയനി കചേര്ക്കുന*.
സലാംസഭാനലത്ത  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചതനിനുകശഷലാം  കുടനിലവള
വനിതരണത്തനിനച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  3  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  2.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  മലറലഭാ  ജനിലകേളക്കുലാം  രണച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള അനുബന്ധലാം  'ബനി'  ആയനി കചേര്ക്കുന*.
കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിടന്നതനിനഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  എലഭാ ജനിലകേളക്കുമഭായനി
ആലകേ  17.03  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിലവള വനിതരണത്തനിനച്ച് എലഭാ
ജനിലകേളക്കുമഭായനി  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആലകേ  56,99,11,749  (അമ്പത്തനിയഭാറച്ച്
കകേഭാടനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  ഒമ്പതച്ച്  ലക്ഷത്തനി പതനിലനഭാന്നഭായനിരത്തനി  എഴുന്നൂറനി നഭാല്പത്തനിലയഭാമ്പതച്ച്
രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  കസഭാതസ്സുകേളനില്
തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിചലാം  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  ഇറനികഗഷന,  ലലവദതതനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലള അണലക്കട്ടുകേളനിലല ജലലാം പരമഭാവധനി കുടനിലവള ആവശവത്തനിനഭായനി
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭവമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അടനിക്കടനി ലതീക്കുള വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി പുതനിയ
ലലപപച്ച്  ലലലനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലലഭവതയുള  സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്
ലലലന ദതീര്ഘനിപനിചച്ച് ലപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതലാം  അനധനികൃത
ഉപകയഭാഗവലാം  കേലണത്തുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സന്വേഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ഉപകയഭാഗലപടത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ജൂണ 2016  മുതല് ഡനിസലാംബര് 2016  വലര ലഭനികക്കണതനില് 40%  കുറഞ

മഴയഭാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്.  അതനിനഭാല് ജലഭാശയങ്ങളനില് ശരഭാശരനി അളവനിലലാം വളലര തഭാഴ

നനിലയനിലഭാണച്ച്  ജലലഭവത  ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്.  കുടനിലവളളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്

മുനഗണന നല്കകേണലതന്നതനിനഭാല് കൃഷനി സലാംരക്ഷണലാം ഇഇൗ വരളചഭാ കേഭാലഘടത്തനില്

സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കനില.  കുടനിലവള ആവശവത്തനിനഭായനി ജലലാം

പരമഭാവധനി  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുമഭാണച്ച്  ഇഇൗ  വരളചയനില്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.

കൃഷനി വകുപച്ച് വരളചയുലട ആഘഭാതലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജലകസചേനലാം സുഗമമഭാ

ക്കുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടകേളുലാം  ചേഭാലകേളുലാം  ആഴലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  മണ്ണുലാം ലചേളനിയുലാം  നനിറഞവ

വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേടത്ത

വരളചമൂലമുള പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലനല്കേര്ഷകേര് മൂപച്ച് കുറഞ

വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുവഭാനുലാം എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വനിള ഇനഷന്വേറനസച്ച്

പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേള സലാംയുക്തമഭായനി നടപഭാക്കുന്ന പ്രധഭാനമനനി ഫസല് ബതീമഭാ കയഭാജനഭാ

പദതനി (PMFBY),  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷന്വേറനസച്ച് പദതനി, കകേരവൃക്ഷ

ഇനഷന്വേറനസച്ച്  പദതനി  എന്നതീ  പദതനികേള  വഴനിയുലാം  കൃഷനിവകുപച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

ആനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്നനിനലാം കകേന്ദ്ര മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം

ദരനിതഭാശന്വേഭാസലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നല്കുവഭാനഭാകുന്നതച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ  ദരനിതഭാശന്വേഭാസമഭായനി

വരളച പ്രഖവഭാപനിചകശഷലാം 13 കകേഭാടനി രൂപയുലാം നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതവലര

17.03 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വനിവനിധ ജനിലകേളക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പ്രഭാപനിക്കതതീതമഭായനി വരളചഭാ സഭാഹചേരവലാം രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം

എന്ന  വനിലയനിരുത്തലനില്  കകേന്ദ്ര  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  വരളചയച്ച്

അധനികേ സഹഭായലാം ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം നല്കുവഭാന  22-2-2017-ല്

കചേര്ന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിച. 991  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് അധനികേ സഹഭായമഭായനി

ആവശവലപടന്നതച്ച്.  ഏറവലാം ഉചേനിതമഭായ സമയത്തച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കു

ന്നതനിനഭായനി ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം

സമര്പനിക്കുന്നതലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ദരനിതഭാശന്വേഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി കനരനിടച്ച് ബന്ധമനില.

വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം അനുഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കൃഷനി നഭാശത്തനിനച്ച് അനുവദനിക്കഭാവന്ന

ദരനിതഭാശന്വേഭാസലാം  കകേന്ദ്ര മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണച്ച്  നല്കുവഭാന ആവശവമഭായ

പണലാം നനിലവനില് ലഭവമഭാണച്ച്. 
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 സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുവഭാനുള പദതനി

17 (*107) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാനുള പദതനിയുലട വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനിലല എത്ര കഭാസച്ച് റൂമുകേലളയഭാണച്ച് പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതച്ച്;  ഇതനിനഭായുള  ഫണച്ച്  എപ്രകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നഭാണച്ച്  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നലതങനില്  ഇതനിനകേലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ) ഉണച്ച്.  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭഇൗതനികേ

സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടത്തനിലക്കഭാണച്ച്  മനികേച  പഠനഭാനുഭവങ്ങള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്

ലഭവമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  അദവഭാപന-അദവയന

തലങ്ങളനില്  വരുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  ആധുനനികേവത്കേരണലാം

ഏര്ലപടത്തുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല തളനിപറമ്പച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

ജനിലയനിലല കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്, തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല പുതക്കഭാടച്ച്, ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല

ആലപ്പുഴ എന്നതീ മണ്ഡലങ്ങളനില് 8 മുതല് 12 വലരയുള സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിലല

കഭാസ്സുകേള  ലലഹലടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനുള  ലലപലറച്ച്  പദതനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്

14-10-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3390/16/ലപഭാ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്

പ്രകേഭാരലാം ലഎടനി@സ്കൂളനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലലഹലടകേച്ച്  സ്കൂള കപ്രഭാജക്ടച്ച്

മുഴുവന സ്കൂളുകേളനിലലാം 2017 ഡനിസലാംബകറഭാലട പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന വനിധത്തനിലഭാണച്ച് ലഎടനി@സ്കൂള

ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.

കുടനികേളുലട ബഹുമുഖമഭായ കേഴനിവകേലള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേവഴനി സലാംസഭാര സമ്പന്നമഭായ

ഒരു പുതതലമുറലയ വഭാര്ലത്തടക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടകൂടനിയുള വനിവനിധ പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേലഭാകേഭായനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്ക്കച്ച്,  ലലജവ



44       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

ലലവവനിദവ  പഭാര്ക്കച്ച്  തടങ്ങനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലലഹസ്കൂള  ലകബഭാറടറനികേള,

വഭായനശഭാലകേള എന്നനിവയുലട നവതീകേരണലാം തടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേള സര്ക്കഭാര്

വനിഭഭാവന ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അടനിസഭാനതലത്തനില്ത്തലന്ന, അതഭായതച്ച് പ്രതീ ലലപ്രമറനിതലലാം മുതല് തലന്ന പഠനരതീതനി

ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി

ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ വനിദവഭാഭവഭാസലാം കുടനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന അദവഭാപകേ

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി

മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എടച്ച്  മുതല്  പനണ്ടുവലര  കഭാസ്സുകേളനിലല  ഏകേകദശലാം

45000  കഭാസച്ച്  മുറനികേള ലലഹലടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.  (ഡതീലറയനില്ഡച്ച്

കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്)  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനഭായുള  ഫണച്ച്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് ഡനി.പനി.ആര്. നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) ലലഹലടകേച്ച് സ്കൂള പദതനി കേനിഫ്ബനിയനികലക്കച്ച് അയയ്ക്കുവഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി

18 (*108) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലല  സഭാക്ഷരത ലക്ഷവമനിടച്ച്  'അക്ഷരസഭാഗരലാം'  പദതനി

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് ഏതച്ച് ഏജനസനിയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇതനിലന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  ഉണച്ച്.  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലല സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി
ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷലന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില് നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച് 'അക്ഷരസഭാഗരലാം'.

(ബനി) 'അക്ഷരസഭാഗരലാം'  ഒന്നഭാലാംഘടലാം എന്ന നനിലയനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് തതീരകദശ
സഭാക്ഷരതഭാ നനിരക്കനില് ഏറവലാം പനിന്നനില് നനില്ക്കുന്ന തനിരുവനനപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. തതീരകദശ കമഖലകേളനില് പ്രഭാഥമനികേ
വനിദവഭാഭവഭാസലാംകപഭാലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തവരുണച്ച്. ഇത്തരത്തനില് വനിവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തവലര അക്ഷര ജഭാനമുളവരഭാക്കനി
സമൂഹത്തനിലന്റെ മുഖവധഭാരയനികലക്കച്ച് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണച്ച് പദതനി ലക്ഷവമനിടന്നതച്ച്.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി) പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള

1. തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

2. നഭാലഭാലാം തരലാം തലവതഭാ പരനിപഭാടനികേള ശക്തനിലപടത്തുകേ.

3. തതീരകദശത്തച്ച് തടര്വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച് അനുകൂലമഭായ സഭാഹചേരവലാം 
ഉണഭാക്കുകേ.

4. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

5. മതവസമ്പത്തച്ച്/തതീരപ്രകദശ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  
ലമചലപടത്തുകേ.

6. സ്ത്രതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം സഭാധവമഭാക്കുകേ.

7. ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടത്തുകേ.

8. ശുചേനിതന്വേലാം/ആകരഭാഗവലാം/പരനിസനിതനി രലാംഗത്തച്ച് പുത്തന അവകബഭാധലാം 
ഉണഭാക്കുകേ.

9. തതീരകദശത്തച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാക്ഷരത ലലകേവരനിക്കുകേ.

10. കകേരള  ഗവണലമന്റെച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള,  
കസവനങ്ങള സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളനില് എത്തുന്നതനിനച്ച് അനുകൂലമഭായ 
സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ.
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അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

1. തതീരകദശ മതവകമഖലയനിലല നനിരക്ഷരര്

2. നവസഭാക്ഷരര്

3. വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് പഠനലാം നനിര്ത്തനി സ്കൂളനില്നനിന്നച്ച് ലകേഭാഴനിഞച്ച്
കപഭായവര്

4. ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ ലവലവനിളനികേള കനരനിടന്നവര്

5. നഭാലഭാലാംതരലാം വനിജയനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
അനുബന്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനുള 
പദതനികേള

19 (*109) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  മതവബന്ധന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്
നല്കേഭാനഭായനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) കേടകലഭാരത്തച്ച് അമ്പതച്ച് മതീററനിനുളനില് വസനിക്കുന്നവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഇങ്ങലന എത്രകപര് ഉലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
എത്രകപരുലണനലാം അവര്ക്കഭായനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശവലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാലടഭാപലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് സഭാമൂഹവ സഭാമ്പത്തനികേ
സുരക്ഷനിതതന്വേലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  എന്തു പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നച്ച് 
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) ഭവനരഹനിതരഭായ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിടലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേള  ഫനിഷറതീസച്ച്
വകുപച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
മനിഷനഭായ 'ലലലഫച്ച് മനിഷനുമഭായനി' സഹകേരനിചഭാണച്ച് പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.
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1. സമഗഭവന പദതനി   - 100   കകേഭാടനി രൂപ

ഭവന  രഹനിതരഭായ  2600  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വതീടച്ച്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  രണച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  800

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  2  മുതല്  3

ലസന്റെച്ച് വലര സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് 6 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന.

2. മ  തവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കകേഭാളനനികേളനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം   - 5   കകേഭാടനി രൂപ

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അടനിസഭാന സഇൗകേരവവനികേസനവലാം മഭാനവകശഷനി

വനികേസനവലാം എന്നതനില്ലപടത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനി

നവതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,

കകേഭാടയലാം എന്നതീ ജനിലകേളനിലല ലതരലഞടത്ത ഫനിഷറതീസച്ച് കകേഭാളനനികേളനിലല

ഭവന രഹനിതരഭായ 250 മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് രണച്ച് ലക്ഷലാം

രൂപ വതീതലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

3. കദശതീയ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ ഭവന പദതനി

50% കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള കദശതീയ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി

കക്ഷമഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 299 മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

4. കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടലാം  നഷ്ടലപടവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കു

ന്നതനിനുള പദതനി   - 25   കകേഭാടനി രൂപ

സലാംസഭാനത്തച്ച് കേടലഭാക്രമണത്തനില് വതീടലാം ഭൂമനിയുലാം നഷ്ടലപട മതവലത്തഭാ

ഴനിലഭാളനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടലമന്ന  നനിലയനില്

248  കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സലലാം  വഭാങ്ങനി  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

25 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. പദതനി പ്രകേഭാരലാം

യൂണനിറനിനച്ച്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.  സലലാം

വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  പരമഭാവധനി  7  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്

3 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതനിനഭായനി ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  2 കകേഭാടനി രൂപ അഡതീഷണല് ആതലലറകസഷന മുകഖന ലഭനിക്കുകേയുലാം

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലകേളക്കച്ച്  അനുവദനിച  നല്കുകേയുലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  കേടകലഭാരത്തച്ച്  50  മതീററനിനുളനില് വസനിക്കുന്നവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  തതീരകദശത്തച്ച്  50  മതീററനിനുളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന  24454  കുടലാംബങ്ങള
ഉലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 2017-18 വര്ഷലാം മുതല് ഘടലാംഘടമഭായനി പഭാന പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  സുരക്ഷനിത  വഭാസസലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനിക്കച്ച് പുറലമ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കമഖലയനില്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം-ആകരഭാഗവലാം-കുടനിലവളളലാം  എന്നനിവ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉതകുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലലനപുണവ വനികേസനത്തനിനുലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കേരനിയര് ലലഗഡനസച്ച്
നല്കുന്നതനിനുള പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

മലകയഭാര-തതീരകദശ ലലഹകവ

20 (*110) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലകയഭാര-തതീരകദശ കഹകവകേളുലട വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് നഭാറച്ച്പഭാകേച്ച്
ഗവണലമന്റെനിനച്ച് സമർപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കഹകവകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ ഫണച്ച് എപ്രകേഭാരലാം
സന്വേരൂപനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവയുലട പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ)  മലകയഭാര  ലലഹകവ സലാംബന്ധനിചള ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  നഭാറച്ച്പഭാകേച്ച്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം രണ്ടു ഘടങ്ങളഭായനി അവയുലട അലലലനലമന്റെനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  തതീരകദശ  ലലഹകവയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ
NATPAC  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാകുന.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്
പൂവഭാറനില്നനിനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലൂലട  കേടന്നച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല
മകഞശന്വേരലാം  തഭാലൂക്കനിലല  കേണന്വേതതീര്ത  എന്ന  സലത്തച്ച്  അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.  തതീരകദശ ലലഹകവയുലട
മുഖവപ്രകയഭാജനങ്ങള തഭാലഴ പറയുന്നതഭാണച്ച്.
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1. കദശതീയപഭാതയനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് ലഘൂകേരനിക്കുകേ

2. പ്രധഭാനലപട ഹഭാര്ബറുകേളുലാം മതവവനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ബന്ധനിപനിക്കല്

3. തതീരകദശ കമഖലയുലട സര്വകതഭാന്മുഖ പുകരഭാഗതനിക്കച്ച് വഴനി തറക്കുലാം

4. വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയനില് പുത്തന ഉണര്വച്ച് ഉണഭാകുലാം. 

NATPAC-ലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ സര്കവ പ്രകേഭാരലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട തതീരകദശ ലലഹകവയച്ച്
591.5  കേനി.മതീ.  നതീളവലാം  6612  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലചേലവമഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ലലഹകവയച്ച്  12  മതീറര്  ലലററച്ച്  ഓഫച്ച്  കവയുലാം,  7  മതീറര്  കേഭാരനികയജച്ച്  കവയുമഭാണച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  സലപരനിമനിതനിയുള പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാരനികയജച്ച്  കവയുലട
വതീതനി 5.5 മതീററഭായനി നനിജലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജനില തനിരനിചള വനിവരലാം ചുവലട ലകേഭാടക്കുന :

ജനില നതീളലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന പുനരുദഭാരണ ലചേലവച്ച്

(കകേഭാടനി)

തനിരുവനനപുരലാം 75.2 1048

ലകേഭാലലാം 45.5 465

ആലപ്പുഴ 78.6 1256

എറണഭാകുളലാം 47.2 644

തൃശ്ശൂര് 64.2 562

മലപ്പുറലാം 63.9 634

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 63.6 463

കേണ്ണൂര് 70.2 551

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 83.1 989

              ആലകേ 591.5 6612

799/2019
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(ബനി) കേനിഫ്ബനി വഴനിയഭാണച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  മലകയഭാര  ലലഹകവ  അലലലനലമന്റെനില്  വരുന്ന  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല

ലചേറുപുഴ  മുതല്  വളളനികത്തഭാടവലരയുള  59.415  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള നല രതീതനിയനില് പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില്

നനഭാരപടവച്ച് മുതല് ലചേറുപുഴ വലരയുള 33 കേനി.മതീ. ഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് G.O.

(Rt) No. 109/2017/PWD. dt. 25-1-2017 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച

വരുന. മലകയഭാര ലലഹകവ സലാംബന്ധനിചച്ച്  NATPAC ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി സലാംയുക്ത

പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവ ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

NATPAC  സര്കവ  പ്രകേഭാരമുള  റനികപഭാര്ടച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  തതീരകദശ

ലലഹകവയുലട പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

 സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവലാം

21 (*111) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇക്കഴനിഞ  സലാംസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാതവത്തനിലണഭായ  അപതീല്

ബഭാഹുലവലാം ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച്എലനങനിലലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവത്തനിനച്ച് നല്കുന്ന പ്രഭാധഭാനവലാം ജനില, സബച്ച്

ജനില  മതരങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനി  അവനിടങ്ങളനിലല  വനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം  കുറമറതഭാക്കനി

അപതീലകേളുലട എണ്ണലാം കുറയഭാനഭാകുലമന്നച്ച് കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാതവ  വനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം  വനിജനിലനസനിലന്റെ

നനിരതീക്ഷണത്തനില് നടത്തനിയതച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനിരുകന്നഭാ;  ഭഭാവനിയനിലലാം  വനിധനി  നനിര്ണ്ണയലാം

നതീതനിയുക്തലമന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായനി സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവ
മഭാനന്വേല്  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേനിറനി  10-11-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  188/2016/
ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി അടത്ത കേകലഭാതവത്തനിനച്ച്
മുമ്പഭായനി  നനിലവനിലള  കേകലഭാതവ  മഭാനന്വേല്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപതീല് ബഭാഹുലവലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ഇഇൗ
കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് മഭാനന്വേല് പരനിഷ്കരണ കേമ്മേനിറനി വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവത്തനിലല വനിധനി നനിര്ണ്ണയത്തനില് ആകരഭാപണ
വനികധയരഭായ വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളലക്കതനിലര കകേരള വനിജനിലനസച്ച്  &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന
ബന്യൂകറഭാ  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയ്തച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനിവരുന.  വനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം
നതീതനിയുക്തമഭായനി നടത്തഭാനുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

 ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല കേചവടവത്കേരണ ലാം

22 (*112) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു  കകേഭാകളജനിലല  വനിദവഭാര്തനിയുലട  മരണത്തനിലന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരുലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  സന്വേതീകേരനിചലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സന്വേഭാശയകകേഭാകളജുകേളനിലല അക്കഭാദമനികേവലാം ഭഇൗതനികേവമഭായ സഭാഹചേരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്ന സമനിതനി,  പഭാകഠവതര പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിദവഭാര്തനികേളുലട തഭാമസസഇൗകേരവലാം,
പരതീക്ഷ നടത്തനിപച്ച്,  ഇകന്റെണല് അസലസന്റെച്ച് എന്നനിവയുലാം വനിലയനിരുത്തുകമഭാലയന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനലാം തൃപനികേരമലഭാത്ത
കകേഭാളജുകേളുലട അഫനിലനികയഷന റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല കേചവടവത്ക്കരണലാം അവസഭാനനിപനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



52       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു  കകേഭാകളജനിലല  വനിദവഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട
മരണത്തനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  എലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  പനി.ടനി.എ.  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന്നച്ച്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദവഭാര്തനി  വനിരുദ  നടപടനികേള
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം യുക്തമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ഒരു ഓലാംബുഡ്സഭാലന നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  സലാംബന്ധനിച  വവഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരവത്തനില്  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത ഇകന്റെണല് അസസച്ച്ലമന്റെച്ച് സലാംബന്ധനിചള നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി
നഭാലച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലഭാ  വനി.സനി.-മഭാര്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സമനിതനികയയുലാം  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതനിനച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട
അക്കഭാദമനികേവലാം,  ഭഇൗതനികേവമഭായ സഭാഹചേരവങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇ.വനി.സനി.
(എക്സച്ച്കപര്ടച്ച്  വനിസനിറച്ച്  കേമ്മേനിറനി)  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ലചേയഭാറുണച്ച്.  അക്കഭാദമനികേവലാം  പഭാകഠവതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ ലസമസ്റ്റേറുകേളനിലലാം അക്കഭാദമനികേച്ച് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തനിവരുന.

(സനി&ഡനി)  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  കേചവടവത്കേരണലാം  നടന്നനിട്ടുളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല് സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള
എന്നനിവയനില്നനിനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടവനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം,
നനിബന്ധനകേളക്കുലാം  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  അഫനിലനികയഷന
റദ്ദേഭാക്കുന്നതളലപലടയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേനലാം

23 (*113) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഇവയുലട കമല് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലള ഭരണപരവലാം അക്കഭാദമനികേവലാം
സഭാമൂഹനികേവമഭായ നനിയനണങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനകേലള  ഇലഭായ്മ  ലചേയ്യുന്ന  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
ഇകന്റെണല് മഭാര്ക്കച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന നടപടനിലയടക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അചടക്കത്തനിലന്റെ  കപരനില്  അടനിമത്തലാം  നടമഭാടന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്
സന്വേതന വനിദവഭാര്തനി ജതീവനിതലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എലനലഭാലാം കേഭാരവങ്ങള ലചേയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ബന്ധലപട സര്വകേലഭാശഭാലകേള,  യു.ജനി.സനി.,  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,  കേഇൗണസനില് ഓഫച്ച്
ആര്ക്കനിലടക്ചേര് എന്നനിവയുലട മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം ലചേയവരുന.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള സമഗമഭായനി  പഠനിചച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി 4-2-2017-ലല തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര്
37/2017/ഉവനിവ  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ജസ്റ്റേനിസച്ച്  ലകേ.  ലകേ.  ദനികനശന  ലചേയര്മഭാനുലാം
കഡഭാ.  ലകേ.  ലകേ.  എന.  കുറുപച്ച്,  കഡഭാ.  ആര്.വനി.ജനി.  കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി
ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇകന്റെണല്  അസസച്ച്ലമനമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള  പ്രശങ്ങള  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  3-2-2017-ലല  ജനി.ഒ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
179/2017/ഉവനിവ ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം എലാം.ജനി. സര്വകേലഭാശഭാല ലലവസച്ച് ചേഭാനസലര്
കേണവതീനറുലാം എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല,  ആകരഭാഗവ
സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  ലലവസച്ച്  ചേഭാനസലര്മഭാര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) ജസ്റ്റേതീസച്ച് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന കേമ്മേതീഷലന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ തടര്നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച കേഭാരവങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. 

ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേളുലട ഇഇൗടനനില്പച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി

24(*114) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കറഭാഡ സ്തുകേള ലവടനിലപഭാളനിചലകേഭാണ്ടുള കകേബനിള സഭാപനിക്കല്,
ജലവനിതരണ  കപപ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലട  നനിര്വഹണലാം  തടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേളമൂലലാം
കറഭാഡനിലന്റെ ഈടനിനച്ച് കകേഭാടലാം സലാംഭവനിക്കുനലവന്ന കേഭാരവലാം ഗഇൗരവമഭായനി എടത്തനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേളക്കുണഭാകുന്ന കകേഭാടലാംമൂലലാം പ്രതനിവര്ഷലാം
ശരഭാശരനി  എത്ര  തകേയുലട  നഷ്ടലാം  ഖജനഭാവനിനുണഭാകുനലവന്നഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുകേളുലട  ഈടനനിലനിനച്ച്  കകേഭാടലാം  ഉണഭാക്കഭാവന്ന  കമല്സഭാഹചേരവങ്ങള
ഭഭാവനിയനില്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേളുലാം  കപപ്പുകലനുകേളുലാം  ഇരുവശ
ങ്ങളനികലക്കച്ച്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട  ഇതര  വകുപ്പുകേളുലട
സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് ലപഭാതനനിരത്തുകേളക്കടനിയനില് സഭാപനിചനിട്ടുള കകേബനിളുകേളുകടയുലാം
കപപ്പുകലനുകേളുകടയുലാം  കേഭാരവത്തനില്  എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  കകേലക്കഭാള്ളുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ) ഉണച്ച്. സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡുകേളനില് കകേബനിള സഭാപനിക്കല്, ജലവനിതരണ
ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കല്,  അവയുലട അറകുറപണനികേളുലട നനിര്വഹണലാം എന്നനിവയഭായനി
ലറലസ്റ്റേഭാകറഷന ചേഭാര്ജച്ച് അടയ്കക്കണതണച്ച്.  കേളക്ടര് അദവക്ഷനഭായുള ജനിലഭാതല
ഏകകേഭാപന സമനിതനിയുലട അനുമതനി ലഭവമഭായഭാല് മഭാത്രമഭാണച്ച് ഇഇൗ വകുപനില്നനിനലാം
ലലപപച്ച് ലലലന ഇടന്നതനിനുള അനുവഭാദലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  ലലപപച്ച് ലലലന ഇടന്നതനുസരനിചച്ച്
റതീകസ്റ്റേഭാകറഷന പ്രവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
എന്നഭാല് മുനകൂര് അനുമതനി വഭാങ്ങഭാലത ജലവനിഭവലാം,  ബനി.എസച്ച്.എന.എല്.  എന്നതീ
വകുപ്പുകേള കറഭാഡുകേള ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതച്ച് ടനി കറഭാഡനിലന്റെ കകേടപഭാടകേളക്കച്ച് കേഭാരണമഭാകുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധലപട  മനനിമഭാരുമഭായനി  കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നകശഷലാം  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  പഭാലനികക്കണ  വവവസകേള  നനിശ്ചയനിചലകേഭാണച്ച്
21-11-2016-ലല ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) 1602/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതകൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  63/2016/
ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  3-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്
കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം, വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത
യഭാത്ര  സഭാദവമഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  കകേരള  ലലഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന  ആക്ടച്ച്  ബഭാധകേമഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുലാം ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  ഉത്തരവകേള കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കു
ന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശവലാം എലഭാ എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഒരുവര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം  അയഭായനിരത്തനില്പരലാം  സലങ്ങളനില്  കറഭാഡച്ച്

ലവടനിലപഭാളനിക്കുനണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  ലവടനിലപഭാളനിച വകുപച്ച് ഒരു തകേ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്

ലകേടനിവയണലാം.  എന്നഭാല് കറഭാഡച്ച്  പനിന്നതീടച്ച്  പഴയപടനി  ആകുന്നതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.
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വലനിയ ക്രമകക്കടകേളുലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 3000 കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപയുലട നഷ്ടലാം

ഖജനഭാവനിനച്ച്  ഉണഭാകുനണച്ച്.  കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാരുലട ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ലക്കുലാം ലഗഭാനുമനിലഭാലത

പലകപഭാഴുലാം കറഭാഡുകേള  ലവടനിലപഭാളനിക്കഭാറുണച്ച്. ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം ഇക്കഭാരവത്തനില്

സജതീവ ശദ ലചേലത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു അവധനി ദനിവസലാം അര്ദരഭാത്രനിയനില് മരഭാമത്തച്ച്

വകുപനിലന്റെ സഭാന്നനിദവമനിലഭാലത കേണ്ണൂര് ലസനടല് ജയനിലനിനുമുന്നനില് കദശതീയപഭാതയനില്

റനിലയനസനിലന്റെ  കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളലക്കഭാണച്ച്  കറഭാഡച്ച്  ലപഭാളനിക്കുകമ്പഭാള

നഭാട്ടുകേഭാര്  പനിടനികൂടനി വകുപ്പുമനനിലയ അറനിയനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്

എഞനിനതീയലറ സലസന്റെച്ച് ലചേയ്തനിരുന. തത്തുലവമഭായ അചടക്ക നടപടനി റനിലയനസച്ച്

എടക്കഭാത്തതനിനഭാല് കേണ്ണൂര്-പയന്നന്നൂര് പഭാതയനില് തടര്ലപഭാളനികേള തടഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

മരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച്  കനരനിടന്ന ഭതീമമഭായ  പ്രശമഭാണച്ച്  ഇഇൗ ലവടനിലപഭാളനികേള.  നനിയമഭാനുസരണലാം

ശദനിചച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശത്തുമുള  മണ്ണച്ച്പ്രകദശത്തുകൂടനി  ലലപപ്പുകേളുലാം  കകേബനിളുകേളുലാം

ഇടന്നതനിനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം.  കറഭാഡനിനുകുറുകകേ തടര്നലാം ലവടനിലപഭാളനിക്കഭാലത അടനിയനില്കൂടനി

ഡ്രെനില  ലചേയ്തച്ച് ലലപപ്പുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം ഇടഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ധഭാരഭാളലാം

അപകേടങ്ങളുലാം ഉണഭാകുനണച്ച്. ഇതച്ച് പരനിഗണനിചച്ച് നവഭായമഭായ നനിലയനില് ലലപപ്പുകേളുലാം

കകേബനിളുകേളുലാം ഇടന്നതനിനച്ച് സജതീവ ശദ  നല്കേനിവരുന.

(സനി) കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ സലത്തനിലന്റെയുലാം ഫണനിലന്റെയുലാം

ലഭവതയനുസരനിചച്ച് Duct-കേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം, നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുകമ്പഭാള

ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട  ഇതര  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം

നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന. കദശതീയപഭാതകേള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനില്  വനികേസനിപനിക്കല്

നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇഇൗ രതീതനിയനില് വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള  കകേബനിളുകേളുലാം,  മറച്ച്  യൂടനിലനിറനി

സര്വതീസുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  Duct-കേള  ആവശവഭാനുസരണലാം

ഉളലപടത്തഭാറുണച്ച്. ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനകേതീഴനിലള കറഭാഡുകേളനില്  OFC  കകേബനിള ഇടന്നതനിനച്ച്

തഭാലഴപറയുന്ന നനിബന്ധനകേള പഭാലനിക്കണലമന്നച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി :

1. അനുവഭാദലാം ആവശവലപടനിട്ടുള ഏജനസനികേള തങ്ങള ആവശവലപടനിട്ടുള

കറഭാഡുകേളനില് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എഞനിനതീയറുലാം,  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

എക്സനികേതടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലാം  കേമ്പനനിയുലട  എഞനിനതീയറുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി

പരനികശഭാധന നടകത്തണതഭാണച്ച്.

2. കകേബനിളനിനഭായനി കുഴനിലയടക്കുകമ്പഭാള ടഭാര് കേടനിലാംഗച്ച് ഒഴനിവഭാകക്കണതഭാണച്ച്.

3. കകേബനിളനിടന്നതച്ച്  ടഭാര്  കറഭാഡനില്നനിന്നച്ച്  പരമഭാവധനി  അകേലലയഭായനി

കറഭാഡനിലന്റെ അതനിര്ത്തനികയഭാടച്ച് കചേര്ന്നഭായനിരനിക്കണലാം.
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4. സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലറലസ്റ്റേഭാകറഷനച്ച്
ആവശവമഭായ  തകേ  നനിലവനിലള  നനിരക്കനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏജനസനികേള ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില് അടയ്കക്കണതഭാണച്ച്.

5. ലലഹകവ അകതഭാറനിറനിയഭായ എക്സനികേതടതീവച്ച് എഞനിനതീയറുലാം കേമ്പനനിയുമഭായനി
കറഭാഡച്ച്  കുഴനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  നനിബന്ധനകേളുലാം  വര്ക്കച്ച്
കപ്രഭാഗഭാമുലാം ഉളലപടത്തനിയ എഗനിലമന്റെച്ച് വയ്കക്കണതഭാണച്ച്.

6. ലപഭാതജനത്തനിനച്ച് അസഇൗകേരവവലാം അപകേടങ്ങളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണ മുനകേരുതലകേള എടകക്കണതഭാണച്ച്.

7. ഏജനസനിയുലട  എഞനിനതീയറുലാം  വകുപനിലല അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എഞനിനതീയറുലാം
ഓവര്സതീയറുലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് കമല്കനഭാടലാം വഹനികക്കണതഭാണച്ച്.

8. അനധനികൃതഭായനി  കറഭാഡച്ച്  കുഴനിക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടഭാല്  നല്കേനിയനിട്ടുള
അനുമതനി റദ്ദുലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

9. പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള വകുപനിലല അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എഞനിനതീയറുലാം
അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയറുലാം പൂര്ത്തതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് എക്സനികേതടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നല്കകേണതഭാണച്ച്. 

10. ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡുകേളനില്  കകേബനിള  ഇടന്നതനിനച്ച്  വഭാടകേ
ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പനിന്നതീടച്ച് തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

11. വനിവനിധ ഏജനസനികേള കകേബനിള ഇടകമ്പഭാള പല തവണ കുഴനിക്കുന്നതച്ച്
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേഭാമണ ടഞനിലാംഗച്ച് നടകത്തണതഭാണച്ച്.

12. മുകേളനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കലപടഭാതനിരുന്നഭാല്
ബന്ധലപട എക്സനികേതടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് ഉത്തരവഭാദനിയഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

13. ഓകരഭാ  ജനിലയനികലയുലാം  കകേബനിളനിടന്നതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരു
ത്തുന്നതനിനുലാം പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം ചുമതലയുള ഒരു എഞനിനതീയലറ
ഓകരഭാ ഏജനസനിയുലാം നനിയമനികക്കണതഭാണച്ച്.

14. ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലല  നനിലവനിലള  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം
കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിചഭായനിരനിക്കണലാം ഇത്തരത്തനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടകത്തണതച്ച്.

15. ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരമുള ഉത്തരവകേള പഭാലനികക്കണതഭാണച്ച്.
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(ഡനി)  നനിലവനില് ലപഭാതനനിരത്തുകേളക്കടനിയനില് സഭാപനിചനിട്ടുള കകേബനിളുകേളുലാം
ലലപപച്ച് ലലലനുകേളുലാം മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് വലനിയ രതീതനിയനിലള സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവതയുലാം,
ഗതഭാഗത  അസഇൗകേരവവലാം  ഉണഭാകുന്നതഭാണച്ച്.  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ആവശവമഭായ
സലങ്ങള  ലഭവമല.  നനിലവനിലള  കറഭാഡുകേളുലട  വനികേസനവലാം,  പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  നനിരത്തുകേളക്കനിടയനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള
Utility  Service-കേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  Cable  Duct-കേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനഭായനി സലലാം ഏലറടക്കുന്ന നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിചവരുന. ഇതകൂടഭാലത, പുതതഭായനി കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള Cable
Duct-കേള കൂടനി ഉളലപടത്തനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്ന നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

ലലലഫച്ച്-ലന്റെ സര്കവ നടപടനികേള

25 (*115) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദതനിയഭായ 'കലഫച്ച് '-ലന്റെ
സര്കവ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത സര്കവയ്ക്കുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച് ആരഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കനിയ ഭവനരഹനിതരുലട നനിലവനിലല പടനികേയനില്
വനിട്ടുകപഭായ അര്ഹലര ഉളലപടത്തുന്നതനിനുലാം  അനര്ഹലര ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തവലരയുലാം വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത
ഭവനങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവലരയുലാം  പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ
കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ഭവനമുളവലരയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) ഉണച്ച്. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനപദതനിയഭായ ലലലഫച്ച്-ലന്റെ
സര്കവ നടപടനികേള തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപഭാണച്ച് പ്രസ്തുത സര്കവക്കുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്,  വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത ഭവനങ്ങളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നവര്  എന്നനിവലര  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാത്രവമല പുറകമ്പഭാക്കച്ച്, തതീരകദശ കമഖല,
കതഭാടലാം  കമഖല എന്നനിവനിടങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുളവകരയുലാം സര്കവയനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

പ്രധഭാന കറഭാഡുകേള ബനി.എലാം.& ബനി.സനി. ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

26 (*116) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലാം  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.  ലചേയ്ത കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലാം  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.   ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയ്ക്കുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനവത്തനിനുലാം  അനുസൃതമഭായനി  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില് കറഭാഡുകേള
പുനരുദരനിക്കഭാനഭാണച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായുള
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (ലലകേ)  നമ്പര്  73/2013/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി
31-8-2013  പ്രകേഭാരലാം  Defect  Liability  Period  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ കേഭാലയളവനില്
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയനില്  വരുന്ന  കകേടപഭാടകേള  അതഭാതച്ച്  കേരഭാറുകേഭാര്  അവരവരുലട
ലചേലവനില്ത്തലന്ന പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  നനിലവനില് അറകുറപണനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
അടനിയനര സന്വേഭഭാവമുള പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലട
കേതീഴനില്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  ലലവല്  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയകശഷലാം അസനി.  എഞനിനതീയര്/അസനി.  എക്സനി.  എഞനിനതീയര് മുകഖന
നല്കുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ലലവല് ടഭാസച്ച് കഫഭാഴച്ച്  കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചച്ച്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കനതൃതന്വേത്തനിലള
കസ്റ്റേറച്ച്  ലലവല്  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്  കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിചച്ച്  കനഭാണ  പഭാന   ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി യഥഭാസമയത്തച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് വരുനണച്ച്.
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 ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി. രണഭാലാംഘട കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലല 
പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല അവസ

27 (*117) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  രണഭാലാം ഘട കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലള
അവസ വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി നതീങ്ങുന്നനിലലന്ന വസ്തുത
പരനിഗണനിചച്ച് പണനികേള അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള
പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതവകേ
നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  പ്രവൃത്തനിതനിരനിചള
ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

പഭാകക്കജച്ച്   I

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  -  കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്  കറഭാഡച്ച്  (27.78  കേനി.മതീ.)  -  72%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുലട കേഭാലഭാവധനി  23-3-2017-ല്
അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്  ടഇൗണ ഒഴനിലകേ പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ.  അവകശഷനിക്കുന്ന  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപലടയുള പണനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  2017 മഭാര്ചനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പഭാകക്കജച്ച്   II

പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡച്ച്  (20.9  കേനി.മതീ.)-70%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുലട കേഭാലഭാവധനി  31-3-2017-ല് അവസഭാ
നനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  തഭാവലാം കമല്പഭാലലാം ഒഴനിചള  പ്രവൃത്തനികേള  2017  മഭാര്ചച്ച്
മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  ജൂലലല 2017-ല് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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പഭാകക്കജച്ച്   III A

തലകശ്ശേരനി - കേളകറഭാഡച്ച് കറഭാഡച്ച് (28.8 കേനി.മതീ.) - ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി 31-5-2016-നച്ച്

ആരലാംഭനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 30-5-2018  വലര

നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനിയുണച്ച്.

പഭാകക്കജച്ച്   III B

കേളകറഭാഡച്ച് - വളവപഭാറ കറഭാഡച്ച് (25.2 കേനി.മതീ.) - ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി 10-6-2016-നച്ച്

ആരലാംഭനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 17-8-2018  വലര

നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനിയുണച്ച്.

പഭാകക്കജച്ച്   IV

ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡച്ച്  (45.8  കേനി.മതീ.)-68%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന

24-11-2017-നുളളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പഭാകക്കജച്ച്   IV A

തനിരുവല  ലലബപഭാസച്ച്  (2.3  കേനി.മതീ.)  57%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിലലസനനില് മഭാറലാം കവണനിവന്നതനിനഭാലലാം സലലമടപച്ച്

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം പ്രവൃത്തനിയുലട ഉകദ്ദേശനിച പുകരഭാഗതനി

ലലകേവരനിക്കഭാനഭായനിടനില.  സലലാം ലഭവമഭാക്കുന്ന വനിഷയത്തനില് റവനന്യൂ വകുപ്പുമഭായനി

ബന്ധലപട്ടുവരുന.

പഭാകക്കജച്ച്   V

ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ കറഭാഡച്ച് (40.96 കേനി.മതീ.) 57% നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  പ്രവൃത്തനി

സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

പഭാകക്കജച്ച്   VI

ലപഭാനകുന്നലാം-ലതഭാടപുഴ  (50  കേനി.മതീ.)  95%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   2017  മഭാര്ചനില്  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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പഭാകക്കജച്ച്   VII

പുനലൂര്-ലപഭാനകുന്നലാം കറഭാഡച്ച്  -  പനി.പനി.പനി.  വവവസയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള  പദതനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
ലപരനിമ്പലഭാവച്ച്  -  ലപരനിനല്മണ്ണ (41  കേനി.മതീ. ) -  ഉപരനിതലലാം പുതക്കല് 95%
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച. 2017  മഭാര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കമഭാഡല് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പദതനി

കേഴകടലാം-അടൂര്  (80  കേനി.മതീ.)  സുരക്ഷഭാ  കറഭാഡച്ച്  പദതനി  28-12-2016-ല്
ആരലാംഭനിച.  പദതനിയുലട ആരലാംഭഘട പണനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  ചേനില  പ്രശങ്ങള/തടസങ്ങള  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ഉണഭായനിരുന.
എലഭായനിടത്തുമനില.  കലഭാകേബഭാങച്ച് പ്രതനിനനിധനികേള മൂന്നച്ച് തവണ വകുപച്ച് മനനിയുമഭായുലാം
എഞനിനതീയര്മഭാരുമഭായുലാം ചേര്ച നടത്തനി. 

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.-യുലട  പ്രവൃത്തനികേള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചള
എലഭാവനിധ ലടസ്റ്റുകേളുലാം ലചേയ്തച്ച് അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് തലന്നയഭാണച്ച്
നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉയര്ന
വന്നനിട്ടുള പരഭാതനികേളനികന്മല്  കൂടതല്  ശദ  പതനിപനിചച്ച്  വതീഴ്ചകേള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  പണനിയുലട  നനിലവഭാരലാം  കേഴനിഞ
അഞച്ച് വര്ഷലാം ലമചലപടനില എന്ന ആകക്ഷപലാം ഉണഭായനി.  പരനികശഭാധനിചച്ച് തനിരുത്തലകേള
വരുത്തുനണച്ച്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കഭാന  ആവശവമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കുടനികയറ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പടയലാം

28 (*118) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ഭൂമനി കകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്ന കുടനികയറ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
പടയലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതവര്ഷലാം  മുതലള  കുടനികയറക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്  പടയലാം  നല്കുന്നലതനലാം
അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച് എന മുതല് പടയലാം നല്കുഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതച്ച് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ)  ഉണച്ച്.  1-1-1977-നുമുമ്പച്ച്  വനഭൂമനിയനില്  കുടനികയറലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള
ലലകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച്  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിചനല്കേല്  (1-1-1977-നുമുമ്പച്ച്  വനഭൂമനിയനില്
നടത്തനിയനിട്ടുള  കുടനികയറങ്ങള  ക്രമലപടത്തല്)  പ്രകതവകേ  ഭൂമനിപതനിവച്ച്  ചേടങ്ങള
1993-ലല  വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലലകേവശത്തനിനച്ച്  അര്ഹരഭാകണഭാ  എന്നച്ച്  വനലാം-
റവനന്യൂ-സര്ലവ വകുപ്പുകേള സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടത്തനിയഭാണച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതച്ച്.
1-8-1971-നുമുമ്പച്ച്  വകനതര  ഭൂമനി  ലലകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്ന കുടനികയറ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
1964-ലല കകേരള ഭൂമനിപതനിവച്ച് ചേടപ്രകേഭാരലാം പടയലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  1-1-1977-നുമുമ്പച്ച്  വനഭൂമനി  ലലകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്ന കുടനികയറക്കഭാര്ക്കച്ച്
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പടയലാം നല്കേനിവരുന. 1-8-1971-നുമുമ്പുള വകനതര
ഭൂമനി ലലകേവശലാം വചനിട്ടുളവര്ക്കച്ച് 1964-ലല ഭൂമനി പതനിവച്ച് ചേടപ്രകേഭാരലാം പടയലാം അനുവദനിക്കുന. 

(സനി)  പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില് സര്ക്കഭാര്
അനുമതനികയഭാലട വനലാം-റവനന്യൂ-സര്ലവ വകുപ്പുകേള സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടത്തനി
അര്ഹലരന്നച്ച്  കേലണത്തുന്നവരുലട  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വനലാം  വകുപച്ച്
മുകഖന കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കഭായനി അയയ്ക്കുന. ഇടക്കനി ജനിലയനില് 2004-ലലാം 2010-ലമുള
ഗവണലമന്റെച്ച് കനഭാടനിഫനികക്കഷന മുകഖന  1993-ലല ലസഷവല് റൂളസച്ച് പ്രകേഭാരമുള
പടയങ്ങളക്കച്ച്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്
ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏഴച്ച്
ലസഷവല് (എല്.എ.)  തഹസനില്ദഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് നടനവരുന. 4-1-2017-ല്
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് ഇടക്കനി ജനിലയനില്
30-4-2017-നകേലാം 10,000 പടയങ്ങള വതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുളതലാം
ആയതനിനച്ച് പ്രകതവകേ കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതമഭാണച്ച്. 

സഭാഗരമഭാല പദതനി

29 (*119) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  കമഖലയുലട  സുസനിര  വനികേസനലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാഗരമഭാല  പദതനി  പരനിഷ്കരനിചച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ഏലതഭാലക്ക രതീതനിയനില് ഗുണകേരമഭാ
കുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  തതീരകദശ സമൂഹത്തനിലന്റെ പൂര്ണ്ണ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട പ്രസ്തുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന
കേടന്നപളളനി  ): 

(എ-ഡനി)  രഭാജവലത്ത തറമുഖങ്ങളുലട സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച് 'സഭാഗരമഭാല'. തറമുഖങ്ങളുലട ആധുനനികേവത്കേരണലാം,
തറമുഖങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട വവവസഭായവത്കേരണലാം, കേണക്ടനിവനിറനി, തതീരകദശലത്ത
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സമഗ  വനികേസനലാം  എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള ഘടകേങ്ങള.  ടനി പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സന്വേതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.
സഭാഗര്മഭാലഭാ  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  അഴതീക്കല്  തറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
3491  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
തതീരകദശലത്ത ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതമഭായനി ബന്ധപട
കകേഭാസ്റ്റേല്  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിഴനിഞലാം തറമുഖ പദതനി  പ്രകദശത്തനികനഭാടടത്തച്ച്  കേനിടക്കുന്ന
20  വഭാര്ഡുകേലള  ഉളലപടത്തനി തയഭാറഭാക്കനിയ ശനിപഭാര്ശയുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  തതീരകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലട  കേഴനിവകേള
വനികേസനിപനിക്കുകേ,  പുതനിയ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,
ശുദജല  ലഭവത,  ലലവദതതനി,  ശുചേനിതന്വേലാം  എന്നനിങ്ങലന  ടനി  ജനതയുലട  സമഗ
വനികേസനമഭാണച്ച് പദതനി ലക്ഷവമനിടന്നതച്ച്.  ലകേഭാലലാം പഭാസഞര് ലടര്മനിനലലാം,  ലകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,
അഴതീക്കല്  കപഭാര്ട്ടുകേളനികലക്കുള  കറഭാഡച്ച്  കേണക്ടനിവനിറനി,  വനിഴനിഞലാം  തറമുഖത്തനികലക്കുള
ലറയനില് കേണക്ടനിവനിറനി മുതലഭായവയുലാം സലാംസഭാനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള പദതനികേളഭാണച്ച്. 

മതവക്കുഞങ്ങലള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വളലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

30 (*120) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവക്കുഞങ്ങലള  വളലാംനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  കേടലനിലല
മതവസമ്പത്തച്ച് വനകതഭാതനില് കുറയുന്നതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുനലവന്ന പഠനറനികപഭാര്ടച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ; 
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(ബനി)  എങനില്  മതവസമ്പത്തനിലന്റെ  നനിലനനില്പച്ച്  ഉറപഭാക്കനി  മതീന  പനിടനിത്ത
രതീതനികേളക്കച്ച് കേഭാതലഭായ നനിയനണലാം ഏർലപടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിശ്ചനിത വലനിപവലാം  വളര്ചയുലമത്തഭാത്ത മതീനുകേലളയുലാം  മലയഭാളനികേള
സഭാധഭാരണ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  തതീരക്കടലകേളനിലല  മതീനുകേലളയുലാം  പനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിയനണലാം ഏർലപടത്തുകമഭാ ;

(ഡനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി 1980-ലല സമുദ്ര മതീനപനിടനിത്ത നനിയനണ നനിയമലാം
കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  ഉണച്ച്.  പൂര്ണ്ണവളര്ച  ലലകേവരനിക്കഭാത്ത  ലചേറുമതീനുകേലള  കൂടകത്തഭാലട
പനിടനികൂടനി മതവസമ്പത്തനിനച്ച് നഭാശമുണഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി നടക്കുനണച്ച്.  ഇഇൗ ലചേറുമതീനുകേലള
അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  വളലാം,  മതവത്തതീറ  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിലചടക്കുന്നതച്ച്  മതവ  സമ്പത്തനിലന
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  14  ഇനലാം
മതവങ്ങളുലട ലചേറുമതവങ്ങലള പനിടനിക്കുന്നതച്ച് നനികരഭാധനിചലകേഭാണച്ച്  24-7-2015-ലല
SRO 477/2015  നമ്പരഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  44  ഇനലാം
മതവങ്ങളുലട  ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതച്ച്  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇതവലരയഭായനി  ഇത്തരലാം  56  കകേസ്സുകേള പനിടനികൂടകേയുലാം
17 ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴ ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ലചേറുമതവക്കുഞങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
1980-ലല സമുദ്ര മതവബന്ധന നനിയനണ നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേകയണ ആവശവമനില.
ഇതനിനഭായനി  KMFR  Act-ലല  വവവസകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലചേറുമതവങ്ങലള
പനിടനിക്കുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായുള വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണലാം

1 (1085)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനിക്കഭാണച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ കറഭാ ഡുകേളുലട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനി എന്നച്ച് തടങ്ങഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളുലട 
നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി സമര് പനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ലകേഭാടവഭായൂര്-പലഭാവര്-വനിത്തനകശ്ശേരനി കറഭാഡച്ച് കേനി. മതീ. 0/000 മുതല്
5/000  വലര അഭനിവൃദനിലപടത്തല് - 197 ലക്ഷലാം രൂപ

2. പുതനഗരലാം  -  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്  കറഭാഡച്ച് കേനി.മതീ. 5/250 - 7/250  വലര
അഭനിവൃദനിലപടത്തല് - 92 ലക്ഷലാം രൂപ

3. വടക്കകഞരനി - ലപഭാളഭാചനി കറഭാഡച്ച് കേനി. മതീ. 25/00- 38/912 ബനി.എലാം. &
ബനി.സനി. ലചേയ്തച്ച് അഭനിവൃദനിലപടത്തല് - 280 ലക്ഷലാം രൂപ

ക്രമ  നമ്പര്  1,  2  എന്നനിവയനിലല  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
179/2017/ലപഭാ.മ.വ തതീയതനി, 14-2-2017 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ക്രമ നലാം. 1, 2 എന്നനിവയ്ക്കുള ലടണര് ക്ഷണനിചച്ച്
പ്രവൃത്തനി  തടങ്ങുന്നതനിനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  3-ാാമലത്ത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കേഭാല്നടയഭാത്ര സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

2 (1086) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല തനിരകക്കറനിയ ലപഭാത കറഭാഡുകേളനില് കേഭാല്നട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്
യഭാലതഭാരു പരനിഗണനയുലാം നല്കേഭാത്ത വനിധലാം,  വഭാഹനങ്ങള തനിങ്ങനിനനിറയുന്നതമൂലലാം
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര് അപകേടങ്ങളനില്ലപടച്ച് അതനിദഭാരുണമഭായനി ലകേഭാലലപടന്നതഭായ
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ഗുരുതര  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനച്ച്  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കപയഭാടച്ച്,  പ്രഭാകദശനികേ ഭരണ സമനിതനിയുലാം
ലപഭാതജനവലാം കയഭാജനിചച്ച് സന്വേതീകേരനിച അടനിയനര ഇടലപടല് മറനിടങ്ങളനിലലാം സര്ക്കഭാര്
സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തനിരകക്കറനിയ  ടഇൗണനിലലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  സമതീപവലാം  കറഭാഡനിലന്റെ
വശങ്ങളനില് ഹഭാനഡ്റതീലലാം,  ഇന്റെര്കലഭാക്കുലാം ഉളലപലടയുള നടപഭാതയുലാം കഫഓവറുലാം
അടനിപഭാതയുലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് കേഭാല്നടയഭാത്ര സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

799/2019
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര് കനരനിടന്ന പ്രശങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
സുരക്ഷനിത നടപഭാതകേളുലാം കമല് പഭാലങ്ങളുലാം ഏര്ലപടത്തഭാനഭാണച്ച് ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  പുതനിയ
കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി നടപഭാത നനിര് ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷയഭായനി  സതീബഭാ  കക്രഭാസനിലാംഗച്ച്   ആവശവമുളനിടത്തച്ച്
നല്കേഭാറുണച്ച്.  തനിരകക്കറനിയ ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് ടഭാഫനികേച്ച് സനിഗ്നല് സലാംവനിധഭാനലാം നല്കേനി
ഗതഭാഗത നനിയനണലാം നടത്തഭാറുണച്ച്. കകേരള കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന നഗര  കറഭാഡു  വനികേസന  പദതനിയനില്  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതന്വേത്തനിനച്ച്
മുനനിയ പരനിഗണനയഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായ
തനിരുവനനപുരലാം  നഗര  കറഭാഡച്ച്  വനികേസന  പദതനിയനില്  എലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലലാം
നടപഭാതകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട സഇൗകേരവഭാര്തലാം
ഈ  നടപഭാതകേളനില്  ഉന്നത  ഗുണനനിലവഭാരമുള  ഓടകേള  (Polymer  Coated
Interlocking  Block)  പഭാകേനി  മകനഭാഹരമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത,  കേഭാല്നട
യഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതന്വേത്തനിനഭായനി പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കേമ്പനികവലനികേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം കറഭാഡച്ച് മുറനിചച്ച് കേടകക്കണ സലങ്ങളനില് സതീബഭാ കക്രഭാസനിലാംഗച്ച് വരചച്ച്
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  സനിഗ്നലകേള സഭാപനിചനിട്ടുള ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കേഭാല്നട
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  കറഭാഡച്ച് മുറനിചച്ച്  കേടക്കുന്നതനിനുകവണനി പ്രകതവകേ സനിഗ്നലനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുഗമമഭായ യഭാത്ര
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള കഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
തനിരുവനനപുരലാം നഗര കറഭാഡച്ച് വനികേസന പദതനിയുലട കേതീഴനില്  ഏകേകദശലാം  43  കേനി.മതീ.
കറഭാഡഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് സുരക്ഷനിതമഭായനി നടക്കത്തക്കവനിധലാം
വനികേസനിപനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട സുരക്ഷനിതതന്വേലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ജലാംഗ്ഷനുകേള,  മറച്ച്  പ്രധഭാന സലങ്ങള എന്നനിവയനിലലാം  കുടനികേളുലട സുരക്ഷയഭായനി
സ്കൂള കമഖലകേളനിലലാം നടപഭാതകേള നനിര്മ്മേനിചവരുന.  പുതതഭായനി ഏലറടത്തുവരുന്ന
നഗര  വനികേസന  പദതനികേളനില്  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനകത്തഭാലടഭാപലാം,  നടപഭാതകേളുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗതഭാഗത തനിരക്കുള സലങ്ങളനില് അടനിപഭാതകേള,
കമല്പഭാലങ്ങള എന്നനിവ ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാറച്ച്പഭാക്കച്ച് തടങ്ങനിയ ഏജനസനികേള
മുകഖന പല പദതനികേളുകടയുലാം പഠനലാം നടനവരുന. കകേരള കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച്
ഏലറടത്ത  കറഭാഡുകേളനില്  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്
തനിരകക്കറനിയ ടഇൗണുകേളനിലലാം,  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട സമതീപത്തുലാം,  കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനില്
ഹഭാന്റെച്ച്ലറയനില്, ഇന്റെര്കലഭാക്കച്ച് ഉളലപലടയുള നടപഭാത നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ലകേ.സനി. പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

3 (1087) ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ കബഭാടച്ച്റൂടച്ച് കേനഭാലനില് കേനിടങ്ങറയനിലള ലകേ.സനി.

പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാധഭാരണ യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേളുലാം ടൂറനിസ്റ്റേച്ച് കബഭാട്ടുകേളുലാം ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില്

എത്തുന്നതനിനച്ച് തടസമഭായനിട്ടുള പ്രസസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള

തന്വേരനിതപടത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)   ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ കബഭാടച്ച്റൂടച്ച്  കേനഭാലനില് കേനിടങ്ങറയനിലള

ലകേ. സനി. പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച ലടണര്  ലപ്രഭാകപഭാസല്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. ഏലറടത്തനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

4 (1088) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി ഏലറടക്കലമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് കകേസുലാം തര്ക്കങ്ങളുലാം

നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇവയച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

യഥഭാസമയലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  കമല്കനഭാടലാം

വഹനിക്കുന്നതച്ച് അവര് നനിയമനിക്കുന്ന സൂപര്കവസറനി കേണസളടനമഭാരഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തനി സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇടയനിലട ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.

ഉകദവഭാഗസര് സല പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കകേഭാണടഭാക്ടറുലാം   കേണസളടനലാം

ഉളലപലടയുളവരുലട  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാംകൂടനി  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുയുലാം

ലചേയ്യുനണച്ച്. 

(ബനി)  പഭാകക്കജച്ച്   I 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്-കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച്  (27.78  കേനി.മതീ.) - 72%  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി

23-3-2017-ല് അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് ടഇൗണ ഒഴനിലകേ

പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ. അവകശഷനിക്കുന്ന

കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപലടയുള പണനികേള പുകരഭാഗമനിച

വരുന.  2017 മഭാര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   II 

പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡച്ച്  (20.9  കേനി.മതീ)  70%  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി

31-3-2017-ല് അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  തഭാവലാം കമല്പഭാലലാം ഒഴനിചള

പ്രവൃത്തനികേള 2017  മഭാര്ചച്ച് മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം. 2017  ജൂകലയനില്

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   III A 

തലകശ്ശേരനി-കേളകറഭാഡച്ച് കറഭാഡച്ച് (28.8. കേനി.മതീ.) ഈ പ്രവൃത്തനി 31-5-2016-നച്ച്

ആരലാംഭനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 30-5-2018

വലര നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനിയുണച്ച്. 

പഭാകക്കജച്ച്   III B

കേളകറഭാഡച്ച്-വളവപഭാറ കറഭാഡച്ച് (25.2 കേനി.മതീ.)-ഈ പ്രവൃത്തനി 10-6-2016-നച്ച്

ആരലാംഭനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  17-8-2018

വലര നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനിയുണച്ച്. 
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പഭാകക്കജച്ച്   IV 

ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡച്ച്  (45.8.  കേനി.മതീ.)-68%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുന്ന  24-11-2017-നുളനില്  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   IV A 

തനിരുവല  കബപഭാസച്ച്  (2.3  കേനി.മതീ.)-57%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനികസനനില്  മഭാറലാം  കവണനിവന്നതനിനഭാലലാം
സലലമടപച്ച് സലാംബന്ധനിചള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം
പ്രവൃത്തനിയുലട ഉകദ്ദേശനിച പുകരഭാഗതനി കകേവരനിക്കഭാനഭായനിടനില.  സലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്ന വനിഷയത്തനില് റവനന്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുവരുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   V 

ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ  കറഭാ ഡച്ച്  (40.96  കേനി.മതീ.)-57%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച
വരുന.  പ്രവൃത്തനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   VI 

ലപഭാനകുന്നലാം-ലതഭാടപുഴ  (50  കേനി.മതീ.)  95%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017  മഭാര്ചനില്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

പഭാകക്കജച്ച്   VII 

പുനലൂര്-ലപഭാനകുന്നലാം  കറഭാഡച്ച്-പനി.പനി.പനി.  വവവസയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള  പദതനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
ലപരുമ്പനിലഭാവച്ച്-ലപരനിനല്മണ്ണ (41 കേനി.മതീ)- ഉപരനിതലലാം പുതക്കല് 95%
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച. 2017  മഭാര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കമഭാഡല് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പദതനി

കേഴകടലാം-അടൂര് (80 കേനി.മതീ.) സുരക്ഷഭാ കറഭാഡച്ച് പദതനി 28-12-2016-ല്
ആരലാംഭനിച.  പദതനിയുലട ആരലാംഭഘട പണനികേള  നടനവരുന. 
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(സനി)  ഉടമസഭാവകേഭാശ തര്ക്കമുളയനിടങ്ങളനില് ലപഭാനലാംവനില നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കകേഭാടതനിയനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  കശഷലാം  സലകമലറടക്കുന.

മറച്ച്  കകേസുകേളനില്  കകേഭാടതനിക്കച്ച്  പുറത്തുവചച്ച്  കകേസച്ച്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കേളക്ടര്

ലചേയര്മഭാനഭായുള  ജനിലഭാതല  ഭൂമനി  വഭാങ്ങല് കേമ്മേനിറനി,  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കേമ്മേനിറനി

(Grievance  Redressal  Committee)  എന്നനിവയുലട  സഹഭായവലാം  ഉപകയഭാഗലപട

ത്തുനണച്ച്.  

(ഡനി)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷലത്ത പണനികേളുലട ഗതനികവഗലാം,  സുതഭാരവത,  ഗുണനനിലവഭാരലാം

എന്നനിവലയപറനി വകുപ്പുമനനി വനിമര്ശനലാം ഉന്നയനിചനിരുന.   കലഭാകേബഭാങച്ച് പ്രതനിനനിധനി

ശതീ.  ബര്ണഭാഡച്ച് ഈ കേഭാരവത്തനില് ചേനില ആശങകേള അറനിയനിച.  അവര് വകുപ്പുമനനിയുലാം

എഞനിനതീയര്മഭാരുമഭായനി കേഴനിഞ  9  മഭാസത്തനിനകേലാം  3  തവണ ചേര്ചകേള നടത്തനി.

നനിശ്ചയനിച നനിലവഭാരത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തഭാന നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  പദതനിയനില്

ഏലറടത്തച്ച് നടത്തുന്ന കറഭാഡച്ച് വനികേസന പദതനികേള ഇനഡവന കറഭാഡച്ച് കകേഭാണഗസച്ച്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരവലാം MoRTH  ലസസനിഫനികക്കഷന അനുസരനിചമഭാണച്ച്

ഡനികസന ലചേയ്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  കറഭാഡനിലന്റെ അടനിസഭാനലാം ഉളലപലട  പുതതഭായനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലലാം ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള യനസഭാമഗനികേള ഉപകയഭാഗനിചമഭാണച്ച്

പദതനികേള നടത്തുന്നതച്ച്.  ഈ പദതനികേളക്കച്ച് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതച്ച്  അവര്

നനിയമനിചതഭായ കേണസള ടനമഭാരഭാണച്ച്. ഇവലര കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ നനിബന്ധന പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്

ലതരലഞടക്കുന്നതച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ

സഭാമഗനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലഭാബുകേളനില്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേള ഖനനലാം ലചേയ്ലതടക്കുന്ന സലത്തുലാം

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിനുകശഷവലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  ലകബഭാറടറനികേള  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളനിലലാം

കേരഭാറുകേഭാരനതലന്ന സഭാപനിചച്ച് ആവശവമഭായ എലഭാ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയുലാം

നടത്തഭാറുണച്ച്.  ഈ പരനികശഭാധന സൂപര്കവസച്ച് ലചേയ്യുന്ന കേണസളടന്റെച്ച് ലചേയ്യുനണച്ച്.

ആധുനനികേ  യനസഭാമഗനികേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഉന്നത  നനിലവഭാരത്തനില്  പണനികേള

ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല് ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. പദതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന കറഭാഡച്ച് വനികേസന

പ്രവൃത്തനികേള  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  അറകുറപണനികേള  കൂടഭാലത  ഈടച്ച്  നനില്ക്കുന്നതഭായനി

കേഭാണുന.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം പ്രഭാഗല്ഭവലാം കനടനിയ വവക്തനികേലളലക്കഭാണച്ച്

ലടകനിക്കല് ഓ ഡനിറച്ച് നടത്തുന്നതനിനുള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന. 
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 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പനി.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് ഗവണലമന്റെച്ച് കേന്വേഭാര്കടഴച്ച്

5 (1089) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മനനിമഭാരുലട സ്റ്റേഭാഫുകേളക്കച്ച് നല്കുന്നതകപഭാലല എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
പനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം ഗവണലമന്റെച്ച് കേന്വേഭാര്കടഴച്ച് ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്
പനി.എ.-മഭാര് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതനികന്മല്  നഭാളനിതവലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചലവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റൂളനില് ആവശവമഭായ കഭദഗതനികേള വരുത്തനി പനി.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് കേന്വേഭാര്കടഴച്ച്
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള കകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ-ഡനി)  നനികവദനലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനിനകമലള ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  തടര്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

പനി.ഡബത.ഡനി. റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസുകേള

6 (1090) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുലട  കേതീഴനില്  എത്ര  റസ്റ്റേച്ച്  ഹഇൗസുകേള  ഉലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അറകുറപണനി  നടത്തഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവയനില്  പലതലാം  ഉപകയഭാഗ
ശൂനവമഭാലണനള കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  റസ്റ്റേച്ച്  ഹഇൗസുകേള ഏറവലാം നല രതീതനിയനില് നവതീകേരനിക്കഭാന
അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് 149 റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 
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(ബനി)  റസ്റ്റേച്ച്  ഹഇൗസുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലട  അപരവഭാപത  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അവ പരനിഹരനിചച്ച്  ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം മറ്റുലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  റസ്റ്റേച്ച്  ഹഇൗസുകേളുലട  നനിലവനിലള  സനിതനി  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസര്
സലലാം സനര്ശനിചച്ച് കനരനിടച്ച് വനിലയനിരുത്തനിവരുന. ബന്ധലപട ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം
20-1-2017-ലല അഡതീഷണല് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലട മതീറനിലാംഗനിലന്റെയുലാം ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപ്പുമനനി  ബന്ധലപടവരുലട  ഒരു  കയഭാഗലാം
വനിളനിക്കുകേയുലാം റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജകനഭാപകേഭാര
പ്രദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനിനുമഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കേമ്മേനിറനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിചച്ച്
ലപഭാതജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  റസ്റ്റേച്ച്  ഹഇൗസുകേളനിലല
അനധനികൃത  തഭാമസവലാംമറ്റുലാം  കേലണത്തനി  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കശഭാചേനതീയഭാവസയനില്
നനിലനനിന്ന തമനിഴച്ച് നഭാടനിലല കുറഭാലലാം പഭാലസനില് പ്രകതവകേ സലാംഘലാം പഠനലാം നടത്തനി
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി വനിപുലതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

 പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേളനിലല മുന്നറനിയനിപച്ച് കബഭാര്ഡുകേള

7  (1091)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ പനി.ഡബത.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലള മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേളനില്
മനിക്കവയുലാം കേഭാണഭാത്ത വനിധത്തനിലലാം മഭാഞകപഭായതലാം വൃക്ഷക്കമ്പുകേള ലകേഭാണച്ച് മൂടനിയതലാം
മറ്റുലാം  ആയതനിനഭാല്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  വളലരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വണനികേളുലട സതീഡച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി കറഭാഡനില് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള വലനിയ
ഹമ്പുകേളക്കച്ച്  മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്കഡഭാ  പ്രകതവകേ  നനിറങ്ങകളഭാ  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്
വളലരയധനികേലാം  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുനണച്ച്  എന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇക്കഭാരവത്തനില് ആവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുകേലളക്കുറനിചച്ച്  മുന്നറനിയനിപച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡുകേള
കുറമറ  രതീതനിയതീല്  സഭാപനിക്കഭാന  പ്രകതവകേ  ലസല്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡുകേളനില് സനിതനി
ലചേയ്യുന്ന ഹമ്പുകേളക്കച്ച് മുന്നറനിയനിപച്ച് കബഭാര്ഡുകേളുലാം കറഭാഡച്ച് മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേളുലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്
എലഭാ എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനഭായനി
നനിലവനിലളതലാം  പുതനിയതമഭായ  ഹമ്പുകേള  സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  നല്കകേണ  മുന്നറനിയനിപച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്,  കറഭാഡച്ച്  മഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  എന്നനിവ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്
സര്ക്കുലര് പുറലപടവനിചനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.  കദശതീയപഭാതയനില് ഹമ്പച്ച് അനുവദനതീയമല.
ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  റമ്പനിള  സ്ട്രേനിപ്പുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനച്ച്  മുന്നറനിയനിപച്ച്
കബഭാര്ഡുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

(സനി)  കറഭാഡുകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്ന  മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള,  കറഭാഡച്ച്
മഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്, മറച്ച് പലവനിധ കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങലളലഭാലാം   ഇനവന കറഭാഡച്ച്
കകേഭാണഗസച്ച്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  ഘടനയനിലലാം  നനിറങ്ങളനിലമഭാണച്ച്  നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ ലസല് നനിലവനിലണച്ച്. 

കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള നഭാലവരനിപഭാത

8 (1092) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  നഭാലവരനിപഭാതയുലട  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടന്നതഭായ  വഭാര്ത്ത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  സലലാം  ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അനുവദനിച തകേയനില്
എത്ര രൂപയഭാണച്ച് നഭാളനിതവലര വനിതരണലാം ലചേയ്തലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാലവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഐ.എ.എസച്ച്. കകേഡറനിലള ഉകദവഭാഗസലന ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കുലമന്ന
പ്രഖവഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനിൽ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള നഭാലവരനിപഭാതയുലട ഒന്നഭാലാംഘടലാം രണഭാലാം
റതീചഭായ  പ്രവചമ്പലലാം  മുതല്  വഴനിമുക്കച്ച്  വലരയുള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടത്തനി 153 കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലകമലറടക്കല് നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
നനിലവനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനില് പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് ബഭാലരഭാമപുരലാം വലരയുള
സലകമലറടക്കുന്നതനിനഭായനി അ ഞച്ച് തവണകേളഭായനി അനുവദനിച 266.67 കകേഭാടനി രൂപ
റവനന്യൂ  വകുപനിനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  122.46  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് ബഭാലരഭാമപുരലാം  വലരയുള അഞച്ച്  കേനി.മതീററനില്
3.25  കേനി.മതീറര്  ഭഭാഗലത്ത  സലലാം  റവനന്യൂ  വകുപച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്
കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏലറടത്ത സലങ്ങളനിലള ചേമയങ്ങള ലപഭാളനിചമഭാറ്റുന്നതനിനുള
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല്  വഴനിമുക്കച്ച്  വലരയുള ഭഭാഗലത്ത
സലലാം പുതനിയ എല്.എ. ആക്ടച്ച്  2013 പ്രകേഭാരലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനുള റവനന്യൂ നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. സലലമടപച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
തടങ്ങഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.

(സനി)  നഭാലവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഐ.എ.എസച്ച്. കകേഡറനിലള ഉകദവഭാഗസലന ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കറഭാഡച്ച് സഇൗകേരവലാം ലമചലപടത്തഭാന നടപടനി

9 (1093) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിദ്രുതലാം  ലപരുകുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്
സഇൗകേരവലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധവമഭാകുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഗതഭാഗതപ്രശലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലള സലാംസഭാന കഹകവകേളുലടയുലാം ജനിലഭാതല കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
കകേടപഭാടച്ച്  യഥഭാസമയലാം  തതീര്ക്കഭാനുലാം  അവയുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാനുലാം  കവണ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) റബ്ബര്, പഭാസ്റ്റേനികേച്ച് തടങ്ങനിയവ കചേര്ത്തച്ച് കൂടതല് കേഭാലലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന
തരത്തനിലള  പുതനിയ  സഭാകങതനികേവനിദവകേള  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  പ്രകയഭാഗനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കമൽപഭാലങ്ങളുലാം  കബപഭാസ്സുകേളുലാം  നനിർമ്മേനിചച്ച്  പടണങ്ങളനിലലയുലാം
നഗരങ്ങളനിലലയുലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുവഭാൻ കേഴനിയുകമഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് പുതതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേള ടഭാഫനികേച്ച്
സര്കവ നടത്തനിയഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  നനിലവനിലള കറഭാഡുകേളനില് ഗതഭാഗത
സഭാന്ദ്രതയനുസരനിചച്ച്  വതീതനി  കൂടല്,  കമല്പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  അടനിപഭാതകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ ആവശവമഭാണച്ച്.  ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ഘടലാംഘടമഭായനി ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കദശതീയപഭാതകേള (എന.എചച്ച്. 17,  എന.എചച്ച്.
47)  നഭാലവരനി  ആക്കുന്നതനിനുലാം ആയതച്ച്  സഭാധവമലഭാത്ത കറഭാഡുകേളനില് പരമഭാവധനി
വതീതനികൂടനി  പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാനുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മറച്ച്
കദശതീയപഭാതകേള,  കപവ്ഡച്ച്  കഷഭാല്ഡകറഭാടകൂടനി  രണ്ടുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)   സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആധുനനികേ ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി
അനുസരനിചച്ച് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഉപരനിതല നവതീകേരണവലാം നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ശുദതീകേരനിച ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ പഭാസ്റ്റേനികേച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനില് തനിരുവനനപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മകഞരനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലകേളനില്  27.45  കേനി.  മതീ.  കറഭാഡുകേള  ലഷ്രെഡ്ഡഡച്ച്  പഭാസ്റ്റേനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ലചേയ്യുന്ന  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗച്ച്  കേഭാര്പറച്ച്  ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.
പഭാസ്റ്റേനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം-ലനയഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കനില്  ചുളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം  കറഭാഡനില്
മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തച്ച്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില് നനിരത്തുകേളുലാം,  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് കേതീഴനില് വരുന്ന പുതനിയ  100  കേനി.  മതീ.  കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  സഭാകങതനികേ
രതീതനിയനില് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് തലലാംവലര
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ആവശവമഭായ ഭൂമനി/സലലാം ലഭവമഭാലണങനില് കമല്പഭാലങ്ങളുലാം,  കബപഭാസുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  നഗരങ്ങളനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  പരനിധനിവലര
സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നതനിനഭാല്  അവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനി
വനിവനിധ സലങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിവരുന. 
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വണകടലാം ലമയനിന്റെനനസച്ച്

10 (1094) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വണ-കടലാം ലമയനിന്റെനനസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളുലട എണ്ണവലാം തകേയുലാം എത്ര വതീതലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങൾക്കനിടയനിൽ  വനികവചേനലാം
കേഭാണനിചനിരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് ഈ ഇനത്തനില് പണലാം അനുവദനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ജനില തനിരനിചള വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ബനി)  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  ചേനില  മണ്ഡലങ്ങകളഭാടച്ച്  വനികവചേനലാം
കേഭാണനിചനിരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഈ  പദതനി  പരനിഗണനിക്കുന്ന
കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

 കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകേളനില് സുരക്ഷഭാ മുന്നറനിയനിപച്ച് കബഭാര്ഡുകേള

11 (1095) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .    പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകേളനില്  സുരക്ഷഭാ മുന്നറനിയനിപ്പു  കബഭാര്ഡുകേള
പലയനിടങ്ങളനിലലാം  കവണത്ര സഭാപനിചനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില്  നനിരനരലാം  അപകേടമുണഭാകുന്ന  സലങ്ങലളക്കുറനിചള
പത്രവഭാര്ത്തകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം  മുന്നറനിയനിപച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടത്തഭാത്തതലാം,
അപകേടത്തനില്  തകേര്നകപഭായ  മുന്നറനിയനിപ്പു  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാത്തതലാം എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) എലാം.സനി കറഭാഡനില് വടപഭാറ ടഇൗണ കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം വരുന്ന 'എസച്ച്'
വളവനില്  അടനിക്കടനി  അപകേടലാം  ഉണഭായനിട്ടുലാം  യഭാത്രനികേരുലട  ശദയഭാകേര്ഷനിക്കഭാന
ഉതകുന്ന തരത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടത്തനിയനിടനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം
അടനിയനരമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ പദതനി,  പദതനികയതര
ഫണച്ച്,  കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം ലഭവമഭാകുന്ന ഫണച്ച് എന്നനിവയുലട
ലഭവത അനുസരനിചച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള കറഭാഡുകേളനില് സുരക്ഷഭാ
മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേളുലാം അപകേട നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി പല ഹൃസന്വേകേഭാല പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  മണ്ണനല മുതല് കതക്കഭാടച്ച് വലരയുള ഭഭാഗലത്ത സുരക്ഷഭാ മുന്നറനിയനിപച്ച്
കബഭാര്ഡുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുലാം വടപഭാറ മുതല് കേണകക്കഭാടച്ച് വലരയുള ഭഭാഗങ്ങളനില്
ക്രഭാഷച്ച്  ബഭാരനിയര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള എസ്റ്റേനികമറച്ച്  (തകേ  32.50  ലക്ഷലാം)  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്,  തനിരുവനനപുരത്തനിനച്ച്  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം
ഫണച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഴകടലാം മുതല് ലചേങ്ങന്നൂര് വലരയുള
എലാം.സനി. കറഭാഡനില് ഉള ലപട കേഴകടലാം-അടൂര് ഭഭാഗത്തച്ച് എസച്ച്.സനി.ഡനി.പനി.-യുലട ഭഭാഗമഭായനി
അപകേടത്തനികലഭാ   അലഭാലതകയഭാ  നതീക്കലാം  ലചേയലപട  മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) മണ്ണനല-കതക്കഭാടച്ച് കറഭാഡനില്, വടപഭാറ, ചേനിറഭാഴ, അമ്പല നഗര്, പളനിവനിള,
കേണകക്കഭാടച്ച് എന്നതീ ഭഭാഗങ്ങളനില് കറഭാഡനിലന്റെ ഒരു വശത്തച്ച് തഭാഴ പ്രകദശങ്ങളഭാകേയഭാല്
അപകേടലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി ക്രഭാഷച്ച് ബഭാരനിയര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  മറച്ച്  സുരക്ഷഭാ
മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  32.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
എസ്റ്റേനികമറച്ച് കറഭാഡച്ച് കസഫനി ആക്ഷന പഭാനനില് ഉളലപടത്തഭാന 20-1-2017-ല് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്, തനിരുവനനപുരത്തനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മലകയഭാര കഹകവ

12 (1096) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലകയഭാര  കഹകവയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതവലരയഭായനി  എനലാം
ഇതനിനഭായുള ഭൂമനി  ഏലറടക്കല് നടപടനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മലകയഭാര കഹകവയുലട റൂടച്ച് പഭാനനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; കേഭാടഭാക്കട,
ലനടമങ്ങഭാടച്ച്,  ലനയഭാറനിനകേര തഭാലൂക്കുകേളനില് ഏലതഭാലക്ക  പ്രകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാണച്ച്
മലകയഭാര കഹകവ കേടന കപഭാകുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?



78       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

ഉത്തരലാം  

(എ)  മലകയഭാര കഹകവ സലാംബന്ധനിച ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച
ഓകരഭാ നനിര്കദ്ദേശലത്തപറനിയുലാം വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  NATPAC തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  മലകയഭാര കഹകവയുലട തനിരുവനനപുരലാം എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എ ഞനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന ഭഭാഗങ്ങള നഭാറച്ച്പഭാക്കുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി. 12  മതീറര് വതീതനിയനില് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ  ഭൂമനി  അതഭാതച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  കനതൃതന്വേത്തനില്  സലലാം
ഉടമകേളനില്നനിനലാം  സഇൗജനവമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രസനിഡനമഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് മലകയഭാര കഹകവയുലട റൂടച്ച് പഭാനനില് മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിടനില.  ലനടമങ്ങഭാടച്ച്, കേഭാടഭാക്കട, ലനയഭാറനിനകേര തഭാലൂക്കുകേളനില് ചേലനിമുക്കച്ച്,
പഭാകലഭാടച്ച്,  ലപരനിങ്ങമ്മേല,  ലതന്നൂര്,  വനിതര,  ഇരുതലമൂല,  ആരവനഭാടച്ച്,  കേളനിക്കഭാടച്ച്,
ലവളറട, കേഭാരകക്കഭാണലാം, പഭാറശ്ശേഭാല എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനില്കൂടനിയഭാണച്ച് തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനിലല മലകയഭാര കഹകവ കേടനകപഭാകുന്നതച്ച്. 

മലകയഭാര കഹകവ

13 (1097) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലകയഭാര കഹകവ കപ്രഭാജക്ടനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് എത്ര കേനികലഭാ മതീറര്
കറഭാഡഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതവലരയഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലണ-കപഭാത്തുകേലച്ച് ല്ല്  10  കേനി.മതീറര് കറഭാഡനിനച്ച് ആവശവമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.
നഭാറച്ച്പഭാകേച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഉടനടനി
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലകയഭാര കഹകവ കപ്രഭാജക്ടനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് 109 കേനി.മതീ. കറഭാഡഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്.അരണനിപ്പുഴ-വഭാണനിയപ്പുഴ-മുകണരനി-കപഭാത്തുകേലച്ച് ല്ല്-പഭാലണ എടക്കര-
കേരുളഭായനി-പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം-കേഭാളനികേഭാവച്ച്-കേനിഴകക്കത്തല-തരനിശച്ച്-കുകണഭാട-പുല്ലവട
കേരനിങലത്തഭാണനി-ലപഭാനപഭാറ  കറഭാഡുലാം,  പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം-ലവളനിയലാംകതഭാടച്ച്-കേക്കഭാടലാംലപഭായനില്കറഭാഡുലാം
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പഭാലണ-കപഭാത്തുകേലച്ച്ല്ല്  കറഭാഡച്ച്  10  കേനി.മതീ.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നഭാറച്ച്പഭാകേനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ഊടറ  പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

14 (1098) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്-പഭാലക്കഭാടച്ച്  പ്രധഭാനപഭാതയനിലല  ഊടറ  പഭാലത്തനിലന്റെ

കേഭാലപഴക്കലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറഭാണച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്  എന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   ഊടറ  പഭാലത്തനിലന്റെ  കേഭാലപഴക്കലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രകതവകേ  പഠനലാം

ഇതവലര നടത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന

നടപടനികേള നടനവരുന. 

(സനി)  കസഭായനില് ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന വനിവരങ്ങള ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഡനികസന തയഭാറഭാക്കനിക്കഴനിഞഭാല് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള തടര് നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്. 

മലകയഭാര കഹകവ കപ്രഭാജക്ടച്ച്

15 (1099) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലകയഭാര  കഹകവ  കപ്രഭാജക്ടനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  എത്ര

കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ഏത  ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് മലകയഭാര കഹകവയച്ച് നനഭാരപടവച്ച്-പുത്തനിലകേ-
ലപര്ള-ബദനിയടക്ക മുകളരനിയ-അത്തനടനി-പഭാണനി-പടപച്ച്-ബനടക്ക ഇരഞനിലലാംകകേഭാടച്ച്-
കകേഭാളനിചല്-18-ാം  കമല്-വളനിക്കടവച്ച്-ചേനിറഭാരനിക്കഭാല്-ലചേറുപുഴ  വലര  133  കേനി.മതീ.
കദര്ഘവമഭാണുളതച്ച്.  ഇതനില്  53.90  കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനില് വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി
5.5 മതീറര് വതീതനിയനില് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നനഭാരപടവച്ച് മുതല് ലമഭാര്ത്തഭാണ വലരയുലാം, ഇടനിയടനിക്ക മുതല് ബദനിയടക്ക
വലരയുള 18  കേനി.മതീ.  കറഭാഡച്ച് നതീളലാം കൂടനി ഉളലപടത്തനി 7  മതീറര് വതീതനിയനില് ബനി.എലാം.&
ബനി.സനി.  ലചേയഭാനുള ഭരണഭാനുമതനി  DFIP  സതീമനില് ഉളലപടത്തനി  25-1-2017-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) 109/2017/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡനിലന്റെ ബഭാക്കനിയുള
ഭഭാഗങ്ങളനില് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ ഇടനഭാഴനി

16 (1100) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മഭാതൃകേഭാ  സുരക്ഷഭാ  ഇടനഭാഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.  സനി.  കറഭാഡനില് കേഴകടലാം മുതല് അടൂര് വലര മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ
ഇടനഭാഴനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഈ  പദതനിയുലട  അടങല്
എത്രയഭാണച്ച്;  ആരുലട  സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നലതനലാം
ഏതച്ച്  ഏജനസനിലയയഭാണച്ച്  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലതരലഞടത്തലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി കൂടതല് സലങ്ങളനികലക്കച്ച് വവഭാപനിപനിക്കുവഭാൻ  പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  കലഭാകേബഭാങച്ച്  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-രണച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി എലാം.സനി.  കറഭാഡനില് കേഴകടലാം മുതല് അടൂര്  വലര മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ
ഇടനഭാഴനിയഭാക്കുന്നതനിനുള  പദതനിയുലട  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിച.  അടങല്  തകേ
146.67 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് EKK & Co., ലപരുമ്പഭാവര് എന്ന
ഏജനസനിലയയഭാണച്ച് ലതരലഞടത്തനിട്ടുളതച്ച്. 

(സനി)  ഈ പദതനി വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കേഴനിഞഭാല്,  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.
(രണച്ച്)  പദതനിയനില്ത്തലന്ന ഉളലപടത്തനി  10  കറഭാഡുകേള കൂടനി  മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ
ഇടനഭാഴനിയഭായനി മഭാറ്റുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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അറച്ച് ലഭാന്റെനിസച്ച് ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്

17 (1101)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാചനി  നഗരസഭയനില്  അറച്ച് ലഭാന്റെനിസച്ച്  ലറയനിൽകവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഏലറടത്ത  1  ലഹക്ടര്  00  ആര്  99  ലസന്റെച്ച്  കേഴനിചള,

ഏലറടകക്കണതഭായ  31.19  ആര് സലലാം ഏലറടക്കഭാന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എലനന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലമടപച്ച്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച്

കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമല്പഭാലലാം  രണച്ച്  വരനിയഭാകണഭാ  നഭാല  വരനിയഭാകണഭാ  എന്ന

കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതനില് കനരനിടന്ന

കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ അലലലനലമന്റെനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേഭാചനി  നഗരസഭയനില്  അറച്ച് ലഭാന്റെനിസച്ച്  ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഇനനിയുലാം 31.09 ആര് സലലാം ഏലറടകക്കണതണച്ച്.  എന്നഭാല്

പുതനിയ എല്.എ. നനിയമലാം  The Right to fair compensation and Transparency

in  Land  Acquisition,  Rehabilitation  and  Resettlement  Act  2013-ലല

ലസക്ഷന  4  പ്രകേഭാരലാം  social  impact  assessment  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  രഭാജഗനിരനി

കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് കസഭാഷവല് സയനസനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

(സനി) 22 മതീറര് വതീതനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  അകലനലമന്റെനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഫയര് കസ്റ്റേഷനച്ച് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

18  (1102)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

നനിലമ്പൂര് ഫയര് കസ്റ്റേഷനച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂമനി ലഭവമഭാലണങനില്
ലകേടനിടലാം,  കേന്വേഭാര്കടഴച്ച്  എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

നനിലമ്പൂര് ഫയര് കസ്റ്റേഷനച്ച്  ലകേടനിടലാം,  കേന്വേഭാര്കടഴച്ച്  എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ ഭൂമനി ഇതവലര ലഭവമഭായനിടനില.  ഭൂമനി ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച് തടര് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

 പലന കുമഭാരനികകേഭാടനി പഭാലത്തനിലന്റെ സര്വതീസച്ച്/അകപ്രഭാചച്ച് 
കറഭാഡനിനച്ച് സലലാം ഏലറടക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച് 

19  (1103)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പലന  കുമഭാരനികകേഭാടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  സര്വതീസച്ച്/അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനച്ച്
സലലാം  ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  തകേ
അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇത സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിച ഫയല് കേവഭാബനിനറച്ച്  ഉപസമനിതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉപസമനിതനി തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് ഇലഭാത്തത കേഭാരണലാം സലവഭാസനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  സലലാം  ഏലറടക്കുന്നതനിനുള  തകേ  അടനിയനരമഭായനി
അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി) 140 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച.  തകേ ലഭവമഭായനിരുന്നനില.
എന്നഭാല് പഭാലലാം പണനി തടങ്ങഭാന ഈ വര്ഷലാം കഫനഭാനസച്ച് വകുപനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  2016  ജനുവരനി  മുതലള  സഭാമ്പത്തനികേ  തതീരുമഭാനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ഉപസമനിതനി പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(ഡനി) പണനി തടര്ന വരനികേയഭാണച്ച്.  ഫണച്ച് പ്രശലാം ഇകപഭാഴനില. 
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കറഭാഡുകേള പനി.ഡബത.ഡനി. ഏലറടക്കല് 

20 (1104) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമുള  ലചേറുതലാം,  വലതമഭായ  എലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി ഏലറടക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള  ലചേറനിയ
കറഭാഡുകേളുലട അവസ വളലര കമഭാശമഭായതനിനഭാല് കകേരളത്തനിലല എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി  ഏലറടത്തച്ച്  നവതീകേരണലാം  നടത്തനി  നല  നനിലയനില്  ഗതഭാഗത
കയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന മുനകകേ എടക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമുള ലചേറുതലാം, വലതമഭായ എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം
പനി.ഡബത.ഡനി.  ഏലറടത്തച്ച്  നവതീകേരണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്  നനിലവനിലള  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി അനുസരനിചച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  ഫണച്ച് ലഭവതയച്ച് വനികധയമഭായനി ഏതഭാനുലാം
ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  ഏലറടക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   പഞഭായത്തുകേള  പ്രകമയലാം  പഭാസഭാക്കനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
മുകഖന നല്കുന്ന കറഭാഡുകേള ഏലറടക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുള പനി.ഡബത.ഡനി. പ്രവൃത്തനികേള

21 (1105) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  എനച്ച്  തകേയുലട  എത്ര  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരുലാം അടങല് തകേയുലാം ജനിലതനിരനിചച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി വഴനി  നനിര്വഹനിക്കലപടന്ന എത്ര പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചലവന്നച്ച്
ജനിലതനിരനിചച്ച് കേണക്കുലാം കപരുലാം സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  ഏലതഭാലക്ക
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  ഇനനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാകേഭാത്തതച്ച്  എന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  2016-17 -ലല  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം,  മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  KIIFB  മുകഖന  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള
75 പഭാലങ്ങളക്കഭായനി  1435  കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം  176  കറഭാഡുകേളക്കഭായനി  3086  കകേഭാടനി
രൂപയുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  KIIFB  മുകഖന  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
20-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1192/2016/ലപഭാ.മ.വ.,  31-10-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 1496/2016/ലപഭാ.മ.വ., 1-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
1502/2016/ലപഭാ.മ.വ. എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപരുലാം  അടങല് തകേയുലാം  അടങ്ങുന്ന ലനിസ്റ്റേച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവല  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത,  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപഭാക്കുവഭാന
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  2016-17-ലല ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ ബഡ്ജറച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുലട
കപരുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

തതീരകദശ കഹകവ

22 (1106) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് തതീരകദശ കഹകവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  ഇതനിലന്റെ  അകലലമന്റെച്ച്  കഫനകലസച്ച്
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത അകലനലമന്റെച്ച് പ്രകേഭാരലാം ജനിലയനില് പുതതഭായനി എത്ര കേനികലഭാ
മതീറർ കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേനികക്കണതണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിഗണനയനിലണച്ച്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)   നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  തതീരകദശ  കഹകവയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ  NATPAC
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് NATPAC തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  NATPAC-ലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  തതീരകദശ
കഹകവയച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില്  83.1  കേനി.മതീ.  നതീളവലാം  989  കകേഭാടനി രൂപയുലട
ലചേലവമഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. 

കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ടഭാര്

23 (1107) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കറഭാ  ഡു നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  ടഭാര്  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആവശവത്തനിനച്ച്  ടഭാര്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഐ.ഒ.സനി.-
യുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  ടഭാര്  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിടനില.  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ല്  (ലകേഭാചനി)  ടഭാര്  ലഭവമഭാലണന്നഭാണച്ച്
അറനിയനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

തനിരുമല-പൂജപ്പുര-വഴുതക്കഭാടച്ച്-തനിരുവനനപുരലാം കറഭാഡനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് 

24 (1108) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തലസഭാന നഗരനിയനികലക്കുള പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളനില് ഒന്നഭായ തനിരുമല-
പൂജപ്പുര-വഴുതക്കഭാടച്ച്-തനിരുവനനപുരലാം കറഭാഡനില് അനുഭവലപടന്ന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയനര  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലലാം
ഭൂമനി ഏലറടകക്കണതഭായുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭൂമനി ഏലറടകക്കണ ഭഭാഗങ്ങള  അളന്നച്ച്
തനിടലപടത്തനി  റവനത  വകുപച്ച്  അതനിര്ത്തനി  കേലകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഭൂമനി ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
അനനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 
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കവറനില-കുണന്നൂര് കമല്പഭാലവലാം അരൂര് ഇടപളനി
പഭാത നവതീകേരണവലാം 

25 (1109) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയപഭാതയനിലല  തനിരകക്കറനിയ  കവറനില,  കുണന്നൂര്  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലല
കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  പ്രസ്തുത കമലഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന;

(ബനി)  പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പകുതനി തകേ നല്കേഭാലമന്നച്ച് കദശതീയ ഉപരനിതല
ഗതഭാഗതവകുപച്ച്  സമ്മേതനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  ലഭവമലലങനില്
മുഴുവന തകേയുലാം സലാംസഭാനലാം വഹനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയപഭാതയനില്  അരൂര്  മുതല്  ഇടപളനിവലരയുള  കമഖലയുലട
നവതീകേരണത്തനില് എലനങനിലലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  കവറനില,  കുണന്നൂര്  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലല  കമല്പഭാലങ്ങള  കദശതീയപഭാതയനില്
വരുന്നതലകേഭാണച്ച് എന.എചച്ച്.എ.ഐ.  തലന്ന അവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (കകേ) നമ്പര്  7/2016/ലപഭാമവ. തതീയതനി 20-2-2016 പ്രകേഭാരലാം
കവറനില കഫ ഓവറനിനച്ച് 100.90 കകേഭാടനിയുലാം കുണന്നൂര് കഫ ഓവറനിനച്ച് 85 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  നഭാഷണല്  കഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇനവ (എന.എചച്ച്.എ.ഐ.)
പകുതനി തകേ നല്കേഭാന സമ്മേതനിചനിടനില.  20-10-2016-ലല സര്ക്കഭാര് കേത്തച്ച് നമ്പര്
788/സനി3/16/പനി. ഡബത.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം എന.എചച്ച്.എ.ഐ.  തലന്ന കവറനില, കുണന്നൂര്
കമല്പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്. 25-11-2016-ലല
കദശതീയപഭാതഭാ അകതഭാറനിറനിയുലട കേത്തച്ച് നമ്പര് എന.എചച്ച്/47/2016/91522  മറുപടനി
പ്രകേഭാരലാം  കഫ  ഓവറുകേള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നച്ച്
ആവശവലപടനിരുന.  വതീണ്ടുലാം  കകേരള മുഖവമനനി കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത വകുപച്ച്
മനനിക്കച്ച് അയച കേത്തനിലൂലട കുണന്നൂര്, കവറനില കഫ ഓവര് കൂടഭാലത ഇടപളനി
മുതല്  അരൂര്  വലരയുള  കബപഭാസനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുവഭാന
ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഈ കേത്തനിനച്ച് മറുപടനി ലഭനിചനിടനില.  എന.എചച്ച്.എ.ഐ.  പ്രസ്തുത
കമല്പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിലലങനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  (2017-18)
മരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവര്ണ്ണറുലട  2017  ലഫബ്രുവരനി
23-ലല പ്രസലാംഗത്തനില് ഈ പദതനികേള ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ഏനഭാത്തച്ച് ലബയച്ച് ലനി പഭാലലാം

26 (1110) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏനഭാത്തച്ച് ലബയച്ച് ലനി പഭാലലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലബയച്ച് ലനി പഭാലലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള ആവശവലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടത്തനിയതച്ച് എന്നഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലബയച്ച് ലനി  പഭാലലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  അലാംഗങ്ങള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഏനഭാത്തച്ച്  ലബയച്ച് ലനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  9-2-2017-ലലാം
10-2-2017-ലലാം 17-2-2017-ലലാം  കസനവലാം  ഏനഭാത്തച്ച്   സലലാം  സനര്ശനിക്കുകേയുലാം
പഭാലത്തനിനച്ച് ആവശവമഭായ അബടച്ച്ലമനകേളുലാം അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡുകേളുലാം ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.
(പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി) നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേണലമന്നച്ച് ആവശവലപടകേയുമുണഭായനി.  കസനവത്തനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  തഭാമസലാംവനിനഭാ
ഈ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി)  7-2-2017-ലല 155/M (PWD&R) നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം വകുപ്പുമനനി
കകേന്ദ്രമനനിക്കച്ച് കേത്തയച. കകേഭാപനി ശതീ. ലകേഭാടനിക്കുന്നനില് സുകരഷച്ച് എലാം.പനി.-ക്കച്ച് അയച.

(സനി) ശതീ. ലകേഭാടനിക്കുന്നനില് സുകരഷച്ച് എലാം.പനി. വകുപ്പുമനനി അയച കേത്തുമഭായനി
കകേന്ദ്ര മനനിലയ കേണച്ച് പണനി തടങ്ങുവഭാന സഹഭായനിക്കണലമന്നച്ച് അഭവര്തനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള

27 (1111) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്തച്ച് ലചേയഭാന ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) അമ്പലപ്പുഴ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം ഗഭാമതീണ കറഭാ ഡുകേള
ഏലറടക്കഭാനഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച്, തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ അനുമതനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതകപഭാലല  കകേരളത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല
ഗഭാമതീണ കറഭാ ഡുകേള ഏലറടക്കഭാന  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്,  തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)   തകദ്ദേശ  ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  ആവശവങ്ങള  പരനിഗണനിചച്ച്  തകദ്ദേശ
സന്വേയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടകൂടനി  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്   കറഭാഡുകേളുലട
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേള പരനികശഭാധനിചച്ച് ഏലറടക്കഭാറുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് എലാം.എല്.എ. മഭാര് വഴനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുനണച്ച്. 

(ബനി)  അമ്പപ്പുഴ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പുന്നപ്ര ലതക്കച്ച്,  പുന്നപ്ര വടക്കച്ച്,
അമ്പലപ്പുഴ  വടക്കച്ച്   ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട  തതീരുമഭാനമനുസരനിചച്ച്  തഭാലഴപറയുന്ന
22 കറഭാഡുകേള ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായനി 14-2-2017-ലല ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.)  425/2017/ത.സന്വേ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പുന്നപ്ര ലതക്കച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  :

1. പുന്നപ്ര ജലാംഗ്ഷന - ബതീചച്ച് കറഭാഡച്ച്

2. എന.എചച്ച്. 47 മുതല് ലറയനില്കവ വലര കറഭാഡച്ച് (വഭാര്ഡച്ച് 2)

3. പുന്നപ്ര ജലാംഗ്ഷന -കേറുത്തമഠലാം കറഭാഡച്ച്

4. പവര്ഹഇൗസച്ച് ജലാംഗ്ഷന മുതല് കേരകയഭാഗലാം ജലാംഗ്ഷന കറഭാഡച്ച്

5. കുരനിശ്ശേടനി-ഹഭാര്ബര് കറഭാഡച്ച്

6. വടത്തനില് -നര്കബഭാന കറഭാഡച്ച്

7. പഴയ നടക്കഭാവച്ച് - കപഭാത്തകശ്ശേരനി കറഭാഡച്ച്

8. കേളത്തടച്ച് - മഭാത്തൂചനിറ കറഭാഡച്ച്

9. കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റേഷന - ലപഭാന്നഭാകേരനി കറഭാഡച്ച്.

അമ്പലപ്പുഴ വടക്കച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് :

1. പഞഭായത്തച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  കറഭാഡച്ച്  -  നഭാഷണല്  കഹകവ  മുതല്  പഴയ
നടക്കഭാവച്ച് കറഭാഡച്ച് വലര

2. ആശുപത്രനി ജലാംഗ്ഷന കറഭാഡച്ച് - നതീര്ക്കുന്നലാം ആശുപത്രനി ജലാംഗ്ഷന മുതല്
പഴയ നടക്കഭാവച്ച് കറഭാഡച്ച് വലര

3. അഴതീകക്കഭാടന കറഭാഡച്ച്  -  വണഭാനലാം  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്  ആശുപത്രനി
അഴതീകക്കഭാടന കറഭാ ഡു മുതല് വളഞവഴനി ബതീചച്ച് കറഭാഡച്ച് വലര
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4. പ്രതതീക്ഷ  തനികയറര്  കറഭാഡച്ച്  -  വളഞവഴനി  പ്രതതീക്ഷ  തനികയറര്  മുതല്
കേനിഴക്കച്ച് പഴയ നടക്കഭാവച്ച് കറഭാഡച്ച് വലര

5. വണഭാനലാം കേഭാവച്ച് കറഭാഡച്ച് - വണഭാനലാം കേഭാവച്ച് മുതല് മുക്കയനില് കറഭാഡച്ച് വലര

6. വളഞവഴനി  ബതീചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  -  വളഞവഴനി  മുതല്  വളഞവഴനി  ഫനിഷച്ച്
ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര് വലര

പുന്നപ്ര വടക്കച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് :

1. ഐ.റനി.സനി. കറഭാഡച്ച് , വഭാര്ഡച്ച് - 2

2. കപഭാകളപറമ്പച്ച് പഭാലലാം മുതല് ലതകക്കഭാടച്ച് ലകേഭാഴമഭാത്തച്ച്, വഭാര്ഡച്ച് - 4

3. കഫഭാക്കസച്ച്- പഴയ നടക്കഭാവച്ച് കറഭാഡച്ച്, വഭാര്ഡച്ച് - 6

4. അസലാംബനി ജലാംഗ്ഷന സുകരന്ദ്രലന്റെ കേട മുതല് വടകക്കഭാടച്ച് കകേമുടനില് 
ജലാംഗ്ഷന വലര കറഭാഡച്ച് -കേഭാണയുളലപലട, വഭാര്ഡച്ച് - 7

5. കേപക്കട ജലാംഗ്ഷന മുതല് കേനിഴകക്കഭാടച്ച് കേരനിമ്പഭാവളവച്ച് വലര, വഭാര്ഡച്ച് - 9

6. കേപക്കട പനചവടച്ച് കറഭാഡച്ച്, വഭാര്ഡച്ച് - 10

7. എന.എചച്ച്.-നച്ച് പടനിഞഭാറച്ച് അക്ഷര നഗരനി കറഭാഡച്ച് കുതനിരപനനി കറഭാഡച്ച് 
വലര (കേഭാണ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപലട), വഭാര്ഡച്ച് - 14

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേള കുറവഭാണച്ച്. 9 കറഭാഡുകേള
ഉണച്ച്.  ആലകേ കദര്ഘവലാം 50 Km-ല് തഭാലഴയഭാണച്ച്.  2001-2006  കേഭാലത്തച്ച് ഒനലാം
2006-2011-ല് ഒനലാം കറഭാഡച്ച്  (36 km)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് ഏലറടത്തനിരുന.
ഇകപഭാഴലത്ത 22 കറഭാഡുകേളക്കച്ച് ഏകേകദശലാം 50 km കദര്ഘവലാം കേഭാണുലാം.  ഇകതഭാലട
ഏകേകദശലാം  142 km  കദര്ഘവമുള ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേള ഈ മണ്ഡലത്തനി
ലണഭാകുലാം.  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേള തതീലര കുറവഭായ മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനലാം ചേട
പ്രകേഭാരലാം വരുന്ന അകപക്ഷകേളക്കച്ച് അനുമതനി കനടന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(സനി)  ഹര്ജനികേള  സലാംബന്ധനിച  സമനിതനി  മുമ്പഭാലകേ  ശതീ.  പനി.  രഭാമചേന്ദ്ര,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികന്മലള  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  പുതനിലഗ  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  കറഭാ ഡച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭാഞനിട്ടുണച്ച്.  ഫണച്ച്  ലഭവതയച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച് ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. ധര്മ്മേടലാം പഞഭായത്തച്ച്
കറഭാഡുകേളുലട അനുമതനിക്കഭായനി LSGD-ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബുധന്നൂര്, ലചേന്നനിത്തല
പഞഭായത്തുകേളുലാം അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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കചേലക്കര കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

28 (1112) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17 ലല പുതക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച കചേലക്കര കബപഭാസച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏത  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇനനി എലനലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണച്ച് ഇതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതച്ച്;

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  കചേലക്കര കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നകത്തക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല പുതക്കനിയ ബഡ്ജറച്ച് പ്രഖവഭാപനമനുസരനിചച്ച്,  കചേലക്കര
കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി KIIFB വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 27-9-2016 -ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ).  നമ്പര്  1324/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  20  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ലസഷവല് പര്പസച്ച് ലവഹനിക്കനിളഭായനി കറഭാഡ്സച്ച്  &  ബനിഡ്ജസച്ച്
 ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന  (RBDCK)  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപ്പുതലന്ന  തയഭാറഭാക്കഭാലമന്നച്ച്
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-ലയ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്. KIIFB  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ലടണര് നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിനച്ച് ഉണഭായ ബലക്ഷയലാം

29 (1113) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിനച്ച് ഉണഭായ ബലക്ഷയലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എനച്ച്
നടപടനിയഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലൂലടയുണഭായനിരുന്ന  ഗതഭാഗതലാം  തനിരനിചവനിടതമൂലലാം
ജനങ്ങള  കനരനിടന്ന  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  കേരകസനയുലട  ലബയച്ച് ലനി  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എന്നകത്തക്കച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  സനിരലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിനച്ച്  ഉണഭായ ബലക്ഷയലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
റനിട. ഐ.ഐ.റനി. ലപ്രഭാഫ. കഡഭാ. പനി. ലകേ. അരവനിനലന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച് പഭാലലാം
ബലലപടത്തുന്നതനിനുള  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഇകപഭാള കേഴകടലാം മുതല് അടൂര് വലര നടത്തുന്ന മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാ
ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലട  കകേഭാണടഭാക്ടലറ  (M/s  GHV-EEK  (JV)  ലപരുമ്പഭാവര്)
ഏല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. ടനി പ്രവൃത്തനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന. 

(ബനി)  ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ  ബലക്ഷയലാംമൂലലാം എലാം.സനി.  കറഭാ   ഡനിലൂലടയുള
ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലബയച്ച് ലനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലബയച്ച് ലനി പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ അബടച്ച്ലമനകേളുലടയുലാം അകപ്രഭാചച്ച്
കറഭാഡുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം  15-3-2017-ഓടകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
തടര്ന്നച്ച് അടത്ത രണഭാഴ്ച സമയത്തനിനുളനില് ലബയച്ച് ലനി പഭാലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി) പഭാലലാം ബലലപടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനി ലചേയ്യുന്നകതഭാടകൂടനി ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ
ബലക്ഷയലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി പരനിഹരനിചച്ച് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കകേഭാടയലാം പടണത്തനിലല കറഭാഡുകേള

30 (1114) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാടയലാം പടണത്തനിലല ഗതഭാഗത കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിര്മ്മേനിച
പടനിഞഭാറന കബപഭാസച്ച് എന്നകത്തയച്ച് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി
തറന ലകേഭാടക്കുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ടഭാഫനികേച്ച്  കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്മ്മേനിച  കകേഭാടയലാം ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാറനികഡഭാര്,  ഈരയനില്കേടവച്ച് പഭാലലാം എന്നനിവയുലട
ടഭാറനിലാംഗച്ച് കജഭാലനികേളുലാം അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം എന്നകത്തയച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  കകേഭാടയലാം പടണത്തനിലല ഗതഭാഗത കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിര്മ്മേനിച
പടനിഞഭാറന കബപഭാസച്ച്  2017  ഏപ്രനില്  30-നച്ച്  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി
തറന്നച്ച് ലകേഭാടക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച ഈരയനില്
കേടവച്ച്-മണനിപ്പുഴ കറഭാഡനില് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. പ്രവൃത്തനിക്കുള 170 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
എസ്റ്റേനികമറച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന
തനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  
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ലതഭാടപുഴ-മൂലമറലാം പഭാതയനിലല കുഴനികേള നനികേത്തഭാന നടപടനി

31 (1115) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  ലതഭാടപുഴ-മൂലമറലാം  പഭാതയനില്  ശങരപനിളനിയ്ക്കുലാം
ഏഴഭാലാംകമലനിനുലാം  ഇടയനില്  കറഭാഡുവളവകേളനില്  രൂപലപടനിട്ടുള  കുഴനികേള  വഭാഹന
യഭാത്രനികേര്ക്കച്ച്  അടനിക്കടനി  അപകേടലാം  ഉണഭാക്കുനലവന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടു
കണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  കുഴനികേള  അടനിയനരമഭായനി  നനികേത്തനി  ടഭാര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കുഴനികേള അടനിയനരമഭായനി നനികേത്തനി ടഭാര് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നനിലവനിലള
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.-യുലട മൂവഭാറ്റുപുഴ ഡനിവനിഷന എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്
എഞനിനതീയലറ ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഒറര്-മണലൂര്-ആലലാംകകേഭാടച്ച്-കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാഡച്ച്

32 (1116) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയ
ഒറര്-മണലൂര്-ആലലാംകകേഭാടച്ച്- കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി എനഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആറനിങ്ങല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായ കറഭാഡച്ച്, പഭാലലാം, ലകേടനിടലാം എന്നനിവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയപഭാതയനില്  ആറനിങ്ങല്  പടണത്തനില്  സഇൗജനവമഭായനി  സലലാം
നല്കേനി  കറഭാഡച്ച്  വതീതനികൂട്ടുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച;  തടര്പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശവമഭായ  തകേ  വകേയനിരുത്തനികയഭാ  ;  തകേ
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയ
ഒറര്-മണലൂര്-ആലലാംകകേഭാടച്ച്-കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം ആറനിങ്ങല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സനി ആര് എഫച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി കേലമ്പലലാം-പുതകശ്ശേരനിമുക്കച്ച്-നഗരൂര്-കേഭാകരറച്ച്
കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  16  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില്  ബഭാബ കഹഭാസനിറല്-അവനവകഞരനി-
ഊരുലപഭായ്ക  കറഭാഡച്ച്  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  രണ്ടു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) കദശതീയപഭാത 47-ല് ആറനിങ്ങല് പടണത്തനില് പൂവമ്പഭാറ പഭാലലാം (കേനി.മതീ.
535/600)  മുതല്  മൂനമുക്കച്ച്  വലര  (കേനി.മതീ.  532/600)  വതീതനി  കൂട്ടുന്ന  പദതനിക്കച്ച്
22.75  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  മുഖവമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  കചേര്ന്ന  കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം സഇൗജനവമഭായനി ലഭവമഭാക്കഭാലമകന്നറനിരുന്ന ഭൂമനി നഭാളനിതവലരയുലാം
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറനി കേനിടനിയനിടനില.  ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള സര്കവ
നടപടനികേള റവനന്യൂ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കനതൃതന്വേത്തനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന. വകുപച്ച് മനനിയുലട
അദവക്ഷതയനില്  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപല്  ഓഫതീസനില്  വചച്ച്  ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി
കയഭാഗലാം കചേര്ന്നച്ച് തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

ഉള്ളൂര് കേടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി

33 (1117) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല ഉള്ളൂര് കേടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ പുതക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാകക്കണ
നടപടനികേള എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) 2009-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ പുതക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറനിനച്ച്
ഇതവലരയുലാം പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാകേഭാത്തത കേഭാരണലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി ഈ
പദതനി നടപനിലഭാകേഭാലത കപഭാകുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(എ&ബനി) ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ആയതച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന
മുറയച്ച് പുതക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

കദശതീയപഭാത വനികേസന നടപടനികേള

34  (T*1118)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയപഭാത  വനികേസന  കേഭാരവത്തനില്  നടനവരുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ഇതനിനകേലാം  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനത്തനില് നനിന്നച്ച് വവതവസമഭായനി പുനരധനിവഭാസ
കേഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രഖവഭാപനിത നയലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ &ബനി)  കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിലന്റെ കസ്റ്റേജുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

പഭാകക്കജച്ച്   1 (  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ) :

വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.,  ബനിഡച്ച്    കഡഭാകേതലമന്റെച്ച്  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനി
കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസന അകതഭാറനിറനി  ലഹഡ്കേന്വേഭാര്കടഴനില് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര് പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാകക്കജച്ച്   2 (  കേണ്ണൂര്  ) :

ഡനികസനസച്ച്, കഡ്രെഭായനിലാംഗ്സച്ച്, കകേഭാസ്റ്റേച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് എന്നനിവ തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.
ലഷഡന്യൂള, ബനിഡച്ച്  കഡഭാകേതലമന്റെച്ച് എന്നനിവ തയഭാറഭായനി വരുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   3 (  തലകശ്ശേരനി   -   മഭാഹനി കബപഭാസച്ച്  ) :

ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. സലലമടപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട 3 എ
കനഭാടനിഫനികക്കഷനുള നടപടനികേലളടത്തുവരുന. 

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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പഭാകക്കജച്ച്   4 (  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ) :

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് ലകേഭായനിലഭാണനി കബപഭാസച്ച്  ഒഴനിലകേയുള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ

ഡനികസനസച്ച്, കഡ്രെഭായനിലാംഗ്സച്ച്, കകേഭാസ്റ്റേച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് എന്നനിവ തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.

ലഷഡന്യൂള, ബനിഡച്ച് കഡഭാകേതലമന്റെച്ച് എന്നനിവ തയഭാറഭായനി വരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

കബപഭാസനിലന്റെ  കശഷനിക്കുന്ന  നഭാലവരനിപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുലട

ബനിഡച്ച് കഡഭാകേതലമന്റെച്ച് കകേന്ദ്രത്തനില് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കചേര്ത്തല  -  ഓചനിറ  -  കേഴകടലാം :

നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  അകലനലമന്റെച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അലാംഗതീകൃത അകലനലമന്റെനിനുകവണനി  3  എ കനഭാടനിഫനികക്കഷന

പുറലപടവനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേലളടത്തുവരുന. ഇതനില് ലകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴ

കബപഭാസുകേളുലട  കശഷനിക്കുന്ന  2  വരനിപഭാതയുലട  പ്രവൃത്തനിയുലാം  ഉളലപടലാം.

കൂടഭാലത ആറനിങ്ങല് ടഇൗണനില്  10.9  കേനി.  മതീ.  നതീളത്തനില് റതീ അകലനലമന്റെച്ച്

ഉളലപടലാം. 

(സനി)  കദശതീയപഭാതയുലട വനികേസനത്തനിനുള സലലമടപ്പുലാം പുനരധനിവഭാസവലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചഭാണച്ച്. പുതക്കനിയ വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ

തയഭാറഭാക്കല്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

എത്രകപലര പുനരധനിവസനിപനികക്കണനി വരുലമന്ന പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരലാം ലഭനിക്കുകേയുള്ളു.

ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

35 (1119) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി-ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കറഭാഡനില്  മഭാളനികയക്കല്  റയനില്കവ

ഒഭാവര്  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

ഏതച്ച്  ഏജനസനിലയയഭാണച്ച്  ചുമതലലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  എനലാം  ഡനി.പനി.ആര്.

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  കേനിഫ്ബനി  കയഭാഗലാം  പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാളനികയക്കല് റയനില്കവ ഓവര്  ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കറഭാഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ബനിഡ്ജസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന ഓഫച്ച് കകേരള ലനിമനിറഡച്ച്  (RBDCK)-ലയ ആണച്ച് ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ  (DPR)  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  കേണസളടന്റെനിലന  നനിയമനിചച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട DPR തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷകമ പരനിഗണനയഭായനി
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുള്ളു. 

മരഭാമത്തച്ച് പണനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള
സലാംവനിധഭാനലാം

36 (1120) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് മരഭാമത്തച്ച് പണനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനിലള സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേതകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേരഭാറുകേഭാര് ആധുനനികേ യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില്
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനലവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)   ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ
ജനിലകേളനില്  എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില് കേന്വേഭാളനിറനി കേണകടഭാള
റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം,  മറച്ച് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം കേന്വേഭാളനിറനി കേണകടഭാള ലഭാബുകേളുലാം
സഭാപനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതവഴനി പദതനികേളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന
അവസരത്തനില്  വനിവനിധ  തലത്തനിലള  ഉകദവഭാഗസര്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിചച്ച്
ലസസനിഫനികക്കഷന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  കൂടഭാലത,  കേന്വേഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  സമര്പനിചഭാല്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  കപലമന്റെച്ച്  നല്കേഭാനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി) പുതനിയ നയപ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 
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 കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പനി.ഡബത.ഡനി., ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി., 
സനി.ആര്.എഫച്ച്. പ്രവൃത്തനികേള

37 (1121) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2011 കമയച്ച് മുതല് 2016 കമയച്ച് വലര കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി. ഡബത. ഡനി.,
ലകേ.  എസച്ച്.  റനി.  പനി.,  സനി.  ആര്.  എഫച്ച്.  സതീമുകേളനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നൽകേനിയനിട്ടുലണനലാം  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുലാം  ഏലതലഭാലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്നതഭാലണനലാം ഓകരഭാന്നനിനുലാം എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തകേ എത്രയഭാലണനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചലവനലാം ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന അവകശഷനിക്കുനലവനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) 2016 കമയച്ച് മഭാസത്തനിനു കശഷലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഇതകപഭാലല ഏലതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയനലാം  ഇവ  ഓകരഭാനലാം  ഏലതലഭാലാം
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്നതഭാലണനലാം ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം എത്ര
രൂപയഭാണച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് തകേലയനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി) 2011 കമയച്ച് മുതല് 2016 കമയച്ച് വലര കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി.ഡബത.ഡനി.,
ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.,  സനി.ആര്.എഫച്ച്.  സതീമുകേളനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള
കദശതീയപഭാത,  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1
ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതനില് തലകശ്ശേരനി,  നഭാദഭാപുരലാം,  ചേനിറയല്,  കേഭാടമ്പളനി,
ലചേഭാവ,  അഞരക്കണനി എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കചേലഭാരനിമുക്കച്ച്-
ലകേഭാളകചരനിമുക്കച്ച്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒടവളനിത്തടച്ച്-നടവനില്  കുടനിയഭാനമല
കറഭാഡനിനച്ച്  ലടണര്  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിഞനിടനില.
ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.-യനില്  വരുന്ന രണച്ച്   പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില്വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള അനുബന്ധലാം 2
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  2016  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധലാം 3* ആയുലാം
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില് വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള അനുബന്ധലാം
4 ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
799/2019
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പളനിക്കര ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം

38 (1122) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  പളളനിക്കര  ലറയനില്ലവ  കമല്പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏത  ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനി എന്നച്ച് തടങ്ങഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  പളനിക്കര ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നഭാഷണല് 
കഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇനവ  മുകഖന,  എന.എചച്ച്-17  നഭാലവരനിയഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലറടത്തച്ച്  നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
വനിശദമഭായ രൂപകരഖ (DPR) തയഭാറഭാക്കനി നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച്
ഇനവയുലട  ഡല്ഹനി  കേഭാരവഭാലയത്തനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടവനിക്കുന്നതച്ച്.   പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  നഭാഷണല്  കഹകവ
അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇനവയഭാണച്ച്. 

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലസനടല് കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് സതീമനില് 
ഉളലപടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള 

39 (1123) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ലസനടല് കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച്
സതീമനില്  ഉളലപടത്തനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെച്ച്  അനുവദനിചലതനലാം  ഓകരഭാന്നനിനുലാം
എസ്റ്റേനികമറച്ച് തകേ എത്രയഭാലണനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഒടവളനിത്തടച്ച്-നടവനില്-കുടനിയഭാനമല  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്
ലചേയ്കതഭാ;  വര്ക്കച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്  ലചേയഭാലതയനിരനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം  എനഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  നനിരക്കനിലനക്കഭാള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ആലരലഭാമഭാണച്ച്
ലടണര്  സമര്പനിചലതനലാം  ഇവരുലട  ഓകരഭാരുത്തരുലടയുലാം  ലടണര്,  എസ്റ്റേനികമറച്ച്
നനിരക്കനികനക്കഭാള എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതലാം കുറവഭാലണനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി) ഒ.എന.ലകേ.കറഭാഡച്ച് പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലസനടല് കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് സതീമനില് ഉളലപടത്തനി കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെച്ച് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി)   ഒടവളനിത്തടച്ച്-നടവനില്-കുടനിയഭാനമല കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് 27-2-2017-ല് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) എസ്റ്റേനികമറച്ച് നനിരക്കനികനക്കഭാള കുറഞ നനിരക്കനില് ലടണര് സമര്പനിചവരുലട
വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 2 ആയനി  കചേര്ക്കുന.* 

(ഡനി) ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേടലണനി പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

40 (1124) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വളനിക്കുന്നച്ച് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട കേടലണനി
പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എന്നഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം എന്നഭാണച്ച് നടന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കച്ച്  നഭാളനിതവലരയുലാം ഭൂമനി  വനില
ലഭനിചനിടനില എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഭൂമനിയുലട  വനില  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലമലനന്നച്ച് അകനന്വേഷനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭൂമനി  വനിട്ടുലകേഭാടത്തവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനിയുലട  വനില  നല്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയനര
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഉണച്ച്.  31-12-2007-ല് പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം 18-4-2008-ല് നടന. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഡനി) എല്.എ. നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതനിനഭാല്
കനരനിടച്ച്  ഭൂമനി ഏലറടക്കുന്നതനിനുള അനുവഭാദലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്
(നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം) ലഭവമഭാക്കനിയ അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ഇ)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാലത
പഭാലലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന പഭാടനില എന്നതഭാണച്ച് ചേടലാം.  എന്നഭാല് പഭാലലാം പണനി
ആരലാംഭനിചതനിനഭാല്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനി.  അതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേഭാങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

41 (1125) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജറനില്  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിനച്ച്  പ്രഖവഭാപനിച
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അടനിയനര  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി ബന്ധലപട ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിനച്ച്
പ്രഖവഭാപനിച ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയവയുലട വനിശദ
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  ബഭാധകേമല.  

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ലസഷവല് സഭാലാംഗ്ഷന

42 (1126) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഭരണഭാനുമതനി  ഇലഭാത്തതലാം  എന്നഭാല്  ബജറനിൽ  കടഭാക്കൺ  ലപ്രഭാവനിഷനുളതമഭായ
ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ലസഷവല്  സഭാലാംഗ്ഷൻ
നല്കേനി ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം  

ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനകേതീഴനില്  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  എലാം.എല്.എ.
നനിര്കദ്ദേശനിച  കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ലസഷവല്  സഭാലാംഗ്ഷന  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

കേണ്ണൂര് പഴയങ്ങഭാടനിപഭാലലാം പുതക്കനിപണനിയഭാന നടപടനി

43 (1127) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനി അവസഭാന ഘടത്തനിലലത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില്, ഇതവഴനിയുള വഭാഹനലപരുപലാം കേണക്കനിലലടത്തച്ച് ബലക്ഷയലാം
സലാംഭവനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പഴയങ്ങഭാടനിപഭാലലാം പുതക്കനിപണനിയുന്നതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച്  സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  ബലലപടത്തുന്നതനിനച്ച്
എലനങനിലലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഈ കറഭാഡനില് വരുന്ന പഴയങ്ങഭാടനി പഭാലത്തനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
497 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല് ഈ പ്രവൃത്തനി,
ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയഭാല്
നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുളനില്  നനിലവനിലള  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.
നനിര്മ്മേഭാണ തകേ വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ
പുനരവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് പഴയങ്ങഭാടനി പഭാലത്തനിലന്റെ ബലലപടത്തല് നനിലവനിലള
പനി.പനി.  കറഭാഡച്ച്  പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതനുസരനിചച്ച് ഇകപഭാള എടത്തനിരനിക്കുന്ന എസ്റ്റേനികമറച്ച്  വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം,  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേണസളടന്റെനിലന
ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം തന്വേരനിതലപടത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലക്കുള ഗതീനഫതീല്ഡച്ച് കറഭാഡച്ച്

44 (1128) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയ്ക്കുള  ഗതീനഫതീല്ഡച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;
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(ബനി)  വനിമഭാനത്തഭാവളവമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാന ഏലതലഭാലാം  അനുബന്ധ  കറഭാഡുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം  ഇവയനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്

ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലക്കുള  ഗതീനഫതീല്ഡച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവള കുടനിയനിറക്കച്ച് വനിരുദ സമനിതനിയുലട പ്രഭാകദശനികേ എതനിര് പ്പുകേള

ഉണഭായതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  20  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനില്  9  കേനി.  മതീ.  കറഭാഡനിലന്റെ

സര്കവ നടപടനികേള മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞനിട്ടുള്ളു.  ബഭാക്കനി 11 കേനി. മതീ.

കറഭാഡനിലന്റെ  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതസലാംബന്ധനിചള

തടര്നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

(ബനി)  പയന്നൂര് - മടന്നൂര് കറഭാഡച്ച്, ലകേഭാടവളനി-പനിണറഭായനി-അഞരക്കണനി -

കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടച്ച്  നഭാലവരനിപഭാത എന്നനിവയഭായനി കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടത്തനി

20-8-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1192/2016/ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. തലകശ്ശേരനി - മടന്നൂര് കറഭാഡുലാം കേര്ണ്ണഭാടകേ കബഭാര്ഡര് - മടന്നൂര് കറഭാഡുലാം

ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുലട കമല്കനഭാടത്തനില് അഭനിവൃദനിലപടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗ

തനിയനിലഭാണച്ച്. വയനഭാടച്ച് മടന്നൂര് കറഭാഡച്ച് ആലകേയുള 34.32 കേനി.മതീ. -ല് 16.72 കേനി.മതീ.

5.5  മതീറര് വതീതനിയനില് മലകയഭാര കഹകവയുലട ഭഭാഗമഭായനി അഭനിവൃദനിലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ബഭാക്കനി  ഭഭാഗലാം  5.5  മതീറര്  വതീതനിയനില്  ചേനിപനിലാംഗച്ച്  കേഭാര്ലപറച്ച്  ഉപരനിതലമഭാണച്ച്.

നഭാദഭാപുരലാം-തലകശ്ശേരനി കറഭാഡച്ച് വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി 7 മതീറര് വതീതനിയനില് കേണ്ണൂര്

കറഭാഡ്സച്ച് ഡനിവനിഷനു കേതീഴനില് വരുന്ന ഭഭാഗലാം ലമക്കഭാ ഡലാം ടഭാറനിലാംഗച്ച് നടത്തനി അഭനിവൃദനി

ലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  25-11-2015-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1726/2015/ലപഭാ.മ.വ.

പ്രകേഭാരലാം കേഭാര-കപരഭാവര് കറഭാഡച്ച്,  മടന്നൂര്-പഴശ്ശേനിക്കനഭാല്- കേഭാര കറഭാഡച്ച്,  പഭാറക്കടവച്ച്  -

കേലനിക്കണനി-പഭാറഭാടച്ച്-ലചേറുവഭാകഞരനി-വലനിയലവളനിചലാം - കൂത്തുപറമ്പച്ച് - എയര്കപഭാര്ടച്ച്

കറഭാഡച്ച് എന്നനിവ അഭനിവൃദനിലപടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതകൂടഭാലത  1-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  253/2017/

ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം കമലലലചേഭാവ-മടന്നൂര് കറഭാഡച്ച്,  ലചേഭാവ-അഞരക്കണനി-കേതീഴല്ലൂര്  -

മടന്നൂര്  കറഭാഡച്ച്,  തലകശ്ശേരനി-ഇരനികര്  കറഭാഡച്ച്  എന്നനിവയുലട  ഓവര്കല  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി

യഥഭാക്രമലാം 1030 ലക്ഷലാം, 600 ലക്ഷലാം, 652 ലക്ഷലാം എന്നതീ തകേകേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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കപങ്കുളലാം - ലതഭാഴുപഭാടലാം കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

45 (1129) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം
ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  1  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ കപങ്കുളലാം- ലതഭാഴുപഭാടലാം കറഭാഡച്ച് പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള മുടങ്ങഭാനുള
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ലചേയ തതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലല
കറഭാഡച്ച് വനിഭഭാഗലാം, ഇതവലര എന്തു നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
എത്രയുലാം കവഗത്തനില് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ വൃത്തനി ലചേയ തതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ) കപങ്കുളലാം-ലതഭാഴുപഭാടലാം കറഭാ      ഡനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള
തകദ്ദേശവഭാസനികേള  കറഭാ ഡനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്കവ
നടത്തണലമന്നഭാവശവലപടച്ച് കറഭാഡച്ച് പണനി തടസലപടത്തുകേയുലാം തടര്ന്നച്ച് ഒരു വവക്തനി
ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച  ഹര്ജനിയനികന്മല്  കറഭാഡനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുവഭാനുലാം ബഹു. കഹകക്കഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലന തടര് ന്നച്ച് പണനികേള തല്ക്കഭാലലാം മുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2.30 കേനി. മതീ. ദൂരലത്ത സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്കവ വകുപച്ച്
അതനിര്ത്തനി കേലകേള സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ കൃതവത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്കവ
വകുപനിലന്റെയുലാം ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെയുലാം ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെയുലാം ഒരു സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധന അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കനതൃതന്വേത്തനില് നടത്തനി
പ്രസ്തുത  വനിവരലാം  ബഹു,  കഹകക്കഭാടതനിലയ  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.   കകേസച്ച്  അവസഭാനനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തടര്  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാള്ളുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

പുനലൂര് - മൂവഭാറ്റുപുഴ സലാംസഭാന പഭാത

46  (1130)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴ സലാംസഭാന പഭാതയുലട പുനലൂര് മുതല് ലപഭാനകുന്നലാം
വലരയുള  ഭഭാഗലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയനില്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇതവലര സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(ബനി)  കറഭാ ഡനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ മുഴുവന ഭൂമനിയുലാം  ലഭനിചനിട്ടുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയഭാന കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാ ഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഇനനിയുലാം  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളലതനലാം എന്നകത്തക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  പുനലൂര് മുതല് ലപഭാനകുന്നലാം വലരയുള കറഭാഡനിലന്റെ Pre qualification
tender  വനിളനിചച്ച് സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് കയഭാഗവത കനടനിയവരുലട
ലനിസ്റ്റേച്ച്  സ്റ്റേനിയറനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്  വചച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്
കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ NOC കേനിട്ടുന്ന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ ഫനിനഭാനഷവല് ബനിഡച്ച് ക്ഷണനിക്കഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

(ബനി)  ആദവലത്ത ലടണര് സനിലാംഗനിള  ഓഫറഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  നനിരഭാകേരനികക്കണനി
വന.  രണഭാമലത്ത ലടണര് പരനികശഭാധനിചവരുന.   ലപഭാത-സന്വേകേഭാരവ  പങഭാളനിത്ത
കത്തഭാടകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭായതനിനഭാലലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളുളതനിനഭാലലാം
കൂടതല് സമയലാം കവണനിവരുന. 

(സനി)  Pre  qualification-ല്  കയഭാഗവത  കനടനിയ  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ലനിസ്റ്റേനിനച്ച്
കലഭാകേബഭാങനില്നനിന്നച്ച്  NOC  കേനിട്ടുന്ന  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  ഫനിനഭാനഷവല്  ബനിഡച്ച്
ക്ഷണനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.  ഇതനിലന്റെ സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന കേഴനിഞച്ച് കയഭാഗവത
കനടനിയ കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി എഗനിലമന്റെച്ച്  ലവചച്ച് ഒകക്ടഭാബര്-നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട
പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

 നഭാടകേഭാണനി - പരപനങ്ങഭാടനി പഭാതയുലട നവതീകേരണലാം

47 (1131) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  നഭാടകേഭാണനി-പരപനങ്ങഭാടനി  പഭാതയുലട  നവതീകേരണ
പദതനിയുലട നടപടനി ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  നഭാടകേഭാണനി-പരപനങ്ങഭാടനി  പഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തത്കേഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  തടങ്ങനിവച  കേലങച്ച്,  ഓട,
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  അപകേട  സഭാധവത  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനണച്ച്.  ചേതീഫച്ച് ലടകനിക്കല് എക്സഭാമനിനറുലട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച
റനികവസ്ഡച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. കറഭാഡച്ച്

48 (1132) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിലന്റെയുലാം  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി,
തഭാവലാം ലറയനില്ലവ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ, ഇവയുലട
പ്രവൃത്തനികേള എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  (രണച്ച്)  പദതനിയനില്ലപട  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  തഭാവലാം ലറയനില്കവ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ 50%
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുള പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഇതച്ച്
2017 ജൂകലയനില് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. പഭാപനിനനികശ്ശേരനി ലറയനില്കവ
കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ 90%  പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുളവ  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.
31-3-2017 -ല് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ഹനില്-കഹകവ

49 (1133) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലകയഭാര കഹകവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ഹനില്  കഹകവയുലട  അനനിമ  രൂപകരഖ
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശവലാം പകേര്പ്പുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലലാം  വനിട്ടുകേനിടനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)   മലകയഭാര  കഹകവ സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്
NATPAC  തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് അകലനലമന്റെച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതനിനഭായനി 23-11-2016-ല് ബഹു. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  ശതീ. ടനി. പനി.
രഭാമകൃഷ്ണന,  എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  ശതീ.  ഇ.  ലകേ.  വനിജയന,  ശതീ.  പുരുഷന
കേടലണനി,  ശതീ.  കജഭാര്ജച്ച്  എലാം.  കതഭാമസച്ച്,  ശതീ.  കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച്  എന്നനിവരുളലപട
കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചച്ച് നഭാറച്ച്പഭാകേച്ച് ഉകദവഭാഗസകരഭാലടഭാപലാം കൂടഭായ
പരനികശഭാധന  നടത്തനി റനികവസ്ഡച്ച് അകലനലമന്റെച്ച് തതന്വേത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി) NATPAC-ലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അകലനലമന്റെച്ച്
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  DPR  തയഭാറഭാകക്കണതണച്ച്.   ആയതച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയച്ച്  തടര്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  
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ലപരുമ്പളലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

50 (1134) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്,  ലപരുമ്പളലാം  പഭാലത്തനിനച്ച്  എത്ര രൂപയഭാണച്ച്
കേനിഫ്ബനി മുകഖന പ്രഖവഭാപനിചതച്ച് ;

(ബനി) ലപരുമ്പളലാം പഭാലത്തനിലന്റെ ഫതീസനിബനിലനിററനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലപരുമ്പളലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കണലമന്നച്ച്
ആവശവലപടച്ച്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  അലാംഗലാം  ഉളലപലടയുള  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  മനനിയുമഭായനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചലയ  തടര്ന്നച്ച്  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലപരുമ്പളലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനി-ക്കച്ച് നൽകുന്നതനിനച്ച് ഉത്തരവഭാ
യനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  നടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
എലനങനിലലാം സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസലയനഭാണച്ച്  ;
ഈ  പഭാലത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  പ്രഭാധഭാനവലാം  കൂടനി  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്,  മുലാംകബയനില്
4  കേനികലഭാമതീറർ  നതീളത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചതകപഭാലല  കറഭാപ്പുകേളുലട  കൂടനി  സകപഭാര്കടഭാട
കൂടനിയുള നനിര്മ്മേഭാണ ഡനികസന സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബന്ധലപട അധനികൃതര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  100 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   സഭാധവതഭാപഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  സഭാധവത  ഉലണന്നഭാണച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്. 

(സനി-ഇ)  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കവണ  തകേ
ലകേ.ആര്.എഫച്ച്.ബനി.-യുലട ഫണനില്നനിനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്
(നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം) വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലത്തനിലന്റെ
ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  മുലാംകബയനില്  4  കേനികലഭാമതീറര് നതീളത്തനില്
നനിര്മ്മേനിചതകപഭാലല  കറഭാപ്പുകേളുലട  സകപഭാര്കടഭാടകൂടനിയുള  നനിര്മ്മേഭാണ   ഡനികസന
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം ഡനികസന വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
എലഭാ  KIIFB  പദതനികേളുലാം  അങ്ങലനയഭാണച്ച്.  പഭാലങ്ങള  തഭാരതകമവന  കൂടതല്
സമയലാം എടക്കുനണച്ച്.  മറച്ച് തടസങ്ങള ഒനമനില.  തടസങ്ങളുലണന്ന മടനില് വന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശരനിയല.  
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കചേര്ത്തല മകനഭാരമ കേവലയുലട വനികേസനലാം

51 (1135) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കചേര്ത്തല  മകനഭാരമ  കേവലയനിലല  അപകേടങ്ങളക്കച്ച്  കേഭാരണലാം  പ്രസ്തുത
കേവലയുലട  വനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്തത  ലകേഭാണഭാലണന്ന  വസ്തുത  പരനിഗണനിചച്ച്
എത്രയുലാം കവഗലാം ഈ കേവലയുലട വനികേസനത്തനിനുളള നടപടനികേള കകേലകേഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കചേര്ത്തല  മകനഭാരമ  കേവലയുലട  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  ഭൂമനി
ഏലറടക്കല് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ചേഭാലക്കുടനി കകേഭാടതനി ജലാംഗ്ഷനനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് 

52 (1136) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനില് നനിരനരമഭായുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുലാം
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനി
ട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  മുരനിങ്ങൂര്  ഡനികവന
കമഭാഡല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ചേഭാലക്കുടനി  കകേഭാടതനി  ജലാംഗ്ഷനനില്  ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ചേഭാലക്കുടനി കകേഭാടതനി ജലാംഗ്ഷന കേനി.മതീ.  295/950  അണര് പഭാകസജച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനുകവണനി National Highways Authority of India  പദതനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതനിലന്റെ ഡനികസനനിലാംഗച്ച് വര്ക്കച്ച് പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള

53 (1137) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2016-17  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച,  ചേനിറര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതഭാലക്ക കറഭാഡുകേളക്കഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



108       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

ഉത്തരലാം  

2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച ചേനിറര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല

തഭാലഴപറയുന്ന  കറഭാഡുകേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിചവരുന :

1. പളനിമുക്കച്ച് - കേലവഭാണകപട – ആലലാംകേടവച്ച്  കറഭാഡച്ച്

2. നകലപനിളനി - അഞഭാലാംകമല് കറഭാഡച്ച് 

കവപനിന നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

54 (1138) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തടസലമനഭാലണനലാം പ്രവൃത്തനികേള

തടങ്ങുന്നതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   ബഡ്ജറച്ച്  വര്ക്കച്ച്  2013-14  ഇക്ബഭാല്  കറഭാഡച്ച്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെച്ച്  എന്ന

പ്രവൃത്തനിയഭാണച്ച്  കവപനിന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതച്ച്. 

(ബനി)  ഇക്ബഭാല്  കറഭാഡച്ച്  പണനി  ആരലാംഭനിചച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളഭായകപഭാള

കറഭാ ഡനിലന്റെ വതീതനി വര്ദനിപനിചച്ച് മഭാത്രകമ പണനി നടത്തഭാവ എന്ന ലപഭാതജനങ്ങളുലട

തടസവഭാദലാം കേഭാരണലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിചനില.  വതീതനി ലഭവമഭായകപഭാകഴയ്ക്കുലാം

കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞകപഭായതനിനഭാല് എല് എലാം ആര് കററനില് കററച്ച്

റനികവസച്ച്  ലചേയ്തഭാല്  പണനി  ലചേയഭാലമന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  എന്നഭാല്  ഈ  കററച്ച്

നവഭായതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില എന്നതനിനഭാല് കേരഭാറുകേഭാരലന  റനിസച്ച് & കകേഭാസ്റ്റേച്ച്

ഇലഭാലത ലടര്മനികനറച്ച് ലചേയ്തച്ച് റതീലടണര് ലചേയ്യുവഭാനുലാം നടപടനി ആരലാംഭനിച.   പ്രവൃത്തനി

ലടര്മനികനറച്ച് ലചേയ്തച്ച്  ബഭാക്കനി ഭഭാഗലത്ത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് പുതനിയ നനിരക്കച്ച് അനുസരനിചള

എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 
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ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള 

55 (1139) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്

വകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനിലതനിരനിചച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില്  നൂറച്ച്  കകേഭാടനിക്കച്ച്  മുകേളനിലലാം  നൂറനി  അനപതച്ച്  കകേഭാടനിക്കച്ച്

മുകേളനിലലാം എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കദശതീയപഭാത

വനിഭഭാഗത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം-I*

ആയുലാം നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം, ലകേടനിട വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല വനിശദഭാലാംശങ്ങള എന്നനിവ

അനുബന്ധലാം- II *ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)   കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേളനില്

കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള നഭാലവരനി പഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം ഒന്നഭാലാം ഘടലാം രണഭാലാം ഭഭാഗലാം

പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് വഴനിമുക്കച്ച് വലര മഭാത്രമഭാണച്ച് 150 കകേഭാടനിക്കച്ച് മുകേളനില് എസ്റ്റേനികമറച്ച്

തകേ വരുന്നതച്ച്. 

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല മലകയഭാര കഹകവ

56 (1140) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല മലകയഭാര കഹകവ കേടനകപഭാകുന്ന നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലങ്ങള  ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡഭാണച്ച്

ജനിലയനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  മലകയഭാര  കഹകവ  കേടന

കപഭാകുന്ന സലങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  എത്ര കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരമഭാലണനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം  

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല മലകയഭാര കഹകവ കേടനകപഭാകുന്ന നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങള മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്,  മലമ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  ചേനിറര്,  ലനന്മഭാറ,  ആലത്തൂര്,
തരൂര് എന്നനിവയഭാണച്ച്.  ആലകേ 125.614 കേനി. മതീ. 

(ബനി)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുതനഗരലാം  മുതല്  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്
വലര  (8/414  കേനി.മതീ)-ഉലാം  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്  മുതല്  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.  കകേഭാകളജനിനച്ച്
സമതീപമുള ജപമഭാല പളനി  വലര  (13/900  കേനി.മതീ.)  ഉലാം ആലകേ  - 22.300  കേനി.മതീ
ദൂരമഭാണച്ച് മലകയഭാര കഹകവ കേടനകപഭാകുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  

ഒറത്തവണ നവതീകേരനിക്കല് പദതനി

57  (1141)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തച്ച് 'ഒറത്തവണ നവതീകേരനിക്കല്'പദതനിയനില്ലപടത്തനി കറഭാഡുകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പദതനിയുലട  പൂര്ണ്ണ
വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഈ പദതനി പരനിഗണനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനില് അടനിപഭാത

58 (1142) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനിലല ഗതഭാഗതലപരുപലാം കേഭാരണലാം കറഭാഡച്ച്
മുറനിച കേടക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം ലപഭാതജനങ്ങളുലാം അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അതനിനു പരനിഹഭാരമഭായനി അവനിലട ഒരു അടനിപഭാതകയഭാ കഫ ഓവകറഭാ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  ബനി.  ഡനി.
കദവസനി  15-8-2016-നച്ച് നല്കേനിയ ഇതസലാംബന്ധനിച നനികവദനലാം നഭാഷണല് കഹകവ
അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇനവയച്ച് നടപടനികേളക്കഭായനി അയചലകേഭാടത്തതനിലന്റെ ഫലമഭായനി
അവര് ഈ പദതനി കേണക്കനിലലടത്തനിരുന. ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനിലല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ചേഭാലക്കുടനി കകേഭാടതനി ജലാംഗ്ഷന കേനി.മതീ.
295/950  അണര് പഭാകസജച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി നഭാഷണല് കഹകവ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇനവ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഡനികസന  വര്ക്കച്ച്
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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കചേര്ത്തല-തനിരുവനനപുരലാം കദശതീയപഭാത നഭാലവരനിയഭാക്കല്

59  (T*1143)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കചേര്ത്തല-തനിരുവനനപുരലാം കദശതീയപഭാത നഭാലവരനിയഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി

ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി തകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  കബപഭാസച്ച്  പദതനിക്കഭായനി  സലലാം  കേലനിട്ടുതനിരനിക്കല്

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് കദശതീയപഭാതയനില് ആറനിങ്ങല് പടണത്തനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതവകേ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തടസമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി) കചേര്ത്തല-തനിരുവനനപുരലാം കദശതീയപഭാത നഭാലവരനിയഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി

നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇനവ മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

ഇതനികലയഭായനി പുതക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കചേര്ത്തല-കേഴകടലാം  നഭാലവരനിയഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  അകലനലമന്റെച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല് മഭാത്രകമ  തകേ കേണക്കഭാക്കഭാന

കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

(സനി)  കദശതീയപഭാത  47  നഭാലവരനിയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

വരുന്ന  ആറനിങ്ങല്  കബപഭാസച്ച്  പദതനിക്കഭായനി  സലലാം  കേലനിട്ടു  തനിരനിലചങനിലലാം

ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം

കേണക്കനിലലടത്തച്ച് ആറനിങ്ങല് പടണത്തനിലല നനിലവനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് പരനിഹരനിക്കു

ന്നതനിനഭായനി പൂവമ്പഭാറ മുതല് മൂനമുക്കുവലരയുള  3  കേനി.മതീറര് ദൂരലാം നഭാലവരനിപഭാതയഭായനി

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനിക്കച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനി

കേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഫതീ സറണര് ആയനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സലലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്

പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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 അമ്പലപ്പുഴ-എടതന്വേ-ചേക്കുളത്തുകേഭാവച്ച്-തനിരുവല കറഭാഡച്ച് നവതീകേരണലാം

60 (1144) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അമ്പലപ്പുഴ-എടതന്വേ-ചേക്കുളത്തുകേഭാവച്ച്-തനിരുവല കറഭാഡച്ച്  നവതീകേരണലാം കവഗലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേള  ടഭാറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഴനിഞഭാല്  ഉടലന  കകേബനിള

ഇടന്നതനിനഭായനി  വതീണ്ടുലാം  കുത്തനിലപഭാളനിക്കുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  പഭാനനികങ്ങഭാടകൂടനി

ഇത്തരലാം കജഭാലനികേള നടത്തുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   അമ്പലപ്പുഴ-എടതന്വേ-ചേക്കുളത്തുകേഭാവച്ച്-തനിരുവല  കറഭാഡച്ച്  നവതീകേരണലാം

കവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി  16-1-2017-ല്  എഗനിലമന്റെച്ച്

വചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലനതനിലര  മറച്ച്

കേരഭാറുകേഭാര് ബഹു. കഹകക്കഭാടതനിയനില് ഹര്ജനി ഫയല് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പനി. ഡബത.ഡനി. റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനിലല

അഡതീഷണല് ലകേടനിടലാം

61 (1145) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പനി. ഡബന്യൂ.ഡനി. റസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനിലല അഡതീഷണല് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ

ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വഹനിചതച്ച് എന്നഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ലകേടനിടത്തനില് എത്ര നനിലകേളുലണനലാം ഓകരഭാ നനിലയനിലലാം എത്ര

മുറനികേൾ ഉലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുറനികേള  ഇകപഭാള  വഭാസകയഭാഗവമഭാകണഭാ;  അലലങനിൽ  കേഭാരണലാം

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഴനിചഭാണച്ച്  ഈ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചലതന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  2016  ജനുവരനി  മഭാസലാം  18-ാം  തതീയതനിയഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  റസ്റ്റേച്ച്

ഹഇൗസനിലന്റെ അഡതീഷണല്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വഹനിചതച്ച്.  

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനിനച്ച് രണച്ച് നനിലകേളഭാണുളതച്ച്.  തഭാഴലത്ത നനിലയനില്

അഞച്ച് മുറനികേളുലാം, ഒന്നഭാലാം നനിലയനില് മൂന്നച്ച് മുറനികേളുലാം ഒരു മതീറനിലാംഗച്ച് ഹഭാളുമഭാണുളതച്ച്. 

(സനി) വഭാസകയഭാഗവമഭായനിടനില.  ഫര്ണനിചറനിലന്റെ അഭഭാവമഭാണച്ച് പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.

പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിനച്ച്  ഫര്ണനിചര്  വഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  8,24,000  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ

റബ്കകേഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസനിനച്ച്  പര്കചസച്ച് ഓര്ഡര് നല്കേനി ഫര്ണനിചറുകേള വഭാങ്ങുവഭാനഭാണച്ച്

നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  മുറനികേള  വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്നതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  82,11,132 രൂപ ലചേലവഴനിചഭാണച്ച് പ്രസ്തുത ലകേടനിടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതച്ച്. 

ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവ. കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

62 (1146) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവ.കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയുലട കേഭാലതഭാമസലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ ഡനികസന പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്

ആയതനിലന്റെ കേഭാരണമറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവണലമന്റെച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നഭാലച്ച് കബഭാക്കുകേളുലട

ഫഇൗകണഷലന്റെയുലാം  കബഭാക്കച്ച്-I  ലന്റെ  ഒന്നഭാലാം  നനിലയുലടയുലാം  സ്ട്രേക്ചേറല്  ഡനികസന,

ഡനികസന വനിഭഭാഗലാം തയഭാറഭാക്കനിയതനുസരനിചച്ച് പണനികേള നടനവരുന.  ഇകപഭാള

നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ആവശവമഭായനിട്ടുള മറച്ച് കബഭാക്കുകേളുലടയുലാം (2,3,4) ഒന്നഭാലാം

നനിലയുലട ഡനികസന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

799/2019
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കകേഭാടപടനി വലനിയ വരമ്പച്ച് കബപഭാസച്ച് സലലമടപച്ച്

63 (1147) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി വലനിയ വരമ്പച്ച് കബപഭാസച്ച് സലലമടപച്ച് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലമുടമകേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ എന്നകത്തക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കബപഭാസനിനുള സലലമടപനില്  ഇനനിയുലാം  സഭാകങതനികേ തടസങ്ങള
നനിലവനിലലണങനില് അതച്ച് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച് എന്നകത്തക്കച്ച് തറനലകേഭാടക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി വലനിയ വരമ്പച്ച് കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഭൂമനി
ഏലറടക്കല്  നടപടനികേളക്കഭായനി  15-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  183/17/
ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം23.96 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  തകേയ്ക്കുള  ഫണച്ച്  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനലാം
അനുവദനിചച്ച് റവനത വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുന്ന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ ഭൂവടമകേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

(സനി)  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനലാം  ഫണച്ച്  ലഭവമഭായനി  പ്രസ്തുത  തകേ  റവനന്യൂ
വകുപനിനച്ച്  കകേമഭാകറണതണച്ച്.  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഭൂമനി  ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.   കൂടഭാലത  ടനി  സലകമലറടക്കല്  നടപടനികേള  കചേഭാദവലാം  ലചേയ്തച്ച്
ശതീ.  എ. വനി.  ബഷതീര്,  ശതീ.  രവതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് എന്നനിവര് ബഹു. കകേരള കഹകക്കഭാടതനിയനില്
സമര്പനിചനിട്ടുള  WP(C) നമ്പര് 5056/2016 കകേസനില് അനനിമ വനിധനി ആയനിടനില. 

( ഡനി)  WP(C) നമ്പര് 5056/2016 കകേസനില് അനനിമ വനിധനി വന്നച്ച് റവനന്യൂ വകുപച്ച്
ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതലാം,  സലലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിനച്ച് കകേമഭാകറണതമഭാണച്ച്.  തടര്ന്നച്ച്  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി, ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനി ലടണര് ലചേയ്തച്ച് തടര്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി
തറനലകേഭാടക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 
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കുനമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന

64 (1148) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുനമലാംഗലലാം  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷലന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന്നതഭായ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കഭാന സന്വേതീകേരനിചവരുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനിക്കച്ച് കവണനിയുള എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസ്റ്റേഷനച്ച് ലകേടനിടലാം

65 (1149) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസ്റ്റേഷനച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂമനി ലഭവമഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂമനി  ലഭവമഭാലണങനില്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന  ലകേടനിടലാം,  കേന്വേഭാര്കടഴച്ച്
എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതഘടലാം വലരയഭായനി
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ-സനി)  ലപരനികങ്ങഭാലാം  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനച്ച്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനി
ലഭവമഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  275  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട എസ്റ്റേനികമറച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് ഫയര്
&  റസത  സര്വതീസസച്ച്  കേമഭാനഡന്റെച്ച്  ജനറലനിനച്ച്  സമര് പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവനിലടനനിന്നച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്   സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ലബഡനിയടക്ക-കയതടക്ക-സുലവഭാപടവച്ച് കറഭാഡച്ച്

66 (1150) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലലയ കേര്ണ്ണഭാടകേവമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന്ന ലബഡനിയടക്ക-
കയതടക്ക-സുലവഭാപടവച്ച്  കറഭാഡച്ച്  തകേര്ന്നച്ച് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമലഭാതഭായ വസ്തുത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അടനിയനരമഭായനി ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലലയ  കേര്ണ്ണഭാടകേവമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ലബഡനിയടക്ക-കയതടക്ക-സുലവഭാപടവച്ച്  കറഭാഡച്ച്  തകേര്ന്നച്ച്  ഗതഭാഗത കയഭാഗവമലഭാതഭായ വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനിയുലട എസ്റ്റേനികമറച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച് ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ബഭാലകശ്ശേരനി കബപഭാസച്ച്

67 (1151) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല  'ബഭാലകശ്ശേരനി കബപഭാസനി'ലന്റെ അകലനലമന്റെച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിക്കഭാന
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിനച്ച് എലനങനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാ; എങനില് ആയതച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  അകലനലമന്റെച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  അകലനലമന്റെച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന പ്രവൃത്തനിയുലട
ലടണര് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു. 



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            117 

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല മൂരഭാടച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി

68  (1152)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  വടകേരയച്ച്  സമതീപമുള മൂരഭാടച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെ
പണനിക്കച്ച് എത്ര തകേയഭാണച്ച് ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനി  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  റനികവസ്ഡച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  സതീചച്ച്  2016-17-ല്  20  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) എന.എചച്ച്. 17 നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനില് മൂരഭാടച്ച്  പഭാലലാം ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി  നഭാഷണല് കഹകവ
അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇനവ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാരവലാംകകേഭാടച്ച് പുഴയച്ച് കുറുലകേയുള പഭാലലാം

69  (1153)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  നഭാഷണല്  കഹകവയനില്  കേഭാരവലാംകകേഭാടച്ച്
പുഴയച്ച് കുറുലകേ മയനിചയനിലള പഭാലലാം തകേര്ചയനിലഭായ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കദശതീയപഭാത 17-ല് കേഭാരവലാംകകേഭാടച്ച് പുഴയച്ച് കുറുലകേ നനിലവനിലള പഴക്കലാം
ലചേന്ന മയനിചയനിലള പഭാലത്തനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  ഒരു പുതനിയ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നഭാലവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കദശതീയപഭാതഭാ  അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
ഡനി.പനി.ആര്.-ല് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കദശതീയപഭാതഭാ  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന   പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലാം. 



118       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

മഭാകവലനിക്കര കേണനിയൂര് കബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

70 (1154) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  കേണനിയൂര്  കബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
നഭാളനിതവലര ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) മഭാകവലനിക്കര കേണനിയൂര് കബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
രണച്ച് കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  2.30  കകേഭാടനി രൂപയുലട സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  ക്ഷണനിലചങനിലലാം  കേരഭാറുകേഭാര്
ആരുലാംതലന്ന  പലങടക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  കേന്വേകടഷന  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.
എന്നഭാല് ലഭനിച കേന്വേകടഷന അധനികേ നനിരക്കനിലളതഭായതനിനഭാല് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  കേണനിയൂര്  കബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുലട
എസ്റ്റേനികമറനില് ഏറവലാം കൂടതല് ഗഭാവല് ഉപകയഭാഗനിചള നനിരത്തലഭാണച്ച്.  കേകമ്പഭാള
വനിലകയക്കഭാള  വളലര  കുറഞ  നനിരക്കഭാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്  എസ്റ്റേനികമറനിലണഭായനിരുന്നതച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  ലവളലക്കട്ടുള  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  മണ്ണനിനച്ച്
ദഇൗര്ലഭവമുള  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  മണ്ണനിലന്റെ  യഥഭാര്ത  വനിലകയഭാലടഭാപലാം  യഥഭാര്ത
കേണലവയനസുലാംകൂടനി ഉളലപടത്തനി യുക്തമഭായ നനിരക്കച്ച് നനിശ്ചയനിചച്ച് രണഭാഴ്ചയകേലാം സര്ക്കഭാരനില്
സമര് പനിക്കുവഭാന നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതപ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

71 (1155)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  മണ്ഡലത്തനിലല ലചേര്ക്കള-കേലടക്ക,  ബദനിയടക്ക-എത്തടക്ക-
ചേനിന്നനിങഭാര്-ചൂളപദവച്ച്,  മുകളരനിയ-അര്ളപദവച്ച്  എന്നതീ  മൂന്നച്ച്  കറഭാഡുകേള  പുനര്നനിര്മ്മേനി
ക്കണലമന്നച്ച്  ആവശവലപടച്ച്  ബദനിയടക്ക  പനി.ഡബത.ഡനി.  ഓഫതീസനിനച്ച്  മുന്നനില്
ജനങ്ങള സതവഭാഗഹലാം നടത്തനിവരുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതവലര  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഇടലപടഭാത്തതച്ച്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേള എകപഭാഴഭാണച്ച് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴനിയുകേ എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനച്ച്  കവണ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം എകപഭാഴഭാണച്ച് ലഭവമഭാകുകേ; ഓകരഭാ കറഭാഡനിലന്റെയുലാം എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തകേ എത്രയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പത്രവഭാര്ത്ത വഴനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സതവഗഹലാം നടത്തനിവരുന്ന
സമര സമനിതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടവകരഭാടച്ച് ഈ കറഭാഡുകേളുലട പുനര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
എടത്ത നടപടനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  നനിരത്തച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസനില്നനിനലാം ധരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ലചേര്ക്കള-കേലടക്ക  കറഭാഡനിനച്ച്  1-11-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
1502/2016/ലപഭാ.മ.വ. (ക്രമ നമ്പര്  35)  പ്രകേഭാരലാം  20  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ബദനിയടക്ക-എത്തടക്ക-
ചേനിന്നനിങഭാര്-ചൂളപദവച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ഇന ലവസ്റ്റേനികഗഷന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന ബന്ധലപട ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മുകളരനിയ-അര്ളപദവച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിയനര
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി  25-2-2017-ല്
എസച്ച്.ടനി.എഫച്ച്-ല് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കറഭാഡച്ച് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  നനിലവഭാരത്തനില്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാകുന്ന
മുറയച്ച് ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

72 (1156) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  നടനവരുന്ന  വനിവനിധ  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേള (കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള, ലകേടനിടങ്ങള മുതലഭായവ) ഏലതലഭാലാം; ഓകരഭാ
പ്രവൃത്തനിയുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

കദശനിയപഭാത,  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില് നടനവരുന്ന
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള അനുബന്ധലാം-I* ആയുലാം ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില്
വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള അനുബന്ധലാം-II  ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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പത്തനഭാപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മഭാക്കുളലാം
പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

73 (1157) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പത്തനഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സനിതനിലചേയ്യുന്നതലാം കേഭാലപഴക്കലാം
ലകേഭാണച്ച് അപകേടഭാവസയനിലഭായതമഭായ മഭാക്കുളലാം പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി ഇകപഭാള ഏത ഘടലാം വലരലയത്തനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  അടനിയനര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-2-2017-ലല ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) 179/2017/ലപഭാ.മ.വ. ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ടനി
പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  231.20  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  തടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി

74  (1158)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  കൃഷ്ണപുരത്തച്ച്  പണനിതലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി എനഭാലയനലാം ഇനനിയുലാം ഇവനിലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടഭാനുളള  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  എന്നകത്തക്കച്ച്  ഈ
പദതനി നഭാടനിനച്ച് സമര്പനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച് ചുറ്റുമതനില് സഭാപനിചച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് കൃഷ്ണപുരത്തച്ച് പണനിതലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണലാം, എഗനിലമന്റെച്ച് കേഭാലഭാവധനിയഭായ
12-5-2017-നുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം ലഭാന്റെച്ച് കസപനിലാംഗച്ച് മുതലഭായ അനുബന്ധ പണനികേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ശനില്പ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ലപഡല്  കബഭാടനിനുലാം
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കേന്വേകടഷന  ക്ഷണനികക്കണതണച്ച്.  ശനില്പ  നനിര്മ്മേഭാണലത്ത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലലഫന
ആര്ട്സച്ച് കകേഭാകളജനിലല സബ്ജക്ടച്ച് വനിദഗരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്തച്ച് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം
എടക്കുന്നതനിനച്ച് സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഭരണ വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിചച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ആരവങഭാവച്ച്-കേവളപഭാറ-കേഭാരക്കഭാടച്ച് കറഭാഡനിലന്റെ കശഭാചേവഭാവസ

75  (1159)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൂനത്തുറയനില് നനിനലാം ആരവങഭാവച്ച്-കേവളപഭാറ-കേഭാരക്കഭാടച്ച് വഴനി ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
ലപഭാതവഭാള ജലാംഗ്ഷനനിലലത്തുന്ന കറഭാഡനിലന്റെ കശഭാചേവഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  കറഭാ ഡച്ച്  ടഭാര്  ലചേയ്തച്ച്  സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പ്രസസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട
ശുദജല വനിതരണ കുഴല്  മഭാറനിയനികടണതണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
കറഭാഡച്ച്  അഭനിവൃദനിലപടത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഇരനികര്-ബഭാത്തൂര് കറഭാഡച്ച്

76 (1160) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇരനികര്-ബഭാത്തൂര്  കറഭാഡച്ച്  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനികലഭാ  സനി.ആര്.എഫച്ച്.
പദതനിയനികലഭാ ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സനി.ആര്.എഫച്ച്.-ല് ഉളലപടത്തനിലയങനില് എത്ര കകേഭാടനിരൂപയഭാണച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് തകേ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്കതഭാ;  ഇലലങനില്  എനഭാണച്ച്  കേഭാലതഭാമസലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഗതഭാഗത കയഭാഗവമലഭാത്ത ഈ കറഭാഡനിലല ആദവ ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിയനര  റനിപയറനിലാംഗനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  രണച്ച്  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള
അലാംഗതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ;  ഇത  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി സനി.ആര്.എഫച്ച്. സതീമനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  21 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് തകേ.

(സനി)  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
അറകുറപണനിക്കഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  രണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള  എസ്റ്റേനികമറച്ച്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം ഫണനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവമൂലലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനില.

കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം കദശതീയപഭാത

77 (1161) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം കദശതീയപഭാത നഭാല വരനിയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്ന
പദതനിക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  മതീറര്  വതീതനിയനിലഭാണച്ച്  കറഭാഡച്ച്
വനികേസനിപനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി എത്ര ലഹക്റ്റര് ഭൂമനി ഏലറടകക്കണനി
വരുലമനലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം  കദശതീയപഭാത നഭാലവരനിയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
പദതനിക്കച്ച്  M/s.  NATPAC  തയഭാറഭാക്കനിയ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. തനിരുവനനപുരലാം ലലലറച്ച് ലമകടഭാ കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 24 മതീറര്
വതീതനിയനിലഭാണച്ച്  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  6.7543  ലഹക്ടര്  സന്വേകേഭാരവഭൂമനി
ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്  16-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  79/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലലലറച്ച്  ലമകടഭാ  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതച്ച്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് വനിഭഭാവന ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്.

ലലവപനിന-പളനിപ്പുറലാം തതീരകദശപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

78 (1162) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലലവപനിന-പളനിപ്പുറലാം തതീരകദശപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന
ബജറനില് എത്ര തകേയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലവപനിന-പളനിപ്പുറലാം പഭാതയുലട സമഭാനര പഭാതയച്ച് KIIFB മുകഖന ഫണച്ച്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  1-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1502/2016/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം 75 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരുന.
ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  ലസഷവല്  പര്പസച്ച്  ലവഹനിക്കനിളഭായ
കകേരളഭാ  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  മുഖഭാനരലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
KIIFB-യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  കമല് നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയച്ച് മഭാത്രകമ ലടണര് ലചേയ്തച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ഞഭാറയല് വലനിയവടലാം ദന്വേതീപനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

79  (1163)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഞഭാറയല് വലനിയവടലാം ദന്വേതീപനില് ജനിഡ ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിനുകേതീഴനില് നടനവരുന്ന കറഭാഡച്ച്,  കേലങച്ച്  മുതലഭായ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള
തടസലപട്ടുകേനിടക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരവലാം പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എഗനിലമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുന്നതച്ച് എന്നഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിനച്ച് കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിച നല്കേനിയനിട്ടുലണങനില് എത്ര നഭാലളനലാം
എലനഭാലക്ക കേഭാരണത്തഭാലലനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള
തടസലാം മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  രണഭാമലത്ത കേളവര്ടനിലന്റെ  wing wall  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ കേഭാലഭാവധനി  29-5-2016-വലര
ആയനിരുന.
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(സനി) ആദവലാം 28-9-2016 വലരയുലാം തടര്ന്നച്ച് 31-3-2017 വലരയുലാം രണച്ച് തവണ
കേഭാലഭാവധനി  നതീടനികേനിട്ടുന്നതനിനുള അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലലസറച്ച്  മണ്ണനിടച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്
സഹഭായനിക്കുന്ന കറഭാഡച്ച്  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നച്ച്  തടസലപടത്തനിയതനിനഭാലഭാണച്ച്
കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില് പണനി തതീര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.

പളനിപ്പുറലാം കകേഭാണലവന്റെച്ച് ബതീചച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

80 (1164) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പളനിപ്പുറലാം  കകേഭാണലവന്റെച്ച്  ബതീചച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
എത്ര തകേയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനില്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള
തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമനലാം  എഗനിലമന്റെച്ച്
കേഭാലഭാവധനി എന്നച്ച് അവസഭാനനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പളനിപ്പുറലാം  കകേഭാണലവന്റെച്ച്  ബതീചച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
1690 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  തടസങ്ങള  ഒനമനില.  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേരഭാറുകേഭാരനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) 7-12-2016-ല് ലലസറച്ച് കേരഭാറുകേഭാരനച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി
ഉടന  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  എഗനിലമന്റെച്ച്  തതീയതനി  29-11-2016.  എഗനിലമന്റെച്ച്
കേഭാലഭാവധനി (18 മഭാസലാം) 28-5-2018-ല് അവസഭാനനിക്കുലാം.

ആഞനിലനിമൂടച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ വടക്കുഭഭാഗലത്ത കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

81 (1165) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഹരനിപഭാടച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പളനിപഭാടച്ച് ആഞനിലനിമൂടച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ
വടകക്കഭാട്ടുള  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഹരനിപഭാടച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പളനിപഭാടച്ച് ആഞനിലനിമൂടച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ
വടകക്കഭാട്ടുള ലലവപനിനകേഭാടച്ച് പഭാടകശഖരലാം-ടഭാക്ടര് ബണച്ച് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനുള എസ്റ്റേനികമറച്ച്  എലാം.എല്.എ.-എ.ഡനി.എസച്ച്.-ല് ഉളലപടത്തനി ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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ലനടമങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനില് എസച്ച്.എല്.റനി.എഫച്ച്. പദതനി

82 (1166) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലനടമങ്ങഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  എസച്ച്.എല്.റനി.എഫച്ച്.

പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  എത്ര  തകേ  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  അനുവദനിച

എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലനടമങ്ങഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില് എസച്ച്.എല്.റനി.എഫച്ച്.

പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയ 25 പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*

ലവഞഭാറമൂടച്ച്-ആറനിങ്ങല് കറഭാഡച്ച്

83 (1167) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലവഞഭാറമൂടച്ച്-ആറനിങ്ങല് കറഭാഡച്ച് കദശതീയപഭാതയനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില് ഉളലപടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയപഭാതയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനു  കവണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ലവഞഭാറമൂടച്ച്-ആറനിങ്ങല് കറഭാഡച്ച് കദശതീയപഭാതയനില് ഉളലപടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കറഭാഡച്ച് കദശതീയപഭാതയനില് ഉളലപടത്തുന്ന കേഭാരവലാം നനിലവനില്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കദശതീയപഭാതയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല

ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലല ഡനിവനിഷനുകേള

84 (1168) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്

തലന്ന രണ്ടുലാം മൂനലാം ഡനിവനിഷനുകേള ഉളപടന്നതനിനഭാല് ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം മറ്റുലാം

ഉണഭാകുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലലാം  നനിലവനില്  എത്ര  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  കേതീഴനിലഭാണച്ച്

വരുന്നതച്ച്  ;  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിനച്ച്

മുകന്നഭാടനിയഭായനിട്ടുള മറച്ച് നടപടനി ക്രമങ്ങളക്കുലാം വളലരയധനികേലാം പ്രയഭാസമുണഭാകുന്നതനിനഭാല്

ഒരു നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ഒരു ഡനിവനിഷനച്ച് കേതീഴനില് ആക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള മകഞരനി കറഭാഡ്സച്ച് ഡനിവനിഷന,

ലകേടനിടങ്ങള മലപ്പുറലാം ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച് ഡനിവനിഷന, നഭാഷണല് ലലഹകവ കറഭാഡുകേള

മലപ്പുറലാം നഭാഷണല് ലലഹകവ ഡനിവനിഷന എന്നനിവയുലട കേതീഴനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിച

വരുന്നതച്ച്.  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ഒരു  ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലല പ്രതനിമഭാസ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടച്ച്

85 (1169) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്നനിന്നച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലല  ലകേടനിടലാം,  കറഭാഡുകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം,  ഇലകനിക്കല്  എന്നതീ  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  2017  ജനുവരനിയനില്

അയച  പ്രതനിമഭാസ  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  (നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം

അടനിസഭാനത്തനില്) ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രതനിമഭാസ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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പഭാലത്തനിലന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനച്ച് ഭൂമനി

86 (1170) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല കേണ്ണങഭാടച്ച്-ലഎലനറച്ച് പഭാലത്തനിലനറ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലനറ നനിജസനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ലസനറച്ച് ഭൂമനിയഭാണച്ച് അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനഭായനി ഏലറടകക്കണതഭാ
യനിട്ടുളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിലനറ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനച്ച്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ കേളക്ടര് തലത്തനില് ലനകഗഭാസനികയഷന പര്കചസച്ച് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; സലലാം ഉടമകേള സലവനില അലാംഗതീകേരനിചച്ച് സമ്മേതപത്രലാം നലനികയഭാ;
ആലരലഭാമഭാണച്ച്  സമ്മേതപത്രലാം  ലഭവമഭാകക്കണതഭായനിട്ടുളതച്ച്;  ജനിലഭാതലത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള വനിലയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സലമുടമകേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലനി  സലലാം ഏലറടത്തച്ച്  അകപ്രഭാചച്ച്
കറഭാഡനിലനറ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ബനിഡ്ജച്ച് വര്ക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  കതവര ഭഭാഗത്തച്ച് അകപ്രഭാചച്ച്
കറഭാഡച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുളതലാം  കേണ്ണങഭാടച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതലാം ആണച്ച്. 

(ബനി) 77.392 ലസന്റെച്ച്

(സനി)  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ലലവല് ലഫയര് വഭാലന്യൂ കേമ്മേനിറനി കചേര്ന്നച്ച് സലവനില അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
2.83  കകേഭാടനി  രൂപ മതനിപച്ച്  വരുന്ന സലലാം ഏലറടക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
നടനവരുന.

(ഡനി)  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തലത്തനില്  ലനകഗഭാസനികയഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച. രണ്ടുകപര് സമ്മേതപത്രലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. ആര്.എഫച്ച്. മലാംഗള -S/o. സുനരലാംസച്ച്

2. സനി.ലകേ. ജനിനന -S/o. കകേശവന

3. റനിഷനി.
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എന്നതീ  മൂനകപര്  സമ്മേതപത്രലാം  നല്കകേണതണച്ച്.  ഡനി.എല്.എഫച്ച്.സനി.

അലാംഗതീകേരനിച തകേ തഭാലഴപറയുന :

പുരയനിടത്തനിനച്ച് ലസന്റെനിനച്ച് - 600715 രൂപ

നനിലലാം നനികേത്തനിയ പുരയനിടത്തനിനച്ച് - 298883 രൂപ

നനിലത്തനിനച്ച് - 239109 രൂപ

(ഇ)  2.83  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  ലലറര്  ഓഫച്ച്  ലക്രഡനിറനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്

തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  ആയതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന മുറയച്ച്  റവനന്യൂ

വകുപനിനച്ച് തകേ ലലകേമഭാറനി സലലാം ഏലറടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് നനിയമനലാം

87  (1171)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡ്സച്ച്

ലസക്ഷനനിലലാം  ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച്  ലസക്ഷനനിലലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  ഇല

എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിൽ  കൂടതല്  മരഭാമത്തു  പണനികേള  നടക്കുന്നതനിനഭാൽ  പ്രസ്തുത

സഭാപനങ്ങളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാലര  എകപഭാള  നനിയമനിക്കുലമന്നച്ച്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്

ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല് റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള

നനിയമനത്തനിനഭായനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിടനില.  അതനിനുമുമ്പച്ച്  സലലാംമഭാറലാം  മുകഖന

നനിയമനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്ന കേഭാരവവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.

ഉടനതലന്ന ഇരുന്നൂറനികലലറ ഒഴനിവകേളനികലയച്ച് നനിയമന ഉപകദശലാം ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം

നല്കുലമന്നച്ച് ബഹുമഭാനലപട ലചേയര്മഭാന തലന്ന വകുപ്പുമനനിലയ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനുള പദതനികേള

88 (1172) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കനഭാര്ത്തച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് വകേയനിരുത്തനിയ പദതനികേളുലട കപരുലാം ഓകരഭാ പദതനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതങനിലലാം  പദതനികേളനില് നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിടനിലലങനില്  പദതനിയുലട
കപരുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില്  2016-17  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കനഭാര്ത്തച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്
വകേയനിരുത്തനിയ  പദതനികേളുലട  കപരുലാം,  ഓകരഭാ  പദതനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലട പടനികേയുലാം അനുബന്ധലാം  1* ആയുലാം ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 2 ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് ബഡ്ജറനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള
മറച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനില് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  തഭാമസലാം  കനരനിടന്ന  പദതനികേളുലട  കപരുലാം  ഓകരഭാ  പദതനികേളുലട
കേഭാരണങ്ങളുലാം അടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബന്ധലാം 3 ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപ്പുകേളക്കച്ച് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം

89  (1173)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പദതനിയുലട പ്രഭാധഭാനവവലാം വര്ഷങ്ങളഭായുള ജനങ്ങളുലട അഭവര്തനയുലാം
മഭാനനിചച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് ചേനില പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം ബജറനില്
തകേയുലാം വകേയനിരുത്തുകമ്പഭാഴുലാം സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഉളതഭായനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കുറവഭാടനി  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ബജറനില്  പത്തച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വയനിരുത്തനിയനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനി
ഇനനിയുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി)  പ്രസസ്തുത കബപഭാസനിലന്റെ കുലറ ഭഭാഗലാം ലനല്പഭാടങ്ങളനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്നതഭാണച്ച്

പദതനിക്കച്ച് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന്നലതന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  തടസലപട്ടു  നനില്ക്കുന്ന  കുറവഭാടനി  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ;പദതനി

പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നകത്തക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി സലലാം പരനികശഭാധന

നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കബഭാക്കച്ച് നമ്പര് 125-ല് ഉളലപട 3, 4, 5 എന്നതീ നമ്പരുകേളനിലഭായനി

സൂചേനിപനിച  പ്രകദശലാം  നനിലവനിലള  തണ്ണതീര്ത്തട  ഡഭാറഭാബഭാങനില്  ഉളലപട

സലങ്ങളഭാലണന്നച്ച്  മനസനിലഭാക്കുവഭാന  കേഴനിഞ.  എന്നഭാല്  ഇഇൗ  പ്രകദശങ്ങളനില്

കേഴനിഞ  20  വര്ഷത്തനിനുലാം  30  വര്ഷത്തനിനുലാം  ഇടയനില്  പ്രഭായമുള  ലതങ്ങുകേളുലാം

കേവങ്ങുകേളുലാം കൃഷനി ലചേയവരുന്നതഭായുലാം  2008-നുമുമ്പച്ച് നനികേത്തനിയ സലമഭാലണനലാം

സമനിതനിക്കച്ച്  കബഭാധവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  ഇനനി  ബകയഭാലലഡകവഴനിറനി

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയച്ച്  സമര്പനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തടര്നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പളനിക്കഭാമണ്ണടനി

പഭാലവലാം അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡുലാം

90 (1174) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പളനിക്കഭാമണ്ണടനി പഭാലവലാം അകപ്രഭാചച്ച്

കറഭാഡുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സലലമടപച്ച്  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലറടത്ത  മുഴുവന  സലങ്ങളുലാം  നനികേത്തുന്നതനിനുളള  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ഇതനിനകേലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലകമലറടപച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാലലാം  പണനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം

അവകശഷനിക്കുന്ന തടസങ്ങള എലനഭാലക്കലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പളനിക്കഭാമണ്ണടനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  Stimulus Package
Budget 2009-ല് ഉളലപടത്തനി 315 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി 14-8-2009-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്. 1185/09/PWD  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സര്കവയുലാം
മണ്ണുപരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനിയനിരുന.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ജനറല്  ഡനിലലസന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലത്തനിനഭാവശവമഭായ സലലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായനി അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിചച്ച് കേലകേള സഭാപനിച.  സലലാം ഉളലപട നനിലലാം നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് പുനര് സര്കവയനില് കുകറ നനിലലാം കൂടനി അതനിര്ത്തനി കേലനില്
ഉളലപടനിട്ടുളതഭായനി  റവനന്യൂ അധനികൃതര് അറനിയനിച.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കൃഷനി വകുപനിലന്റെ അനുമതനി കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

91 (1175) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വര്ദനിചവരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  സന്വേതീകേരനിചവരുന്ന  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡുകേള  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനി  കേചവടലാം
നടത്തനിവരുന്നതച്ച് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷയച്ച് തലന്ന ഭതീഷണനിയഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള  കേകയറങ്ങള  യഥഭാസയമലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അവ
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കറഭാഡുകേലള  അപകേടരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരളത്തനിലടനതീളമുള എലഭാ കറഭാഡുകേളുലടയുലാം സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ പദതനി പദതനികയതര ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് അപകേട സഭാധവതഭാ കമഖലകേളനില് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനിചവരുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  പുതതഭായനി  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  355  അതതീവ
അപകേടകമഖലകേള  (ബഭാക്കച്ച്  കസഭാടച്ച്)  കേലണത്തുകേയുലാം  അവ  നനിവഭാരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുള
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പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷനിതതന്വേത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം,  ആഭവനരലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.
കദശതീയപഭാതകേളനില് തടര്ചയഭായനി അപകേടലാം നടക്കുന്ന സലങ്ങള ബഭാക്കച്ച് കസഭാടച്ച്
ആയനി  കേണ്ടുലകേഭാണച്ച് പഠനലാം നടത്തനി കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിവരുന.
റമ്പനിള സ്ട്രേനിപച്ച്, ബനികങഴച്ച് ലലലറച്ച്, ആവശവമഭായ മുന്നറനിയനിപച്ച് കബഭാര്ഡുകേള മുതലഭായവ
സഭാപനിക്കഭാറുണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തനി  അതനിനനുസരനിചച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്
കസഫനി എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  സമയഭാസമയങ്ങളനില്
അറകുറപണനികേള നടത്തനി സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിതയഭാത്ര ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള
ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനിയുലാം ബന്ധലപട എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാലര
ലലഹകവ അകതഭാറനിറനിയഭായനി നനിയമനിചലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  3-9-2016-ലല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  63/2016/
ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര
സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി കകേരള ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനി
ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നഭാഷണല്
ലലഹകവയുലാം  കസ്റ്റേറച്ച്  ലലഹകവയുലാം  പ്രധഭാന  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  1999-ലല  കസ്റ്റേറച്ച്
ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച് (ലസക്ഷന 3) പ്രകേഭാരമുള കഹകവയഭായനി പ്രഖവഭാപനിചച്ച്
സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണ്ടുലാം  ടനി  കേഭാരവങ്ങളുലട  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  എന.എചച്ച്-ലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളുലട  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്
(എന.എചച്ച്.)-കനയുലാം, കസ്റ്റേറച്ച് ലലഹകവയുലടയുലാം പ്രധഭാനലപട ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
അകതഭാറനിറനിയഭായനി എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്  (ആര്&ബനി.)-കയയുലാം  1999-ലല കസ്റ്റേറച്ച്
ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടച്ച്  (ലസക്ഷന 4)  പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
ടനി  ഉത്തരവകേള  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലഭാ
എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലചേങ്ങന്നൂര്-പനളലാം ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി. കറഭാഡനിലല 
അപകേട നനിയനണലാം

92 (1176) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേങ്ങന്നൂര്-പനളലാം  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.
കറഭാഡനില് ആഞനിലനിചവടച്ച് ജലാംഗ്ഷനനില് അപകേടങ്ങള പതനിവഭാകുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആഞനിലനിചവടച്ച്  ജലാംഗ്ഷനനിലല  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  പ്രതനികരഭാധ
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില്
അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില്  ലചേങ്ങന്നൂര്  ആഞനിലനിചവടച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്  വളവലാം
കബകറഭാഡുകേളുലാം  ഉളതനിനഭാല്  അപകേടസഭാധവത  കൂടതലഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ആഞനിലനിചവടച്ച് ജലാംഗ്ഷനനില് അപകേടലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കനഭാണ
ഓവര്കടക്കനിലാംഗച്ച്  ഡബനിള  ലസന്റെര്  ലലലന  സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങള  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

പയന്നൂരനില് കകേഭാടതനി സമുചയലാം

93 (1177) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പയന്നന്നൂരനില് കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനി ലഭവമഭാകണഭാ
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  ലഭവമഭാലണങനില്  പ്രസസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി  സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതച്ച്
ഘടലാം വലരയഭായനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലള മുനസനിഫച്ച് കകേഭാടതനി ലകേടനിടലാം ലപഭാളനിചമഭാറനി പയന്നൂര് കകേഭാടതനി
സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കഭാലമന്നച്ച്  കകേഭാടതനി  അധനികേഭാരനികേള
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന മുറയച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മനയല്ചേനിറ കേലങച്ച് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

94 (1178)  ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ കറഭാഡനില് ലപരുന്നയുലട പടനിഞഭാറച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്
''മനയല്ചേനിറ  കേലങച്ച്''  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാനുള നടപടനി  ഇകപഭാള ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കജഭാലനിക്കച്ച് മുനപച്ച് ലടണര് വനിളനിചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലടണര് അനുസരനിചച്ച്  പണനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കേലങനിനച്ച് വടക്കു വശത്തച്ച് വലന്നത്തുന്ന,  നഗരമദവത്തനിലൂലടയുള
ആവണനികത്തഭാടനിലല  ലവളലാം  ഇകപഭാഴുള  കേലങനില്  കൂടനി  ഒഴുകേനികപഭാകുന്നതനിനച്ച്
സഇൗകേരവലാം ഇലഭാത്തതലകേഭാണച്ച് ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന
കേലങനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയനരമഭായനി നടത്തുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ കറഭാഡനില് ലപരുന്ന ഭഭാഗത്തച്ച് മനയല്ചേനിറ
കേലങച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 59,57,769 രൂപയച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി രണച്ച് പ്രഭാവശവലാം
ലടണര് ലചേയ്ലതങനിലലാം പ്രവൃത്തനി നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാര് ആരുലാം രലാംഗത്തച്ച്
വന്നനിടനില. സമതീപപ്രകദശലത്ത പഭാലത്തനിലന്റെ അകപ്രഭാചകേള ക്രമഭാതതീതമഭായനി തഭാഴതച്ച്
ശദയനില്ലപടതലകേഭാണച്ച് മണ്ണച്ച്  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ഡനി)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ  കറഭാഡച്ച്  കദശതീയപഭാതയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം മണ്ണച്ച്  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല വളക്കടവച്ച് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

95 (1179) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല വളക്കടവച്ച് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  വളക്കടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ ബലക്ഷയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച്  പത്ര മഭാധവമങ്ങളനില്
വന്ന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലനലഭാലാം  അടനിയനര
നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വളക്കടവച്ച്  പഭാലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയനര നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  ലഭാന്റെച്ച്  അകേന്വേനിസനിഷന  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വളക്കടവച്ച്  പഭാലലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  സലലാം  ഏലറടത്തച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനിയുള
പുതക്കനിയ റനികേന്വേനിസനിഷന റവനന്യൂ വകുപനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പുതനിയ പഭാലത്തനിനുകവണനി
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നനിലവനിലള  2011-ലല ഡനിലലസന നനിബന്ധനകേളുലാം പുതനിയ ഇനലഭാന്റെച്ച്  നഭാവനികഗഷന
നനിബന്ധനകേളുലാം  നനിലവനിലള  സലപരനിമനിതനികേളുലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച് ഡനിലലസന വനിഭഭാഗലാം പുതനിയ രൂപകേലന ലചേയവരനികേയഭാണച്ച്.  ആവശവമഭായ
സലവലാം പുതക്കനിയ ഡനിലലസനുലാം ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവണ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. നനിലവനിലള വളക്കടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ സനിതനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബന്ധലപട ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലാം ഡനിലലസന വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലാം സലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ ബലക്ഷയലാം പരനിഗണനിചച്ച് ഗതഭാഗത നനിയനണത്തനിനച്ച്
ആവശവമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  എന്നഭാല്
സലവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനില.  ഇക്കഭാരവലാം
ഉന്നത ഉകദവഭാഗസരുലാം ജനിലഭാ  കേളക്ടറുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  വളക്കടവച്ച്
പഭാലത്തനില് കൂടനിയുള വഭാഹനങ്ങള ലപഭാന്നറ പഭാലലാം വഴനിയഭാണച്ച് തനിരനിഞ കപഭാകകേണതച്ച്.
എന്നഭാല്  ടനി  കറഭാഡനിലന്റെ  നവതീകേരണപ്രവൃത്തനികേള  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട അദവക്ഷതയനില് സലലാം എലാം.എല്.എ., ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് ഉകദവഭാഗസര്,
മറച്ച് ജനപ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവരുലട ഒരു കയഭാഗലാം ഉടലന വനിളനിച കചേര്ക്കുന്നതഭാണച്ച്.
കമല് പറഞ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തതീരുന്ന മുറയച്ച് വഭാഹനഗതഭാഗത
നനിയനണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  പഭാലലാം പുതക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കരുലതന്ന നനിലപഭാലടടക്കുന്ന
ശക്തനികേള ഉണഭായതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭായനിടനില. 

(സനി)  പുതനിയ പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനികസനുലാം സലവലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പഭാലലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.

കുനമലാംഗലലത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്

96 (1180) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഭാഷണല്  കഹകവ  212-ലല  മുഖവ  ജലാംഗ്ഷനഭായ  കുനമലാംഗലലത്ത

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  തതീരകദശ  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന

കറഭാഡ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ബനിഡ്ജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന സഭാദവതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇത സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഘടമഭായനി പടനനിലലാം മുതല് ഉകണഭാടനിക്കടവച്ച്

വഴനി പണഭാരപറമ്പ പഭാലലാം വലരയുള കറഭാഡച്ച് പരനിഷ്കരനിചച്ച് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കഭാന

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുനമലാംഗലത്തച്ച്  പണഭാരപറമ്പച്ച്-ഉകണഭാടനിക്കടവച്ച്  ലലബപഭാസനിലന്റെ
സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തുവഭാന  കറഭാഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ബനിഡ്ജസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷലന ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കേണസളടന്റെനിലന
നനിയമനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേലളടത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

97  (1181)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ
ബഡ്ജറച്ച് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള മരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഡനി.  പനി.  ആര്.  സമര്പനിചനിട്ടുളതച്ച്;
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നഭാളനിതവലരയുള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കദശതീയപഭാതയച്ച്  സമഭാനരമഭായനി  കേരുനഭാഗപളനിയനില്  കബപഭാസച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയുലട നനിലവനിലല അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്  തഭാലഴപറയുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഡനി.പനി.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ചേനിറ്റുമൂല-മഭാലകമല് കറഭാഡച്ച് 0/000 മുതല് 6/000 വലര - 3.99 കകേഭാടനി
രൂപ

2. പഴയ കദശതീയപഭാത ഓചനിറ കറഭാഡച്ച് - 2.31 ലക്ഷലാം രൂപ 

ആലലാംകേടവച്ച്-പദ്മനഭാഭന ലജടനി കറഭാഡച്ച് 0/000 മുതല് 4/300 വലര 3.235 കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായുള നടപടനികേള
നടനവരുന. ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനില്

1. നമ്പര്  64,  കപജച്ച്  6-കേരുനഭാഗപളനി  അയണനികവണനിക്കുളങ്ങര
വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം-ബന്ധലപട വകുപനില്നനിന്നച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിടനില.
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2. നമ്പര്  165,  കപജച്ച്  29,  മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന കേരുനഭാഗപളനി-
അറകുറപണനികേള-ബന്ധലപട  വകുപനില്  നനിന്നച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനികക്കണതണച്ച്.

മഭാതനിരപനിളനി-കകേഭാഴനിപനിളനി ലലബപഭാസച്ച്

98 (1182) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപട എന.എചച്ച്.
49 (പുതനിയ 85)മഭാതനിരപനിളനി കേനി.മതീ.238/0 മുതല് 243/0 കകേഭാഴനിപനിളനി വലരയുള
കബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ലലബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനിയുള  ഡതീലറയനില്ഡച്ച്
കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  ലലബപഭാസനിലന്റെ  രൂപകരഖയ്ക്കുള  അനുമതനി  ലഭനിചച്ച്  ഫണച്ച്
ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട-ലകേഭാടകേര-കേനകേമല-അതനിരപനിളനി കറഭാഡച്ച്

99  (1183)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട-ലകേഭാടകേര  കസ്റ്റേറച്ച്  കഹകവയുമഭായനി
ബന്ധനിപനിചച്ച് ലകേഭാടകേര-കേനകേമല-അതനിരപനിളനി കറഭാഡച്ച് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി
ഉകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദ  സഞഭാരകമഖലയഭായ കേനകേമലയുലടയുലാം  അതനിരപനിളനിയുലടയുലാം
വനികേസനത്തനിനഭായനി പ്രസസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനച്ച് മുനഗണന നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട-ലകേഭാടകേര  കസ്റ്റേറച്ച്  ലലഹകവയുമഭായനി
ബന്ധനിപനിചച്ച്  ലകേഭാടകേര-കേനകേമല-അതനിരപനിളനി  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് പദതനികേളനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കുണന്നൂരനില് ലലഫ ഓവര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള

100 (1184) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലത്ത  കുണന്നൂരനില്  കദശതീയപഭാതയനില്  നനിലവനിലള
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കഫ ഓവറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാഷണല്  കഹകവ  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  കുണന്നൂര്  കഫ  ഓവര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം ലലവറനില,  കുണന്നൂര് ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലല കമല്പഭാലങ്ങള
കദശതീയപഭാതയനില് വരുന്നതലകേഭാണച്ച്  എന.എചച്ച്.എ.ലഎ.  തലന്ന അവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) 20-10-2016-ലല സര്ക്കഭാര് കേത്തച്ച് നമ്പര് 788/സനി3/16/  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം എന.എചച്ച്.എ.ലഎ തലന്ന ലലവറനില, കുണന്നൂര് കമല്പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്. 25-11-2016-ലല കദശതീയപഭാത അകതഭാറനിറനിയുലട
കേത്തച്ച് നമ്പര് എന.എചച്ച്.47/2016/91522  മറുപടനിപ്രകേഭാരലാം കഫഓവറുകേള കകേരള
സര്ക്കഭാര് ലചേലവനില് നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നച്ച് ആവശവലപടനിരുന. വതീണ്ടുലാം കകേരള സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല ഗതഭാഗത വകുപച്ച്  മനനിക്കച്ച് അയച കേത്തനിലൂലട കുണന്നൂര്,  ലലവറനില
ലലഫഓവര്  കൂടഭാലത  ഇടപളനി  മുതല്  അരൂര്  വലരയുള  ലലബപഭാസനിലന്റെ
നവതീകേരണപ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുവഭാന  ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  തടര്
കേത്തുകേള മുകഖനയുലാം കനരനിട്ടുലാം കകേന്ദ്രമനഭാലയവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് വരുന.  എന്നഭാല്
നഭാളനിതവലര അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.  എന.എചച്ച്.എ.ലഎ.  അവ നനിര്മ്മേനിചനിലലങനില്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  2017
ലഫബ്രുവരനി 23-നച്ച് ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണ്ണറുലട നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് ഇഇൗ
രണച്ച് കമല്പഭാലങ്ങളുലാം പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണച്ച്. 2017-18-ലല ബഡ്ജറച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
ഉളലപടത്തഭാന  മരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  ധനകേഭാരവ  വകുപനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തലന്നയഭാണച്ച് തതീരുമഭാനലാം. അടങല് തകേ 213 കകേഭാടനി രൂപ.
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ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേളനില് പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. ലചേലവഭാക്കനിയ തകേ

101 (1185) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഞഭായത്തനിലന്റെ
ആസനി രജനിസ്റ്റേറനില്ലപട ഏലതങനിലലാം ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള പനി.ഡബത.ഡനി. നവതീകേരനി
ചനിരുകന്നഭാ; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുലട  പൂര്ണ്ണ  വനിവരലാം  (ലചേലവഭാക്കനിയ  തകേ
ഉളലപലട) വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പഞഭായത്തനിലന്റെ
ആസനി  രജനിസ്റ്റേറനില്ലപട  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില.

ലപരനിനല്മണ്ണ കേഭാടനിക്കടവച്ച് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

102 (1186) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപരനിനല്മണ്ണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട കേഭാളനിക്കടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഈ പ്രകദശവഭാസനികേളക്കച്ച് വളലര ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനിരനിക്കുലമന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാളനിക്കടവച്ച് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  NABARD-RIDF-XXII  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി  തതന്വേത്തനിലള ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്നഭാണച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതച്ച്;

(സനി) ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചച്ച് ഇത്രകേഭാലമഭായനിട്ടുലാം
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കഭാത്തലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബന്ധലപടവര്ക്കച്ച്  അടനിയനര  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) G.O.(Rt) No. 546/2016/PWD dated 3-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  NABARD
RIDF XXII-ല് ഉളലപടത്തനി തതന്വേത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ആവശവമഭായ മുഴുവന ഭൂമനിയുലാം ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിടനില. ഭൂമനിയനിലഭാലത റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കരുലതന്നഭാണച്ച് നനിലവനിലള
ചേടലാം.

(ഡനി)  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകുന്നമുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

കുടനിലയഭാഴനിപനിച കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ

103 (1187) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേകചരനിപടനി  മുതല്  പഷ് ണനികത്തഭാടച്ച്
പഭാലലാം വലര കറഭാഡച്ച് വതീതനി കൂടനി പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കുടനിലയഭാഴനിപനിച കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാലമകന്നറനിരുന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ നല്കുന്നതനില് കനരനിടന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ തകേ എന്നകത്തക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേകചരനിപടനി  മുതല്
പഷ്ണനികത്തഭാടച്ച് പഭാലലാം വലര കറഭാഡച്ച് വതീതനികൂടനി പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഏലറടത്ത
ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  ഭൂമനിയുലടയുലാം  മുഴുവന  തകേയുലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  റവനന്യൂ
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില് ലകേടനിലവച തകേയനില് നനിനലാം ലകേഭാടത്തു കേഴനിഞതഭാണച്ച്.  വഭാടകേക്കഭാരഭായ
കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കകേണ  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില എന്ന വനിവരമഭാണച്ച് തഹസനില്ദഭാര്,  ലഭാന്റെച്ച് അകേന്വേനിസനിഷന  (ജനറല്),
കേഭാക്കനഭാടച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുളതച്ച്.

ലനടമ്പ്രക്കഭാടച്ച്-വനിളക്കുമരലാം പഭാലലാം

104 (1188) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അരൂര്-കചേര്ത്തല മണ്ഡലങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്ന ലനടമ്പ്രക്കഭാടച്ച്-വനിളക്കുമരലാം
പഭാലത്തനിനച്ച് 2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടു
ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതനിലനറ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; ഇലങനില് ആയതനിലന്റെ നടപടനി ഏത
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ) 30 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി)   31-10-2016-ലല  G.O.(Rt)  No.1496/2016/PWD  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  KIIFB  പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി  30  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച
വരുന. പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല പൂവലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

105 (1189) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല  പൂവലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതമൂലലാം ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അടനിയനരമഭായനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേൾ സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പഭാലത്തനിലന്റെ തകേര്ന്ന അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിലന്റെയുലാം പഭാര്ശന്വേഭനിത്തനിയുലടയുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ രൂപകേലന പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കേഞനിക്കുഴനിയനില് ലലഫ ഓവര്

106 (1190) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനഭാല് ശന്വേഭാസലാം മുട്ടുന്ന കകേഭാടയലാം പടണത്തനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലകേ.  ലകേ.  കറഭാഡനില്  കേഞനിക്കുഴനിയനില്  ലലഫ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള
ലടണര് നടപടനികേള പൂർത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ക്കച്ച്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയവയനികന്മലള  അനനര  നടപടനികേളുലട
ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  അനുഭവലപടന്ന  കകേഭാടയലാം  പടണത്തനിലല
കേഞനിക്കുഴനിയനില്  590  മതീറര്  ലലദര്ഘവത്തനിലലാം  7.5  മതീറര്  വതീതനിയനിലലാം  ഒരു
കഫഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  30.71  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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4-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1804/2015/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച് നഭാഷണല് ലലഹകവ വനിഭഭാഗലാം  (ലസനടല് സര്ക്കനിള)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം
1-10-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1349/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ലടണര്
നടപടനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കഫഓവറനിലന്റെ അകപ്രഭാചച്ച്
കറഭാഡനിനുള സലലാം ലഭവമഭായനിടനില.  ആയതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനിയുലട കേരഭാര് നല്കേനിയനിടനില.
പദതനിക്കഭാവശവമഭായ ഫണനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനിലല ഇ-കപലമന്റെച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

107 (1191) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനിലല  ഇ  കപലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പഠനകമഭാ പ്രകതവകേ ഒരുക്കങ്ങകളഭാ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫയലനിലാംഗച്ച്  ഷതീറച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്ത്തഭാന  ആകലഭാചേനയുകണഭാലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലലസബര്  കമഖലയനില്  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖകേളക്കച്ച്  സുരക്ഷനിതതന്വേലാം
ഉകണഭാ; ഇതനിനഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) രജനികസ്ട്രേഷന നടക്കുന്നതനിനച്ച് മുനപച്ച് രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസച്ച് ഇഇൗടഭാക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ആധഭാരലമഴുത്തച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച്  സന്വേതനമഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ആകലഭാചേനയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. രജനികസ്ട്രേഷന, ടഷറനി എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലാം NIC-യുലാം സലാംയുക്തമഭായനി
പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി പരതീക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില്
രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസച്ച് ഓണലലലനഭായനി ഒടക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഫയലനിലാംഗച്ച് ഷതീറച്ച് സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന വകുപച്ച് ആകലഭാചേനിചനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ലവബ്ലലസറ്റുകേള/
ലവബച്ച്  ആപനികക്കഷനുകേള  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ലഎ.ടനി.  മനിഷലന്റെ  കനതൃതന്വേത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന രണച്ച് കസ്റ്റേറച്ച് ഡഭാറഭാ ലസന്റെറുകേളനിലഭായനി കഹഭാസ്റ്റേച്ച് ലചേയ്തനിരനിക്കുന. ഇഇൗ
ലവബച്ച് ലലസറ്റുകേള/ലവബച്ച് ആപനികക്കഷനുകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
അതവഭാധുനനികേ സുരക്ഷഭാ സഇൗകേരവങ്ങള ഡഭാറഭാ ലസന്റെറനില് സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  സബച്ച് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഒഭാഫതീസുകേളനിലല കസവനങ്ങള സുഗമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സബച്ച് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷനുകേളക്കച്ച് ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  രജനികസ്ട്രേഷന  നടത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ആധഭാരത്തനിനഭായനി
കടഭാക്കണ എടക്കുന്ന കവളയനില് ബന്ധലപട  ആധഭാരത്തനികന്മല് ഒടകക്കണ ഫതീസച്ച്
വനിവരങ്ങള മുനകൂടനി അറനിയുന്നതനിനുള സഇൗകേരവലാം പ്രഭാബലവത്തനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ
രതീതനിയനില്  കേണക്കഭാക്കുന്ന ഫതീസുകേള  ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്  മുഖഭാനരലാം  ഒടക്കനിയകശഷലാം
ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള ഒടക്കുന്ന വനിവരങ്ങള സബച്ച് രജനിസ്ട്രേഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കവളയനില് ഫതീസുകേള അപരവഭാപമഭാലണന്നച്ച് കബഭാധവലപടന്നപക്ഷലാം
ആധഭാരകേക്ഷനികേകളഭാടച്ച്  കുറവച്ച്  തകേ  കൂടനി  അടയ്ക്കുവഭാന  ആവശവലപടകേയുലാം  ഇങ്ങലന
ബന്ധലപട  ആധഭാരത്തനിലന്റെ  ഫതീസനിനത്തനിലള  മുഴുവന  തകേയുലാം  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്
ഒടക്കനി വനിവരലാം കബഭാധവലപടകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച് ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ഇ)  ഇല.

മുദ്രപത്രങ്ങളുലട ലഭവതക്കുറവച്ച്

108 (1192) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുദ്രപത്രങ്ങള ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കകേഭാടയലാം പടണത്തനില് രജനികസ്ട്രേഷന
നടക്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വരുമഭാനലാം ഗണവമഭായനി കുറയ്ക്കുവഭാന ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്
എന്നച്ച് മനസനിലഭാക്കനി ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനിലയഭാനലാം വന്നനിടനില.

(ബനി)  സ്റ്റേഭാമ്പനിലന്റെ  വനിലയച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വരുമഭാനലാം  കുറയുലാം.  സ്റ്റേഭാമ്പച്ച്
നനികുതനി ധനകേഭാരവ വകുപഭാണച്ച് ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

ഫകറഭാക്കച്ച് ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം

109 (1193) ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   സനി  .    മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഫകറഭാക്കച്ച്  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലത്തനിലനറ  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ആയതനിലനറ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ഫകറഭാക്കച്ച് കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  10-11-2011-ലല ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്

1551/2011/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  1547  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിനുകവണനിയുള സലലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനുള ആലകേ 37 കപരനില് 28 കപരുലട

ഭൂമനി  ഇതവലര  ഏലറടത്തു.  ബഭാക്കനിയുള  9  കപരുലട  സലലാം  ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ടനി  കമല്പഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജനസനിയഭായ  RBDCK

സമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  1901.55  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പുതക്കനിയ  എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെ

അനുമതനിക്കഭായുള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

കുണഭായനികത്തഭാടച്ച് ലറയനില്കവ അണര് ബനിഡ്ജച്ച്

110 (1194) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുണഭായനികത്തഭാടച്ച്,  ലറയനില്കവ  അണര്

ബനിഡ്ജച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ലറയനില്കവയുലട

അനുമതനി  ലഭനിച  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  (ലഡകപഭാസനിറച്ച്  വര്ക്കച്ച്)  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിച വരുന.

അദവഭാപകേര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം

111  (1195)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടതീകചഴച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂട്ടുകേളനില്  (ടനി.ടനി.ഐ)

എന.സനി.ടനി.ഇ. മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കയഭാഗവതയനിലഭാത്തവര് പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്ന സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില് എനഭാണച്ച് ഈ സനിതനിവനികശഷത്തനിനച്ച്

കേഭാരണലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എന.സനി.ടനി.ഇ. ചേടപ്രകേഭാരമുള ലസഷവല് റൂള നനിലവനിലകണഭാ; ഇലലങനില്

എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്  നഭാളനിതവലരയഭായനി  ലസഷവല്  റൂള  രൂപതീകേരനിക്കഭാത്തലതന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ടകയഭാഗവതകേളനിലഭാത്ത  പല ടനി.ടനി.ലഎ.കേളുലാം  കകേഭാഴച്ച്  നടത്തുന്ന
സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലകണഭാ; എങനില് ഇതച്ച് വനിലക്കുന്നതനിനച്ച് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവ
ലമനഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടതീകചഴച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴനിലനറ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
കയഭാഗവതകേള  ടനി.ടനി.ലഎ.കേളക്കുലാം  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  തരത്തനില്
കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ലലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേനമഭാരഭാണച്ച് നനിലവനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ഗവണലമന്റെച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  ടനി.ടനി.ലഎ.-കേളനിലലാം  അദവഭാപകേരഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.
കഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റേനമഭാരനില് നനിനലാം എന.സനി.ടനി.ഇ. ചേടപ്രകേഭാരലാം കയഭാഗവതയുളവലര
കേലണത്തനി  ടനി.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  നനിയമനിക്കുവഭാന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പുതനിയ നനിയമനങ്ങള നടത്തുകമ്പഭാള NCTE മഭാനദണ്ഡലാം
പഭാലനിക്കണലമനള നനിര്കദ്ദേശലാം എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള മഭാകനജര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലലാം  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള  NCTE
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള അദവഭാപകേലര മഭാത്രലാം നനിയമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ലസഷവല്  റൂള  നനിലവനിലനില.  ലസഷവല്  റൂള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സതന്വേര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  എലഭാ  ടനി.ടനി.ലഎ.-കേളുലാം  എന.സനി.ടനി.ഇ.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്  അകനന്വേഷനിചച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  നനിജസനിതനി  അറനിയനിക്കുവഭാന
എലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
അടത്ത  അദവയന  വര്ഷലാം  മുതല്  NCTE  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള  TTI-കേളക്കച്ച്
മഭാത്രകമ പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി നല്കുകേയുള്ളൂ.

(ഡനി)  പുതനിയ  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം ഇവ ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള പ്രനിനസനിപല്മഭാര്

112 (1196) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഒഴനിഞച്ച്
കേനിടക്കുന്ന പ്രനിനസനിപല് തസനികേയുലട എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
799/2019
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(ബനി) സർക്കഭാർ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് പ്രനസനിപല് നനിയമനത്തനിനച്ച്
നനിലവനില് പ്രകമഭാഷന ലനിസ്റ്റേച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രനിനസനിപല്  നനിയമനത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം 4

ലകേഭാലലാം 2

പത്തനലാംതനിട 2

ആലപ്പുഴ 4

കകേഭാടയലാം 3

ഇടക്കനി 12

എറണഭാകുളലാം 13

തൃശ്ശൂര് 6

പഭാലക്കഭാടച്ച് 14

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 19

മലപ്പുറലാം 37

വയനഭാടച്ച് 12

കേണ്ണൂര് 16

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 32

         ആലകേ 176

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രനിനസനിപല്
നനിയമനത്തനിനഭായനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ടനിബന്യൂണല്  ഉത്തരവച്ച്  അനുസരനിചച്ച്
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.-മഭാരുലട  ലപ്രഭാവനിഷണല്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.
എന്നഭാല് അനനിമ ലനിസ്റ്റേച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി കസ്റ്റേ
ലചേയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പ്രനിനസനിപല് നനിയമനത്തനിനഭായുള സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേനികന്മലള
കകേഭാടതനി കസ്റ്റേ നതീക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് കകേഭാടതനി
വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ തടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകേയുള്ളൂ.
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ശഭാലസനിദനി പദതനി

113 (1197) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ശഭാലസനിദനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വനിദവഭാലയവലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങലള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എലനലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച്
ഇതനില് ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനികേളുലട പഠനനനിലവഭാരലാം, കബഭാധനലാം, അദവഭാപകേരുലട അക്കഭാദമനികേച്ച്
മനികേവച്ച്,  പ്രകതവകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട വനികേസനലാം,  പനി.ടനി.എ.-  യുലട
കേഭാരവക്ഷമത,  സമൂഹ പങഭാളനിത്തലാം എന്നനിവയഭായനി പദതനിയനില് എലനലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാലയങ്ങളനില് 2016-17 മുതല് ശഭാലസനിദനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  വനിദവഭാലയങ്ങലള  സമഗമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  അതവഴനി  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനി ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണച്ച് ശഭാലസനിദനിയുലട പ്രധഭാനലക്ഷവലാം.

(സനി) ഓകരഭാ  വനിദവഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം  ലമഭാത്തലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏഴച്ച്  മുഖവ
കമഖലകേലള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുലാം 46 നനിലവഭാര സൂചേകേങ്ങലള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുലാം
ശഭാലസനിദനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വനിലയനിരുത്തഭാന കേഴനിയുലാം. കൂടഭാലത ലമചലപടത്തലനിനുള
അവസരങ്ങള  അവയ്ക്കുള സഭാധവതകേള,  വനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ  ശക്തനികേള,  ദഇൗര്ബലവങ്ങള
എന്നനിവയുലാം ശഭാലസനിദനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച് തനിരനിചറനിയഭാന കേഴനിയുലാം.  അതവഴനി വനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനുള മഭാസ്റ്റേര്പഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

(ഡനി) 1. വനിദവഭാലയ വനിഭവങ്ങള (ഒരുക്കല്, ലഭവത, പരവഭാപത, ഉപകയഭാഗക്ഷമത) 

2. പഠനകബഭാധന രതീതനികേളുലാം വനിലയനിരുത്തലലാം
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3. പഠനിതഭാക്കളുലട പുകരഭാഗതനി, കനടലാം, വനികേഭാസലാം

4. അദവഭാപകേ പ്രകേടനത്തനിലന്റെയുലാം ലതഭാഴനില് വനികേസനത്തനിലന്റെയുലാം
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്

5. വനിദവഭാലയ കനതൃതന്വേവലാം മഭാകനജച്ച് ലമനലാം

6. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട ഉളകചര്ക്കല്, ആകരഭാഗവലാം, സുരക്ഷ

7. സക്രനിയ സഭാമൂഹനികേ പങഭാളനിത്തലാം എന്നതീ ഏഴച്ച് മുഖവ കമഖലകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  വനിദവഭാലത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശഭാലസനിദനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വനിലയനിരുത്തുന്നതച്ച്.

സനി-ആപ്റനില്നനിനലാം പനിരനിചവനിടവലര തനിരനിലചടക്കഭാന നടപടനി

114 (1198) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനി-ആപ്റനില്  2016-17  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  റനിടയര്
ലചേയ്യുലാം  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  നനിലവനില്  അവനിലട  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനലവനലാം എത്ര കപര് ലഡപന്യൂകടഷന പ്രകേഭാരലാം പുറത്തച്ച് കജഭാലനി കനഭാക്കുനലവനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സനി-ആപ്റനില് റനിടയര്ലമന്റെച്ച് കറന്വേക്കനസനികേള ഉളപലട എത്ര ഒഴനിവകേള
നനിലവനില്  ഉണച്ച്;  ഇവ  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏത
രതീതനിയനിലഭാണച്ച് ഇവ നനികേത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  പനിരനിചവനിട  ആലരലയങനിലലാം
തനിരനിലചടത്തനിട്ടുകണഭാ;  കവക്കനസനി  വരുന്ന  മുറയച്ച്,  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം,
ഇവലര തനിരനിലചടക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി-ആപ്റനില്,  2016-17  കേഭാലയളവനില്,  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്
2017  മഭാര്ചച്ച് വലര  11  ജതീവനക്കഭാര്  വനിരമനിക്കുനണച്ച്.  നനിലവനില്  ലഡപന്യൂകടഷന
ഒഴനിലകേ  621  ജതീവനക്കഭാര്  സനി-ആപ്റനിലലാം  62  ജതീവനക്കഭാര്  ലഡപന്യൂകടഷനനിലലാം
കജഭാലനി ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി)  സനി-ആപ്റനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ,  കയഭാഗവത,  കസവനകവതന
വവവസകേള  എന്നനിവ  നനിശ്ചയനിചലകേഭാണ്ടുള  വവക്തമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)   ഇല.  സ്റ്റേഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം,  കവക്കനസനികേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനികക്കണതണച്ച്.
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ബനി.എഡച്ച്./എലാം.എഡച്ച് കകേഭാഴനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി

115 (1199) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ബനി.എഡച്ച്./എലാം.എഡച്ച്. കകേഭാഴനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ഒരു വര്ഷലാം എന്നതച്ച് രണച്ച്
വര്ഷമഭായനി  മഭാറനിയതലകേഭാണച്ച്  ഈ കമഖലയനില് കേടനവരുന്ന കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം
കുറഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഡനിഗനി+ബനി.എഡച്ച്. ഇന്റെകഗറഡച്ച് കകേഭാഴ്സുകേള കകേഭാകളജുകേളനില് (ലസല്ഫച്ച്
ഫനിനഭാനസനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലട) ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് യൂണനികവഴനിറനികേളുലട അഭനിപ്രഭായലാം കചേഭാദനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഉലണങനില് മറുപടനി ലഭവമഭാകയഭാ; മറുപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മറുപടനി നല്കേഭാത്ത യൂണനികവഴനിറനികേളനില്നനിനലാം അതച്ച് ലഭവമഭാക്കുവഭാൻ
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അഡനിഷന കതടന്ന കുടനികേളുലട എണ്ണത്തനില് കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി-ഡനി)  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഡനിഗനി+ബനി.എഡച്ച്.  ഇന്റെകഗറഡച്ച്
കകേഭാഴ്സുകേള കകേഭാകളജുകേളനില്  (ലസല്ഫച്ച് ഫനിനഭാനസനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലട)
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള അക്കഭാദമനികേച്ച്  സമനിതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അക്കഭാദമനികേച്ച്
സമനിതനികേളുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അക്കഭാദമനികേച്ച്  കേഇൗണസനിലനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതഭായനി  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല,
ഡനിഗനി+ബനി.എഡച്ച്.  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  കകേഭാഴ്സുകേള  കകേഭാകളജുകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല എന്നച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. സര്ക്കഭാര് നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം (എന.ഒ.സനി)
പുറലപടവനിക്കുന്ന മുറയച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച് എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലല  ചേടപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴച്ച്  അനുവദനിക്കഭാവന്നതല
എന്നച്ച് കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

പനി.എസച്ച്.സനി. ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റേനില് നനിനള നനിയമനലാം

116 (1200) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനില്  ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റേച്ച് എന്നച്ച് നനിലവനില് വനലവന്നച്ച് അറനിയുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം എത്ര ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിയമനലാം
നലനിയനിട്ടുണച്ച്; എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഒഴനിവകേള യഥഭാക്രമലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ലയ അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടതല്
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-3-2014-നച്ച് നനിലവനില് വന.

(ബനി)  125  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  31-1-2017-ല്
നഭാലച്ച് ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ.

(സനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേകയണതഭായ ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം

117 (1201) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. വനിഭഭാഗത്തനില് ആലകേ എത്ര തരലാം കകേഭാഴ്സുകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലളലതനലാം
ഇതനില്  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഉലണനലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതക്കനിയ കേരനിക്കുലലാം  പ്രകേഭാരലാം  35  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണച്ച്  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.-യനില്
നനിലവനിലളതച്ച്.  ടനി  കകേഭാഴ്സുകേളലക്കലഭാലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡനിനച്ച് കകേഭാബ്സച്ച്-ല് അലാംഗതീകേഭാരലാം

118 (1202) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. പരതീക്ഷഭാ കബഭാർഡനിനച്ച് കേഇൗണസനില്
ഓഫച്ച്  കബഭാര്ഡ്സച്ച്  ഓഫച്ച്  സ്കൂള  എഡതകക്കഷന  ഇന  ഇനവയനില്  (കകേഭാബ്സച്ച്)
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേഭാബ്സച്ച്-ല് അലാംഗമഭാകേഭാത്തതമൂലലാം മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില് പഠനത്തനിനച്ച്
കപഭാകുന്ന വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.  വനിദവഭാര്തനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുലാം ഉപരനിപഠനത്തനിനച്ച്
രജനികസ്ട്രേഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
പരഭാതനിയനിലലാം ഇതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാബ്സച്ച്-ല്  അലാംഗമഭാകുന്നത  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവങ്ങള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  അടത്ത  അദവയന  വര്ഷലാം  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
ഉപരനിപഠനത്തനിനുള  രജനികസ്ട്രേഷന  പ്രശലാം  ഏത  രതീതനിയനില്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല്  ആനഭാപ്രകദശനില്  പഠനത്തനിനച്ച്  കപഭായവര്ക്കച്ച്
കകേഭാബ്സച്ച്-ല് അലാംഗതീകേഭാരമനില എന്നതനിനഭാല് പ്രകവശനലാം നനിരസനിചതച്ച് ശദയനില്
ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.  കകേഭാഴച്ച്  കൂടനി  COBSE-ല്
ഉളലപടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനഭായനി  COBSE-ലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ആവശവലപട  മുഴുവന  കരഖകേളുലാം  അലാംഗതന്വേഫതീസുലാം  സഹനിതലാം  COBSE-ല്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം അലാംഗതന്വേലാം ലഭനിക്കുന്നതവലര ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി
മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില് കപഭാകുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന തലവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  അവസരലാം  നല്കേണലമന്നച്ച്  ആനഭാപ്രകദശച്ച്
സ്കൂള എഡന്യൂകക്കഷന ലസക്രടറനികയഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) എത്രയുലാം കവഗലാം COBSE-ല് അലാംഗതന്വേലാം എടക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. ബുക്കനിലല ലതറച്ച്

119 (1203) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  ബുക്കനിലല ലതറ്റുതനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം
ഓകരഭാ ജനിലയനില് നനിനലാം ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട എണ്ണലാം, ജനിലയുലാം,
വര്ഷവലാം തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

*  കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



152       കകേരള നനിയമസഭ                  മഭാര്ചച്ച് 2,  2017

എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. ബുക്കനിലന്റെ ഡന്യൂപനികക്കറനിനുള അകപക്ഷ

120 (1204) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  ബുക്കനില് ഒടനിച കഫഭാകടഭാ  മങ്ങനിയതച്ച്  കേഭാരണലാം

ഡന്യൂപനികക്കറനിനച്ച് അകപക്ഷനിച മുഹമ്മേദച്ച് അഷ്റഫച്ച് ലവളഭാരലത്തഭാടനി,  കുടലാംബലനഭാടനി

ഹഇൗസച്ച്  പനി.ഒ.  തറക്കല്,  ലകേഭാകണഭാടനി  എന്നയഭാളുലട  Ex/JA4/2139/2016/CGE

എന്ന ഫയലനില് ഇതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പത്തച്ച് മഭാസലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം ഇകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. ബുക്കച്ച്

ലഭനിചനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ശദയനില്ലപടത്തനി 29-8-2016 നച്ച് അകദ്ദേഹലാം സതീ ഡച്ച് കപഭാസ്റ്റേച്ച് വഴനി

സമര്പനിച ഹര്ജനിയനിലലാം തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനില എന്നതച്ച് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് എന്നകത്തക്കച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ലഭവമഭാക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) Ex/JA4/2139/2016/CGE നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഡന്യൂപനികക്കറച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറനിനു

കവണനി അകപക്ഷ സമര്പനിച ശതീ. മുഹമ്മേദച്ച് അഷ്റഫച്ച് ലവളഭാരലത്തഭാടനിയുലട ഡന്യൂപനികക്കറച്ച്

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  21-5-2016-നച്ച്  പരതീക്ഷഭാഭവനനില്നനിനലാം  ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

കകേഭാടപ്പുറലാം ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേര്ക്കച്ച്  അയചലകേഭാടത്തനിട്ടുളതലാം  ആയതച്ച്  ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേര്

30-5-2016-നച്ച് ലലകേപറ്റുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാടപ്പുറലാം ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേറനിലന

കഫഭാണ  മുകഖന  ബന്ധലപടകപഭാള  ടനിയഭാലന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലലകേപറഭാന  10-6-2016,

8-9-2016, 31-10-2016  എന്നതീ തതീയതനികേളനില് ടനിയഭാനച്ച് സ്കൂളനില്നനിനലാം കേത്തയചനിട്ടുണച്ച്

എന്നറനിയനിചനിരുന.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 21-5-2016-നച്ച് ടനിയഭാലന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് സ്കൂളനികലയച്ച് അയച ലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്.

ആയതച്ച്  ലലകേപറഭാന  10-1-2017-നച്ച്  വതീണ്ടുലാം  കകേഭാടപ്പുറലാം  ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേര്  ടനിയഭാനച്ച്

രജനികസ്റ്റേര്ഡച്ച് കേത്തച്ച് അയചലകേഭാടത്തനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് ടനിയഭാനച്ച് സ്കൂള ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേറനില്

നനിനലാം ലലകേപറഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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ഹഭായച്ച് സ്കൂള കുടനികടലാം പദതനി

121 (1205) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .  യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങള  ശക്തനിലപടത്തുകേലയന്ന  സര്ക്കഭാര്
നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ഐ.ടനി.  വനിജഭാനലാം  പകേര്ന്നച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ഐ.ടനി. അറച്ച് സ്കൂള 'ഹഭായച്ച് സ്കൂള കുടനികടലാം' പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  ലക്ഷവങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഏലതലഭാലാം
കമഖലകേളനിലഭാണച്ച് ഈ പദതനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ഏജനസനികേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ഇതച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  വനിവരവനിനനിമയ  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാരലാംഗത്തച്ച്  കുടനികേള
സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായനി പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന തഭാല്പരവലത്ത പരനികപഭാക്ഷനിപനിക്കുകേ,  ലഎ.സനി.ടനി.
സകങതങ്ങള  കുടനികേളക്കച്ച്  ആഴത്തനിലലാം  പരപനിലലാം  സന്വേഭായത്തമഭാക്കഭാനുള  അനരതീക്ഷലാം
പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുകേ, സലാംഘപഠനത്തനിലന്റെയുലാം സഹവര്ത്തനിത പഠനത്തനിലന്റെയുലാം അനുഭവങ്ങള
കുടനികേളക്കച്ച് പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുകേ, വനിദവഭാലയത്തനിലല ലഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത പഠനത്തനിലന്റെ
മനികേവച്ച്  കൂടഭാനുലാം,  സഭാകങതനികേ  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കുകേ, കൂടഭായ്മയനിലൂലടയുള പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട കനതൃതന്വേപഭാടവവലാം
സഹകേരണ മകനഭാഭഭാവവലാം  കുടനികേളനില് വളര്ത്തുകേ, വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല ലഎ.സനി.ടനി.
ഉപകേരണങ്ങളുലട വനിനനികയഭാഗവലാം നടത്തനിപ്പുലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനില് വനിദവഭാര്തനികേലള
പങഭാളനികേളഭാക്കുകേ,  സുരക്ഷനിതമഭായ ഇന്റെര്ലനറച്ച്  ഉപകയഭാഗലാം,  ലലസബര് കുറകൃതവങ്ങള
എന്നനിവലയക്കുറനിചച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേലള കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കുകേയുലാം  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട
പ്രചേഭാരണപരനിപഭാടനികേളനില്  കനതൃതന്വേപരമഭായ  പങഭാളനിത്തലാം  വഹനിക്കഭാന പ്രഭാപരഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ, ഭഭാഷഭാ കേമ്പന്യൂടനിലാംഗച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള അവസരലാം
ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ,  പുതതലമുറ  സഭാകങതനികേ  ഉപകേരണങ്ങള പരനിചേയലപടഭാനുലാം
അവ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പങഭാളനിയഭാകേഭാനുള
അവസരലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുകേ, പഠന കപ്രഭാജക്ടച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള
കമഖലകേള  കേലണത്തനി  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലചേയഭാനുള  തഭാല്പരവലാം
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വളര്ത്തനിലയടക്കുകേ തടങ്ങനിയവയഭാണച്ച് പദതനിയുലട പ്രധഭാന ലക്ഷവങ്ങള, അനനികമഷന &
മളടതീമതീഡനിയ, ഹഭാര്ഡച്ച് ലവയര്, ഭഭാഷഭാ കേമ്പന്യൂടനിലാംഗച്ച്, ഇന്റെര്ലനറ്റുലാം ലലസബര് സുരക്ഷയുലാം,
ഇലകകഭാണനിക്സച്ച്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല  8,  9
കഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേലള  ഉളലപടത്തനി ഒരു ലഎ.ടനി.  കഭാസച്ച്  എന്ന നനിലയനിലഭാണച്ച്
പദതനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) ലഎടനി@സ്കൂള കപ്രഭാജക്ടച്ച് സന്വേകമധയഭായഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

പ്രതീ-ലലപ്രമറനി ടതീചര് നനിയമനലാം

122 (1206) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് പ്രതീ-കപ്രമറനി  ടതീചർ  തസനികേയനികലക്കുള  (കേഭാറഗറനി
നമ്പര്  345/2010)  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതനില് നനിനലാം
എത്ര കപലര നനിയമനിച;

(ബനി)  പ്രതീ കപ്രമറനി ടതീചർ തസനികേയനിൽ എത്ര ഒഴനിവകേൾ നനിലവനിലലണനലാം
2017 മഭാര്ചച്ച് 31 വലരയുളള ഒഴനിവകേള എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. ഇടക്കനി, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്, വയനഭാടച്ച് ജനിലകേളനികലയഭാണച്ച് അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിരുന്നതച്ച്.  കമല്പറഞ നഭാലച്ച് ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം റഭാങച്ച് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

ഇടക്കനി - 2

തൃശ്ശൂര്  - 6

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് - 3

വയനഭാടച്ച് - 1

(ബനി)  ലകേഭാലലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  ടതീകചഴനിലന്റെ
ഓകരഭാ ഒഴനിവലാം കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് രണച്ച് ഒഴനിവകേളുമുണച്ച്.

ബഹുതല പഠന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ നനിയമനലാം

123 (1207) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഹുതല പഠന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  (MGLC)  അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ
നനിയമന രതീതനിയുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേളനില് നനിലവനിലള ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടത്തു
ന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 1-3-2014-ലല  G.O.(MS) 44/2014/Gedn.  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
സന്വേനമഭായനി സലവലാം ലകേടനിടവമുള 111 എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേലള എല്.പനി. സ്കൂളുകേളഭാക്കനി
മഭാറനിയ നടപടനിയുലട നനിലവനിലല അവസ എനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കേഭാളലാംതനിരുത്തനി,  പരപനങ്ങഭാടനി
ആവനില് ബനിചച്ച് എന്നതീ എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേള എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് അതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.ജനി.എല്.സനി.-യനിലല അദവഭാപകേലര ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറുലട
29-12-2014-ലല  NEP(1)57658/14DPI  സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം  ഒരു വര്ഷകത്തക്കച്ച്
കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്. (പകേര്പച്ച് ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*)

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലട സഭാന്നനിധവത്തനില് 12-11-2015-ല് കൂടനിയ മതീറനിലാംഗനില്
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം വസ്തുനനിഷമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചകശഷലാം  തടര്
നടപടനി  ലലകേലക്കഭാളഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  ഏകേഭാദവഭാപകേ
വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലമമ്പറുലട കനതൃതന്വേത്തനില് ഉപജനിലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ
ആഫതീസറുലാം കബഭാക്കച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം ആഫതീസറുലാം കചേര്ന്നച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനി 31-5-2017-നകേലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേഭാന ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭവമഭായ ഉടന തടര്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഇല.  ഇവ  ഇകപഭാഴുലാം  ഏകേഭാദവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച
വരുന.  കമല്  വനിവരനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭവമഭായകശഷലാം  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

എട്ടുമുതല് പനണ്ടുവലര കഭാസ്സുകേള ലലഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

124 (1208) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എട്ടു  മുതല്  പനണ്ടു  വലരയുള  കഭാസ്സുകേള  ലലഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എനച്ച് നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിച വരുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) എത്ര സ്കൂളുകേളനിലഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നലതനലാം എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂളുകേള ഇതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുകമഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എട്ടു മുതല് പനണ്ടു വലര കഭാസ്സുകേള ലലഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്  ലതരലഞടത്ത  സ്കൂളുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്  മണ്ഡലലാം  തനിരനിചച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഭാസ്സുകേള  ലലഹലടക്കഭാക്കുന്നതലകേഭാണച്ച്  എനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്  ലലഹലടക്കച്ച്  കഭാസ്സുകേളനില്  ഒരുക്കുന്നലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലലഹലടക്കച്ച് കഭാസനില് എത്ര കേമ്പന്യൂടറുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എടച്ച്  മുതല്  പനണച്ച്  വലരയുള  കഭാസ്സുകേളഭാണച്ച്
കഹലടക്കഭാക്കുന്നതച്ച്. ആലപ്പുഴ, പുതക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്, തളനിപറമ്പച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനില്
പദതനി  ലലപലറഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
പദതനികരഖ (ഡനി.പനി.ആര്.) ലഎ.റനി.@സ്കൂള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡച്ച് ലലഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി,
ലവകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം പദതനി നടപഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില ഉളലപലടയുള സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര്
എയ്ഡഡച്ച്  ലലഹസ്കൂളുകേള,  ഹയര് ലസക്കണറനി,  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലള
എലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം പദതനിയനില് ഉളലപടന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) പഠനകബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആയഭാസരഹനിതവലാം ലളനിതവലാം കൂടതല്
ഫലപ്രദവമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  പദതനിയുലട  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശവലാം.  അടചറപ്പുള  കഭാസച്ച്
മുറനികേളനില് ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്,  മളടനിമതീഡനിയ ലപ്രഭാജക്ടര്,  ശബ്ദ സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്
സഇൗകേരവലാം  എന്നനിവയുലാം  ലഎ.ടനി.  ലഭാബുകേളുലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറലമ
കബഭാഡ്ബഭാനഡച്ച്  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  ലഎ.സനി.ടനി.  ഉളടക്കലാം,  പ്രകതവകേ  അദവഭാപകേ
വനിദവഭാര്തനി പരനിശതീലനങ്ങള, ഇ-ഗകവണനസച്ച് എന്നനിവയുലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ)  എടച്ച് മുതല് പനണച്ച് വലരയുള കഭാസ്സുകേളനില് അടചറപ്പുള കഭാസച്ച് മുറനി
ഉപകേരണങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള കഭാസച്ച് മുറനികേളനിലലാം,  കുടനികേളുലട എണ്ണത്തനിനച്ച് അനുസരനിചച്ച്
കേമ്പന്യൂടര് ലഭാബുകേള ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്ന പദതനി

125 (1209) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17-ലല  ബ ജറനില്  സൂചേനിപനിച  പ്രകേഭാരലാം  അഞച്ച്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിലല ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുലമന്ന ഉറപനികന്മല്
എലനലഭാലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുനലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇതനിനഭായനി
ലതരലഞടത്ത സ്കൂളനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് സൂചേനിപനിച പ്രകേഭാരലാം അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിലല 1000 സ്കൂളുകേലള അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുലമന്ന ഉറപനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അര്ഹതലപട സ്കൂളുകേളുലട ലനിസ്റ്റേച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്കത്തണ സ്കൂളുകേലള ലതരലഞടക്കുന്ന
വനിഷയത്തനില് കുടനികേള കൂടതലളതലാം പഴയ ലകേടനിടങ്ങളുലാം കഭാസച്ച് മുറനികേളുമുള സ്കൂളുകേളക്കച്ച്
മുനഗണന നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സ്കൂളുകേളുലട  സലപരനിമനിതനിയുലാം
ഒരു ഘടകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാംലപട കുടനികേളക്കച്ച്
പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം  സ്കൂള ലതരലഞടപച്ച്
നടത്തുകേ.

(സനി)  വനിവനിധ മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂള ലതരലഞടപനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള
അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാകമഴച്ച് അദവഭാപകേരുലട ഒഴനിവകേള

126 (1210) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കകേഭാകമഴച്ച്  (സതീനനിയര്/ജൂനനിയര്,  കനഭാണ
ലവഭാകക്കഷണല്)  അദവഭാപകേരുലട എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില്  സതീനനിയര്,  ജുനനിയര്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  കപലര
പനി.എസച്ച്.സനി . അകഡന്വേസച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേളനിലല എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാകമഴച്ച് (സതീനനിയര്) തസനികേയനില് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയഭാനഭായനി  നനിലവനില് ഒഴനിവകേലളഭാനമനില.  ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാകമഴച്ച്
(ജൂനനിയര്)  തസനികേയനില്  12  ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കനഭാണ ലവഭാകക്കഷണല് അദവഭാപകേരുലട ഒഴനിവകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിച
വരുന.

(ബനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാകമഴച്ച്  (ജൂനനിയര്)  തസനികേയനില്  12  ഒഴനിവകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിരുലന്നങനിലലാം ഇതവലര ആലരയുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.
അലലഡന്വേസച്ച് ലചേയ്തനിടനില.

(സനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേകയണതഭായ  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി കമഖലയനില് ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. പദതനി

127 (1211) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലയനില് ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് പ്രനിനസനിപല്

128 (1212) ശതീ  .    ലജയനിലാംസച്ച്  മഭാതത :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്ത പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപല് ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
പ്രനിനസനിപല്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) പ്രസസ്തുത സ്കൂളുകേളനില് അനദവഭാപകേരഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടത്ത  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേ/അനദവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി, ലപ്രഭാകമഭാഷന,
കഗഡച്ച്,  ടഭാനസ്ഫര് തടങ്ങനിയവ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള സ.ഉ.(കകേ)
നമ്പര്  132/2014/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  17-7-2014  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടവനിചനിരുന.
ഇഇൗ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ഒരു ജനിലയ്ക്കുളനില് സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്ത പഞഭായത്തച്ച് സ്കൂളുകേള
ഒരു കകേഭാമണപൂളഭായനി നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പഞഭായത്തച്ച് ലലഹസ്കൂള ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേര്
തസനികേയനിലല  ഒഴനിവകേളുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  അദവഭാപകേ/പ്രനിനസനിപല്
തസനികേകേളനിലള  ഒഴനിവകേളുലാം  നനികേകത്തണതച്ച്  അദവഭാപകേരുലട  സലാംസഭാനതല
കകേഭാമണപൂള  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനലാം  മഭാത്രമഭാലണന്നച്ച്  ഉത്തരവനില്
വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത കകേഭാമണപൂളനില് നനിനലാം ലപ്രഭാകമഭാഷനച്ച് കയഭാഗവരഭായ
അകപക്ഷകേള ലഭവമലലങനില് മഭാത്രലാം സര്ക്കഭാര് അദവഭാപകേരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം നടകത്തണതഭാലണനലാം ഉത്തരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്
കകേഭാമണപൂളനില് ഉളലപലട അദവഭാപകേ/അനദവഭാപകേ സര്വതീസച്ച് ക്രമലപടത്തുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറക്ടര് സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശയനികന്മല് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. അതനില് തതീരുമഭാനമഭായകശഷലാം മഭാത്രകമ പ്രനിനസനിപല്മഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

(ബനി) ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ശതീ. ശവഭാലാംകുമഭാര് മുതല് കപര്
ഫയല് ലചേയ്ത WP(c) No. 29618/2005, 5835/2013,  7385/2013, 7881/2013 നമ്പര്
കകേസ്സുകേളനിലല  5-9-2013-ലല തതീയതനിയനിലല ലപഭാതവനിധനിനവഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കച്ച്,  പഭാര്ടച്ച്/ഫുള ലലടലാം
മതീനനിയല്, ലലലകബറനിയന കഗഡച്ച്-4 എന്നതീ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് 17-8-2015-ലല
ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  220/2015/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഒരു സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി അദവഭാപകേരുലട സലലാംമഭാറലാം

129 (1213) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലല  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അഞനില്
കൂടതല് വര്ഷമഭായനി ഒകരവനിദവഭാലയത്തനില് കസവനമനുഷനിക്കുന്ന എത്ര അദവഭാപകേര്
ഉലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഞനില്  കൂടതല്  വര്ഷലാം  ഒകര  വനിദവഭാലയത്തനില്  തടര്ചയഭായനി
കസവനമനുഷനിചവലര നനിര്ബന്ധമഭായുലാം സലലാംമഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് വവവസയുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഗവണലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് അഞ്ചുവര്ഷത്തനില് കൂടതലഭായനി

കജഭാലനി ലചേയവരുന്ന 2933 അദവഭാപരുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  അഞ്ചുവര്ഷലാം തടര്ചയഭായനി കസവനമനുഷനിക്കുന്നവരുലട തസനികേ

തറന്ന തസനികേയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലള ടഭാനസ്ഫര് മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്

വവവസയുണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് നനിയമനലാം

130 (1214) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 97/2010 പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വന്ന ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

തസനികേയനികലക്കുള പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസ്ററനില്  (കേണ്ണൂര് ജനില)  നനിന്നച്ച്  ഇതവലര

എത്രകപലര നനിയമനിച;

(ബനി) 1-2-2017 തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനു

കേതീഴനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് എത്ര ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണച്ച്;

(സനി) നനിലവനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്മഭാരുലട എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണച്ച്

തസനികേമഭാറലാം, അനര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം തടങ്ങനിയവയച്ച് കവണനി മഭാററനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി) 1-3-2017  മുതല് 30-6-2017  വലര കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഹയര് ലസക്കണറനി

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനു  കേതീഴനില്  ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേളഭാണച്ച്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  125 കപലര നനിയമനിച.

(ബനി)  21 ഒഴനിവകേള.

(സനി)  തസനികേ മഭാറലാം-11 ഒഴനിവച്ച്, എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.റനി ലസഷവല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്-6

ഒഴനിവച്ച്, അനര്ജനിലഭാ സലലാം മഭാറലാം  - ഒഴനിവകേള ഒനലാം നതീക്കനിവചനിടനില.

(ഡനി)   പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവകേള ഒനമനില.



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            161 

വനിവനിധ തസനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

131 (1215) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് വനിവനിധ

തസനികേകേളനിലഭായനി നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേളുലണന്നച്ച് കേഭാറഗറനി തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള ഓകരഭാനലാം എന്നകത്തക്കച്ച് നനികേത്തഭാനഭാകുലമന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് വനിവനിധ

തസനികേകേളനിലഭായനി നനിലവനിലള ഒഴനിവകേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ലപഭാതസലലാംമഭാറലാം മുകഖന ടനി ഒഴനിവകേളനികലക്കച്ച് അകപക്ഷകേള ഉലണങനില്

ഒഴനിവകേള  2017-18  അദവയന  വര്ഷഭാരലാംഭലാം  നനികേത്തഭാനഭാകുലാം;  അലഭാത്തപക്ഷലാം

പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില് നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനില് ലസഷവല് റൂള

132 (1216) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനില് ലസഷവല് റൂള നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലലങനിൽ

ലസഷവല് റൂളനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിടച്ച്എത്ര കേഭാലമഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറക്ടകററച്ച്,  ഹയര് ലസക്കണറനി  റതീജനിയണല്

ഡയറക്ടകററച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് എത്രകപര് ലഡപന്യൂകടഷന വവവസയനില് കജഭാലനി

ലചേയവരുനണച്ച്;  ഇവരുലട  മഭാതൃ  വകുപച്ച്,  തസനികേ  തനിരനിചള  വനിശദ  വനിവരലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
799/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  ടതീചനിലാംഗച്ച് സ്റ്റേഭാഫനിലന്റെ ലസഷവല് റൂള നനിലവനിലണച്ച്.

(ബനി)  23 കപര്.

മഭാതൃവകുപച്ച് തസനികേ

ലസക്രകടറനിയറച്ച് 

(21 കപര്)

എ.ഒ,  സതീനനിയര് സൂപ്രണച്ച്,  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണച്ച്

ലകേഭാളതീജനിയറച്ച് 

എഡന്യൂകക്കഷന 

(2 കപര്)

കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടര്

അടല് ഇകന്നഭാകവഷന പദതനി

133 (1217) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അടല് ഇകന്നഭാകവഷന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അടല് ടനിങറനിലാംഗച്ച് ലഭാബച്ച്
സഭാപനിക്കഭാന കകേരളത്തനില്നനിന്നച്ച് എത്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സ്കൂള  /  എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂളുകേലളയഭാണച്ച്  ലതരലഞടത്തതച്ച്;  ഏലതലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ സ്കൂളനിനുലാം ലഭനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനിയനികലക്കച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നനിനലാം സ്കൂളുകേള പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച് പദതനി ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാത്തലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത  ജനിലകേളക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേനി  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനിലലങനിലലാം  കൂടതല്  സ്കൂളുകേലള  ലതലരലഞടക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അടല് ഇകന്നഭാകവഷന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അടല് ടനിങറനിലാംഗച്ച് ലഭാബച്ച്
സഭാപനിക്കഭാന  കകേരളത്തനില്നനിന്നച്ച്  ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.  മൂലക്കഭാവച്ച്  എന്ന  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനിലന മഭാത്രമഭാണച്ച്  ലതരലഞടത്തനിട്ടുളതച്ച്.  എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേലള ലതരലഞടത്തനിടനില.
ലഭാബച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒറത്തവണയഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലഭാബനിലന്റെ
നടത്തനിപനിനഭായനി 5 വര്ഷകത്തക്കച്ച് ആലകേ 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഇഇൗ  പദതനിയനികലക്കച്ച്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്നനിനലാം  സ്കൂളുകേലള
പരനിഗണനിചനിടനില. എലാം.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനിയനില് സ്കൂളുകേലള ലതരലഞടക്കുന്നതച്ച്.
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പുതനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള

134 (1218) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017-18 അദവയന വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് പുതനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേകളഭാ  അധനികേ  ബഭാചകേകളഭാ  അനുവദനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദവനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  ഹയര് ലസക്കണറനി  അധനികേ ബഭാചകേളുലട
അദവഭാപകേ തസനികേകേളുലട കപഭാസ്റ്റേച്ച് ക്രനികയഷന നടത്തനി ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  നടപടനി  ഏതവലരയഭായനി  എന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18 അദവയന വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് പുതനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേകളഭാ  അധനികേ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ബഭാചകേകളഭാ  അനുവദനിക്കണകമഭാലയന്ന
വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇതവലര തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

(ബനി)  2014-ല് അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി അധനികേബഭാചകേളനില് അദവഭാപകേ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിടനില.

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി. (ജൂനനിയര്) തസനികേയനികലക്കച്ച് നനിയമനലാം

135 (1219) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി. (ജൂനനിയര്) തസനികേയനികലയച്ച് തസനികേ മഭാറലാം മുകഖന
നനിയമനത്തനിനുള കേന്വേഭാടയനില് എയ്ഡഡച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല ലഭാബച്ച്
അസനിസ്റ്റേനമഭാലര ഉളലപടത്തുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല ലഭാബച്ച് അസനിസ്റ്റേനമഭാര്ക്കച്ച്,
അദവഭാപകേ നനിയമനകേന്വേഭാടയനിൽ മുനഗണന നല്കുന്നതകപഭാലല എയ്ഡഡച്ച് കമഖലയനിലല
ഹയര്  ലസക്കണറനി ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റേനമഭാര്ക്കുലാം,  മുനഗണന നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി. (ലകേഭാകമഴച്ച്) ആയനി ലപ്രഭാകമഭാഷന

136 (1220) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.-യനില്നനിന്നച്ച്  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി
(ലകേഭാകമഴച്ച്) ആയനി ലപ്രഭാകമഭാഷനച്ച് അര്ഹതയുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേള ഇതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അവരുലട അഭഭാവത്തനില് പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്  നനിലവനിലള റഭാങച്ച്
ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തസനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായുള സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  അനനിമ സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷകമ
ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയുള  അദവഭാപകേരുലട  എണ്ണലാം  അറനിയഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

(ബനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് ലകേഭാകമഴച്ച്  (സതീനനിയര്) തസനികേയനികലക്കച്ച്
13  ഒഴനിവകേളുലാം ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് ലകേഭാകമഴച്ച്  (ജൂനനിയര്)  തസനികേയനികലക്കച്ച്
38 ഒഴനിവകേളുലാം മഭാറനിവചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനിലള നനിയമമനുസരനിചച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

പത്തഭാലാം കഭാസച്ച് കേഴനിഞ കുടനികേളക്കച്ച് മഭാര്ക്കച്ച് ലനിസ്റ്റേനിലന്റെ പകേര്പച്ച്

137 (1221) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പത്തഭാലാം  കഭാസച്ച്  പരതീക്ഷ  കേഴനിഞ  കുടനികേളക്കച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  ലനിസ്റ്റേനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ആവശവലപടഭാല് നല്കേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പത്തഭാലാം കഭാസച്ച് പരതീക്ഷ കേഴനിഞച്ച് ലതഭാടടത്ത രണച്ച് വര്ഷകത്തക്കച്ച് കുടനികേള
മഭാര്ക്കച്ച് ലനിസ്റ്റേച്ച് ആവശവലപടഭാല് നല്കേഭാന പരതീക്ഷഭാഭവൻ തടസവഭാദലാം ഉന്നയനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കുടനികേള പരതീക്ഷ എഴുതനിക്കഴനിഞച്ച് റനിസര്ടച്ച് പബനിഷച്ച് ലചേയകേഴനിഞഭാല്
മഭാര്ക്കുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നല്കുവഭാന ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറഭായ
ഡനി.പനി.ഐ.-യച്ച് നല്കുകമഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ എഴുതനി  രണച്ച്  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
മുതല് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് മഭാര്ക്കച്ച് ലനിസ്റ്റേച്ച് നല്കുനണച്ച്.

(ബനി)  കഗഡനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  അനുസരനിചച്ച്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ
കേഴനിഞച്ച് രണച്ച് വര്ഷലാം കേഴനികഞ മഭാര്ക്കച്ച് ലനിസ്റ്റേച്ച് നല്കേഭാനഭാവ.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള അദവഭാപകേ നനിയമന നനിയനണത്തനിനുള 
കഭദഗതനി

138 (1222) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള അദവഭാപകേ നനിയമനങ്ങളനില് നനിയനണലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്
കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചേട  കഭദഗതനിയുലാം  വനിജഭാപനവലാം  മഭാകനജുലമനകേളുലട
നനിയമനഭാവകേഭാശങ്ങള കേവരുന്ന നടപടനിയഭാലണന്നച്ച്  ചൂണനിക്കഭാടനി  ആലരങനിലലാം കകേഭാടതനിലയ
സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കകേഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി  നല്കേനിയവരുലടയുലാം  പ്രസ്തുത
ഹര്ജനിയനിനകമല് സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനിയുലാം  വനിജഭാപനവലാംമൂലലാം  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
വനിരമനിക്കല്,  രഭാജനി,  മരണലാം  എന്നനിവമൂലമുണഭായ ഒഴനിവകേളനില്  മഭാകനജര്മഭാര്  നടത്തനിയ
എത്ര നനിയമനങ്ങളനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം കേഭാത്തു കേഴനിയുന്ന അദവഭാപകേരുലട കപരു
വനിവരങ്ങള വനിദവഭാഭവഭാസ ജനില തനിരനിചച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരുലട നനിയമനലാം,  പുനര്വനിനവഭാസലാം,  തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം
തടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനില് കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് 3-12-2016-ലല ജനി.ഒ. (പനി)നമ്പര് 199/2016/ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവലാം  എസച്ച്.ആര്.ഒ.752/2016  പ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനവലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  വനിജഭാപനലാം  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനി
ചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 
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(ബനി) 3-12-2016-ലല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 199/2016/ലപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവനിലനതനിലര  വനിവനിധ  മഭാകനജര്മഭാര്  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ

കകേസ്സുകേളനില് കകേഭാടതനി ഇതവലരയുലാം തതീര്പച്ച് കേല്പനിചനിടനില.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

എയ്ഡഡച്ച് സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങളനില് ക്രമകക്കടച്ച്

139 (1223) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയ്ഡഡച്ച് സഭാപനങ്ങളനിലല അദവഭാപകേ-അദവഭാപകകേതര നനിയമനങ്ങളനില്

വവഭാപകേമഭായ ക്രമകക്കടച്ച് നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത തടയഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമനങ്ങള പനി.എസച്ച്.സനി. മുഖഭാനരമഭാക്കഭാന

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എയ്ഡസച്ച്  സ്കൂളനിലല  അദവഭാപകേ-അദവഭാപകകേതര  നനിയമനങ്ങളനില്

വവഭാപകേമഭായ ക്രമകക്കടച്ച് നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു ഒഴനിവനില്ത്തലന്ന

ഒന്നനിലധനികേലാം  കപലര  പലകപഭാഴഭായനി  നനിയമനിക്കുകേ,  നനിയമനത്തനിനച്ച്  മുനഗണനഭാ

വകേഭാശമുളവലര  നനിയമനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  ഒഴനിവച്ച്  എസ്റ്റേഭാബനിഷച്ച്  ലചേയലപടന്നതനിനച്ച്

മുമ്പച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുകേ  തടങ്ങനിയ  നതീതതീകേരണമനിലഭാത്ത  പ്രവര്ത്തനികേള   ചേനില

മഭാകനജര്മഭാരുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നച്ച് ഉണഭാകുനണച്ച്.

(ബനി)  നനിയമനങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലകേ.ഇ.ആര്.-ല്  വവക്തമഭായ  ചേടങ്ങള

ഇകപഭാളത്തലന്ന നനിലവനിലണച്ച്. ചേടങ്ങളുലാം ഉത്തരവകേളുലാം അനുസരനിക്കഭാലത നടത്തുന്ന

നനിയമനങ്ങളഭാണച്ച് പനില്ക്കഭാലത്തച്ച് പ്രശങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതച്ച്.  വവവസകേള അനുസരനിക്കഭാത്ത

മഭാകനജര്മഭാലര അകയഭാഗവരഭാക്കുന്നതളലപലടയുള അചടക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന

വകുപനിനച്ച്  അധനികേഭാരമുണച്ച്.

(സനി)  എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള നനിയമനങ്ങള പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനിയഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം

ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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ലമഡല് കജതഭാക്കളക്കച്ച് പഭാരനികതഭാഷനികേലാം

140 (1224) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കലഭാകേ സ്കൂള അതച്ച് ലറനികേച്ച് മതീറനില് ലമഡല് കജതഭാക്കളഭായ കുടനികേളക്കച്ച്
പഭാരനികതഭാഷനികേലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡല്  കജതഭാക്കളഭായവരുലട  പരനിശതീലകേര്ക്കച്ച്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
പ്രഖവഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജൂലലല  11  മുതല്  18  വലര  തര്ക്കനിയനിലല  ടബ്സണനില്  വചച്ച്
നടന്ന കലഭാകേ സ്കൂള അതച്ച് ലറനികേച്ച് മതീറനില് ലമഡല് കനടനിയ മഭാസ്റ്റേര് പനി.എന. അജനിത്തച്ച്
(പഭാലക്കഭാടച്ച്,  പറളനി ലലഹസ്കൂള),  മഭാസ്റ്റേര് അഭനികഷകേച്ച് മഭാതത  (കകേഭാതമലാംഗലലാം മഭാര്ലബസനില്
ലലഹസ്കൂള), കുമഭാരനി നനിവവ ആന്റെണനി (പഭാലക്കഭാടച്ച്, കുമരലാംപുത്തൂര് കേലടനി ലലഹസ്കൂള),
മഭാസ്റ്റേര് ലകേ.എസച്ച്.  അനന്തു  (ഗുരുവഭായൂര് ശതീകൃഷ്ണ ലലഹസ്കൂള)  എന്നനിവര്ക്കച്ച് സ.ഉ.
(ആര്.ടനി)314/2017/ലപഭാ.വനി.വ  തതീയതനി  7-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
പഭാരനികതഭാഷനികേലാം അനുവദനിചലകേഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിലവനില്  ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ലമയനിന്റെനനസച്ച് ഗഭാന്റെച്ച്

141 (1225) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കേഴനിഞ രണ്ടു മൂന വര്ഷമഭായനി ലമയനിന്റെനനസച്ച്
ഗഭാന്റെച്ച്  ലഭവമഭാകുന്നനില  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്
അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ഗഭാനറച്ച്  ഹയര്  ലസക്കണറനി,  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.
സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കൂടനി നൽകുവഭാൻ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  27-9-2013-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  261/2013/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്  തകേ  2013-14  വര്ഷലാം  മുതല്
വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  തടര്നള വര്ഷങ്ങളനില് ആവശവത്തനിനച്ച്  തകേ ലഭവമലഭാ
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തനിരുന്നതനിനഭാല് എലഭാ അകപക്ഷകേളക്കുലാം ഗഭാന്റെച്ച് നല്കേഭാന കേഴനിഞനിരുന്നനില. ഇതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പരമഭാവധനി
അകപക്ഷകേളക്കച്ച് ഗഭാന്റെച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നൂറനില്തഭാലഴ കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാലയങ്ങള

142 (1226) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് നൂറനില് തഭാലഴ കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന എത്ര വനിദവഭാലയങ്ങള
ഉണച്ച്;  എല്.പനി. /  യു.പനി.,  കഹസ്കൂള,  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
വനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കുടനികേള കുറവച്ച് എന്ന കപരനില് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് അടചപൂടനിയ ഏലതലഭാലാം
സ്കൂളുകേള ഈ സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്തു ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് തര്ക്കലത്ത തടര്ന്നച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ഏലതങനിലലാം
കഹസ്കൂളനിലന്റെ നനിയനണലാം സര്ക്കഭാര് ജനിലഭാ കേളക്ടറനില് നനിക്ഷനിപമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ഏലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അത്തരത്തനില്ലപടന്ന സ്കൂള,  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് സ്കൂളുമല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുമല
എന്ന  അവസയനില്  ശരനിയഭായനി  അദവയനലാം  നടത്തലപടഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് സ്കൂളനിലന്റെ ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരവവലാം അക്കഭാദമനികേ
നനിലവഭാരവലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നൂറനില്തഭാലഴ  കുടനികേള  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലള എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില
വനിദവഭാലയങ്ങളുലട എണ്ണലാം

എല്.പനി. യു.പനി. എചച്ച്.എസച്ച് എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

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

തനിരുവനനപുരലാം 252 56 20 29
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(1) (2) (3) (4) (5)

ലകേഭാലലാം 295 47 9 21

പത്തനലാംതനിട 355 88 26 35

ആലപ്പുഴ 299 70 14 20

കകേഭാടയലാം 352 124 37 25

ഇടക്കനി 174 37 30 27

എറണഭാകുളലാം 309 103 28 48

തൃശ്ശൂര് 328 68 19 29

പഭാലക്കഭാടച്ച് 340 23 2 22

മലപ്പുറലാം 238 4 1 41

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 546 50 2 21

വയനഭാടച്ച് 82 6 5 13

കേണ്ണൂര് 610 87 11 18

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 193 11 0 24

ആലകേ 4373 774 204 373

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല മങ്ങഭാട്ടുമുറനി എ.എലാം.എല്.പനി.  സ്കൂള, കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിലല  മലഭാപറമ്പച്ച്  എ.യു.പനി.  സ്കൂള,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  പഭാലഭാടച്ച്
എ.യു.പനി.സ്കൂള,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കേനിരഭാലൂര്  പനി.എലാം.എല്.പനി.  സ്കൂള  എന്നനിവ
ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച് 27-7-2016-ലല സ.ഉ.(അചടനിചതച്ച്) നമ്പര്122/2016/ലപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  അസഭാധഭാരണ  ഗസറച്ച്  നമ്പര്  1332/16-ല്
എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 509/16 ആയനി വനിജഭാപനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  എസച്ച്.ലജ.എചച്ച്.എസച്ച്.പുതകക്കഭാടച്ച്,  എ.എസച്ച്.
എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ആലത്തൂര്,  എസച്ച്.വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.  എരുകത്തമ്പതനി  എന്നതീ
സ്കൂളുകേളുലട നനിയനണലാം ജനില കേളക്ടറനില് നനിക്ഷനിപമഭാണച്ച്.

(ഡനി) സ്കൂളുകേളനില് അദവയനലാം നല രതീതനിയനില് നടനവരുന.

ലലഹലടകേച്ച് സ്കൂള പദതനി

143 (1227) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലലഹലടകേച്ച് സ്കൂള പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  അദവയന  വര്ഷലാം  എത്ര  സ്കൂളുകേളനിലഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്; നടപനിലഭാക്കുന്ന സ്കൂളുകേള ഏലതലഭാലാം;

(സനി) ഇതനികലക്കഭായനി സലാംസഭാന ഗവണലമനറച്ച് ഓകരഭാ സ്കൂളനിനുലാം എലനലഭാലാം
സഹഭായമഭാണച്ച് നല്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള
സമഗ പദതനിക്കഭാണച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച്  തടക്കലാം  കുറനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  സ്കൂളുകേലള
അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത  8
മുതല്  12  വലര  കഭാസ്സുകേലള  കഹലടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. നഭാലച്ച് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് പദതനി ഇഇൗ വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.  കഭാസച്ച് മുറനികേളനില് കേമ്പന്യൂടര്/ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്,  മളടനിമതീഡനിയഭാ ലപ്രഭാജക്ടര്,
ശബ്ദ സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സഇൗകേരവവലാം  ഇ-ഗകവണനസച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള
സഇൗകേരവങ്ങളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.

(ബനി) 2017-18-ല് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡച്ച് കഹസ്കൂള,
ഹയര് ലസക്കണറനി, ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം ഇഇൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  8 മുതല് 12 വലരയുള കഭാസ്സുകേളനില് കേമ്പന്യൂടര്/ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്,  മളടനിമതീഡനിയ
ലപ്രഭാജക്ടര്,  ശബ്ദസലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സഇൗകേരവലാം  എന്നനിവ  കഭാസ്സുകേളനിലലാം,
സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുകേളുലാം  ഇന്റെര്ലനറച്ച്
സഇൗകേരവവലാം  ഇ-ഗകവണനസച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
സഇൗകേരവങ്ങളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.
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സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവത്തനിലന്റെ മഭാനന്വേല്

144 (1228) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാതവത്തനിലന്റെ മഭാനുവല് പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേകലഭാതവ  കവദനികേളനില് നടക്കുന്ന  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേകലഭാതവത്തനിലന്റെ പകേനിടച്ച് കചേഭാര്ത്തനിക്കളയുന എന്ന വസ്തുത ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ:

(സനി)  ഈ വര്ഷലത്ത സ്കൂള യുവജകനഭാതവ വനിധനികേര്ത്തഭാക്കലള സന്വേഭാധതീനനി
ക്കുവഭാനുള ശമലാം ഉണഭായതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേകലഭാതവ  കവദനിയനില്  വനിജനിലനസച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം  ഏര്ലപടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;
വനിജനിലൻസച്ച് ഏലതങനിലലാം കകേസച്ച് കേലണത്തുകേയുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മതരങ്ങള  സമ്പത്തനിലന്റെയുലാം,  ആര്ഭഭാടത്തനിലന്റെയുലാം  കവദനിയഭാകുന്നതലാം,
കേകലഭാതവങ്ങളുലട യഥഭാര്ത ഉകദ്ദേശലക്ഷവങ്ങലള തകേനിടലാം മറനിക്കുന്ന പ്രവണതയുലാം
കൂടനി വരുന്നതച്ച് പരനിഗണനിചച്ച് കേകലഭാതവ മഭാനുവലനില് സമഗ പരനിഷ്ക്കരണലാം നടപനില്
വരുത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായനി  സലാംസഭാന
സ്കൂള കേകലഭാതവ മഭാനന്വേല് പരനിഷ്കരണക്കമ്മേനിറനി 10-11-2016-ലല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര്
188/2016/ലപഭാ.വനി.വ  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  കുചപ്പുടനി  മതരത്തനിലന്റെ  വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളലക്കതനിലര  ലഭനിചനിട്ടുള
പരഭാതനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളലക്കതനിലര കകേരള വനിജനിലനസച്ച്
& ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബന്യൂകറഭാ കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്തച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ഇ)  കേകലഭാതവ  മഭാനന്വേല്  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേനിറനി,  വനിവനിധ  കമഖലയനിലല
പ്രഗത്ഭരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച്  മഭാനന്വേലനില്  പരനിഷ്കരണങ്ങള  വരുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവ മഭാനന്വേല്

145 (1229) ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവത്തനിലന്റെ മഭാനന്വേല് പരനിഷ്കരനിക്കഭാന ഈ
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവത്തനില് കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം
അവസഭാനനിപനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനിലകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹു.  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായനി  സലാംസഭാന മഭാനന്വേല്
പരനിഷ്കരണ കേമ്മേനിറനി  10-11-2016-ലല സ.ഉ. (കകേ)  നമ്പര്  188/2016/ലപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാനന്വേല്  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധവശങ്ങള  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സന്വേരൂപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ ഇനങ്ങളനില് പ്രഗത്ഭരഭായ
വവക്തനികേലള  പലങടപനിചച്ച്  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുലാം  തടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരനികേയുമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

146 (1230) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ പ്രകവശന പരതീക്ഷകേളക്കുള പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന സഭാപനങ്ങള
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിചതഭായുലാം ഈ സഭാപനങ്ങള കേനത്ത ഫതീസച്ച് ഈടഭാക്കുന്നതഭായുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഈ  സഭാപനങ്ങലള  നനിയനനിക്കുവഭാന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഇലലങനില് ആയതനിനച്ച് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് സന്നദമഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇഇൗ  സഭാപനങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  ഫലപ്രദമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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അകേലൂര് ഗവണലമന്റെച്ച് കഹസ്കൂള

147 (1231) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല ലലക്കനിടനി കപരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
അകേലൂര് ഗവണലമന്റെച്ച് കഹസ്കൂള എന്നഭാണച്ച് അപ്കഗഡച്ച് ലചേയലപടതച്ച്;

(ബനി) ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി അപ്കഗഡച്ച് ലചേയലപട
പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനച്ച്  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.യനില്  നനിന്നച്ച്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലഭവമഭായ
ഗഭാനകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  അകേലൂര് സര്ക്കഭാര് കഹസ്കൂളനില് ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളഭാണച്ച് ഒഴനിഞച്ച്
കേനിടക്കുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കഹസ്കൂളനിലന്റെ കശഭാചേവഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  7-9-2013-ലല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  249/2013/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ജനി.എസച്ച്.ബനി.എസച്ച്.  അകേലൂര് എന്ന കപ്രമറനി  വനിദവഭാലയലാം  അകേലൂര് ഗവണലമന്റെച്ച്
കഹസ്കൂളഭായനി അപ്കഗഡച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  മഭാദവമനികേച്ച്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  
27-2-2017 വലര നല്കേനിയ ഗഭാനകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം ഗഭാന്റെനിനലാം തകേ

1 2014-15 എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി. പരനിശതീലനലാം 820

2 2015-16 എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി. പരനിശതീലനലാം 760

3 2016-17 സ്കൂള ഗഭാന്റെച്ച് 

ലസല്ഫച്ച് ഡനിഫനസച്ച് കഫഭാര് കഗളസച്ച്

50,000

9,000

(സനി) (i) തഭാലഴപറയുന്ന തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില :

ലഹഡച്ച് മഭാസ്റ്റേര് - 1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ.(ഹനിനനി) - 1
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എചച്ച്.എസച്ച്.എ. സലാംസ്കൃതലാം (പഭാര്ടച്ച് കടലാം) - 1

കര്ക്കച്ച് - 1

ആഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് - 2

എഫച്ച്. ടനി. എലാം. - 1

(ii) തഭാലഴപറയുന്നവയനില് ലപ്രഭാടക്റ്റഡച്ച് ടതീകചഴനിലന നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച് :

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. കകേഭാര് സബ്ജക്ടച്ച്സച്ച് - 3

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. മലയഭാളലാം - 1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. ഹനിനനി  - 1

(ഡനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളനിലന്റെ കശഭാചേവഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതഭാണച്ച്.

അദവഭാപകേ തസനികേയനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് സലാംവരണലാം

148 (1232) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .  വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയനിഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് അദവഭാപകേ തസനികേയനില് ഭനിന്നകശഷനിയുളവര്ക്കച്ച്
നനിലവനില് എത്ര ശതമഭാനലാം സലാംവരണലാം നല്കേനിവരുന എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംവരണലാം നല്കേനി നനിയമനലാം നല്കേനിയ സ്കൂളുകേളുലട കപരച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1995-ലല PWD Act (Persons with Disabilities Act 1995)  ലസക്ഷന
33-ല്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  ഒഭാകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുള  തസനികേകേളനിലല  3%  ഒഴനിവകേളനില്  ശഭാരതീരനികേ  അവശതകേള
കനരനിടന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് സലാംവരണലാം നല്കേണലമന്നച്ച് 9-9-2016-ലല സ.ഉ.(കകേ)
നമ്പര് 155/2016/ലപഭാവനിവ. പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ആക്ടച്ച്/റൂളസച്ച് എന്നനിവയനില് കഭദഗതനികേള വരുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ആക്ടനിലലാം റൂളസനിലലാം ഇത സലാംബന്ധനിച കഭദഗതനികേള
വരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം ടനി സലാംവരണലാം അനുവദനിചച്ച് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേനിയ സ്കൂളുകേള ഇകപഭാഴനില.
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കേകലഭാതവങ്ങളനില് സ്കൂളുകേളുലട വനിഹനിതലാം

149 (1233) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  കേകലഭാതവങ്ങളനില്  പലങടക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓകരഭാ
സ്കൂളനില്നനിനലാം സബച്ച് ജനില, റവനത ജനില, സലാംസഭാനതല മതരങ്ങളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി
എത്ര തകേ വതീതമഭാണച്ച് ഇഇൗടഭാക്കനിയതച്ച്;

(ബനി) സ്കൂളുകേളുലട വനിഹനിതലാം നല്കേഭാത്തതകേഭാരണലാം മതരത്തനില് പലങടക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏലതങനിലലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച സലാംഭവമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് അവസരലാം നനികഷധനിക്കുന്നതച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളുലട മകനഭാവതീരവലാം
ലകേടത്തുന്നതഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേര്ശന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം എടഭാലാം കഭാസച്ച് വലരയുള
വനിദവഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം യഭാലതഭാരു തകേയുലാം പനിരനിക്കഭാന പഭാടനില. 9, 10 കഭാസ്സുകേളനിലല
കുടനികേളനില്നനിനലാം ലസഷവല് ഫതീസനികനഭാലടഭാപലാം സന്വേരൂപനിക്കുന്ന 2 രൂപയുലാം 5 രൂപ
സലാംഭഭാവനയുലാം  സന്വേരൂപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനു
പുറലമ ഹയര് ലസക്കണറനി/ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദവഭാര്തനികേളനില്
നനിനലാം അഡനിഷന സമയത്തച്ച്  സന്വേരൂപനിക്കുന്ന  50  രൂപ സ്കൂളതലലാം,  സബച്ച്  ജനിലഭാ
തലലാം, ജനിലഭാ തലലാം, സലാംസഭാന തലലാം എന്നനിവയഭായനി 8, 10, 10, 22 രൂപ ക്രമത്തനില്
അടയ്ക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

സ്കൂള/മതപഠന പ്രവൃത്തനി സമയലാം

150 (1234) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള/മതപഠന പ്രവൃത്തനി സമയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് എലനങനിലലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഭാലവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷന  നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കേമ്മേതീഷന  ഇത്തരലമഭാരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലഭാനനിടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം
എനഭാണച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശത്തനിലനറ  ലവളനിചത്തനില് എലനങനിലലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേള പനിന്തുടര്നവരുന്ന ലപഭാത അക്കഭാദമനികേച്ച് കേലണറനില്
നനിനലാം  വവതവസമഭായനി  പ്രകതവകേ  അക്കഭാദമനികേച്ച്  കേലണര്  പഭാലനിക്കുന്ന  സ്കൂളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേള  കനരനിടന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  2017-18  അദവയന
വര്ഷലാം മുതല് നനിര്ബന്ധമഭായുലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം പ്രകതവകേ കേലണര്
മഭാറനി ലപഭാത കേലണര് സമയബന്ധനിതമഭായനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള
കകേലക്കഭാളഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷന പുറത്തനിറക്കനിയ റനികപഭാര്ടച്ച്
പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  മതപഠന പ്രവൃത്തനി സമയത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം കേമ്മേതീഷന പുറലപടവനിചനിടനില.

(ബനി) ഇക്കഴനിഞ കവനലനില് കേടത്ത ഉഷ്ണലാം കേഭാരണലാം സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള കപഭാലലാം
പകേല്സമയത്തച്ച്  പുറത്തനിറങ്ങരുലതന്നച്ച്  ഡനിസഭാസ്റ്റേര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനി
വനിലക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില് പ്രകതവകേ കേലണര് പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനിലല
കുടനികേളക്കച്ച്  സ്കൂള പ്രവൃത്തനി ദനിനങ്ങളഭാലണങനിലലാം  കേടത്ത ഉഷ്ണലാം കേഭാരണലാം സ്കൂളനില്
ഹഭാജരഭാകേഭാനുലാം  കഭാസച്ച്  മുറനികേളനില്  ഇരനിക്കഭാനുലാം  പ്രയഭാസലാം  കനരനിടതനിലന  തടര്ന്നച്ച്
നനിരവധനി  ഹര്ജനികേള  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷനച്ച്  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
എന്നഭാല്  ലപഭാത  കേലണറനില്നനിനലാം  വവതവസമഭായ  കേലണര്  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
സ്കൂളുകേളക്കുള അവകേഭാശത്തനിലന്റെ സഭാധുത  ബഹു. കകേരള കഹകക്കഭാടതനി PTA Vs
Kunhimmu Haji (1997 (1) KLT Page 534) കകേസനില് പുറലപടവനിച വനിധനിയനില്
ശരനിവച സഭാഹചേരവത്തനില് ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനികനഭാ ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനികനഭാ നനിയമപരമഭായനി  ഇടലപടന്നതനിനച്ച്  സഭാധവമല.  കമല് സഭാഹചേരവത്തനില്
ഇത്തരലാം സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട പ്രശങ്ങള വനിശദമഭായനി മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധലപട കേര്ത്തവവ  നനിര്വഭാഹകേരുലട  കയഭാഗലാം  23-5-2016-നുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  8-9-2016-നുലാം  വനിളനിചച്ച്  കചേര്ക്കുകേയുണഭായനി.  കുടനികേള
അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  അവകേഭാശലലാംഘനങ്ങളുലാം  മനസനിലഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണച്ച് ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന കമല് നനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടവനിചതച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനുലാം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  നനിര്ബന്ധപൂര്വലാം
ഇടലപടഭാന ഉകദ്ദേശവമനില.  പ്രകതവകേ കേലണര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 212 സ്കൂളുകേളനില്  48
സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം  ജനറല്  കേലണറനികലക്കച്ച്  മഭാറുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  (2017-18)



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            177 

അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം തലന്ന ഇവയനില് 27 സ്കൂളുകേലള കേലണര് 2017-18
അദവയന  വര്ഷലാം  മുതല്  ജനറല്  കേലണറനികലക്കച്ച്  മഭാറനി  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകപക്ഷ  ലഭവമഭായ  മറച്ച്  സ്കൂളുകേലളയുലാം
ഉടനതലന്ന ജനറല് കേലണറനികലയച്ച് മഭാറനി ഉത്തരവച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

മഭാറഭാക്കര വനി.വനി.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്. സ്കൂളനിനച്ച് സ്റ്റുഡന്റെച്ച് 
കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച്

151 (1235) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് (എസച്ച്.പനി.സനി.) അനുവദനിക്കണലമന്നച്ച് ആവശവലപടച്ച്
കകേഭാടക്കൽ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മഭാറഭാക്കര വനി.വനി.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്.  സ്കൂളനിലല
ലഹഡ്  മനിസ്ട്രേസച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കേനിയ നനികവദനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സ്കൂളനിലന്റെ  സഭാഹചേരവലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  എസച്ച്.പനി.സനി.  അനുവദനിക്കുവഭാന
ആവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത സലാംബന്ധനിച ഫയൽ  നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഹയര് ലസക്കണറനി
കമഖലയനില് എസച്ച്.പനി.സനി. ആരലാംഭനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുലട ലനിസ്റ്റേച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാറഭാക്കര  വനി.വനി.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്.  സ്കൂളനില്  എസച്ച്.പനി.സനി.  യൂണനിറച്ച്
അനുവദനിക്കണലമന്നച്ച് അകപക്ഷനിചലകേഭാണച്ച് സ്കൂള അധനികൃതര് സമര്പനിച അകപക്ഷയുലാം
നനികവദനവലാം  സലാംസഭാന എസച്ച്.പനി.സനി. കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഓഫതീസനില് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നടപച്ച് അദവയന വര്ഷലാം 48 സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് മഭാത്രകമ എസച്ച്.പനി.സനി.
യൂണനിറ്റുകേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളൂ. എയ്ഡഡച്ച്/ അണ എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേലള പരനിഗണനിചനിടനില. 

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി,  കഹസ്കൂള  എന്ന  കവര്തനിരനിവച്ച്  എസച്ച്.പനി.സനി.
യൂണനിറ്റുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പരനിഗണനിക്കഭാറനില.  നടപച്ച്  അദവയന  വര്ഷലാം
ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട  പടനികേ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്
അയയ്ക്കുകേയുലാം,  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടത്തച്ച്  നല്കേനിയ  62  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില് നനിന്നച്ച്  48  സ്കൂളുകേളനില് പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം നനിലവനിലള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം യൂണനിറച്ച് അനുവദനിക്കുകേയുമഭാണുണഭായതച്ച്. നടപച്ച് അദവയന
വര്ഷലാം  എസച്ച്.പനി.സനി.  യൂണനിറച്ച്  അനുവദനിച  സ്കൂളുകേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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മലപ്പുറലാം  ഹയര് ലസക്കണറനി കമഖലഭാ കകേന്ദ്രത്തനില് 
ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവച്ച്

152  (1236)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലകേളുലട പരനിധനിയനില് വരുന്ന മലപ്പുറലാം ഹയര്
ലസക്കണറനി  കമഖലഭാ  കകേന്ദ്രത്തനില്  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാരനിലലന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനില് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തസനികേയുലാം നനിലവനിലള
ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണവലാം ഒഴനിവകേളുലാം തസനികേ തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചച്ച്  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന
എലനങനിലലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗലാം  മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാരുലട
സലാംകയഭാജനിത സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച
വരനികേയഭാണച്ച്.  ആയതനിനുകശഷലാം  ഒഴനിവള  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണച്ച്  തസനികേയനികലയ്ക്കുലാം,
പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില് നനിനലാം അകഡന്വേസച്ച് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഒഴനിവള മറച്ച് തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ ഉടമ്പടനി

153 (1237)    ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഭാലഭാവകേഭാശ നനിയമങ്ങളുലട ലലാംഘനങ്ങള വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിൽ
കേഴനിഞ  കുലറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കൂടനിവരുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ മൂന വര്ഷങ്ങളനിലഭായുലാം,  നടപ്പുവര്ഷത്തനിലലാം റനികപഭാര്ട്ടു ലചേയ്ത
ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളുലാം,  സ്കൂളുകേളുലാം,അദവഭാപകേരുലാം,  വനികധയരഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം
എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി)  മഭാതൃഭഭാഷ നനികഷധനിക്കുന്നതലാം,  മഭാതൃഭഭാഷയനില് സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനഭായുള
അവകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കുന്നതലാം,  ഇവയച്ച് ശനിക്ഷ ഏല്കകേണനി വരുന്നതമഭായ സലാംഭവങ്ങള
ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  കുടനികേളനില്  അടനികചലനിക്കുന്നതച്ച്  ഉളലപലട  ശനിക്ഷഭാവനിധനികേളക്കച്ച്
വനികധയരഭാക്കുന്നതലാം  കുടനികേളനില്  മുളയനികല  തലന്ന  ലതറഭായ  സകനശലാം  നലഭാന
കേഭാരണമഭാകുലമന്നതച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം സര്ക്കഭാരുലാം ശദനിചകവഭാ;  എങനില് ഇത
തടയുവഭാന എന്തു നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാതൃഭഭാഷയ്ലക്കതനിലര  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസസഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി  നനികഷധനിക്കഭാനുലാം  കുറക്കഭാലര  കേര്ശനശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേളക്കു
വനികധയമഭാക്കഭാനുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേണലാം  ഉളലപലട  എന്തു  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ജനില തനിരനിചള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന : 

തനിരുവനനപുരലാം -  10

ലകേഭാലലാം  -  3

പത്തനലാംതനിട    -  ഇല

ആലപ്പുഴ  - 10

കകേഭാടയലാം - ഇല

ഇടക്കനി - 23

എറണഭാകുളലാം  - ഇല

തൃശ്ശൂര് - 29

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 14

മലപ്പുറലാം - 1

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് - 8

വയനഭാടച്ച് - ഇല

കേണ്ണൂര് - ഇല

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  - 1

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 
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(സനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് മഭാതൃഭഭാഷ നനികഷധനിക്കുന്ന തരത്തനിലള
പരഭാതനികേലളഭാനലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.

(ഡനി)  മഭാതൃഭഭാഷയ്ലക്കതനിലര  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

കേളക്ടര് വനിളനിചകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള

154 (1238) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായച്ച് എന്ന വനിദവഭാര്തനിയുലട മരണവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഉണഭായ
വനിദവഭാര്തനി  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങലള  തടര്ന്നച്ച്  അടചനിട  തൃശൂര്-തനിരുവനിലന്വേഭാമല-പഭാമ്പഭാടനി
ലനഹ്രു  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച് തറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  15-2-2017-നച്ച്  തൃശൂര്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  വനിളനിച
കചേർത്ത കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ കയഭാഗത്തനിലന്റെ മനിനനിട്സനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായച്ച് എന്ന വനിദവഭാര്തനിയുലട മരണവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണഭായ
വനിദവഭാര്തനി പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങലള  തടര്ന്നച്ച്  കേളക്ടര്  വനിളനിചകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനിലല
തതീരുമഭാനങ്ങള ഉളലപലടയുള മനിനനിട്സനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേര്

155 (1239) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  സലാംഭവനിച  കുറവച്ച്  നനിമനിത്തലാം  തസനികേ
നഷ്ടലപട എത്ര അദവഭാപകേര് സലാംരക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുണച്ച്;  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച് കമഖല
തനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് എത്ര സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേര് ഉണച്ച്;

(സനി)  ടനി  സലാംരക്ഷനിത  അദവഭാപകേര്ലക്കലഭാലാം  നനിയമനങ്ങള  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് എയ്ഡഡച്ച്,  സർക്കഭാർ കമഖലകേളനിൽ  നൽകേനിയ നനിയമനങ്ങളുലട ഇനലാം
തനിരനിചള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളക്കച്ച്
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളനിലൂലട എലനലഭാലാം സഇൗകേരവങ്ങള ആണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഒരുക്കനി
നല്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  തസനികേ  നഷ്ടമഭായ  3523  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  85
അനദവഭാപകേര്ക്കുലാം നനിലവനില് സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില്നനിന്നച്ച്
സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരുലട  വനിവരങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.

(ബനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് 458 സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരുണച്ച്. 

(സനി)  ഇവരനില്  എലഭാവലരയുലാം  പുനര്വനിനവസനിചനിട്ടുണച്ച്.  392  അദവഭാപകേലര
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം 66 കപലര എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം
പുനര്വനിനവസനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ഡനി) ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി മതനനിരകപക്ഷ, ജനകേതീയ
സമതീപന രതീതനി ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടകൂടനി  "ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണയജലാം”എന്ന പദതനി
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

156 (1240) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ വനിദവഭാര്തനി
കേകളഭാടള ക്രൂരത,  പഠന പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവങ്ങളുലട അപരവഭാപത,  കയഭാഗവരഭായ
അദവഭാപകേര് ഇലഭാത്ത സനിതനി, ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് മതനിയഭായ ശമ്പളലാം നല്കേഭാതനിരനിക്കല്
തടങ്ങനിയ  പ്രശങ്ങളമൂലലാം  തനികേഞ  അരക്ഷനിതഭാവസ  സലാംജഭാതമഭായനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില് സമഗമഭായ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം വഴനി പ്രസ്തുത വനിഷയങ്ങളക്കച്ച് ശഭാശന്വേത
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം ഈ കമഖലയനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം
സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനിലള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  സലാംബന്ധനിച  വവഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപട സഭാഹചേരവത്തനില് ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച ശഭാശന്വേത പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം,
ഇഇൗ കമഖലയനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം കവണനി  സന്വേഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മൂന്നലാംഗ
കേമ്മേനിറനിലയ  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഇകന്റെണല്  അസലസന്റെച്ച്  സലാംബന്ധനിചള
നടപടനികേളക്കുലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി  നഭാലച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.മഭാര്  അടങ്ങനിയ
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ഒരു സമനിതനികയയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതനിനച്ച്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട  അക്കഭാദമനികേവലാം, ഭഇൗതനികേവമഭായ സഭാഹചേരവങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി സര്വകേലഭാശഭാലഭാതലത്തനില് ഒരു എക്സച്ച്കപര്ടച്ച് വനിസനിറച്ച് കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയഭാറുണച്ച്.  അക്കഭാദമനികേവലാം  പഭാകഠവതര
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ ലസമസ്റ്റേറുകേളനിലലാം  അക്കഭാദമനികേച്ച്
ഓഡനിറനിലാംഗുലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  എന്നനിവയനില്
നനിനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടവനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  നനിബന്ധനകേളക്കുലാം
വനിരുദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുലട അഫനിലനികയഷന റദ്ദേഭാക്കുന്നതളലപലടയുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ചേഭാലക്കുടനി പ്രതീലമടനികേച്ച് കഹഭാസ്റ്റേല്

157 (1241) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേഭാലക്കുടനി ഗവണലമന്റെച്ച്  കഗളസച്ച് കഹസ്കൂള കകേഭാമ്പഇൗണനില് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപച്ച്  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റേല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണചമതല  ആര്ക്കഭാലണനലാം  എന്നകത്തയച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. ചേഭാലക്കുടനി ഗവണലമന്റെച്ച് കഗളസച്ച് കഹസ്കൂളനില് കഗളസച്ച് കഹഭാസ്റ്റേല്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  8  ലസന്റെച്ച്  സലത്തച്ച്  ജനി+2  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പഭാനുലാം എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം

ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ  അഡതീഷണല്  എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം

എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തകേയഭായ  2,81,59,052  (രണ്ടുകകേഭാടനി  എണപത്തനിലയഭാന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി

അമ്പലത്തഭാമ്പതനിനഭായനിരത്തനി  അമ്പത്തനിരണച്ച്  രൂപ)  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  എലാം.എചച്ച്.ആര്.ഡനി. 2,55,11,000 (രണ്ടുകകേഭാടനി അമ്പത്തനിയഞച്ച്

ലക്ഷത്തനി പതനിലനഭാന്നഭായനിരലാം രൂപ) അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ആര്ക്കഭാലണനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കുലമന്നതനിലനപറനിയുമുള തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാണനിടനില.
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അദവഭാപകേ നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരലാം

158 (1242) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അദവഭാപകേ നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിനച്ച്  മഭാർഗ്ഗ
നനിർകദശങ്ങൾ  ഉണഭായനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം  നലഭാലത  അകേഭാരണ കേഭാരവങ്ങൾ  കേഭാണനിചച്ച്
നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരലാം നനികഷധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില് കൃതവവനികലഭാപലാം കേഭാണനിക്കുന്ന ഉകദവഭാഗസർക്കച്ച് എതനിരഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേൾ സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നനികഷധനിക്കലപട
അദവഭാപകേരുലട കപരുവനിവരങ്ങൾ ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുലട  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നനികഷധനിക്കഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇക്കഭാരവങ്ങളനില് കകേസുകേൾ ഉലണങനിൽ അവയുലട നനിലവനിലള സനിതനി
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

അദവഭാപകേലര അദവഭാപകനതര കജഭാലനികേളക്കച്ച് നനികയഭാഗനിക്കല്

159 (1243) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല  അദവഭാപകേലര  അദവഭാപകനതര
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് നനികയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അദവഭാപകേര്  ഇതരകജഭാലനികേള  ലചേകയണനിവരുന്നതമൂലലാം
ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  അദവയന  നഷ്ടലാം  ഉണഭാകുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാംകപഭായ്മലമൻച്ച്റച്ച് എക്സച്ച്കചേഞ്ചുകേളനിൽ കപരച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്തനിട്ടുള ലതഭാഴനില്
രഹനിതരുലട  കസവനലാം  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില്  പ്രകയഭാജനലപടത്തനി  അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  മഭാത്രലാം  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉതകുന്ന
തരത്തനില് നനിലവനിലള സലാംവനിധഭാനലത്ത ക്രമലപടത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം 2009, ലസക്ഷന 27 പ്രകേഭാരലാം ജനസലാംഖവഭാ
കേണലക്കടപച്ച്, ദരന നനിവഭാരണ ചുമതലകേള, ലതരലഞടപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ചുമതലകേള
എന്നതീ വനിദവഭാഭവഭാകസതര  പ്രവൃത്തനികേളക്കു  മഭാത്രകമ  അദവഭാപകേലര  നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന
പഭാടള്ളൂ. 

(ബനി)  അദവഭാപകേലര,  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവങ്ങളനില് അദവഭാപകനതര
കജഭാലനികേളക്കച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതമൂലലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  അദവയന  നഷ്ടലാം
ഉണഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം തലഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

വടവന്നൂര് ജനി.എല്.പനി. സ്കൂള

160 (1244) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വടവന്നൂര് ജനി.എല്.പനി.സ്കൂള വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്  എന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഈ സ്കൂളനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സ്കൂള ലകേടനിടത്തനിനച്ച് നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് വഭാടകേ
ഇനത്തനില്  നല്കുന്നതച്ച്;  എത്ര  വര്ഷലാം  മുമ്പുള  വഭാടകേയഭാണനിതച്ച്;  വഭാടകേ
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉണഭായ തടസലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സ്കൂള ലകേടനിടലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടക്കഭാനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില്  അതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സന്വേതീകേരനികക്കണതച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 1931-ല് ആരലാംഭനിച പ്രസ്തുത സ്കൂള ഏകേകദശലാം  20  ലസന്റെനിലഭാണച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  1290  രൂപ.  23  വര്ഷമഭായനി  ഇഇൗ നനിരക്കനില് വഭാടകേ നല്കേനിവരുന.
വടവന്നൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തഭാണച്ച്  വഭാടകേ  നല്കുന്നതച്ച്.  വഭാടകേ  പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി ലകേടനിട ഉടമ നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില് ആവശവമഭായ കരഖകേള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്,  ടനി കരഖകേള ഉളലക്കഭാളനിചലകേഭാണച്ച് അകപക്ഷ നല്കുവഭാന ലകേടനിട
ഉടമകയഭാടച്ച്  നനിരവധനി  തവണ ആവശവലപട്ടുലവങനിലലാം  നഭാളനിതവലര  യഭാലതഭാരുവനിധ
മറുപടനിയുലാം ലഭനിചനിടനില. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മഭാകവലനിക്കര കുന്നലാം ഗവണലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി 
സ്കൂളനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

161 (1245) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  കുന്നലാം  ഗവണലമന്റെച്ച്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളനിനച്ച്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം  3  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  തകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി) പ്രസസ്തുത പദതനിക്കച്ച് ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മതനിയഭായ തകേ ലഭവമല.

അനദവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവച്ച്

162 (1246) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗവണലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി-ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് അനദവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവച്ച്  വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അനദവഭാപ
ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനിയുളതഭായനി  ശദനിക്കലപടനിടനില.
എന്നഭാല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് അനദവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ
സൃഷ്ടനിചച്ച് നല്കേനിയനിടനില.  ബഹുമഭാനലപട കഹകക്കഭാടതനി മുനപഭാലകേ ശതീ.  ശവഭാലാംകുമഭാര്
മുതല്കപര് ഫയല് ലചേയ്ത  WP(C)  No.  29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,
7881/2013  നമ്പര്  കകേസുകേളനിലല  5-9-2013  തതീയതനിയനിലല  ലപഭാതവനിധനിനവഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കച്ച്,
പഭാര്ടച്ച്/ഫുള  കടലാം  മതീനനിയല്,  കലകബറനിയന  കഗഡച്ച് -4  എന്നതീ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് 17-8-2015-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്.) നമ്പര് 220/2015/ ലപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഒരു സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
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സ്കൂളുകേള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കലലാം 

കഹലടക്കഭാക്കലലാം പദതനി

163 (1247) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന

'സ്കൂളുകേള അനഭാരഭാഷ്ട്രനനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കലലാം കഭാസുകേള കഹലടക്കഭാക്കലലാം പദതനി'

ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം പദതനിയനികലയച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട

വനിദവഭാലയങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ'ത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന,

'സ്കൂളുകേള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന'  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്

മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് സ്കൂളുകേള ലതരലഞടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനനിമഘട

ത്തനിലഭാണച്ച്.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില്  8  മുതല്  12

വലര  കഭാസുകേള  കഹലടക്കഭാക്കുന്ന  പദതനിയുലട  കപലറച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  4

മണ്ഡലങ്ങളനില് നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്,  അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള

എന്നനിവ  ലഭവമഭാക്കുകേ,  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം,

ലഎ.സനി.ടനി. അധനിഷനിത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലഎ.സനി.ടനി. അധനിഷനിത ഉളടക്കലാം,

പ്രകതവകേ ലഎ.സനി.ടനി.  പഭാഠപുസകേങ്ങള,  ലഎ.ടനി.പരതീക്ഷ എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം'   പദതനിയുലട   ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നഭാലച്ച് കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2. കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച് മുറനികേളുലാം

കഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ

മഭാനലാം നല്കുകേ.
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3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി അദവഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. 50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായലാം നല്കുലാം. ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുലാം. അടത്ത 2 വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
രണഭാമലത്ത  പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം 5 സ്കൂളുകേള  ഒന്നഭാമലത്ത
പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തലപകടണ
സ്കൂളുകേളുലട ലനിസ്റ്റേച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല  8  മുതല്  12  വലര  കഭാസുകേള  കഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി ലക്ഷവമനിടനണച്ച്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ

164 (1248) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പലയടത്തച്ച്  കേടലക്കണനിയനിലഭായവലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലനങനിലലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലതഭാഴനില് ലഭനിക്കുന്നതവലര തനിരനിചടവനിനച്ച്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  നല്കേണലമന്നച്ച്
ബഭാങ്കുകേകളഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരവത്തനിലള പ്രതനികേരണലാം എനഭാണച്ച്;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ വഭായ്പ തകേ മഭാത്രലാം  തനിരനിചടചച്ച്  ബഭാദവത  അവസഭാനനിപനിക്കണലാം
എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് അവര് അനുകൂല പ്രതനികേരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന കേഴനിയഭാത്തതലാം കേടലക്കണനിയനി
ലഭായതമഭായ  ലതഭാഴനില്രഹനിത  വനിദവഭാര്തനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്   ഒരു  കേരടച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവച്ച് സഹഭായ പദതനി  (Education Loan Repayment
Support Scheme)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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(ബനി)  ലതഭാഴനില് ലഭനിക്കുന്നതവലര തനിരനിചടവനിനച്ച്  സഭാവകേഭാശലാം ആവശവലപടച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന നനികവദനങ്ങളനില് തനിരനിചടവനിനച്ച് സഭാവകേഭാശലാം നല്കുവഭാന ബഭാങ്കുകേകളഭാടച്ച്
ആവശവലപടഭാറുണച്ച്.

(സനി&ഡനി) കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  വഭായ്പഭാതകേ  മഭാത്രലാം  തനിരനിചടചച്ച്  ബഭാധവത
അവസഭാനനിപനിക്കണലമന്നച്ച്  സലാംസഭാനതല  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കഭാരവത്തനില് ഒരു മറുപടനി ലഭവമഭായനിടനില.

ആറനിങ്ങല് കഹലടകേച്ച് സ്കൂള

165 (1249) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് ഏതച്ച് സ്കൂളഭാണച്ച് കഹലടകേച്ച് സ്കൂളഭാക്കനി ഉയര്ത്തു
ന്നലതനലാം എലനലഭാലാം സഇൗകേരവങ്ങളഭാണച്ച് ഏര്ലപടത്തുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസച്ച്  ട  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  വനിദവഭാര്തനികേള  പ്രകവശനലാം
കതടന്നതനിനച്ച് അകപക്ഷനിക്കുന്ന ആറനിങ്ങല് കബഭായ്സച്ച്, കഗളസച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് പുതനിയ ബഭാചച്ച് അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതതഭായനി  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കകേഭാഴച്ച്  ആരലാംഭനിച  സ്കൂളുകേളനിലല
അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലയനലാം അദവഭാപകേ-
അനദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിലവനിലള മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച് കഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കണറനി,
ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലാം പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളതനിനഭാല്
ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനികലയുലാം  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  കഹസ്കൂള,  ഹയര്
ലസക്കണറനി,  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  കഹലടകേച്ച്
സ്കൂളുകേളഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) പുതനിയ ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലാം അധനികേബഭാചകേളുലാം അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

(സനി) 2014-15, 2015-16  അദവയന വര്ഷലാം പുതതഭായനി അനുവദനിച ഹയര്
ലസക്കണറനി ബഭാചകേളനില്/സ്കൂളുകേളനില് അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തനി DHSE ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച
വരുന.  ലസഷവല് റൂളനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം പതീരനിയഡുകേലള അടനിസഭാന
മഭാക്കനിയഭാണച്ച്  അദവഭാപകേ  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുന്നതച്ച്.  അതനുസരനിചച്ച്
14  പതീരനിഡുവലര  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി.  ജൂനനിയര്  തസനികേയുലാം  25  പതീരനിയഡുവലര
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി. സതീനനിയര് തസനികേയുലാം അനുവദനതീയമഭാണച്ച്.
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ഉചക്കഞനി വനിതരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കല്

166 (1250) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂളുകേളനില് ഉചക്കഞനി വനിതരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര്

സന്വേതീകേരനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചക്കഞനി  വനിതരണത്തനിനഭാവശവമഭായ  അരനി,  പലവവജനങ്ങള

എന്നനിവ  സൂക്ഷനിക്കുന്ന  സ്കൂള  മുറനികേള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാമമഭാത്രമഭായ പഭാചേകേകേകലനി,  ഉചക്കഞനി വനിതരണത്തനിനച്ച് തടസമഭാകുന്നതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ: എങനില് പഭാചേകേകലനി വര്ദനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്

പ്രഭാകദശനികേ സഭാഹചേരവങ്ങളകൂടനി  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്  കപഭാഷകേ സമൃദമഭായ

ഭക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലല സ്കൂളതലലാം

മുതല് റവനന്യൂ ജനിലഭാ തലലാം വലരയുള ബന്ധലപട എലഭാ ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം

ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേമ്മേനിറനികേളക്കുലാം  27-5-2016-ലല

എന.എലാം.1-33972/2016/ഡനി.പനി.ലഎ.എന്ന സര്ക്കുലര് മുഖഭാനരലാം

വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പദതനിയനില് കേഴനിയുന്നതലാം

അതഭാതച്ച്  സലങ്ങളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  വനിഷരഹനിത

പചക്കറനികേളുലാം മറച്ച്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം

സലസഇൗകേരവമുള സ്കൂളുകേളനില് പനി.ടനി.എ.-കേളുകടയുലാം വനിദവഭാര്തനികേളുകടയുലാം

സഹഭായകത്തഭാലട  പചക്കറനികത്തഭാടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  ആവശവമഭായ

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന 12-9-2016-ലല ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ

ഡയറക്ടറുലട  എന.എലാം.ബനി.  (1)/81103/2016/ഡനി.പനി.ലഎ.  എന്ന

സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം

ജനിലഭാ/ഉപജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം,  പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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3. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം ഉചഭക്ഷണലാം പഭാചേകേലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്

വനിറകേനിനച്ച് പകേരലാം എല്.പനി.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ

നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട

ധനസഹഭായകത്തഭാലട സ്കൂളുകേളനില് എല്.പനി.ജനി. കേണക്ഷന എടക്കു

ന്നതനിനുള സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിചച്ച്   ആവശവമഭായ നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉപജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാകരഭാടച്ച്  14-11-2016-ലല

എന.എലാം.എ.(3)/66270/2016/ഡനി.പനി.ലഎ.  എന്ന സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

4. പഭാചേകേ സഭാമഗനികേളുലട ദനിനലാംപ്രതനിയുള വനിലവര്ദനവച്ച് കേണക്കനിലലടത്തച്ച്

ഉചഭക്ഷണ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനച്ച് കുടനികേള കുറവള സ്കൂളുകേള

കനരനിടന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഭാചേകേ

ലചേലവച്ച്  (Contingent charge)  തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചലകേഭാണച്ച്

5-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  നമ്പര് 2911/2016/ലപഭാ.വനി.വ പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.

കുടനികേളുലട എണ്ണലാം കേണനിജന്റെച്ച് ചേഭാര്ജ്ജച്ച്

 (  കുടനിലയഭാന്നനിനച്ച്  )

ആദവലത്ത 150 കുടനികേളക്കച്ച് 8 രൂപ 

151 മുതല് 500 വലരയുള കുടനികേളക്കച്ച് 7 രൂപ 

500 നച്ച് മുകേളനില് വരുന്ന കുടനികേളക്കച്ച് 6 രൂപ

പഭാചേകേകലനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കണലമന്ന  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണലാം

പഭാചേകേലാം ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  നനിരനരമഭായ അഭവര്തന കേണക്കനിലലടത്തച്ച്

പഭാചേകേകലനിയുലാം കമല് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  150

കുടനികേള വലരയുള സ്കൂളുകേളനില് പഭാചേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുറഞ ദനിവസകവതനലാം

400  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചച്ച് പ്രകതവകേലാം നല്കുവഭാനുലാം  150-ല്  കൂടതലള ഓകരഭാ കുടനിക്കുലാം

25  കപസ എന്ന കതഭാതനില് അധനികേലാം  കേണക്കഭാക്കനി പരമഭാവധനി  ദനിവസകവതനലാം

475 രൂപ നല്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  27-5-2016-ലല

എന.എലാം.1/33972/2016/ഡനി.പനി.ലഎ.  എന്ന സര്ക്കുലര് മുഖഭാനരലാം  സ്കൂള നൂണഫതീഡനിലാംഗച്ച്

കേമ്മേനിറനികേളക്കുലാം  പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേര്ക്കുലാം  ഡനി.പനി.ലഎ.  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത

സര്ക്കുലറനിലല ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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1. പഭാചേകേപ്പുര, കസ്റ്റേഭാര്, പഭാചേകേപ്പുരയുലട പരനിസരലാം,  പഭാത്രങ്ങള എന്നനിവ
പഭാചേകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനലവനലാം  പഭാചേകേ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  വവക്തനിശുചേനിതന്വേലാം  പഭാലനിക്കുനലവനലാം  ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണച്ച്.
പഭാചേകേപ്പുരയുലാം പരനിസരവലാം വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള ചുമതല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പഭാചേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം.

2. പഭാചേകേപ്പുരയനിലലാം കസ്റ്റേഭാറനിലലാം  ലവളലാം കേയറഭാലതയുലാം ക്ഷുദ്രജതീവനികേള
കേടക്കഭാലതയുലാം സൂക്ഷനിക്കണലാം. 

3. കസ്റ്റേഭാറനില്  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  സഭാധനങ്ങളുലാം  പഴയ  റനികക്കഭാര്ഡുകേളുലാം
സൂക്ഷനിക്കുന്നതച്ച് ഒഴനിവഭാകക്കണതഭാണച്ച്.

4. ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള ധഭാനവങ്ങകളഭാലടഭാപലാം മറച്ച് ധഭാനവങ്ങള  (പ്രഭഭാത
ഭക്ഷണത്തനിനുളവ, ലസഷവല് അരനി തടങ്ങനിയവ) സൂക്ഷനിക്കുവഭാന
പഭാടനില.

(സനി)  പഭാചേകേ സഭാമഗനികേളുലട  ദനിനലാംപ്രതനിയുള വനിലവര്ദനവച്ച്  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്
ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനച്ച്  കുടനികേള  കുറവള  സ്കൂളുകേള  കനരനിടന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ ബുദനിമുടച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് പഭാചേകേ ലചേലവച്ച് (Contingent Charge)
തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചലകേഭാണച്ച്  5-9-2016 -ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  നമ്പര്
2911/2016/ലപഭാ.വനി.വ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

കുടനികേളുലട എണ്ണലാം കേണനിജന്റെച്ച് ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
(  കുടനിലയഭാന്നനിനച്ച്  )

ആദവലത്ത 150 കുടനികേളക്കച്ച് 8 രൂപ 

151 മുതല് 500 വലരയുള കുടനികേളക്കച്ച് 7 രൂപ 

500 നച്ച് മുകേളനില് വരുന്ന കുടനികേളക്കച്ച് 6 രൂപ

പഭാചേകേകലനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കണലമന്ന  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണലാം
പഭാചേകേലാം ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  നനിരനരമഭായ അഭവര്തന കേണക്കനിലലടത്തച്ച്
പഭാചേകേകലനിയുലാം കമല് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  150
കുടനികേള വലരയുള സ്കൂളുകേളനില് പഭാചേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുറഞ ദനിവസകവതനലാം
400  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചച്ച്  പ്രകതവകേലാം നല്കുവഭാനുലാം  150-ല് കൂടതലള ഓകരഭാ
കുടനിക്കുലാം 25 കപസ കതഭാതനില് അധനികേലാം കേണക്കഭാക്കനി പരമഭാവധനി ദനിവസകവതനലാം
475 രൂപ നല്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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സഭാര്ടച്ച് കഭാസച്ച് റൂലാം പദതനി

167 (1251) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17-ലല  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  സഭാര്ടച്ച്  കഭാസച്ച്  റൂലാം  പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാര്ടച്ച്  കഭാസച്ച്  റൂലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏതച്ച്  ഏജനസനിലയയഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതച്ച്; ഇതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മങട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടച്ച് കഭാസച്ച്
റൂലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  8  മുതല്  12  വലര  കഭാസ്സുകേലള  കഹലടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കഭാസച്ച്  മുറനികേളനില്   കേമ്പന്യൂടര്/ലഭാപച്ച്  കടഭാപച്ച്,
മളടനിമതീഡനിയ കപ്രഭാജക്ടര്,  ശബ്ദ  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സഇൗകേരവലാം,  ഡനിജനിറല്
പഠന  വനിഭവങ്ങള എന്നനിവ  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കേമ്പന്യൂടര് ലഭാബുലാം ഇന്റെര്ലനറച്ച് സഇൗകേരവവലാം ഇ-ഗകവണനസച്ച് പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കുള സഇൗകേരവങ്ങളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  8  മുതല്  12  വലര കഭാസ്സുകേലള കഹലടകേച്ച് ആക്കുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലഎ.ടനി.@സ്കൂള കപ്രഭാജക്ടഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. നഭാലച്ച് അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  പദതനി  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.  മറച്ച്
മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  2017-18  അദവയന  വര്ഷലാം  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പദതനിയുലട രണഭാലാം ഘടമഭായനി 2017-18 വര്ഷത്തനില് മറച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനികലക്കച്ച്
പദതനി വവഭാപനിപനിക്കുകമ്പഭാള മങട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലലാം
സഭാര്ടച്ച് കഭാസച്ച് റൂലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  എന്ന നനിലയനില് ലതരലഞടത്ത  4  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണച്ച്.
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കകേഭാകളജുകേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം

168 (1252) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  52
സര്ക്കഭാര്  ആര്ടച്ച്സച്ച്&സയനസച്ച്  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുലാം എന്നച്ച് പ്രതനിപഭാദനിചനിരുന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല
മങട ഗവണലമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച്&സയനസച്ച് കകേഭാകളജനില് എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച്
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വകുപച്ച്  തലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മങട ഗവണലമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച് കകേഭാകളജനില് KIIFB-യനില്
ഉളലപടത്തനി തഭാലഴപറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന :

Mandatory Components

1. Smart Class rooms

2. Modern Laboratories

3.  State of Art Libraries

4. Computer Lab with Networking facilities

Other Components

1. Space for Laboratory – Library and Computer Lab

2. Academic Space – Class rooms

3. Space for Auditorium, Seminar hall and Edusat

4. Common Amenity Centre for Girls

5. Waste Management System with Biogas generation

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഒരു  എക്സച്ച്ലപര്ടച്ച്  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
23-2-2017-നച്ച് പ്രസ്തുത ടതീലാം കകേഭാകളജച്ച് സനര്ശനിക്കുകേയുലാം ഡനി.പനി.ആര്.  കകേപറ്റുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
799/2019
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വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി 
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

169 (1253) ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
കേര്മ്മേപദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി) വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപച്ച് 'ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള' നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി 'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം'  പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ടനി.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില്
8  മുതല്  12  വലര കഭാസ്സുകേള കഹലടക്കഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട കപലറച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
4 മണ്ഡലങ്ങളനില് നടനവരനികേയഭാണച്ച്. സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കേമ്പന്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകേ,  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം,
ലഎ.സനി.ടനി. അധനിഷനിത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള, ലഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത ഉളടക്കലാം,
പ്രകതവകേ ലഎ.സനി.ടനി.  പഭാഠപുസകേങ്ങള, ലഎ.ടനി.  പരതീക്ഷ എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള   ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം  സ്കൂളുകേളക്കഭാവശവമഭായ

നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം ശനിശു കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ അദവയനലാം

നടപനില് വരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദവഭാപന പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനികേള കൂടനി ഉളലപടത്തനി വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദവഭാധനിഷനിതമഭായനി പുതക്കനിയ

പഭാഠവപദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച
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വരുന. കൂടഭാലത കുടനികേളുലട കനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ അക്കഭാദമനികകേതര/പഭാകഠവതര കേഴനിവകേള

പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ

യജത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. പഭാസ്റ്റേനികേച്ച് - കേതീടനഭാശനിനനി-ലഹരനിമുക്ത കേഭാമ്പസുകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം പുതനിയ തലമുറയനില്  വളര്ത്തനിലയടക്കുകേ,

മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ഒരു സലാംസഭാരമഭായനി രൂപലപടത്തുകേ.

3. സ്കൂളുകേളനില് തനതഭായ ഒരു പഠനഭാനരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

4. പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ-പരനിസനിതനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

മഭാതൃകേ സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര അദവഭാപകേര്

170 (1254) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രലാം  (കജവഭാഗഫനി)  വനിഷയലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത

കഹസ്ക്കൂളുകേളനില് കകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച് കസഭാഷവല് സയനസച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലഭാലണന്നതലാം

ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  മറച്ച്  വനിഷയങ്ങളനില്  (ഹനിസ്റ്റേറനി,  എക്കകണഭാമനിക്സച്ച്,  ലപഭാളനിറനിക്സച്ച്)

കയഭാഗവതയുള അദവഭാപകേരഭാണച്ച് ഭൂമനിശഭാസ്ത്രലാം പഠനിപനിചവരുന്നതച്ച്  എന്നതലാം ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തുലാം  പുറത്തുമുളള  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  ഒരു  സയനസച്ച്

വനിഷയമഭായ കജവഭാഗഫനി,  കഹസ്ക്കൂള തലത്തനിലലാം കജവഭാഗഫനി അദവഭാപകേര് തലന്ന

കകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  ഉചേനിതമഭായ

തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിന കേതീഴനിലല ഫയലകേള

171 (1255) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനറല്/ഹയര് ലസക്കന്റെറനി എഡന്യൂകക്കഷന കമഖലയനിലല  (സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡച്ച്)  എത്ര ഫയലകേള ലസക്രകടറനിയറനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് തതീര്പഭാകേഭാലത
ഉലണനളതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)   ജനറല് എഡന്യൂകക്കഷന  (ടനി)വകുപനില്  68422/T3/2014/Gedn.  dt.
27-1-2015  നമ്പരഭായുള ഫയലനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം
ഫയല് നനിലവനില് ഏതച്ച്  ഉകദവഭാഗസലന്റെ കകേവശലാം നടപടനികേളക്കഭായനി സമര്പനി
ചനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് എലാം.ഇ.എസച്ച്., എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലല ശതീമതനി രജുല. പനി-യുലട
21-11-2014 ലല നനികവദനത്തനിലന്റെയുലാം 9-7-2014-ലല ഡബന്യൂ .പനി  (സനി) 17009/14
നമ്പര് ജഡ്ജച്ച് ലമന്റെനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് 68422/T3/G.Edn. നമ്പര് ഫയലനിലല
നടപടനികേള ഉടന തതീര്പഭാക്കുകമഭാ; ഫയലനില് കേഭാലതഭാമസലാംവരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന  നടപടനിലയടക്കഭാന  അടനിയനര  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത ഫയലനിനഭാധഭാരമഭായ വനിഷയത്തനികന്മല് തതീര്പച്ച് അടനിയനരമഭായനി
പ്രഖവഭാപനിക്കഭാനുലാം  പരഭാതനി  നലനിയ  വവക്തനിക്കച്ച്  സഭാമഭാനവനതീതനി  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം
എന്നകത്തയച്ച് കേഴനിയുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) 68422/T3/2014/G.Edn.  ഫയലനില്  തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  43256/T3/2014/G.Edn.  നമ്പര് തതീര്പ്പുഫയല്   ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. നനിലവനില് 68422/T3/2014/G.Edn. നമ്പര് ഫയല്
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ (റനി) വകുപനിലഭാണുളതച്ച്.

(സനി) WP(C) No.17009/2014 നമ്പര്  കകേസനിലല വനിധനിനവഭായലാം നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  25-9-2014-ലല 43256/T3/2014/G.Edn.  നമ്പര് കേത്തുപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചച്ച്  21-10-2014  തതീയതനിയനിലല  Acd.A2/33783/  2014/HSE
ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരലാം  ശതീമതനി  പനി.  രജുലയച്ച്  ഭര്ത്തഭാവനിലനഭാപലാം  കപഭാകുന്നതനിനച്ച് അഞ്ചു
വര്ഷലത്ത  ശൂനവകവതനഭാവധനി  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിരുന.  ശൂനവകവതനഭാവധനി
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അനുവദനിക്കുന്നതനിനു  മുനപഭായനി  ടനിയഭാള  അവധനിയനില്  പ്രകവശനിചതച്ച്  ക്രമതീകേരനിചച്ച്
നല്കുന്നത  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവമഭാണച്ച്  68422/T3/2014/G.Edn.  ഫയലനില്
കകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്. ആയത പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  25-9-2014-ലല  43256/T3/2014/G.Edn.  നമ്പര്  കേത്തുലാം
21-10-2014-ലല  ഹയര് ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറുലട  Acd.A2/33783/2014/
HSE ഓര്ഡറുലാം  ചേലഞച്ച്  ലചേയലകേഭാണച്ച് കകേഭാര്പകററച്ച്  മഭാകനജര്,  എലാം.ഇ.എസച്ച്.,  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി   മുനപഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയ്ത  WP(C)
No.32013/2014  നനിലവനില്  കകേഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇഇൗ
സഭാഹചേരവത്തനില് ശതീമതനി പനി. രജുലയച്ച് ശൂനവ കവതനഭാവധനി  അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
കമല്  നമ്പര്  കകേസനിലല  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയുലട അനനിമ  വനിധനിനവഭായത്തനിനച്ച്
വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പനി.ടനി.എ. ഫണച്ച്

172 (1256) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പനി.ടനി.എ. ഫണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനിലള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എനഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.ടനി.എ  ഫണച്ച്  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  എലനങനിലലാം
നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  25-6-2007-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (കകേ)  നമ്പര്  126/2007/
ലപഭാവനിവ, 23-9-2014-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (കകേ) നമ്പര് 196/2014/ലപഭാവനിവ.
എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല പനി.റനി.എ. രൂപവല്ക്കരണലാം സലാംബന്ധനിച
വനിശദമഭായ ഉത്തരവച്ച് നനിലവനിലണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (കകേ)  നമ്പര് 126/2007/
ലപഭാവനിവ.  ഉത്തരവനിലല  ഖണ്ഡനികേ  3(1)  മുതല്  3(22)  വലര  പനി.റനി.എ.  അലാംഗതന്വേ
ഫതീസച്ച്, പനി.റനി.എ.  ഫണച്ച് തടങ്ങനിയവയുലട കശഖരണലാം,  കകേകേഭാരവലാം ലചേയല് എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിശദമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.  ആയതനിലല ഖണ്ഡനികേ  3(5)  പ്രകേഭാരലാം
പനി.റനി.എ.  “അലാംഗതന്വേഫതീസച്ച്”എലഭാ  രക്ഷനിതഭാക്കളനില്നനിനലാം  നനിര്ബന്ധമഭായനി
കശഖരനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  എസച്ച് സനി/എസ് റനി,  മറച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലളവര് (സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല്) പനി.റനി.എ. അലാംഗതന്വേഫതീസച്ച്
നനിര്ബന്ധമല.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഫതീസച്ച്  നല്കേനിയനിലലങനിലലാം  അവരുലാം  പനി.റനി.എ.യനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം. അലാംഗതന്വേ ഫതീസനിലന്റെ പ്രതനിശതീര്ഷ നനിരക്കച്ച് തഭാലഴപറയുന :
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എല്.പനി. വനിഭഭാഗലാം - 10 രൂപ 

യു.പനി. വനിഭഭാഗലാം - 25 രൂപ

കഹസ്കൂള വനിഭഭാഗലാം - 50 രൂപ

ഹയര് ലസക്കണറനി/വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. വനിഭഭാഗലാം - 100 രൂപ 

കൂടഭാലത മുന വര്ഷലത്ത മൂന്നഭാലാം കടമനിലല പനി.റനി.എ.  ജനറല് കബഭാഡനിയനില്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാലണങനില്  നടപച്ച്  അക്കഭാദമനികേ  വര്ഷലത്ത  പ്രകതവകേലാം
നനിര്വചേനിക്കലപടനിട്ടുള അക്കഭാദമനികേ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി തഭാലഴ ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുന്ന
പരമഭാവധനി നനിരക്കനില് രക്ഷനിതഭാക്കളനില് നനിന്നച്ച് ഫണച്ച് കശഖരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച് :

എല്.പനി. വനിഭഭാഗലാം  - 20 രൂപ 

യു.പനി. വനിഭഭാഗലാം    -  50 രൂപ

കഹസ്കൂള വനിഭഭാഗലാം   - 100 രൂപ

ഹയര് ലസക്കണറനി/വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. വനിഭഭാഗലാം - 400 രൂപ 

പനി.റനി.എ. അലാംഗതന്വേഫതീസുലാം സര്ക്കഭാര് നനിയമപ്രകേഭാരലാം എലനങനിലലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
ഫതീസുലാം  ഒഴനിലകേ  യഭാലതഭാരു  ഫതീസുലാം  നല്കുവഭാന  രക്ഷനിതഭാക്കള  ബഭാദവസരല.
അവലര അതനിനച്ച് നനിര്ബന്ധനിക്കുവഭാനുലാം പഭാടനില.

(ബനി)  ഇല.

മണ്ഡലത്തനില് ഒരു അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള 
സ്കൂള എന്ന പദതനി

173 (1257) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മണ്ഡലത്തനില് ഒരു അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള സ്കൂള എന്ന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം എലഭാ മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം ഓകരഭാ സ്കൂള വതീതലാം ലതരലഞടത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് ഇനനി  ലതര ലഞടക്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുള മണ്ഡലങ്ങള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതരലഞടക്കലപട സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനി
നഭാവശവമഭായ ഫണച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് അനുവര്ത്തനികക്കണ
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തലപകടണ  സ്കൂളുകേലള
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ലതരലഞടക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലതരലഞടക്കലപടന്ന  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  പുറകമ എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,
ഗഭാമ -കബഭാക്കച്ച്-ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള,  എസച്ച്.എസച്ച്.എ.  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  ഫണ്ടുകേള,
കസഭാണസര്ഷനിപച്ച് മുകഖന ലഭവമഭാകുന്ന ഫണ്ടുകേള മുതലഭായവ പ്രകയഭാജനലപടത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണച്ച് അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തലപകടണ  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടകക്കണതലാം  ആയതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത സ്കൂളനിലന്റെ ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  തനതഭായ ഒരു മഭാസ്റ്റേര് പഭാന  8-12-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  205/2016/ലപഭാവനിവ  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനി
ക്രമങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണച്ച് തയഭാറഭാകക്കണതമഭാണച്ച്. സ്കൂളുകേളനില് അക്കഭാദമനികേ മനികേവച്ച്
കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിദവഭാര്തനി കകേന്ദ്രതീകൃത അദവയന രതീതനി നടപനില് വരുത്തു
ന്നതനിനുതകുന്ന അദവഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.

ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര്മഭാരുലട
ശമ്പള ലസയനില്

174 (1258) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല
ജൂനനിയര്  ടതീചര്മഭാരുലട  ശമ്പള  ലസയനില്  അകത  തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
എയനിഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിലല ജൂനനിയര് ടതീചര്മഭാരുകടതനികനക്കഭാള കുറവഭാലണന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അടത്തനിലടയുണഭായ ലലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിൽ എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇത സലാംബന്ധനിചള കഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവച്ച് വകുപനില് ലഭവമഭായതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില
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അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള സ്കൂളുകേള

175 (1259)    ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര സ്കൂളുകേലളയഭാണച്ച് അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്
ഉയര്ത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയുലാം  ലതരലഞടത്ത  സ്കൂളുകേളനില്
എലനലഭാലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള എന മുതല് തടങ്ങഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  1000  സ്കൂളുകേലള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞടക്കലപടന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരവലാം  ലമചലപടത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  അദവഭാപന -അദവയന  കമഖലകേളനിലലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുള പദതനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത കുടനികേളുലട കനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ അക്കഭാദമനികകേതര കേഴനിവകേള പരനികപഭാഷനി
പനിക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷവമനിടനണച്ച്.

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

അദവഭാപകേരുലട അനര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം

176 (1260) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലനനില്ലക്ക അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കഭാലത
അനര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനികലഭാ,
ഡനി.പനി.ലഎ. ഓഫനിസനികലഭാ ഡനി. ഡനി. ഓഫതീസുകേളനികലഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേളനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനില ജനിലകേളനില് അനര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
വനിരുദമഭായനിടഭാലണന്ന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം;
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(ഡനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  റഭാങച്ച്  കഹഭാളകഡഴച്ച്  അകസഭാസനികയഷന നല്കേനിയ
പരഭാതനികേളനില് ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലലാം സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം;

(ഇ)  അനര് ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറങ്ങള നല്കുകമ്പഭാള സന്വേതീകേരനികക്കണ ലപഭാത
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലത  സലലാംമഭാറലാം  നല്കേനിയതച്ച്  ലപ്രകമഭാഷനുകേലള
ബഭാധനിചനിട്ടുലണങനില്  ആയത്പരനിഹരനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ
റവനന്യൂ ജനിലകേളനിലലയുലാം ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ലപഭാത  സലലാംമഭാറലാം  കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്
'ഇനടഭാനസ്ഫര്'സലലാം  മഭാറലാം  നടന;  ഇവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലപഭാത  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടര്കക്കഭാ ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാര്കക്കഭാ പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
പരഭാതനികേളനില്  എടത്ത  നടപടനികേള  എലനലഭാലാം;  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച
പരഭാതനികേള ലസക്രടറനി തലത്തനില് അകനന്വേഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാലലാം ജനില ഒഴനിലകേ മറ്റു ജനിലകേളനിലലഭാനലാം ഇത്തരത്തനിലള പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിടനില.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കകേഡര്  ലസ്ട്രേങ്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കുലാം  അനര്  ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറത്തനിനുലാം  നല്കകേണ  ഒഴനിവകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിയമപരമഭായനി  നല്കകേണ ഒഴനിവകേളുലട  ശതമഭാനക്കണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
വവക്തമഭായ മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇല. 

(ഡനി)  ഇത സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ഇ) ലപഭാതമഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച് അനര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്. ആയതച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷലന ഒരു ജനിലയനിലലാം ബഭാധനിചനിടനില.

(എഫച്ച്)  ലപഭാതസലലാംമഭാറലാം കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം ഇനടഭാനസ്ഫര് സലലാംമഭാറലാം
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  മറച്ച്  പരഭാതനികേള  ഒനലാം
ലഭനിചനിടനില.

കേളനിമൂട്കേഭാണനി എസച്ച്.ടനി. കമഖലയനിലല വനിദവഭാലയലാം

177 (1261) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ലവളറട ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഉളലപട്ടുവരുന്ന
എ.എലാം.എല്.പനി.എസച്ച്.,  കേളനിമൂട്കേഭാണനി എന്ന എസച്ച്.ടനി.  കമഖലയനിലല വനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ
ഇന്നലത്ത പരനിതഭാപകേരമഭായ അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  തകേര്നവതീഴഭാറഭായ ലകേടനിടങ്ങകളഭാട കൂടനിയ ഇഇൗ സ്കൂളനിലല അടനിസഭാന
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അടനിയനര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി) ടനി സ്കൂള എയ്ഡഡച്ച് കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായതനിനഭാല് ഇതനിലന്റെ
ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവവനികേസനലാം  സലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേലാം  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനില്
നനിക്ഷനിപമഭാണച്ച്.

കേണശ്ശേഭാലാംകേടവച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ വനികേസനലാം

178 (1262) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മണലൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രഥമ  വനിദവഭാഭവഭാസ  മനനിയഭായനിരുന്ന  ലപ്രഭാഫസര്
കജഭാസഫച്ച് മുണകശ്ശേരനിയുലട നഭാമകധയത്തനിലള കേണശ്ശേഭാലാംകേടവച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-2021  കേഭാലയളവനില്  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജലാം'
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേളുലട പ്രകയഭാജനലാം മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിനുലാം
ലഭവമഭാകുന്നതഭാണച്ച് :

1. ഒരു കഹസ്കൂള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തലപടലാം.

2. ഒരു നതീനല്ക്കുളത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ഒരു കേലഭാ -കേഭായനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിലല  8  മുതല്  12  വലരയുള കഭാസച്ച്
മുറനികേള കഹലടകേച്ച് ആക്കുകേ.
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ഇവലയ കൂടഭാലത വനിവനിധ സ്കൂളുകേളനിലല ലകബഭാറടറനി,  കലബറനി നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കജവ  കവവനിദവ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഭാത്രമല വനിവനിധ എല്.പനി.,  യു.പനി.,  എചച്ച്.എസച്ച്.,  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.
സ്കൂളുകേളുലട നവതീകേരണവലാം പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കേണശ്ശേഭാലാംകേടവച്ച് ലപ്രഭാഫ. കജഭാസഫച്ച് മുണകശ്ശേരനി ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനച്ച് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  10-2-2017-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  361/17/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  412  (നഭാനൂറനി  പനണച്ച്)  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത പ്രസ്തുത സ്കൂളനിലല ഹയര് ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗലാം
ലകബഭാറടറനിയനികലയ്ക്കുള  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജലാം' പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ടനി സ്കൂളനിലല 8 മുതല് 12 വലരയുള കഭാസച്ച് മുറനികേള
കഹലടകേച്ച് ആക്കുന്ന പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന പദതനി

179 (1263) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആയഭാലാംപറമ്പച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന  'വനിദവഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന  പദതനി'യനില്
ഉളലപടത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവനിധ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള ലനിസ്റ്റേച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

കഹസ്കൂളുകേളുലാം ഹയര് ലസക്കണറനി കഭാസച്ച് റൂമുകേളുലാം 
ഡനിജനിറലഭാക്കുന്ന പദതനി

180 (1264) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  കഹസ്കൂളുകേളുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കഭാസച്ച്
റൂമുകേളുലാം ഡനിജനിറലഭാക്കുന്ന പദതനിക്കച്ച് തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എനച്ച്  തകേ  കവണനിവരുലമനലാം  ഇതനിനുള  പണലാം  ഏതച്ച്
വനിധലാം കേലണത്തുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 2016-17  വര്ഷലാം ആലപ്പുഴ,  പുതക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്,
തളനിപറമ്പച്ച്  എന്നതീ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.
2017-18 വര്ഷലാം മറച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളുലാം കഹലടകേച്ച് ആക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  കഹലടകേച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'യനില്നനിനലാം
ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  553  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ
(ഡനി.പനി.ആര്.)  എക്സനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര്,  ലഎ.റനി@സ്കൂള തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലസറനികേളചര് കകേഭാഴച്ച്

181 (1265) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനി. എചച്ച്. എസച്ച്. സനി. സ്കൂളുകേളനില് നനിലവനിലള ലസറനികേളചര്
കകേഭാഴച്ച് മഭാറനി, പുതനിയ കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനി.  എചച്ച്.  എസച്ച്.  സനി.  സ്കൂളുകേളനിലല ലസറനികേളചര് കകേഭാഴ്സുമഭായനി ബന്ധലപട
ലകബഭാറടറനി  ലടകേച്ച് നനിക്കല്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  തസനികേകേളനികലക്കുള  നനിയമനത്തനിനച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയതഭായനി  അറനിവകണഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; നനിലവനില് ഈ തസനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നച്ച്  ഇതവലര  ആര്ലക്കങനിലലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റേനില് ഉളലപട ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഒഴനിവള തസനികേയനില്
നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത  സലാംബന്ധനിച  കമല്  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളലപടവര്  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനിനകമല്  (ഫയല്  നമ്പര്  694782/SC1/2016/G.Edn)  എനച്ച്  തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്
കകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.  വകുപനിലല പഭാഠവപദതനി പരനിഷ്കരണവമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച് ലസറനികേളചര്, നഴറനി മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ആന്റെച്ച് ഓര്ണലമന്റെല് ഗഭാര്ഡനനിലാംഗച്ച്
എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണച്ച്,  അഗനി  ബനിസനിനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഫഭാലാം
സര്വതീസസച്ച് എന്ന പുതനിയ കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിച.
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(ബനി - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ഇ)  ആവശവമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.
ഡയറക്ടകററനികലക്കച്ച് അകപക്ഷ അയചനിട്ടുണച്ച്.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം

182 (1266) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ യജത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാത
വനിദവഭാലയങ്ങലള സമഗമഭായനി ഉയര്ത്തുന്ന പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതീ സ്കൂള തലലാം മുതല് ഹയര് ലസക്കണറനി തലലാം വലര സമഗമഭായനി
പരനിഷനിക്കുന്ന പദതനി ഇതമൂലലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) സ്ക്കളുകേളുലട ഉന്നതനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കസഭാഷവല് ആഡനിറനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനിലലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത നനിലവനിലള  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി മതനനിരകപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ ജനകേതീയ സമതീപന രതീതനി ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണച്ച്
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടകൂടനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള 'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം' പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2. കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച് മുറനികേളുലാം
കഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ
മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകു.
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4. 50  വര്ഷലാം, 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായലാം നല്കുകേ, ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുകേ,  അടത്ത രണച്ച്  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്
രണഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുകേയുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  അഞച്ച്  സ്കൂളുകേള  ഒന്നഭാമലത്ത
പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായുള അദവഭാപന രതീതനിക്കച്ച് ഉഇൗന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്
എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കുടനികേളക്കുലാം പഠനത്തനില് പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുന്ന ഒരു
'യൂണനികവഴല്  ഡനികസന  ഓഫച്ച്  കലണനിലാംഗനി'ലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അദവഭാപന
പരനിശതീലന  പദതനികേള  കൂടനി  ഉളലപടത്തനി  വനിവര  സഭാകങതനികേഭാധനിഷനിതമഭായനി
പുതക്കനിയ പഭാഠവപദതനി  വനിനനിമയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  രൂപലപടത്തുകേയുലാം  പഭാഠവപദതനി
ലക്ഷവങ്ങള  കകേവരനിക്കഭാത്ത  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാഠവപദതനിയനില്
ആവശവമഭായ  ലമചലപടത്തലകേളുലാം  അദവഭാപകേ  ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഉളലപലട അക്കഭാദമനികേ മഭാസ്റ്റേര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനി നടപനില് വരുത്തുകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം
അദവഭാപന-അദവയന തലങ്ങളനില് സമഗമഭായ മഭാറലാം വരുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം കുടനികേളുലട
കനസര്ഗ്ഗനികേ കേഴനിവകേളക്കച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്ന വനിധത്തനിലള പദതനികേളുലാം
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ യജലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന ജനകേതീയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുകേ  എന്നതച്ച്  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  യജലാം  പദതനിയുലട
ലക്ഷവങ്ങളനില് ഒന്നഭായതനിനഭാല് ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുന്നതനിനുള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ പദതനി

183 (1267) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കഭാസച്ച്  മുറനിയനിലല  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരവങ്ങള,  പഠന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,
വനിനനിമയ രതീതനി, അദവഭാപകേ പരനിശതീലനലാം, മൂലവനനിര്ണ്ണയലാം തടങ്ങനിയവ അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ആരുലടലയലഭാലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം  സ്കൂളുകേളക്കഭാവശവമഭായ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദവയനലാം
നടപനില് വരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദവഭാപന പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള കൂടനി ഉളലപടത്തനി വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദവഭാധനിഷനിതമഭായനി പുതക്കനിയ
പഭാഠവപദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച
വരുന.  കൂടഭാലത  കുടനികേളുലട  കനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ  അക്കഭാദമനികകേതര/പഭാകഠവതര  കേഴനിവകേള
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്
ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ എന്ന പദതനി വനിഭഭാവന
ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2016-2021 കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനലത്ത 140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം ലതരലഞടക്കലപടന്ന ഓകരഭാ സ്കൂളുകേള വതീതലാം മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാനഭാണച്ച് പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള
സ്കൂള ലതരലഞടപനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങളുലട  വനിപുലതീകേരണവലാം  സഭാകങതനികേ
വനിദവഭാധനിഷനിത പഠനവലാം നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വഭായനശഭാല,  ലകബഭാറടറനികേള എന്നനിവയുലട
നവതീകേരണലാം,  കേലഭാ-കേഭായനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്ക്കച്ച്,  കജവ കവവനിദവ  പഭാര്ക്കച്ച്
തടങ്ങനിയവ  സഭാപനിക്കല്  തടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  പ്രതീകപ്രമറനി
തലലാം  മുതല്  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച്  ഉഇൗന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച് ഒരു പുതനിയ മഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉതകുന്ന പദതനികേളഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില്
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8 മുതല് 12 വലര കഭാസ്സുകേള കഹലടകേച്ച് ആക്കുന്ന പദതനിയുലട കപലറച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
4 മണ്ഡലങ്ങളനില് നടനവരനികേയഭാണച്ച്. സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കേമ്പന്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകേ, അദവഭാപകേര്ക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം, ലഎ.സനി.ടനി.
അധനിഷനിത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത ഉളടക്കലാം,  പ്രകതവകേ
ലഎ.സനി.ടനി.  പഭാഠപുസകേങ്ങള, ലഎ.ടനി.  പരതീക്ഷ എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  പുറകമ
എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമ -കബഭാക്കച്ച്-ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള,  എസച്ച്.എസച്ച്.എ.,
ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  ഫണ്ടുകേള,  കസഭാണസര്ഷനിപച്ച്  മുകഖന ലഭവമഭാകുന്ന ഫണ്ടുകേള
മുതലഭായവ പ്രകയഭാജനലപടത്തനിലക്കഭാണച്ച് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലപഭാതജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാടകൂടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷവമനിടന്നതച്ച്.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം

184 (1268) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ
യജത്തനിലന്റെ ലക്ഷവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയനുസരനിചച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്; അണ ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് ആയ എത്ര സ്കൂളുകേള
ഏലറടത്തനിട്ടുണച്ച്;  ഏലറടത്ത ഏലതങനിലലാം സ്കൂളുകേലള സർക്കഭാരനികലക്കച്ച് നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്ന
നടപടനി നതീടനിവചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് കേഭാരണലമനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനി  എത്ര  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള  ഏലറടക്കുവഭാനഭാണച്ച്  പദതനിയനിടനിട്ടു
ളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടത്ത  സ്കൂളുകേളുലട  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  എനച്ച്  തകേ

നല്കകേണതലണനലാം ഇതനിനകേലാം എനച്ച് തകേ നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ

യജലാം' പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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• പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കനി അങണവഭാടനി, പ്രതീ -കപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി സമതീപനരതീതനി  (പഠനരതീതനി)  ആധുനനികേമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസരനിചച്ച്  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അഞ്ചുവയസ്സുവലര  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കേഭാരവങ്ങള ആര്ജ്ജനിച എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. 

• 1  മുതല്  12  വലര  ഓകരഭാ  കഭാസനിലലാം  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കശഷനികേളുലാം അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള  ധഭാരണകേളുലാം കേഴനിവകേളുലാം
കനടനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(എ) പഠന  വനിഷയങ്ങളനിലല  ആശയദൃഢത,  കേണക്കച്ച്,  സയനസച്ച്,
ലഎ.ടനി. വനിഷയങ്ങളനിലല കുടനിയുലട ധഭാരണയുലാം കേഴനിവലാം.

(ബനി) പഭാകഠവതര വനിഷയങ്ങളനിലല കവവനിദവവലാം ആര്ജ്ജവവലാം

(സനി) സഭാമൂഹവരലാംഗലത്ത ധഭാരണ, പരനിസനിതനി ജഭാനലാം തടങ്ങനിയവ

(ഡനി) ഭഭാഷഭാജഭാനലാം,  കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന  സനില്,  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്
3  ഭഭാഷകേലളങനിലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴനിവച്ച് ഉണഭാക്കുകേ.

(ഇ) കുടനികേളനില് ആകരഭാഗവപരമഭായ അവസ സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• കുടനിയുലട  കേഴനിവച്ച്  കകേവലലാം  വനിഷയ  പഠനത്തനില്  ഒതക്കഭാലത
സര്ഗ്ഗപരമഭായ എലഭാ  കേഴനിവകേളുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്ന തരത്തനില്
യഥഭാര്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ  ലക്ഷവലാം  കകേവരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• അനഭാരഭാഷ്ട്ര  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള വനിദവഭാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

• ഉന്നതനനിലവഭാരത്തനിലല അദവഭാപനലാം ഉറപഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനില്
അദവഭാപകേ പരനിശതീലനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പഭാകഠവതര പഠനലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ഭഇൗതനികേ,  മഭാനസനികേ,
സഭാലാംസഭാരനികേ സഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

• കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം പുതനിയ തലമുറയനില് വളര്ത്തനിലയടക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഒരു  സലാംസഭാരമഭായനി  രൂപലപടത്തനി
ലയടക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുകേ.

799/2019
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• മദവപഭാനലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നനിവ പുതനിയ തലമുറയനില്
നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവന്ന തരത്തനില് ഇടലപടലകേള  നടത്തുകേ
വഴനി സലാംസഭാര സമ്പന്നമഭായ ഒരു പുതതലമുറലയ വഭാര്ലത്തടക്കുകേ.

• പഭാസ്റ്റേനികേച്ച്  മുക്ത-കേതീടനഭാശനിനനി  മുക്ത-ലഹരനി  മുക്ത കേവഭാമ്പസുകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• “കേവഭാമ്പസച്ച് തലന്ന പഭാഠപുസകേലാം”എന്ന ആശയലത്ത ജനകേതീയമഭായനി
വനികേസനിപനിലചടക്കുകേവഴനി പ്രകൃതനിക്കനിണങ്ങനിയ 10,000  മഭാതൃകേഭാ
തരുത്തുകേള കകേരളത്തനില് സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• സ്കൂളതലത്തനില്  കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്  ഇലഭാത്ത
അവസ കനടകേ. 

• അനനവമഭാലയഭാരു ജനകേതീയ വനിദവഭാഭവഭാസ മഭാതൃകേ കകേരളത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  സമസതലങ്ങളനിലലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാതൃകേ
വനികേസനിപനിക്കുകേ.

• പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പ്രകതവകേ പരനിഗണനകേള
നല്കേനി മുഖവധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണലാം  അര്തപൂര്ണ്ണ
മഭാക്കുകേ.

• കവഭാടവകേഭാശലാം ലഭനിക്കുകമ്പഭാളതലന്ന ലതഭാഴനിലലടക്കുവഭാനുള കേഴനിവച്ച്
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ലക്ഷവമനിടച്ച് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് പരനിപഭാടനി
സമഗമഭാക്കുകേവഴനി കുടനികേളനില് സന്വേയലാംപരവഭാപത കകേവരനിക്കുവഭാന
പ്രഭാപരഭാക്കുകേ.

• സ്കൂള വഭായനശഭാലകേളുലാം ലകബഭാറടറനികേളുലാം   ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
വഴനി കുടനികേളുലട പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

• സ്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് കേഇൗണസനിലനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരവങ്ങള ഉണഭാക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന
ജനകേതീയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനിയനുസരനിചച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച് :
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1. ആയനിരലാം  സ്കൂളുകേലള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്
ഉയര്ത്തുകേ

2. കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച് മുറനികേളുലാം
കഹലടകേച്ച്  കഭാസച്ച്  മുറനികേളഭാക്കനി  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
പുതനിയ മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി.,  യു.പനി.  കഭാസ്സുകേളനില്  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട
പ്രസക്തനി വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ
സലാംഘടനകേള,  പൂര്വ  വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകു.

4. 50  വര്ഷലാം, 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായവലാം ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കുലാം.  അടത്ത  2  വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച് രണഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  5  സ്കൂളുകേള
ഒന്നഭാമലത്ത  പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

വനിവനിധ  കകേഭാടതനി  വനിധനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അണ  ഇക്കകണഭാമനികേച്ച്
ആയ  നഭാലച്ച് സ്കൂളുകേലള  27-7-2016-ല്  സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്തനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേലള
സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി നതീടനിവചനിടനില.

(സനി) നനിലവനില് കൂടതല് സ്കൂളുകേലള ഏലറടക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് പദതനിയനിടനിടനില.

(ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  മലഭാപറമ്പച്ച് എ.യു.പനി.  സ്കൂള സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്തതനിനച്ച്
നല്കകേണ നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേയഭായ 5,85,86,710 രൂപ (അഞ്ചു കകേഭാടനി എണപത്തനിയഞച്ച്
ലക്ഷത്തനി എണപത്തനിആറഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനിപത്തച്ച് രൂപ മഭാത്രലാം)  സ്കൂളനിലന്റെ മുന
മഭാകനജരഭായ  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  പത്മരഭാജനച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള  ഭരണഭാനുമതനി
25-1-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  181/17/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതര സ്കൂളുകേളുലട നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ തനിടലപടത്തനിവരുന.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

185 (1269) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  യജത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള  കഭാസച്ച്  മുറനികേള  കഹലടകേച്ച്
ആക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടത്തനില്
സര്ക്കഭാര് പണലാം നല്കുന്ന ആയനിരലാം സ്കൂളുകേളുലട കപരച്ച് വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉൾലപട  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനിലന ലതരലഞടക്കഭാകമഭാ; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2. കഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  എലഭാ  കഭാസച്ച്
മുറനികേളുലാം കഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
പുതനിയ മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ  വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകു.

4. 50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായവലാം ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനച്ച്
കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കുലാം.  അടത്ത  2  വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് രണഭാമലത്ത
പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം  5  സ്കൂളുകേള ഒന്നഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് 8 മുതല്
12 വലര കഭാസ്സുകേള കഹലടകേച്ച് ആക്കുന്ന  പദതനിയുലട കപലറച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
4  മണ്ഡലങ്ങളനില്  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകേ, അദവഭാപകേര്ക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം പ്രകതവകേലാം പരനിശതീലനലാം,  ലഎ.സനി.ടനി.
അധനിഷനിത പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത ഉളടക്കലാം,  പ്രകതവകേ
ലഎ.സനി.ടനി.  പഭാഠപുസകേങ്ങള,  ലഎ.ടനി.പരതീക്ഷ എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി&ഡനി) പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്
ഉയര്കത്തണ ആയനിരലാം സ്കൂളുകേളുലട ലതരലഞടപച്ച് അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാലയങ്ങള

186 (1270) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാലയങ്ങളക്കച്ച് എയ്ഡഡച്ച്
പദവനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ,  ഉലണങനില്  എയ്ഡഡച്ച്  പദവനി  നല്കേനിയവയുലട
മഭാകനജച്ച് ലമനകേളുലട വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നൂറനില് തഭാലഴ കുടനികേള ഉള വനിദവഭാലയങ്ങള ഇതനില് ഉളലപടനകണഭാ ;

(സനി)  നൂറനില് തഭാലഴ കുടനികേളുള സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ഗഭാന്റെച്ച്  വര്ദനിപനിച നല്കേഭാന
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എയ്ഡഡച്ച്  പദവനി  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഭാകനജച്ച് ലമനകേളുലട
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഇല.

(സനി)  മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനികേള  കനരനിടന്ന  കുടനികേലള  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  കസ്റ്റേറച്ച്  പഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനണച്ച്. പ്രസ്തുത തകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം ശക്തനിലപടത്തഭാന നടപടനി

187 (1271) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം  ശക്തനിലപടത്തഭാന  സന്വേതീകേരനിചവരുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലഭാ സര്ക്കഭാര് കഹസ്കൂളുകേളനിലലാം ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  വൃത്തനിയുള  ശുചേനിമുറനികേള  ഉളലപലട
എലഭാ സഇൗകേരവങ്ങളുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം ശക്തനിലപടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുള  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം'  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ചുവലട
കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2. കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച് മുറനികേളുലാം
കഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ
മഭാനലാം നല്കുകേ.

3. എല്.പനി., യു.പനി. കഭാസ്സുകേളനില് ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ വനിദവഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകു.

4. 50  വര്ഷലാം, 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കുലാം  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനച്ച്
കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കുലാം. അടത്ത 2 വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് രണഭാമലത്ത
പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം  5  സ്കൂളുകേള ഒന്നഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ബജറച്ച്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  എലഭാ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലലാം
വൃത്തനിയുള ശുചേനിമുറനികേള ഉളലപലടയുള സഇൗകേരവങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള ലപഭാതസന്വേതീകേഭാരവമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള

188 (1272) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവനിഷ്കരനിച
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണമനിഷലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ആയനിരലാം ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കു
ന്നതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാപഠനത്തനില്  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതലകേഭാണഭാണച്ച്
ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങകളഭാടച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  തഭാലരവക്കുറവച്ച്  എന്നതച്ച്  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്
ഈ വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനുലാം പരനിശതീലനത്തനിനുലാം ഉഇൗന്നല്
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദരനിദ്രകുടലാംബങ്ങളനില് നനിനലാം സ്കൂളനിലലത്തുന്ന കുരുനകേളുലട മഭാനസനികേ
ശഭാരതീരനികേ  പ്രകതവകേതകേള  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്  അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  അദവഭാപകേലര  പ്രഭാപരഭാക്കുന്ന  തരത്തനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത നനിലവനിലള കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി മതനനിരകപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ ജനകേതീയ സമതീപനരതീതനി ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണച്ച്
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടകൂടനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭായ   'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'
പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശനിശു കകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കനി അങണവഭാടനി,  പ്രതീ -കപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി സമതീപനരതീതനി (പഠനരതീതനി) ആധുനനികേമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസരനിചച്ച്  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അഞ്ചുവയസ്സുവലര  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കേഭാരവങ്ങള ആര്ജ്ജനിച എന്നച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. 

• 1  മുതല്  12  വലര  ഓകരഭാ  കഭാസനിലലാം  കുടനി  ആര്ജ്ജനികക്കണ
കശഷനികേളുലാം അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള  ധഭാരണകേളുലാം കേഴനിവകേളുലാം
കനടനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(എ) പഠന  വനിഷയങ്ങളനിലല  ആശയദൃഢത,  കേണക്കച്ച്,  സയനസച്ച്,
ലഎ.ടനി. വനിഷയങ്ങളനിലല കുടനിയുലട ധഭാരണയുലാം കേഴനിവലാം.

(ബനി) പഭാകഠവതര വനിഷയങ്ങളനിലല കവവനിദവവലാം ആര്ജ്ജവലാം

(സനി) സഭാമൂഹവരലാംഗലത്ത ധഭാരണ, പരനിസനിതനി ജഭാനലാം തടങ്ങനിയവ 

(ഡനി) ഭഭാഷഭാജഭാനലാം,  കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന  സനില്  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  3
ഭഭാഷകേലളങനിലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴനിവച്ച് ഉണഭാക്കുകേ.

(ഇ) കുടനികേളനില് ആകരഭാഗവപരമഭായ അവസ സൃഷ്ടനിക്കുകേ.
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• കുടനിയുലട കേഴനിവച്ച് കകേവലലാം വനിഷയ പഠനത്തനില് ഒതക്കഭാലത സര്ഗ്ഗ
പരമഭായ എലഭാ കേഴനിവകേളുലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതരത്തനില് യഥഭാര്ത
വനിദവഭാഭവഭാസ ലക്ഷവലാം കകേവരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• അനഭാരഭാഷ്ട്ര  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള വനിദവഭാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

• ഉന്നത നനിലവഭാരത്തനിലല അദവഭാപനലാം ഉറപഭാക്കത്തക്കരതീതനിയനില്
അദവഭാപകേ പരനിശതീലനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പഭാകഠവതര പഠനലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ഭഇൗതനികേ, മഭാനസനികേ,
സഭാലാംസഭാരനികേ സഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

• കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം പുതനിയ തലമുറയനില് വളര്ത്തനിലയടക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാലനിനവനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഒരു  സലാംസഭാരമഭായനി  രൂപലപടത്തനിലയട
ക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുകേ.

• മദവപഭാനലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നനിവ  പുതനിയ  തലമുറയനില്
നനിന്നച്ച് ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവന്ന തരത്തനില് ഇടലപടലകേള നടത്തുകേ വഴനി
സലാംസഭാര സമ്പന്നമഭായ ഒരു പുതതലമുറലയ വഭാര്ലത്തടക്കുകേ.

• പഭാസ്റ്റേനികേച്ച്  മുക്ത-കേതീടനഭാശനിനനി  മുക്ത-ലഹരനി  മുക്ത  കേവഭാമ്പസുകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• “കേവഭാമ്പസച്ച് തലന്ന പഭാഠപുസകേലാം” എന്ന ആശയലത്ത ജനകേതീയമഭായനി
വനികേസനിപനിലചടക്കുകേവഴനി  പ്രകൃതനിക്കനിണങ്ങനിയ  10,000  മഭാതൃകേഭാ
തരുത്തുകേള കകേരളത്തനില് സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• സ്കൂളതലത്തനില് കുടനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച് ഇലഭാത്ത അവസ
കനടകേ. 

• അനനവമഭാലയഭാരു  ജനകേതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  മഭാതൃകേ  കകേരളത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  സമസതലങ്ങളനിലലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാതൃകേ
വനികേസനിപനിക്കുകേ.

• പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പ്രകതവകേ പരനിഗണനകേള
നല്കേനി മുഖവധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ ജനഭാധനിപതവവല്ക്കരണലാം അര്തപൂര്ണ്ണമഭാക്കുകേ.
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• കവഭാടവകേഭാശലാം ലഭനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന ലതഭാഴനിലലടക്കഭാനുള കേഴനിവച്ച്
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ലക്ഷവമനിടച്ച്  സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പരനിപഭാടനി
സമഗമഭാക്കുകേവഴനി  കുടനികേലള  സന്വേയലാംപരവഭാപത  കകേവരനിക്കുവഭാന
പ്രഭാപരഭാക്കുകേ.

• സ്കൂള  വഭായനശഭാലകേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
വഴനി കുടനികേളുലട പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

• സ്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് കേഇൗണസനിലനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരവങ്ങള ഉണഭാക്കുകേ.

• വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന
ജനകേതീയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

(ബനി)  ആയനിരലാം  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങലള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ബന്ധലപട  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം
സ്കൂളുകേളക്കഭാവശവമഭായ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം   ശനിശു
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദവയനലാം  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
അദവഭാപന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കൂടനി  ഉളലപടത്തനി  വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദവഭാധനിഷനിതമഭായനി പുതക്കനിയ പഭാഠവപദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാലത കുടനികേളുലട കനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ അക്കഭാദമനികകേതര/
പഭാകഠവതര  കേഴനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സനി) ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഇലാംഗതീഷച്ച്
ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് ഉതകുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം ആയമഭാര്ക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലവലാം

189 (1273) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയ്ഡഡച്ച്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  പനി.ടനി.എ.  നടത്തുന്ന  പ്രതീ-ലലപ്രമറനി
സഭാപനങ്ങളനില് ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം ആയമഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലളതകപഭാലല
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലവലാം നല്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി) ആലകേ എത്ര എയ്ഡഡച്ച് വനിദവഭാലയങ്ങളനില് പ്രതീ-ലലപ്രമറനി സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  6-2-1988-ലല  സ.ഉ.(സഭാ)  465/88/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനിലല പനി.റനി.എ.കേളക്കച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച് പ്രതീ-കപ്രമറനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്.

ലപഭാതവനിദവഭാലയളനിലല കഭാസച്ച് തല ഹഭാജര്ബുക്കച്ച്

190 (1274) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാത  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  കഭാസച്ച് തല  ഹഭാജർ  ബുക്കനിൽ
എസച്ച്.സനി. /എസച്ച്.ടനി.  വനിഭഭാഗലാം വനിദവഭാര്തനികേളുലട കപരനിനു കനലര എലഭാ മഭാസവലാം
ചുവന്ന മഷനി വച മഭാര്ക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച് വനിദവഭാര്തനികേലള മഭാനസനികേമഭായനി തളര്ത്തുന
എനള  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാൻ
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  കഭാസച്ച്  തല  ഹഭാജര്ബുക്കനില്
പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കപരനിനു  കനലര  ചുവന്ന  മഷനി
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേലള  മഭാനസനികേമഭായനി  തളര്ത്തുന
എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം ലചേയരുലതന്നച്ച് കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് സര്ക്കുലര് പുറലപടവനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

അപകേടഭാവസയനിലളതലാം പഴക്കലാം ലചേന്നതമഭായ സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങള

191 (1275) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് അപകേടഭാവസയനിലളതലാം പഴക്കലാം ലചേന്നതമഭായ സ്കൂള
ലകേടനിടങ്ങളനില് ഇകപഭാഴുലാം പഠനലാം നടത്തുനലവന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉപ ജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാരനില്നനിനലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതനിനുകവണനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  അപകേടഭാവസയനിലളതലാം പഴക്കലാം ലചേന്നതമഭായ ലകേടനിടങ്ങളനില്
നനിലവനില് പഠനലാം നടത്തുന്നനില. 

(ബനി)  അതഭാതച്ച്  വര്ഷലാം  സ്കൂള  തറക്കുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  സ്കൂളനിലല ഭഇൗതനികേസഭാഹചേരവലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എസച്ച്.എസച്ച്.എ,  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.,
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  എലാം.എല്.എ.,  എലാം.പനി.  എന്നനിവരുലട ഫണ്ടുകേള
ഉപകയഭാഗനിചവരുന.

ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട ഉന്നമനലാം

192 (1276) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാത വനിദവഭാലയങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതച്ച്;
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള  'ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2. കഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  എലഭാ  കഭാസച്ച്  മുറനികേളുലാം
ലലഹലടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ മഭാനലാം
നല്കുകേ.

3. എല്.പനി.,  യു.പനി.,  കഭാസ്സുകേളനില്  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളുലട  പ്രസക്തനി
വതീലണടക്കുന്നതനിനഭായനി അദവഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,  പൂര്വ
വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. 50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ പഭാകക്കജച്ച്
അടനിസഭാനത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനച്ച്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുലാം. അടത്ത രണ്ടുവര്ഷലാംലകേഭാണച്ച് രണഭാമലത്ത പ്രധഭാന
ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
അഞച്ച്  സ്കൂളുകേള ഒന്നഭാമലത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.
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വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

193 (1277) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .  ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗവണലമന്റെച്ച്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  കൂടഭാലത
ലപ്രഭാഫഷണല്  വനിദവഭാഭവഭാസസഭാപനങ്ങളനിലലാം  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കച്ച്  കേഭാനസര്
കപഭാലലയുള  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനികലഭാ  കേരള,  വൃക്ക
തടങ്ങനിയവ  മഭാറനിവയ്കക്കണനിവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനികലഭാ  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പ്രകതവകേ  പദതനികേള  നനിലവനിലകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നനിലവനിലനിലലങനില്  ആയതച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ആവശവകേതലയപറനി സര്ക്കഭാർ
തലത്തനില്  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണനകയഭാലട അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകതവകേ  പദതനികേള  നനിലവനിലനില.  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുള
സഇൗജനവ അപകേട ഇനഷന്വേറനസച്ച് പദതനി മഭാത്രകമ നനിലവനിലള്ളൂ.

(ബനി&സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം

194 (1278) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  ഒന്നഭാലാം കഭാസച്ച് മുതല് പനണഭാലാം കഭാസച്ച് വലരയുള വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് നനിനലാം നല്കുന്ന കസഭാളർഷനിപ്പുകേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം ഏജനസനികേളഭാണച്ച് ഈ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  എത്ര  തകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  കൂടഭാലത  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  എലനലഭാലാം  പഠന
സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുമഭാണച്ച് ലഭവമഭാകുന്നതച്ച്; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാകുന്ന  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. എല്.എസച്ച്.എസച്ച്./യു.എസച്ച്.എസച്ച്. കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

2. സലാംസ്കൃത കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

3. നഭാഷണല് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

4. മുസതീലാം/നഭാടഭാര്/ആകഗഭാ ഇനവന/മറച്ച് പനികന്നഭാക്ക-മുകന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ
ങ്ങളനിലല ലപണകുടനികേളക്കുള കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

5. ലലസനനികേ സ്കൂള കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

6. ഭനിന്നകശഷനിയുള കുടനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

7. നന്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട കുടനികേളക്കഭായുള പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച് (കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതലാം)

8. നഭാഷണല് മതീനസച്ച് കേലാം ലമരനിറച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  (കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതലാം)

9. സവനികശഷ സഹഭായലാം ആവശവമഭായ കുടനികേളക്കുള ധനസഹഭായലാം
(കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതലാം)

10. ഇനലസന്റെതീവച്ച് ട കഗളസച്ച്  (എസച്ച് സനി/എസച്ച് ടനി  ലപണകുടനികേളക്കച്ച്
മഭാത്രലാം) (കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതലാം).

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളഭാണച്ച്  ആവശവമഭായ ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്.
ലപഭാത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന കൂടഭാലത, സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപച്ച്, പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപച്ച്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്,  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്,  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ
കക്ഷമ വകുപച്ച് എന്നനിവയുലാം വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലാം നനിബന്ധനകേളക്കച്ച്
വനികധയമഭായനി  വനിവനിധ  കഭാസ്സുകേളനിലല  കുടനികേളക്കച്ച്  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്/ഗഭാനകേള/പഠന
സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില് കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി ചുവലടപറയുന്ന
നനിരക്കനില് തകേകേള വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്/ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച് :

1.  നഭാഷണല് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  20,00,000 (ഇരുപതച്ച് ലക്ഷലാം)

2. കസനനികേ സ്കൂള കസഭാളര്ഷനിപച്ച്-1,25,00,000 (ഒരു കകേഭാടനി ഇരുപത്തനി
അഞച്ച് ലക്ഷലാം)
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3. എല്.എസച്ച്.എസച്ച്./യു.എസച്ച്.എസച്ച്.  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്,  മുസതീലാം/നഭാടഭാര്/
ആലാംകഗഭാ  ഇനവന/മറച്ച്  പനികന്നഭാക്ക-മുകന്നഭാക്ക   വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
ലപണകുടനികേളക്കുള  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്-7,44,92,000  (ഏഴച്ച്  കകേഭാടനി
നഭാല്പത്തനിനഭാലച്ച് ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി രണഭായനിരലാം)

4. നഭാഷണല് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് - 53,41,500 (അനപത്തനിമൂന്നച്ച് ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറച്ച് )

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത (100%)  പദതനികേള വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കസഭാളര്ഷനിപച്ച്
തകേകേള  ഡയറക്ടച്ച്  ലബനനിഫനിറച്ച്  ടഭാനസഭാക്ഷന  (ഡനി.ബനി.റനി.)  വഴനി  കുടനികേളക്കച്ച്
കനരനിടച്ച് ബഭാങച്ച് അക്കഇൗണനില് ലഭവമഭാക്കുന.

(ഡനി)  1  മുതല്  8  വലരയുള  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
സഇൗജനവ യൂണനികഫഭാലാം,  പഭാഠപുസകേങ്ങള,  ഉച ഭക്ഷണലാം എന്നനിവ നല്കേനി വരുന.
കൂടഭാലത  ഭനിന്നകശഷനിയുളവരുലാം/മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനികേള  കനരനിടന്നവരുമഭായ  കുടനികേളക്കച്ച്
പ്രകതവകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളുലാം ലപഭാത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച് വഴനി നല്കേനിവരുന.
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  നല്കുന്ന  ഫണ്ടുകേളഭാണച്ച്
1 മുതല് 10 വലരയുള കഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേളുലട കസഭാളര്ഷനിപച്ച്/ഗഭാന്റെച്ച് ആയനി ലപഭാത
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുവഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്. കൂടഭാലത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലള വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള നനിബന്ധനകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള/ഗഭാനകേള/പഠന ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവ നല്കേഭാറുണച്ച്.

ലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട മുന പ്രനിനസനിപലനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേലളക്കുറനിചച്ച്
അകനന്വേഷണലാം

195 (1279) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട മുനപ്രനിനസനിപലനിലനതനിലര ഉയര്ന്ന ആകരഭാപണ
ങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനികയഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുനപ്രനിനസനിപല് ജഭാതനിവനികവചേനലാം കേഭാണനിചലവനലാം കുടനികേലളലക്കഭാണച്ച്
സന്വേകേഭാരവസഭാപനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിചലവനമുള  ആകരഭാപണങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനപ്രനിനസനിപലനിലനതനിലരയുള ആകരഭാപണങ്ങള ക്രനിമനിനല് സന്വേഭഭാവ
മുളതഭാലണന്ന  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  അദവക്ഷലന്റെ  പരഭാമര്ശലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് എന്തുനടപടനി സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല സനിനഡനികക്കറച്ച് ഉപസമനിതനി അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മുന  പ്രനിനസനിപനിലനിലനതനിലരയുള  ആകരഭാപണങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന അദവക്ഷന പരഭാതനിലയഭാനലാം തലന്ന നല്കേനിയനിടനില.

യു.ജനി.സനി. ഓപ്റച്ച് ലചേയ്ത അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് ലലലകബറനിയനമഭാര്

196 (1280) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല  യു.ജനി.സനി.  ഓപ്റ്റു  ലചേയ്ത  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്
കലകബറനിയനമഭാര്ക്കച്ച്  2006-നുകശഷലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിചനിടനില  എന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടത്തനി സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കേനിയ നനികവദനങ്ങളനില് എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസവന-കവതന  വവവസകേളനിലലാം  ലപനഷന  ആനുകൂലവങ്ങളനിലലാം
വലനിയ നഷ്ടലാം കനരനിട്ടുലകേഭാണച്ച് വനിരമനിക്കുവഭാന വനിധനിക്കലപട യു.ജനി.സനി. ഓപ്റ്റു ലചേയ്ത
കലകബറനിയനമഭാരുലട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല  യു.ജനി.സനി. ഓപ്റച്ച് ലചേയ്ത അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്
ലലലകബറനിയനമഭാരുലട  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  സര്വകേലഭാശഭാല
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം യു.ജനി.സനി.യനില്നനിനലാം സഷ്ടതീകേരണലാം കതടഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേ
യുമുണഭായനി.  സഷ്ടതീകേരണലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരവത്തനില്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയൂ.

യു.ജനി.സനി. അനുസരനിചള ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

197 (1281) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്  യു.ജനി.സനി.  എന്നഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്;

(ബനി)  യു.ജനി.സനി.  അനുസരനിചള ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് എന്നഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്;
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(സനി)  ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്  ഇനനി  എത്ര തകേ നല്കുവഭാനുണച്ച്;

എന്നകത്തയച്ച് നല്കുലാം; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ എലനങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇക്കഭാരവത്തനിലകണഭാ;

വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  1-1-1986  മുതല്ക്കച്ച്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലള യു.ജനി.സനി.  സതീമുകേളുലാം

ശമ്പള  പരനിഷ്കരണങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാന  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  ഇകപഭാള പ്രഭാബലവത്തനിലള  6-ാം യു.ജനി.സനി.  സതീമനിലന്റെ ശമ്പള

കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനിലള മുഴുവന തകേയുലാം റനിലതീസച്ച് ലചേയലകേഭാണച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 49/2013/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 22-2-2013

2. ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്  172/2014/ഉ.വനി.വ.  തതീയതനി

29-4-2014

3. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 225/2015/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 1-6-2015

4. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 22/2016/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 3-12-2016

5. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 23/2016/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 15-12-2016

6.  ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 25/2016/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 21-12-2016

7. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 26/2016/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 21-12-2016

യൂണനികവഴനിറനികേളക്കച്ച് 2, 3, 4 instalment കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുന്നതനിനഭായനി അതതച്ച്

യൂണനികവഴനിറനികേളക്കുള വനിഹനിതലാം യൂണനികവഴനിറനികേളുലട Head of Account-കേളനികലക്കച്ച്

മഭാറനിലക്കഭാണച്ച്  ഉത്തരവനിറകക്കണതണച്ച്.  ആയതച്ച്  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരവവകുപനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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യു.ജനി.സനി. സതീലാം ഓപ്റച്ച് ലചേയ്ത ലലലകബറനിയന 

വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്

198 (1282) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് യു.ജനി.സനി.  സതീലാം ഓപ്റ്റു ലചേയ്ത കലകബറനിയന

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  തനിരനിലകേ  കസ്റ്റേറച്ച്  സതീമനികലക്കു  കപഭാകുവഭാന

അനുവഭാദലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  അനുവഭാദലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാകങതനികേമഭായ  തടസലാം

എലനങനിലമുകണഭാ ; എങനിൽ പ്രസ്തുത തടസലാം എനഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് യു.ജനി.സനി. സതീലാം ഓപ്റച്ച് ലചേയ്ത ലലലബറനി

വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  തനിരനിചച്ച്  കസ്റ്റേറച്ച്  സതീമനികലയച്ച്  കപഭാകുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്

വവവസകേള നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഓപ്ഷന മഭാറനി നല്കുവഭാന കേഴനിയുകേയനില.

കകേരള ലഭാ അക്കഭാഡമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിലല വനിദവഭാര്തനികേളുലട 

പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം

199 (1283) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ലഭാ  അക്കഭാഡമനി  കലഭാ  കകേഭാകളജനില്  നതീതനിക്കുലാം  നനിയമത്തനിനുലാം

നനിരക്കഭാത്ത കേഭാരവങ്ങള സലാംഭവനിചലവന്ന വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനിയനികന്മൽ സര്ക്കഭാര്

ഇടലപടഭാന കവകേനിയതച്ച് രഭാഷ്ട്രതീയ തഭാലരവലാം ലകേഭാണഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇത്തരലാം പരഭാതനികേളനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി ഇടലപടന്നതനിനച്ച്

സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര് യഥഭാസമയലാം ഇടലപടകേയുലാം നടപടനികേള

കകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. മറനിചള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  പ്രസക്തമല.

799/2019
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ബനിരുദ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ലഭനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം

200 (1284) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്നനിനലാം  ബനിരുദലാം  കനടന്നവര് ക്കച്ച്  ബനിരുദ
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭനിക്കുവഭാന വളലരയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുലന്നന്ന പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാലത  ഡനിഗനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി കകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേളനിലൂലടയുലാം
ഫഭാസ്റ്റേച്ച് ടഭാക്കച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടത്തനിയുലാം ഒറനിജനിനല് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് വനിതരണലാം
കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാന കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാകളജച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില് ലക്ചേറര് നനിയമനലാം

201 (1285) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര്  212/2008  പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വന്ന  33/2014/ss /Vl
തതീയതനി  22-1-2014  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഇതവലര  എത്രകപലര  ഫനിസനിക്കല്
എഡന്യൂകക്കഷന ലക്ചേറര് ആയനി നനിയമനിച; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേള കബ ടഭാനസ്ഫര്-നച്ച്  കവണനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്;
വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  1-3-2017  മുതല്  31-5-2017  വലര  ഫനിസനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന
ലക്ചേററുലട എത്ര റനിടയര്ലമന്റെച്ച് ഒഴനിവകേള പ്രതതീക്ഷനിക്കുന; വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 22-1-2014  മുതല്  33  കപര്ക്കച്ച് ഫനിസനിക്കല് എഡന്യൂകക്കഷന ലക്ചേറര്
ആയനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില് ഒഴനിവകേള ഒനലാം നതീക്കനിവചനിടനില.

(സനി) 1-3-2017 മുതല് 31-5-2017 വലര നഭാലച്ച് ഒഴനിവകേള.
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കകേഭാകളജച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന നടപടനി

202 (1286) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാകളജച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാകളജുകേളനില് കൂടതല് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലയനില് പുതനിയ കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റേഭാറന്യൂടനിലല
വവവസകേള യു.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷലന്റെ ലവളനിചത്തനില് കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  ഇക്കഭാരവലാം  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സനിനഡനികക്കറച്ച്  ഉന്നതതല സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  സന്വേഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളനിലല  പ്രനിനസനിപല്/അദവഭാപകേ  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  മുനകൂര്  അനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഫതീസച്ച്  നനിരക്കച്ച്  ഉളലപലടയുള  കേഭാരവങ്ങളനില്  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കമല്കനഭാടലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്നതനിനുമുള  നനിര്കദ്ദേശവലാം
സനിനഡനികക്കറച്ച് സമനിതനി പരനിഗണനിചവരുന. സര്വകേലഭാശഭാല നനിയമനങ്ങള (മൂന്നഭാലാം
കഭദഗതനി)  2014-ലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സന്വേയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് ബഭാധകേമഭായ ലലബകലഭാ തയഭാറഭാക്കു
ന്നതനിനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലലബകലഭായുലട  കേരടച്ച്  സനിനഡനികക്കറച്ച്
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം വനിശദ പരനികശഭാധനയഭായനി സബച്ച് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  പഭാഠവപദതനിയനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതനിനുലാം യു.ജനി.സനി.-യുലടയുലാം മറച്ച് അലപക്സച്ച് സമനിതനികേളുലടയുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  മലയഭാള
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേലണര്  പഭാലനിചച്ച്  അദവയനലാം  നടത്തുകേയുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  അക്കഭാദമനികേ വനിഷയങ്ങളനില് പ്രഗത്ഭരഭായ പണ്ഡനിതലര ക്ഷണനിച
വരുത്തനി  ലസമനിനഭാറുകേള,  പ്രഭഭാഷണങ്ങള  തടങ്ങനിയവ  കേലണര്  അനുസരനിചച്ച്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം,  കൃതവമഭായ തതീയതനികേളനില് പരതീക്ഷകേള നടത്തനി ഫലലാം പ്രഖവഭാപനിചച്ച്
എത്രയുലാം  ലപടനതലന്ന ബനിരുദഭാനനരബനിരുദ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം അദവഭാപകേര്ക്കുലാം കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കവണത്ര പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കനിവരുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  ലകേഭാചനി  ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
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ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിരുന.  ഓകരഭാ
കകേഭാകളജുലാം  ദന്വേനിവതര  പ്രവര്ത്തന  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിനഭായനി അര്ദവഭാര്ഷനികേ അവകലഭാകേനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടത്തഭാന രണച്ച് ഫനില്ററുകേള ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനുലാം പരതീക്ഷ
നടത്തനി  45  ദനിവസത്തനിനുളനില് റനിസളടച്ച്  പബനിഷച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം യൂണനികവഴനിറനി
പരതീക്ഷകേള Videograph ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം invigilators-ലന ഒരു കകേഭാമണ പൂളനില്നനിനലാം
എടക്കുന്നതനിനുലാം Sessional Minimum നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഫഭാക്കല്റനി ലടയനിനനിലാംഗച്ച്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിനുലാം External Examiners-ലന്റെ കസവനലാം കതടന്നതനിനുലാം ഫഭാക്കല്റനി
ലതരലഞടപനില് GATE Score  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുലാം എക്സഭാമനികനഷന കേലണര്
എകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിലവനില്
വന്നകതഭാലട  മുഴുവന  കകേഭാഴ്സുകേളുലടയുലാം  സനിലബസച്ച്  ഏകേതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലതഭാഴനില്
ക്ഷമതയുള  യുവസമൂഹലത്ത  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുതകുന്നവനിധലാം  പഭാഠവപദതനി  ക്രമതീകേരനിക്കുകേയുസ്തുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാക്ടനിക്കലകേളക്കച്ച്  കൂടതല്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുകേയുലാം  ഇകന്റെണഷനിപച്ച്
പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തതച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  പുതനിയ  ഉണര്വച്ച്
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേരളത്തനിലല 52 സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സച്ച് & സയനസച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില്
ഏറവലാം  മനികേച അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള രണ്ടുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  500  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുനലവനലാം
തനിരുവനനപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജച്ച്,  എറണഭാകുളലാം മഹഭാരഭാജഭാസച്ച് കകേഭാകളജച്ച്,
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച്  വനികക്ടഭാറനിയ കകേഭാകളജച്ച്,  തലകശ്ശേരനി  ഗവണലമന്റെച്ച്  ബണ്ണന
കകേഭാകളജച്ച്  എന്നതീ  കകേഭാകളജുകേലള  ഡനിജനിറല്  കകേഭാകളജുകേളഭായുലാം  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായുലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുനലവനമുള
2016-17  ബഡ്ജറച്ച് പ്രഖവഭാപനലത്ത തടര്ന്നച്ച് ഡനി.പനി.ആര്. (ഡതീലറയനില്ഡച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്) തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചലാം മറ്റുലാം പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേതീഷലന
സര്ക്കഭാര് ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്) നമ്പര് 37/2017/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 4-2-2017 പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്,  ലമഡനിക്കല്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  കമഖലകേളനിലല
ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേള  ഇകപഭാള  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലടയുലാം
ആകരഭാഗവ സര്വകേലഭാശഭാലയുലടയുലാം കേതീഴനിലഭാണച്ച്. കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുമതനികയഭാലട പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുലാം.  കുസഭാറനില്  വനിവനിധയനിനലാം
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുനണച്ച്.  സലാംരലാംഭകേരുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
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Centre  for  Innovation Technology  Transfer  and Industrial  Collaboration
(CITTIC) പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. നൂവഭാല്സനിലല ബനി.എ, എല്.എല്.ബനി (ഓകണഴച്ച്)
ഡനിഗനി കകേഭാഴ്സുകേള ലതഭാഴനിലധനിഷനിതമഭാണച്ച്.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ലതഭാഴനില്ക്ഷമതയുള  യുവസമൂഹലത്ത  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുതകുന്നവനിധലാം
പഭാഠവപദതനി  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  പ്രഭാക്ടനിക്കലകേളക്കച്ച്  കൂടതല്  പ്രഭാധഭാനവലാം
നല്കുകേയുലാം  ഇകന്റെണഷനിപച്ച്  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തതച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളനില്
പുതനിയ ഉണര്വച്ച്  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവമുളവലര  സൃഷ്ടനിലചടക്കുവഭാനുലാം
ഉപകേരനിക്കുലാം.

എയ്ഡഡച്ച്/സന്വേഭാശയ കമഖലയനിലല നനിലവഭാരത്തകേര്ച

203 (1287) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയ്ഡഡച്ച്/സന്വേഭാശയ  കമഖലയനില്  അഴനിമതനി,  കേചവടലാം,  അക്രമലാം,
കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇടനിമുറനികേള  സഭാപനിക്കല്,  കുടനികേലള  പരതീക്ഷയനില്  ഇകന്റെണല്
മഭാര്ക്കു  വഴനിയുലാം  അലഭാലതയുലാം  കതഭാല്പനിചച്ച്  ഭഭാവനി  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള  ശമങ്ങള
എന്നനിവ ഉണഭാകുന്നതഭായുള   ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എയ്ഡഡച്ച്/സന്വേഭാശയ കമഖലയനിലല സഭാപനങ്ങളനില് പലതനിലലാം പഠന
നനിലവഭാര തകേര്ചയുലാം കമഭാശമഭായ റനിസളട്ടുലാം ഉണഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത കമഖലകേളനിലല കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷലത്ത റനിസളട്ടുകേളനില് മുപതച്ച്
ശതമഭാനലമങനിലലാം വനിജയലാം ലഭനിക്കഭാത്ത കകേഭാകളജുകേള ഏലതലഭാലമന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസകമഖലയനിലല എയ്ഡഡച്ച്/സന്വേഭാശയ
കകേഭാകളജുകേള സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുലാം പഠനവലാം റനിസളട്ടുലാം
ലമചലപടതഭാക്കഭാനുലാം,  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലട  സന്വേതീകേരനിക്കഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേൾ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരലാം ആകക്ഷപങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സന്വേഭാശയ കമഖലയനിലല ചേനില സഭാപനങ്ങളനില് കമഭാശമഭായ റനിസളടച്ച്
ഉണഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  2015-16  അദവഭായനവര്ഷലാം  മുതലഭാണച്ച്
സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതലാം സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടു
വന്നതലാം. നനിലവനില് സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 30
ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴ  വനിജയമുള  കകേഭാകളജുകേളുലട  ലനിസ്റ്റേച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി)  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലല  സഭാപനങ്ങലള  സര്ക്കഭാര്

നനിയനണത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം അവയുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിനുമഭായനി

സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  ആവശവമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടവനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള എന്നനിവയനില്നനിനലാം

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടവനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  നനിബന്ധനകേളക്കുലാം

വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  അഫനിലനികയഷന  റദ്ദേഭാക്കുന്നതളലപലടയുള

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനമുണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രനിനസനിപല്മഭാരുലട അഭഭാവലാം

204 (1288) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സർക്കഭാർ  കകേഭാകളജുകേളനിൽ  പ്രനിനസനിപല്മഭാരനിലഭാത്ത

അവസ ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സർക്കഭാർ  കകേഭാകളജുകേളുലട  പ്രവർത്തനലത്ത  എങ്ങലന

ബഭാധനിക്കുന എന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരനിലഭാത്ത  അവസ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളുലട

പ്രവര്ത്തനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന അതതച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലല

സതീനനിയറഭായ അദവഭാപകേര്ക്കച്ച് പ്രനിനസനിപഭാളനിലന്റെ അധനികേചമതല നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

2010-ലല  യു.ജനി.സനി.  റഗുകലഷന  അനുസരനിചച്ച്  പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗവത  കനടനിയ

അദവഭാപകേലര മഭാത്രകമ  പ്രനിനസനിപഭാള ആയനി നനിയമനിക്കഭാവലയന്നച്ച് ബഹുമഭാനലപട

കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേസനിലല അനനിമതതീര്പനിനച്ച് വനികധയമഭായനി

പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗവത  കനടനിയ  അദവഭാപകേലര  യു.ജനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിചലകേഭാണച്ച് പ്രനിനസനിപല്മഭാരഭായനി സഭാനക്കയറലാം നല്കുന്നതനിനുള സഭാധവത

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.
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ലസല്ഫച്ച് ലലഫനഭാനസനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴ്സുകേള

205 (1289) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  എയ്ഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്  നടത്തനിവരുന്ന

ലസല്ഫച്ച്  കഫനഭാനസനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴ്സുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി

സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാഴ്സുകേളനില് പ്രകവശനലാം കനടനി  പഠനലാം  തടങ്ങനിയ വനിദവഭാര്തനികേളുലട

ഭഭാവനി നഷ്ടലപടത്തഭാതനിരനിക്കുവഭാന ആവശവമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

റഭാഗനിലാംഗച്ച് തടയുന്നതനിനുള നടപടനി

206 (1290) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് വവഭാപകേമഭായനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്

നടക്കുന എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016  വര്ഷലാം  കകേരളത്തനില് എത്ര റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കകേസുകേള നടന്നതഭായനി

പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  റഭാഗനിലാംഗനില്  പ്രതനികചേര്ക്കലപടവര്  കുറക്കഭാരഭാലണന്നച്ച്  ലതളനിഞഭാല്

കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  ഡനിസനിസച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാലത  പരതീക്ഷകേള  എഴുതന്നതനിനുള

അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനില് നനിയമമുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ആയതനിനച്ച്

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റഭാഗനിലാംഗച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി കേര്ശന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി പുതതഭായനി എലനങനിലലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  2016-ല് സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  67  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) റഭാഗനിലാംഗച്ച് സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന അതതച്ച് സഭാപനങ്ങളനിലല
ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച് ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തമഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
റഭാഗനിലാംഗനിലനതനിലര  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  അടത്ത
ബഡ്ജറനില്  തകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
റഭാഗനിലാംഗച്ച്  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  മഭാനവവനിഭവകശഷനി  മനഭാലയലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചതനുസരനിചച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ബന്ധലപട  ലഡപന്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണറുലടകയഭാ,  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയുലടകയഭാ  സഭാന്നനിദവത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം,  റഭാഗനിലാംഗനിനച്ച്  ഇരയഭായവരുലട  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്
ആയതനിനച്ച് അടനിനര പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ആന്റെനി
റഭാഗനിലാംഗച്ച്  ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുവഭാനുലാം ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്ന എലഭാ വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലല ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര കകേഭാഴ്സുകേള

207 (1291) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് എത്ര ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനില്  ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിപനിക്കുനണച്ച്;  ഗവണലമന്റെച്ച്/
എയനിഡഡച്ച്/അണ  എയനിഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  എത്രലയനലാം  അവയുലട  കപരുലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം കകേഭാകളജുകേളനില് ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേള
പഠനിപനിക്കുനണച്ച്;  ഗവണലമന്റെച്ച്/എയനിഡഡച്ച്/അണ എയനിഡഡച്ച് കകേഭാകളജുകേള എത്രലയനലാം
അവയുലട കപരുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രത്തനില്  പുതനിയ  ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിചച്ച്  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാകളജുകേള  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കച്ച്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  അവ ഏലതലഭാലാം;  ഏലതലഭാലാം കകേഭാകളജുകേളുലട അകപക്ഷയനിനകമല്
സര്വകേലഭാശഭാല സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;
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(ഡനി)  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ  കകേഭാകളജുകേളനില്,  വരുന്ന  അദവയന  വര്ഷലാം
പ്രസസ്തുത കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മഹഭാത്മഭാ ഗഭാന്ധനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിചതച്ച്  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാലണന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര
കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിച  കകേഭാകളജുകേളുലട  എണ്ണത്തനില്  അപരവഭാപത  ഉളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് വരുന്ന അദവയന വര്ഷലാം തലന്ന കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല  നളന  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  ആര്ട്സച്ച്  &
സയനസച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  (അണ  എയ്ഡഡച്ച്)കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര
ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുന്ന  കകേഭാകളജുകേളുലട  പടനികേ
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല
മുഖവകകേന്ദ്രത്തനില് എലാം.എ. ഭൂമനിശഭാസ്ത്രലാം കകേഭാഴച്ച് നടത്തുനണച്ച്. കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലയുലട
കേതീഴനില് ഏഴച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില് ഭൂമനിശഭാസ്ത്രലാം ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം രണച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില്
ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പഠനിപനിക്കുനണച്ച്. പടനികേ അനുബന്ധലാം
2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് ശതീ നഭാരഭായണ ഗുരു കകേഭാകളജച്ച്
ഓഫച്ച്  അഡന്വേഭാനസ്ഡച്ച്  സ്റ്റേഡതീസച്ച്,  പുനലൂര്  2016-17  ബനി.എസച്ച്.സനി.  ജനികയഭാഗഫനി
കകേഭാഴച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന.  ഇഇൗ  അകപക്ഷയനിനകമല്
സര്വകേലഭാശഭാല  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ.  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ  കകേഭാഴച്ച്  തടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  യുവകക്ഷത്ര ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടച്ച്
ഓഫച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് സ്റ്റേഡതീസച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം കകേഭാകളജുകേളുലാം  സലാംബന്ധനിച നയത്തനിനനുസരനിചച്ച്
നടപടനി കകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ)  മഹഭാത്മഭാ ഗഭാന്ധനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് ഭൂമനിശഭാസ്ത്ര കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിചനിടനില.

സന്വേകേഭാരവ സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേള

208 (1292) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  തടങ്ങനിയതച്ച്  എനമുതല്
എനലാം, അതനിനു മുനപച്ച് എത്ര സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള
ഉണഭായനിരുന  എനലാം,  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡച്ച്  ലമഡനിക്കല്-പഭാരഭാലമഡനിക്കല്-
കഹഭാമനികയഭാ-ആയൂര്കവദ കകേഭാകളജുകേളുണഭായനിരുന എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) നനിലവനില് (2016 വര്ഷലാം) പ്രസ്തുത ഓകരഭാ കമഖലകേളനിലമുളള സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡച്ച്,  സന്വേകേഭാരവലാം,  സര്ക്കഭാരനികന്റെയുലാം സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുകടയുലാം നനിയന
ണത്തനിലള സന്വേഭാശയലാം,  സന്വേകേഭാരവ സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേള എത്ര എനലാം,  ഓകരഭാ
കമഖലയനിലലാം 2016 അദവയന വര്ഷലാം ഒഴനിഞ കേനിടക്കുന്ന സതീറ്റുകേള എത്ര എനലാം
നനിലവനിലള ആലകേ സതീറച്ച് എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സന്വേഭാശയ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  കകേഭാകളജുകേളനില്  പല  കകേഭാകളജുകേളുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാര  തകേര്ച കനരനിടന്നതഭായ പരഭാതനികേളുളതച്ച്  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ,
എന്തു നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച?

ഉത്തരലാം

(എ)  1989-ല്  ലഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.യുലട  കേതീഴനില്  ആരലാംഭനിച  എറണഭാകുളലാം
തൃക്കഭാക്കര കമഭാഡല് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജഭാണച്ച്  സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജഭായനി സലാംസഭാനത്തച്ച് ആദവലാം പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതച്ച്.  1994-ല് ആരലാംഭനിച
എലാം.ഇ.എസച്ച്.  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ആണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഇതര
കമഖലയനില് തടങ്ങനിയ ആദവലത്ത സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജച്ച്. 1998-99
അദവഭായന  വര്ഷലാം  വലര  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നഭാലച്ച്  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേളുലാം  മൂന്നച്ച്  എയനിഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേളുമഭാണച്ച്  ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്.  1958-ല്
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാന്ധനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനില്
ഗവണലമന്റെച്ച് ആയൂര്കവദ കകേഭാകളജച്ച് സഭാപനിതമഭായനി.

(ബനി) ഇതസലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ  ലനിസ്റ്റേച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിജയശതമഭാനലാം  കുറഞവരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച ശഭാശന്വേത പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം, ഇഇൗ കമഖലയനിലല
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി,  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത ഇകന്റെണല് അസലസന്റെച്ച് സലാംബന്ധനിചള നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി
നഭാലച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല വനി.സനി.മഭാര് ഉളലപട ഒരു സമനിതനികയയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതനിനച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട
അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭഇൗതനികേവമഭായ  സഭാഹചേരവങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്വകേലഭാശഭാലഭാ
തലത്തനില് ഒരു എക്സച്ച്ലപര്ടച്ച് വനിസനിറച്ച് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ലചേയഭാറുണച്ച്.  അക്കഭാദമനികേവലാം  പഭാകഠവതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ ലസമസ്റ്റേറുകേളനിലലാം അക്കഭാദമനികേച്ച് ഓഡനിറനിലാംഗുലാം നടത്തനിവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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209 (1293) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  പലതലാം  വനിദവഭാര്തനികേലള

സഭാലാംസഭാരനികേമഭായനി മനികേച തലമുറകേളഭായനി വളര്ത്തുന്ന കേഭാരവത്തനില് പരഭാജയമഭാലണന്ന

വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രവര്ത്തന  സുതഭാരവത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാത്ത  സന്വേഭാശയ  സഭാപനങ്ങൾ

ഏലറടക്കുന്നതനിനുലാം,  പരതീക്ഷഭാഫലലാം  കമഭാശമഭായ  കകേഭാകളജുകേള  അടചപൂട്ടുന്നതനിനുലാം

സര്ക്കഭാരനിനച്ച് അധനികേഭാരമുലണന്നനിരനിലക്ക സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട ലവളനിചത്തനില്

ഏലതങനിലലാം സന്വേഭാശയ സഭാപനങ്ങള ഏലറടക്കുന്നതനികനഭാ,  അടചപൂടഭാകനഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുവഭാനുലാം

പരഭാതനികേള  കകേളക്കുവഭാനുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനി  റഭാങനിലള

ഓലാംബുഡ്സഭാലന  നനിയമനിക്കണലമനള  എ.ഐ.സനി.പനി.ഇ.  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാ

ക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  എ.പനി.ലജ.   അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ

സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അഫനിലനികയറച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുള  കടഭാലാംസച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്

എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കഫഭാര് സ്റ്റേഭാര്ടച്ച് അപച്ച്-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സുതഭാരവമലഭാത്തതനിനഭാല്

തടര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കകേണതനിലലന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17  വര്ഷലാം

കവണത്ര  നനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മൂന്നച്ച്  സന്വേഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള

അടചപൂടനിയനിട്ടുണച്ച്. ബന്ധലപട റഗുകലററനി അകതഭാറനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭായനി

പഭാലനിക്കുനലണന്നച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലകേള  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.

(സനി) എ.പനി.ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.

മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ഓലാംബുഡ്സഭാലന നനിയമനിക്കുവഭാനുള നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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സന്വേഭാശയ ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജ്ജുകേളനിലല തലവരനിപണലാം

210 (1294) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സന്വേഭാശയ  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള
വനിദവഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം  തലവരനിപണലാം  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭായനി  കേരുതനകണഭാ  ;  ഉലണങനില്
അതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തലവരനിപണലാം സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിലനതനിലര ഏതച്ച് രതീതനിയനിലഭാണച്ച് ഇടലപടഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം  പ്രഖവഭാപനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനലാം
കേരുതനലണങനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സന്വേഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില്നനിനലാം  തലവരനിപണലാം
ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) തലവരനിപണലാം വഭാങ്ങുന്നതച്ച് ലസക്ഷന 5(1)  ആക്ടച്ച്  XIX  ഓഫച്ച്  2006
പ്രകേഭാരലാം  കുറകേരമഭാണച്ച്.  തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങനിയതഭായനി  ലതളനിയനിക്കലപടഭാല്  ആ
സഭാപനലാം/മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലനതനിലര നടപടനി എടക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത തലവരനിപണലാം
നല്കേനി അഡനിഷന കനടന്ന വനിദവഭാര്തനിയുലട അഡനിഷന റദ്ദേച്ച് ലചേയ്യുകേയുലാം കകേഭാകളജനിലന്റെ
അഫനിലനികയഷന റദ്ദേച്ച്  ലചേയഭാനഭായനി  യൂണനികവഴനിറനികയഭാടച്ച്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയഭാവന്നതലാം
ബന്ധലപട കകേഭാകളജനില്നനിന്നച്ച് 10 ലക്ഷലാം രൂപവലര പനിഴ ഇഇൗടഭാക്കഭാവന്നതമഭാണച്ച്.

സന്വേഭാശയ അണഎയ്ഡഡച്ച് കമഖലയനിലല വനിദവഭാര്തനികേള 
അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങള

211 (1295) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം,  അണഎയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളനിലലാം
വനിദവഭാര്തനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന മനുഷവതന്വേരഹനിതമഭായ പതീഡനങ്ങൾ  സലാംബന്ധനിച
പ്രശങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ലഭാ അക്കഭാ ഡമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിലലാം,  പഭാമ്പഭാടനി ലനഹ്രു
കകേഭാകളജനിലലാം, കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജനിലലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കനലര നടന്ന മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലന്റെ
അതനിക്രമങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി  ഓലാംബുഡ്സഭാലന
നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് എനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സന്വേഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് മദവപ്രകദശച്ച്
സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  നനിയമലാം  സഭാധുവഭാലണന്നച്ച്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിച
സഭാഹചേരവത്തനില്  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിനനുസൃതമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേരളത്തനിലലാം
അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  വനിദവഭാര്തനികേള
അനുഭവനിക്കുന്ന നനിരവധനി പ്രശങ്ങലള സലാംബന്ധനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുനണച്ച്.
പ്രകവശന സലാംബന്ധമഭായ പരഭാതനികേളഭാണച്ച് കൂടതലലാം.  അമനിത ഫതീസച്ച് ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭായുലാം
അറന്റെനസച്ച്  നല്കുന്നനില  എനമുള  പരഭാതനികേളുലാം  നനിലവനിലണച്ച്.  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  അഡനിഷന  കേലാംലപയനിന്റെച്ച്  റനിഡ്രെസല്  കേമ്മേനിറനി  പ്രകതവകേലാം
രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രകവശന സലാംബന്ധമഭായ പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനണച്ച്. അറന്റെനസച്ച്
സലാംബന്ധമഭായ  പരഭാതനിയനികന്മല്  കകേഭാകളജച്ച്  പ്രനിനസനിപലനിലന്റെ  വനിശദതീകേരണലാം
കതടനിയതനിനുകശഷലാം  തടര്നടപടനികേള  സന്വേകേരനിക്കുനണച്ച്.  ചേനില  സന്വേഭാശയ  കലഭാ
കകേഭാകളജുകേളനില് അമനിത ഫതീസച്ച് ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണച്ച്. ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനിയുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഇക്കഭാരവത്തനില് പരനിഹഭാര
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേലളക്കുറനിചച്ച് പരഭാതനികേള വര്ദനിചവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില്
സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഒരു  ഓലാംബുഡ്സഭാലന  നനിയമനിക്കുവഭാനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനില് അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ
ജതീവനക്കഭാര്

212 (1296) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  വനനിതഭാ  കകേഭാകളജനില്  പ്രനിനസനിപല്  ഉളലപലട
ആവശവമഭായ അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കണലമന്ന
ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില് നഭാളനിതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കകേഭാകളജനിനഭാവശവമഭായ  സ്റ്റേഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഭരണ
വകുപനില്നനിനലാം ഇത സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
അതനിനുള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രനിനസനിപല് തസനികേ കപഭാലലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതമൂലമുള പ്രയഭാസങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം ഉടന തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണച്ച്.  മലപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  വനനിതഭാ  കകേഭാകളജനില്  പ്രനിനസനിപല്
ഉളലപലട പതനിനഭാറച്ച്  മണനികര് വര്ക്കച്ച് കലഭാഡുള നഭാലച്ച് അദവഭാപകേ തസനികേകേളുലാം
പതനിമൂന്നച്ച് അനദവഭാപകേ തസനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേഭാകളജച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച്  20-8-2016-ല് സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ലമചലപടന്നതവലര  കേഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുലന്നങനിലലാം
കകേഭാകളജനിലന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  ടനി  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനികക്കണതച്ച്
അനനിവഭാരവമഭാലണന്നച്ച് കേണതനിനഭാല് പ്രസസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട നടത്തനിപച്ച്

213 (1297) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലട  നടത്തനിപച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനിലല വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എനച്ച് നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ബന്ധലപട  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  യു.ജനി.സനി.,  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,  കേഇൗണസനില്
ഓഫച്ച്  ആര്ക്കനിലടക്ചര് എന്നനിവയുലട  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ
വരുന.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള സമഗമഭായനി
പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി 4-2-2017-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്
37/2017/ഉ.വനി.വ. ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ജസ്റ്റേനിസച്ച് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന ലചേയര്മഭാനുലാം കഡഭാ.
ലകേ. ലകേ. എന. കുറുപച്ച്,  കഡഭാ. ആര്. വനി. ജനി. കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി
ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനികേളനികന്മല് ബന്ധലപട സര്വകേലഭാശഭാലകേള
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. കൂടഭാലത എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം
സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഒരു  ഒഭാലാംബുഡ്സഭാലന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിയുലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.

സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രശങ്ങള

214 (1298) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  പ്രശങ്ങള  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സന്വേതീകേരനിചവരുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  സന്വേഭാതനവവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുളലപലടയുള  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഇകന്റെണല്  മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനില്  എലനങനിലലാം  പരനിഷ്കഭാരലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. സന്വേഭാശയ കമഖലയനിലല പ്രശങ്ങള പഠനിചച്ച് സമഗമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുവഭാന  4-2-2017  സ.ഉ.  (കകേ)37/2017/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം ജസ്റ്റേനിസച്ച് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന, കഡഭാ. ലകേ. ലകേ. എന. കുറുപച്ച്, കഡഭാ. ആര്.
വനി. ജനി. കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജനിലല വനിദവഭാര്തനി പ്രശവമഭായനി ബന്ധലപട അഞച്ച് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേരള കലഭാ അക്കഭാദമനി വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനികേള ലഭനിചണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്. ഇകന്റെണല് അസലസനമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് നനിരവധനി പരഭാതനികേള
ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്  വന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി
സര്വകേലഭാശഭാലഭാ ലലവസച്ച് ചേഭാനസലര് അദവക്ഷനഭായനി നഭാലച്ച് വനി.സനിമഭാര് ഉളലപട
ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
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സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവമഭായനി 

ബന്ധലപട പരഭാതനികേള

215 (1299) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള

വര്ദനിചവരുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം, അദവഭാപകേരുലട

കയഭാഗവത,  വനിദവഭാര്തനികേകളഭാടള  സമതീപനലാം  എന്നനിവ  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള

സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

ഫലപ്രദമഭായനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

എങനില് ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു കകേഭാകളജനിലനതനിലരയുലാം കകേഭാടയലാം

മറക്കര  കടഭാലാംസച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലനതനിലരയുലാം  ലകേഭാലലാം  ഓയൂര്

ടഭാവനകൂര് കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലനതനിലരയുലാം  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള

സര്ക്കഭാരനിലലാം, സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിലലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേലള സലാംബന്ധനിചച്ച് വവഭാപകേമഭായ പരഭാതനികേള

ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരവത്തനില് സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലത്ത

കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  മൂന്നലാംഗ  കേമ്മേനിറനിലയ  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത

ഇകന്റെണല് അസലസന്റെച്ച്  സലാംബന്ധനിചള നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി

നഭാലച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലഭാ വനി.സനി.മഭാര് അടങ്ങനിയ ഒരു സമനിതനികയയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതനിനച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട

അക്കഭാദമനികേവലാം,  ഭഇൗതനികേവമഭായ  സഭാഹചേരവങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി

സര്വകേലഭാശഭാലഭാതലത്തനില് എക്സച്ച്കപര്ടച്ച് വനിസനിറച്ച് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച്

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയവരുന.  അക്കഭാദമനികേവലാം  പഭാകഠവതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി എലഭാ ലസമസ്റ്റേറുകേളനിലലാം അക്കഭാദമനികേച്ച് ഓഡനിറലാംഗുലാം നടത്തനി

വരുന.
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സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

216 (1300) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് നടക്കുന്ന നനിയമവനിരുദമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  മഭാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഉണഭാക്കുകേയുലാം അവലര ആത്മഹതവയനികലക്കച്ച്
നയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് സമഗമഭായ ഒരു നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവകരണതനിലനറ ആവശവകേത സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കബഭാധവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
നടപ്പു സകമ്മേളനത്തനില് അടനിയനര നനിയമനനിർമ്മേഭാണത്തനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് നടക്കുന്ന നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് മഭാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു  കകേഭാകളജനിലല  വനിദവഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട
ആത്മഹതവയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിശദമഭായ
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സന്വേഭാശയരലാംഗത്തച്ച്  ശക്തമഭായനി  ഇടലപടഭാന  സഭാധനിക്കുന്നവനിധത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ആവശവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള എന്നനിവയനില്നനിനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പുറലപടവനിക്കുന്ന ഇത്തരലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം, നനിബന്ധകേളക്കുലാം വനിരുദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  അഫനിലനികയഷന  റദ്ദേഭാക്കുന്നതളലപലടയുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനമുണച്ച്.

സന്വേഭാശയ മഭാകനജച്ച് ലമനകേളക്കച്ച് നനിയനണലാം

217 (1301) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സന്വേകേഭാരവ  സന്വേഭാശയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിദവഭാര്തനികേലള
പതീഡനിപനിക്കുനലവന്ന പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങലള സലാംബന്ധനിചച്ച്  എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

799/2019
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(സനി)  സന്വേകേഭാരവ സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ മഭാകനജ് ലമനകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്. മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
തഭാലഴപറയുന്ന സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച് :

1. പുടടനി,  കഹഭാളനികക്രഭാസച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ആനഡച്ച് ലടകകഭാളജനി - (2 പരഭാതനികേള )

2. കുടനിക്കഭാനലാം,  ഡനി.സനി.  സ്കൂള  ഓഫച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ആനഡച്ച്
ലടകകഭാളജനി - (1 പരഭാതനി )

3. പത്തനലാംതനിട, മഇൗണച്ച്സനികയഭാന കലഭാ കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

4. മറക്കര, കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച്, കകേഭാടയലാം - (2 പരഭാതനികേള )

5.  കേളമകശ്ശേരനി, ലഎസഭാറച്ച് - (1 പരഭാതനി)

6. കേനിഴൂര് ഡനി.ബനി. കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

7. മൂന്നഭാര് മഇൗണച്ച് കറഭായല് കകേഭാകളജച്ച്  - (2 പരഭാതനികേള )

8. മഭാന്നഭാനലാം ലകേ.ഇ. കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

9. ലപരുമ്പഭാവര് മഭാര്കത്തഭാമഭാ കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

10. കകേഭാതമലാംഗലലാം എലാം.എ. കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

11. ജനി.ലഎ.എ.എല്. വടവഭാരൂര്, കകേഭാടയലാം -  (1 പരഭാതനി)

12. എടത്തല ലകേ.എലാം.ഇ.എ. കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

13. ലപരുമ്പഭാവര്  ലസന്റെച്ച് കമരതീസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

14. പതീരുകമടച്ച്  ആദനിതവ  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്-(3
പരഭാതനികേള)

15. എറണഭാകുളലാം ലസന്റെച്ച് ആല്ബടച്ച്സച്ച് കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

16. അങമഭാലനി, ഡനി കപഭാള ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് സയനസച്ച് ആനഡച്ച്
ലടകകഭാളജനി - (1 പരഭാതനി)
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17. എറണഭാകുളലാം, ചേനിന്മയ വനിദവഭാപതീഠലാം - (2 പരഭാതനികേള)

18. ഡനി.ബനി. കകേഭാകളജച്ച്, പമ്പഭാ - (1 പരഭാതനി)

19. എസച്ച്.എന.ജനി.ലഎ.എസച്ച്.റനി. മഭാലനിയങര - (2 പരഭാതനികേള)

20. ലകേ.എലാം.പനി. കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച്- (1 പരഭാതനി)

21. കേനിറച്ച്സച്ച് കകേഭാടയലാം - (3 പരഭാതനികേള)

22. കകേഭാതമലാംഗലലാം മഭാര് ബകസലനികയഭാസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് - (1 പരഭാതനി)

23. സനി.ഇ.റനി. കകേഭാകളജച്ച്, ലഎരഭാപുരലാം -(2 പരഭാതനികേള)

24. ലകേടഭാമലാംഗലലാം  എസച്ച്.എന.ആര്ട്സച്ച്  ആനഡച്ച്  സയനസച്ച്

കകേഭാകളജച്ച്  - (1 പരഭാതനി)

25. എസച്ച്.എചച്ച്. കകേഭാകളജച്ച്, കതവര - (1 പരഭാതനി)

26. ലനലനിക്കുഴനി,  ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  ആര്ട്സച്ച്

ആനഡച്ച് സയനസച്ച് - (1 പരഭാതനി)

27.  മൂകേഭാലാംബനികേ സ്കൂള ഓഫച്ച് ആര്കേനിലടക്ചേര്- (1 പരഭാതനി)

28. സന്വേഭാമനി ശഭാശന്വേതനികേഭാനന കകേഭാകളജച്ച്, പൂകത്തഭാട – (1 പരഭാതനി)

29. മഭാറമ്പനിളനി എലാം.ഇ.എസച്ച്. കകേഭാകളജച്ച് – (1 പരഭാതനി)

30. മഇൗണച്ച്  സനികയഭാണ  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്-

(1 പരഭാതനി)

31. സനി.എലാം.എസച്ച്. കകേഭാകളജച്ച്, കകേഭാടയലാം - (1 പരഭാതനി).

എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് തഭാലഴപറയുന്ന

സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച് :

1. ലനഹ്റു കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  റനിസര്ചച്ച്

ലസന്റെര്, പഭാമ്പഭാടനി, തൃശ്ശൂര്

2. കകേഭാടയലാം മറക്കര കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്

കഫഭാര് സ്റ്റേഭാര്ടപച്ച്

3. ലകേഭാലലാം ഓയൂര് ടഭാവനകൂര് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
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4. ശതീ.  ലവളഭാപളനി നകടശന കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്,
മഭാകവലനിക്കര

5. ഹതീരഭാ കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്, ലനടമങ്ങഭാടച്ച്.

കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനില്  വനിദവഭാര്തനികേളലക്കതനിലര  എടത്ത
അചടക്കനടപടനിലക്കതനിലര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. സനിബ്ഗ ആര്ടച്ച്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച് കകേഭാകളജച്ച്, ഇരനികര്

2. ലനഹര്, ആര്ടച്ച്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച്, കകേഭാകളജച്ച്, കേഭാഞനികരഭാടച്ച്.

(സനി&ഡനി) കകേഭാകളജച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പ്രനിനസനിപഭാളനില്
നനിന്നച്ച് വനിശദതീകേരണലാം കതടകേയുലാം ആ വനിശദതീകേരണലാം തൃപനികേരമലലങനില് ഒരു അകനന്വേഷണ
കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിചച്ച് പരഭാതനിയനികന്മല് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്. വനിദവഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലലവസച്ച്  ചേഭാനസലറുലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുലാം  മൂന്നച്ച്  സനിനഡനികക്കറച്ച്  അലാംഗങ്ങളുലാം  വനിദവഭാര്തനി
പ്രതനിനനിധനികേളഭായനി മൂന്നച്ച് യൂണനിയന ലചേയര്മഭാനമഭാരുലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സനിരലാം കേമ്മേനിറനി
(ബനി.എ.എസച്ച്.ജനി.  കബഭാര്ഡച്ച്  കഫഭാര്  അഡ്ജൂഡനികക്കഷന  ഓഫച്ച്  ഗനിവനസസച്ച്)
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലവനിലണച്ച്.  കബഭാര്ഡച്ച്  മുമ്പഭാലകേ  വരുന്ന  പരഭാതനികേളനില്
ഇരുകൂടരുലടയുലാം വഭാദലാം കകേടകശഷലാം  അതനികന്മല് നടപടനി  കകേലക്കഭാണച്ച്,  പ്രസ്തുത
തതീരുമഭാനങ്ങളക്കച്ച്  സനിനഡനികക്കറനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയകശഷലാം  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചലാം  മറ്റുലാം  പഠനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  മൂന്നലാംഗ  കേമ്മേതീഷലന
സര്ക്കഭാര് ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്)  നമ്പര്  37/2017/ഉവനിവ.  തതീയതനി  4-2-2017  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേമ്മേതീഷന  നഭാലച്ച്
മഭാസത്തനിനുളനില് സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.

മഭാകവലനിക്കര രവനിവര്മ്മേ കകേഭാകളജച്ച്

218 (1302) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  രവനിവര്മ്മേ  കകേഭാകളജനിലന  ഉന്നതനനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനിലന്റെ പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            245 

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  3  സര്ക്കഭാര്
ലലഫന ആര്ട്സച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  വനിസനിറനിലാംഗച്ച്  ഫഭാക്കല്റനി  സതീലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിനുപുറകമ,  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കേഴനിവകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കദശതീയ
എക്സനിബനിഷനുകേള,  വനിദഗരുലട കഭാസ്സുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള എന്നനിവ നടത്തഭാറുണച്ച്.
മഭാകവലനിക്കര  ഗവണലമന്റെച്ച്  ലലഫന  ആര്ട്സച്ച്  കകേഭാകളജനില്  2016  ഡനിസലാംബര്
17 മുതല് 2017 ജനുവരനി 17 വലര ഇത്തരത്തനില് കേവഭാമ്പച്ച് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
കേവഭാമ്പനില് ടഭാനസ്ലജനഡര് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്, ആള കകേരള ആര്ടനിസ്റ്റേച്ച് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്,
അദവഭാപകേരുകടയുലാം വനിദവഭാര്തനികേളുകടയുലാം രചേനകേളുലട പ്രദര്ശനലാം, ലസമനിനഭാറുകേള,
ലടറഭാകക്കഭാട വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച് ഇവ സലാംഘടനിപനിച.  2017  ലഫബ്രുവരനി  20  മുതല്  25
വലര പ്രനിന്റെച്ച് കമക്കനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് കബഭാണസച്ച് കേഭാസ്റ്റേനിലാംഗച്ച് നഭാഷണല് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലാം
പഠന നനിലവഭാരലാം ലമചലപടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  രവനിവര്മ്മേ  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം
ആഡനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കസഭായനില് ലടസ്റ്റേച്ച്  ഇതനിനകേലാം നടത്തനിക്കഴനിഞ.  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  പഭാനനില് ഏറവലാം
തഭാഴലത്ത നനിലയനില് കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരവലാം കൂടനി ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിലല എസ്റ്റേനികമഷന പുതക്കുന്ന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

വഭാമനപുരത്തച്ച് സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച് കകേഭാകളജച്ച്

219 (1303) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയനസച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  ഇലഭാത്ത
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളുകണഭാ; എങനില് അതച്ച് ഏലതലഭാലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയനസച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  ഇലഭാത്ത
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് അവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് പരനിഗണന നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്
സയനസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചേനയുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി) വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് ഒരു സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയനസച്ച്
കകേഭാകളജച്ച് അനുവദനിക്കണലമന്ന ആവശവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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    സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് യു.ജനി.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം

220 (1304) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് യു.ജനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിലയടകക്കണ
പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനികേള യഥഭാസമയലാം തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴനിയഭാത്തതച്ച് പ്രനിനസനിപല്മഭാരുലട നനിയമനലാം യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തത
മൂലമഭാലണന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ഒഴനിവള സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രനിനസനിപല്മഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്ക്കച്ച് യു.ജനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിലയടകക്കണ പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധലപട  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം  കനരനിടച്ച്  യു.ജനി.സനി.-ക്കച്ച്
സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലലാം പ്രനിനസനിപല്മഭാരുലട സഭാമ്പത്തനി
കേഭാധനികേഭാരകത്തഭാടകൂടനിയ പൂര്ണ്ണ അധനികേചമതല അകസഭാസനികയറച്ച്  ലപ്രഭാഫസര്മഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനഭാല് യു.ജനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിലയടകക്കണ പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ബുദനിമുടച്ച് ഉണഭാകുന്നനില.

(സനി) 2010-ലല യു.ജനി.സനി. റഗുകലഷന അനുസരനിചച്ച് പനി.എചച്ച്.ഡനി. കയഭാഗവത
കനടനിയ അദവഭാപകേലര മഭാത്രകമ പ്രനിനസനിപഭാള ആയനി നനിയമനിക്കഭാവ എന്ന ബഹു.
ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കകേസനിലല അനനിമ തതീര്പനിനു വനികധയമഭായനി
പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗവത  കനടനിയ  അദവഭാപകേലര  യു.ജനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചലകേഭാണച്ച് പ്രനിനസനിപല്മഭാരഭായനി സഭാനക്കയറലാം നല്കുന്നതനിനുള സഭാധവത
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

പഠനഭാവശവത്തനിനച്ച് എത്തുന്ന വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേള

221 (1305) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഠനഭാവശവത്തനിനച്ച് ഇനഡവയനികലക്കുള വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളുലട വരവച്ച്
ഗണവമഭായനി വര്ദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  കകേരളത്തനികലക്കുള ഇവരുലട വരവച്ച്  നഭാമമഭാത്രമഭാലണന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  160  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളുള കകേരളത്തനില് വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളുലട

എണ്ണലാം ലവറുലാം 13 മഭാത്രമഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനികദശ  മനഭാലയലാം  വഴനി  ഈ  അദവയന  വര്ഷലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്

പഠനത്തനിനകപക്ഷനിച  124  വനിദവഭാര്തനികേളനില് ഒരഭാള കപഭാലലാം കകേരളലത്ത ഓപ്റച്ച്

ലചേയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എനഭാണനിതനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനി

ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി) ലകേഭാചനിയനില്നനിന്നച്ച് മഭാത്രലാം പ്രതനിവര്ഷലാം 5800-ല് പരലാം വനിദവഭാര്തനികേള

പഠനഭാവശവത്തനിനഭായനി വനികദശത്തച്ച് കപഭാവന്ന സഭാഹചേരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേലള കൂടതലഭായനി സലാംസഭാനകത്തക്കഭാകേര്ഷനിക്കുന്ന

തനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്) കകേരളത്തനിലല കുടനികേളക്കച്ച് കലഭാകേ നനിലവഭാരത്തനിലള ഉന്നത പഠനലാം

സലാംസഭാനത്തച്ച് തലന്ന ഉറപച്ച് വരുത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാല  ടന്യൂബനിലാംഗന  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

സഭാപനിച  ഗുണര്ടച്ച്  ലചേയറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  വര്ഷലാം  മൂന്നച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേള

മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില് വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  എത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  നന്യൂവഭാല്സനില്

വനികദശ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായനി  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  പരസര  ലലകേമഭാറത്തനിനുള

ഉടമ്പടനി ഉണഭായനിരുന.  ലകേഭാചനി ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് പ്രതനിവര്ഷലാം

അഞനില് തഭാലഴ വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് പ്രകവശനലാം നല്കേനിവരുന. എ.പനി.ലജ

അബ്ദുള കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല  2016-17  അദവയന വര്ഷത്തനില്

9  വനികദശ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  പ്രകവശനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി

സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  പഠനലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്ന  വനികദശനികേളഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട

വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലലാം,

സര്വകേലഭാശഭാലയച്ച്  കേതീഴനിലള  കകേഭാകളജനിലലാം  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള  വനികദശ

വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം തഭാലഴ നല്കുന :

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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2011-12 16

2012-13 18

2013-14 21

2014-15 18

2015-16 20

2016-17 14

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഇഇൗ  അദവയന  വര്ഷലാം  ലഎ.സനി.സനി.ആര്.  മുകഖന  ലകേഭാചനി
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ലഭനിച  31  അകപക്ഷകേളനില്  12  കപര് കയഭാഗവരഭായനിരുനലവങനിലലാം
ആരുലാം പ്രകവശനലാം സന്വേതീകേരനിചനില.  ഇവരനില് പലരുകടയുലാം ആദവ പരനിഗണനയനിലള
കകേഭാഴ്സുകേള ഇഇൗ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ലഭവമഭായനിരുന്നനില.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  ലകേഭാചനി ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം
രണച്ച് കമഖലകേളനിലഭാണച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.

1. അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലട വനികേസനലാം :

വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള ഒരു കഹഭാസ്റ്റേല്
ഇലഭാത്തതഭാണച്ച് ലകേഭാചനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട പ്രധഭാന കപഭാരഭായ്മ.   അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങളുലട  കപഭാരഭായ്മകേള  മുനകൂടനി  മനസനിലഭാക്കനിയനിടഭാണച്ച്  പല
വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളുലാം ലകേഭാചനി ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലലയ
ഇകപഭാള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനില്  ഇഇൗ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  പഠനിക്കുന്ന
വനികദശ  വനിദവഭാര്തനികേള  പരനിമനിതമഭായ  സഇൗകേരവങ്ങളുമഭായനി  ഒത്തുകപഭാകുന്ന
വനികേസന്വേര  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിനളവര്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  എനളതച്ച്  തനികേചലാം
ശകദയമഭായ കേഭാരവമഭാണച്ച്.

2. സര്വകേലഭാശഭാലലയ വവക്തമഭായ രതീതനിയനില് മഭാര്ക്കറച്ച് ലചേയല് : 

ലലടലാംസച്ച്  ഹയര് എഡന്യൂകക്കഷന പുറത്തനിറക്കനിയ കലഭാകേത്തനിലല ഏറവലാം
മനികേച സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട ലനിസ്റ്റേനില് ഇടലാം പനിടനിച കകേരളത്തനില് നനിനള
ഏകേ  സര്വകേലഭാശഭാലയഭായ  ലകേഭാചനി  സര്വകേലഭാശഭാലലയ  വനികദശ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  മഭാര്ക്കറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുനണച്ച്.



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            249 

ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാലയനില് വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  വനിധത്തനില്  സലാംസ്കൃതത്തനില്  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേള  (MOOC)
ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേലള
കൂടതലഭായനി  കകേരളത്തനികലക്കച്ച് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള സലാംസഭാന ഉന്നത
വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണസനില്  ഏലറടത്തച്ച്  നടത്തുന്ന  പദതനിയഭായ  ഇന്റെര്നഭാഷണല്
റനികലഷനസച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഠന  സഇൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുകവണനി
കകേരളത്തനിലല നഭാലച്ച് യൂണനികവഴനിറനികേളക്കച്ച് 39.40 ലക്ഷലാം രൂപ വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  തലവതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  കേഭാരവത്തനില്  വനികദശ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഒരു പ്രകതവകേ അഡനിഷന കേമ്മേനിറനി  ഓകരഭാനലാം പ്രകതവകേമഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്
അഡനിഷന  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  വനികദശ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
കേഭാരവങ്ങള  കവഗത്തനില്  നടത്തനിലക്കഭാടക്കുവഭാന  ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
യൂണനികവഴനിറനി  അഡനിനനികസ്ട്രേഷനനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഡനിഗനി
മറച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള എന്നനിവ റനിസളടച്ച്  വന്നച്ച്  ഒരഭാഴ്ചക്കകേലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി സന്വേയലാം ഭക്ഷണലാം പഭാചേകേലാം
ലചേയ്യുവഭാനുള (ഒരു നനിലയനില് ഒരു കേനിചണ) സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടകൂടനി പ്രകതവകേലാം കഹഭാസ്റ്റേല്
സഇൗകേരവലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം  അഡനിഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം
ഓണലലലനഭായനി  ലചേയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടത്തുവഭാനുലാം  ലവബ്ലലസറനില്
വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേലളപറനിയുള  വനിശദമഭായ  കഡ്രെഭാപര്  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം
വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് എകപഭാള കവണലമങനിലലാം അഡനിഷന ആപനികക്കഷന
ലകേഭാടക്കുവഭാനുള സഇൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം ക്രഡനിറച്ച്  ടഭാനസ്ഫറനിനുള സഇൗകേരവലാം
അക്കഭാദമനികേച്ച് വനിഭഭാഗലാം  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രകതവകേ ഭൂപ്രകൃതനി,  കേഭാലഭാവസ,
ഗതീന എനവകയഭാണലമന്റെച്ച് അടങ്ങനിയ "ലലദവത്തനിലന്റെ സന്വേനലാം നഭാടച്ച്" എന്ന ആശയലാം
ഉയര്ത്തനി കേഭാണനിക്കഭാനുലാം കൂടതല് വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുമുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനികക്കണതഭാണച്ച്.

കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  വനികദശ  വനിദവഭാര്തനികേലള  കൂടതല്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട  അഡനിഷന മുതല് കകേഭാഴച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരണലാം വലരയുള
കേഭാരവങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   സര്വകേലഭാശഭാല കേഭാമ്പസനില് വനികദശ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
മഭാത്രമഭായനി  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കഹഭാസ്റ്റേല്  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനികദശ
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപച്ച്,  റനിസല്ടച്ച്  പുറത്തുവനിടല്,  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
നല്കേല്  എന്നനിവ  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  എ.പനി.ലജ.
അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല കകേഭാഴ്സുകേലള ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(എഫച്ച്)  കുടനികേളക്കച്ച്  കലഭാകേ നനിലവഭാരത്തനിലള ഉന്നത നനിയമപഠനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
തലന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നന്യൂവഭാല്സച്ച് ബൃഹത്തഭായ പല പദതനികേളുലാം
ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കലഭാകേ  നനിലവഭാരത്തനിലള  ഉന്നത  പഠനലാം  ലകേഭാചനി
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് നനിലവനില് ലഭവമഭാണച്ച്.  എങനിലലാം ലപ്രഭാകമഭാഷണല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടകത്തണതണച്ച്.  വനികദശ  സര്വകേലഭാശഭാല  പ്രതനിനനിധനികേള  കകേരളത്തനില്  ഇഇൗ
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തുനണച്ച്.   മഭാത്രമല  പഠനത്തനിനുകശഷമുള
മനികേച കജഭാലനി സഭാധവതയുലാം വനികദശത്തഭാണച്ച് കൂടതലഭായുളതച്ച്.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള
കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് കകേഭാഴ്സുകേളുലട അനഭാരഭാഷ്ട്ര തലത്തനിലള
നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  13-ാം  പഞവതര
പദതനി  കേഭാലയളവനില് സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗലാം  കലഭാകേ നനിലവഭാരമുളതഭാക്കഭാന
കേര്മ്മേ പദതനി തയഭാറഭാക്കനി പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനുലാം  കപഭാളനിലടകനിക്കച്ച്  കകേഭാകളജുകേലള
അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കഭാനുലാം അക്രഡനികറഷന കനടഭാനുലാം കവണനിയുള
നടപടനികേള കേര്മ്മേ പദതനിയനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ
നനിലവഭാരമുയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  യു.ജനി.സനി.യുലാം  ഗവണലമനലാം
നല്കുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

 സര്വകേലഭാശഭാലഭാ സനിനഡനികക്കറച്ച് ഉപസമനിതനിയുലട കേലണത്തലകേള

222 (1306)    ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള ലഭാ അക്കഭാഡമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിലനതനിലര വനിദവഭാര്തനികേള ഉന്നയനിച
ആകരഭാപണങ്ങള അകനന്വേഷനിച സര്വകേലഭാശഭാലഭാ സനിനഡനികക്കറച്ച് ഉപസമനിതനിയുലട
കേലണത്തലകേള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;

(ബനി)  കകേഭാകളജച്ച്  നടത്തനിപനില് ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ചയുലണന്നച്ച് ഉപസമനിതനിയുലട
കേലണത്തലകേളനിലകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിലനപറനി  സമഗ അകനന്വേഷണലാം നടത്തുവഭാനുള
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളഭാ  ലഭാ  അക്കഭാഡമനി  ലഭാ  കകേഭാകളജനിലനതനിലര  വനിദവഭാര്തനികേള
ഉന്നയനിച ആകരഭാപണങ്ങള അകനന്വേഷനിച സര്വകേലഭാശഭാല ഉപസമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സനിനഡനികക്കറച്ച്  ഉപസമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടനികന്മല് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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223 (1307) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  വനിദവഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം
ചേനില  പ്രകതവകേ  കേഭാരണങ്ങൾ  ചൂണനിക്കഭാടനി  അമനിതമഭായ  പനിഴ,  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
സമയത്തുമുള  കഹഭാസ്റ്റേല്  ഫതീസച്ച്,  ലസമസ്റ്റേർ  കതഭാറ്റുകപഭായഭാല്  ഒരു  വര്ഷലത്ത
ഫതീസച്ച്, ചേഭാരനിറനിക്കു കവണനിലയന്ന രതീതനിയനിലള പനിഴ പനിരനിവച്ച്, പനിഴ പനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്  ടഭാര്ജറച്ച്,  കപസ് ലമന്റെനില്  തടനിപച്ച്,  കയഭാഗവതയനിലഭാത്ത  അദവഭാപകേലര
നനികയഭാഗനിചച്ച് കഭാലസടക്കല് എന്നനിവ നടത്തുന്നതനിനഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരലാം
പ്രവണതകേള വര്ദനിചവരുന്നതമൂലലാം  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  പ്രശങ്ങള
കേടനവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  നനിലവഭാരലാം  കുറഞവരുന്നതലാം  റനിസളടച്ച്
കമഭാശമഭായനി വരുന്നതലാം ചൂണനിക്കഭാടനി മഭാകനജ് ലമനകേള ഇത്തരലാം ദഷ് പ്രവണതകേള കേഭാടനി
വരുമഭാനമുണഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന  ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തച്ച്  യൂണനികവഴനിറനികേളക്കച്ച്
കഫന  ഈടഭാക്കഭാനഭായനി  ഒരു  ലപഭാത  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം
പനിരനിലചടക്കുന്ന തകേ യൂണനികവഴനിറനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2014-15  വര്ഷലത്ത സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജച്ച്  റനിസളട്ടുകേളനില് സലാംസഭാനത്തച്ച്
30%ത്തനില് കുറവ റനിസൾടച്ച് വന്ന സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേള ഏലതലഭാലാം;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് കഫന അടയഭാൻ  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
കുടനികേള,  കഫന  തടങ്ങനിയ  സന്വേഭാശയ  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനത്തനിലനതനിലര
സലാംഘടനിക്കുന്ന  കുടനികേള  എന്നനിവലര  മർദ്ദേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പല  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
ഇടനിമുറനികേളുലാം  അദവഭാപകേരുളലപലട  ഗുണകേകളയുലാം  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് സന്വേകേഭാരവ/സന്വേഭാശയ കമഖലയനിലല ദഷ് പ്രവണതകേള തടയുവഭാനുലാം
ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖല  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  എലഭാ  യൂണനികവഴനിറനികേളക്കുമഭായനി
ഇത്തരലാം  വനിഷയങ്ങളനില്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  നനിയമവവവസ  ഉണഭാക്കുവഭാനുലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുലട
കേതീഴനിലള കകേഭാടയലാം മറക്കര കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എനഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കഫഭാര്
സ്റ്റേഭാര്ടപനില്നനിനലാം  അമനിതമഭായ  പനിഴ  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരഭാതനി
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ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സര്വകേലഭാശഭാലയുലട മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
വനിരുദമഭായനി നടക്കുനലവന്നച്ച് കേലണത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാകളജനിനച്ച്
തടര്നള  അഫനിലനികയഷന  നല്കേഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  ഇകപഭാള  പഠനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
വനിദവഭാര്തനികേലള  അവരുലട  തഭാല്പരവഭാര്തലാം  മറ്റു  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള
അവസരലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം തതീരുമഭാനലമടക്കുകേയുണഭായനി.  ഇത സലാംബന്ധനിച എലഭാ
വനിവരവലാം  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ-ലയ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  കവണ  സതന്വേര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ലകേഭാലലാം ഓയൂര് ടഭാവനകൂര് കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
എന്ന സഭാപനത്തനില്  കഭാസ്സുകേള നടത്തഭാലത വനിദവഭാര്തനികേളുലട പഠനലാം തടസലപ
ടത്തുന്നതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അകനന്വേഷണലാം നടത്തുകേയുലാം
വനിദവഭാര്തനികേലള മറച്ച് കകേഭാകളജുകേളനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കമഭാഡല് കപഭാളനിലടകനിക്കച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്,  പൂഞഭാര്,  കമഭാഡല് കപഭാളനിലടകനികേച്ച്
കകേഭാകളജച്ച്, ലലപനഭാവച്ച് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് 2014-15-ല് റനിസല്റച്ച് 30%ല് കുറവഭായനിരുന.

(ഡനി)  ഉണച്ച്,  സലാംസഭാനലത്ത രണച്ച് സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്
(ലനഹ്റു  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  ലസന്റെര്  പഭാമ്പഭാടനി,
കടഭാലാംസച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനതീയറനിലാംഗച്ച് കഫഭാര് സ്റ്റേഭാര്ടച്ച് അപച്ച്, മറക്കര, കകേഭാടയലാം)
നടന്ന വവതവസമഭായ സലാംഭവങ്ങളുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപച്ച്  ഇഇൗ കകേഭാകളജുകേളനികലക്കച്ച്  ഒരു അകനന്വേഷണലാം നടത്തഭാന  രണച്ച്  സതീനനിയര്
ലപ്രഭാഫസര്മഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചലാം  മറ്റുലാം
പഠനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേതീഷലന സര്ക്കഭാര് ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്.) നമ്പര്
37/2017/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 4-2-2017 പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

എളങ്കുന്നപ്പുഴയനില് സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

224 (1308) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എളങ്കുന്നപ്പുഴയനില്  പുതതഭായനി  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചുമതല
ലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ആലരലയന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ചുമതലലപടത്തനിയനിടനിലലങനില്
ഇതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനില് എലനലഭാലാം
മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 7-12-2016-ലല സ.ഉ. (എലാംഎസച്ച്)നമ്പര് 242/2016/ഉവനിവ സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2017-18-ല് ലലവപനിന  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  പുതതഭായനി

ഒരു  സര്ക്കഭാര്  ആര്ടച്ച്സച്ച്  &  സയനസച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി

നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പ്രസസ്തുത കകേഭാകളജനില് ആരലാംഭനികക്കണ കകേഭാഴ്സുകേലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്

(ആവശവകേത,  വര്ക്കച്ച് കലഭാഡച്ച്,  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത എന്നനിവ ഉളലപലട)  വവക്തമഭായ

നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന കകേഭാകളജച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് നനിയമ വവവസ

225 (1309) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  സന്വേഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്

മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വനിദവഭാര്തനി പതീഡനങ്ങളുലാം അനവഭായമഭായ കഫന

ഈടഭാക്കലലാം  മറ്റുലാം  നടക്കുന്നതഭായനിട്ടുളള  ആകക്ഷപങ്ങള  കേണക്കനിലലടത്തച്ച്  ഓകരഭാ

സന്വേഭാശയകകേഭാകളജുകേളനിലലാം പനി.റനി.എ. കേമ്മേറനിയുലാം സ്റ്റുഡനസച്ച് ലവല്ഫയര് കേമ്മേറനിയുലാം

രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ശക്തമഭായനി ഇടലപടഭാന

കേഴനിയുന്ന തരത്തനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  സലാംബന്ധനിച  വവഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള

ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരവത്തനില്  അവയുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച്

പഠനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇകന്റെണല്

അസലസന്റെച്ച്  സലാംബന്ധനിചള  നടപടനികേളക്കുലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി  നഭാലച്ച്

സര്വകേലഭാശഭാലഭാ  വനി.സനി.മഭാര്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സമനിതനികയയുലാം  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച് സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേലള സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങള കേണക്കനിലലടത്തച്ച്

എലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലലാം പനി.ടനി.എ.  സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കണലമന്നച്ച്

സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  സന്വേഭാശയ രലാംഗത്തച്ച് ശക്തമഭായനി ഇടലപടഭാന സഭാധനിക്കുന്ന വനിധത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഉത്തരവകേള  ഇറക്കുകേയുലാം  ആവശവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.,
സര്വകേലഭാശഭാലകേള  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടവനിക്കുന്ന
ഇത്തരലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം,  നനിബന്ധനകേളക്കുലാം  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളുലട  അഫനിലനികയഷന റദ്ദേഭാക്കുന്നതളലപലടയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

സന്വേഭാശയകകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

226 (1310) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര് പഭാമ്പഭാടനി ലനഹ്റു എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജനിലല വനിദവഭാര്തനി
വനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട ദൂരൂഹ മരണത്തനിനച്ച് കേഭാരണക്കഭാര് കകേഭാകളജച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ആലണന്നച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിദവഭാര്തനി കകേഭാപനിയടനിചലവന്ന കേള ആകരഭാപണലാം
ഉന്നയനിചച്ച് വനിദവഭാര്തനിലയ പതീഡനിപനിചതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉന്നത തല സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത സമനിതനിയനിലല  അലാംഗങ്ങള
ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്; സമനിതനിയുലട പരനികശഭാധനഭാ വനിഷയങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല കുടനികേളുലട  പഠനലാം,  പഠകനതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
തഭാമസ സഇൗകേരവങ്ങള,  പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപച്ച്,  ഇകന്റെണല് അസലസന്റെച്ച് എന്നനിവ ഉന്നത
സമനിതനിയുലട പരനിഗണനയച്ച് വരുകമഭാ ;

(ഡനി)  പഭാമ്പഭാടനി കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇഇൗ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനിലനതനിലര ഉയര്നവന്ന ആകക്ഷപങ്ങളനില് എനച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  സന്വേഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാം നനിലവനിലള കകേഭാകളജുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  പല
സന്വേഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം വനിദവഭാര്തനികേലള പതീഡനിപനിക്കുന്നതഭായുള
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്)  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനിലള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
പരഭാതനികേളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനച്ച് ഓലാംബുഡ്സഭാലന നനിയമനിക്കുവഭാന സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഓലാംബുഡ്സഭാലന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില് വരുന്ന വനിഷയങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;
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(ജനി)  എ.  ലഎ.  റനി.  സനി.  ഇ. 2012-ലല പരഭാതനി പരനിഹഭാര ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകക്കണതകണഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനത്തനില് പരഭാതനി നല്കേനി എത്ര ദനിവസലാം
കേഴനിഞഭാണച്ച് ഓലാംബുഡ്സഭാനച്ച് പരഭാതനി നല്കുവഭാന കേഴനിയുകേ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു  കകേഭാകളജനിലല  വനിദവഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട
ദരൂഹ  മരണലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനിവരുന്നകതയുള്ളൂ.
കകേസകനന്വേഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് കൂടതല് വവക്തത
ലഭവമഭാകുകേയുള്ളൂ.  ടനി വനിദവഭാര്തനി കകേഭാപനിയടനിചതഭായുള പരഭാതനികേലളഭാനലാം തലന്ന
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്.  ജസ്റ്റേനിസച്ച് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന, കഡഭാ.  ലകേ. ലകേ. എന. കുറുപച്ച്,
കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന എന്നനിവരഭാണച്ച് സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രശങ്ങള
പഠനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  ഉന്നതതല  സമനിതനിയനിലല  അലാംഗങ്ങള.
സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സന്വേഭാശയ സഭാപനങ്ങളനിലലാം നനിലവനിലള എലഭാവനിധ പ്രശങ്ങളുലാം
പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  പ്രസസ്തുത കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കൂടഭാലത ഇകന്റെണല് അസലസന്റെച്ച്  സലാംബന്ധനിചള നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി
നഭാലച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലഭാ വനി.സനി.മഭാര് ഉളലപട ഒരു സമനിതനികയയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 4-2-2017-ല് രൂപതീകേരനിച ടനി സമനിതനി ഇതവലര റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിടനില.
നഭാലമഭാസത്തനിനുളനില് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  141  സന്വേഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   ഇതനില്  22  എണ്ണലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങള
കനരനിടച്ച്  നടത്തുന്നവയുലാം,  119  എണ്ണലാം  സന്വേകേഭാരവകമഖലയനിലളവയുമഭാണച്ച്.  ചേനില
സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളലക്കതനിലര വനിദവഭാര്തനി പതീഡനലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(എഫച്ച്)  സന്വേഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി വനിരുദ
നടപടനികേള അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം സമയഭാസമയങ്ങളനില് പ്രസ്തുത പരഭാതനികേളനിനകമല്
യുക്തമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
ഒരു ഓലാംബുഡ്സഭാലന നനിയമനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ജനി)  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  2012-ലല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകക്കണതണച്ച്.  കകേഭാകളജനിലല
പരഭാതനിപരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കലപടന്നനിലലങനില്  6
ദനിവസത്തനിനുളളനില് ഓലാംബുഡ്സഭാനച്ച് അപതീല് നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. നനിബന്ധന അനുസരനിചള  
ലക്ചേറര്, വനിദവഭാര്തനി അനുപഭാതലാം

227 (1311) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിലല കപഭാളനി ലടകനിക്കുകേളനില് എ. ലഎ. സനി. റനി. ഇ. നനിബന്ധന
അനുസരനിചള ലക്ചേറര്, വനിദവഭാര്തനി അനുപഭാതലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എ.  ലഎ.  സനി.  റനി.  ഇ.  നനിബന്ധന പ്രകേഭാരലാം  ലക്ചേറര്,  വനിദവഭാര്തനി
അനുപഭാതലാം എത്രയഭാണച്ച്; നനിലവനിലള അനുപഭാതലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(സനി)  ലക്ചേറര്മഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  വടനിയൂര്ക്കഭാവച്ച്  കപഭാളനി  ലടകനിക്കനിനച്ച്
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കനികയഭാ;

(ഡനി) ലക്ചേറര്മഭാരുലട അനുപഭാതലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)കകേരളത്തനിലല കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില് 21-12-1998-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്)
നമ്പര് 158/98/ഉവനിവ. പ്രകേഭാരമുള സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡച്ച് സ്റ്റേഭാഫച്ച് പഭാകറണ ആണച്ച് നനിലവനിലളതച്ച്.
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. സ്റ്റേഭാഫച്ച് സ്ട്രേക്ചേര് അനുസരനിചഭാണച്ച് ഇതച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  നനിബന്ധന  പ്രകേഭാരമുള  അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്തനി
അനുപഭാതലാം (അവലലാംബലാം- EOA മഭാനന്വേല്, 2016) തഭാലഴ പറയുന

കജഭാലനി സന്വേഭഭാവലാം വനിദവഭാര്തനികേള  /  ബഭാചച്ച്

1. തനിയറനി ലക്ചേര് കഭാസച്ച് 40 മുതല് 60:1

2. ടൂകടഭാറനിയല് 20:1

3. ലഭാബച്ച് പ്രഭാക്ടനിക്കല്/വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്/കഡ്രെഭായനിലാംഗച്ച് 20:1

4. ലപ്രഭാജക്റ്റച്ച് 5:1

നനിലവനില് പനിനതടരുന്ന ഗവണലമന്റെച്ച് ഉത്തരവഭായ 21-12-1998 ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്)
നമ്പര് 158/98/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം സ്റ്റേഭാഫച്ച് പഭാകറണ നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളുലട
എണ്ണലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയല. നനിലവനിലല സനിതനിയനില് ഓകരഭാ ബഭാഞനിലലാം ലഹഡച്ച്
ഓഫച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച് ഉളലപലട 7 തസനികേകേളഭാണുളതച്ച്.  60 വനിദവഭാര്തനികേലള ഒരു
ഡനികപഭാമ  ബഭാചനില്  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള ഇതച്ച്  1:22.5 (180  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
8  അദവഭാപകേര്)  ആണച്ച്.  ഇതനിനു  പുറകമ  ലപഭാത  വനിഷയങ്ങളക്കച്ച്  4  ലക്ചേറര്
തസനികേ ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലലാം നനിലവനിലണച്ച്.
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(സനി&ഡനി) വടനിയൂര്ക്കഭാവച്ച് കപഭാളനിലടകനിക്കനില് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. ടതീലാം നടത്തനിയ
ഇനലസക്ഷനനില്  കേലണത്തനിയ  ഇരുപകതഭാളലാം  കപഭാരഭായ്മകേളനില്  ഒലരണ്ണലാം  സഭാപനത്തനിനച്ച്
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  നനിബന്ധന  പ്രകേഭാരമുള  ലക്ചേറര്  തസനികേകേള  കുറവഭാലണന്നതഭായനിരുന.
കമല്പറഞ കപഭാരഭായ്മകേള കേഭാരണലാം സഭാപനത്തനിലന്റെ  2016-17  കലക്കുള തടര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 7-8-2016-ലല
ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്  175/16/ഉവനിവ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനുസരനിചച്ച്  വനിവനിധ
ബഭാഞ്ചുകേളനിലഭായനി 26 ലക്ചേറര് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.

      സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിയ ബനി.ലടകേച്ച് പരതീക്ഷകേള
തടസലപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം

228 (1312) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  നടത്തനിയ  ബനി.ലടകേച്ച്
പരതീക്ഷകേള തടസലപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേൾ  ഉൾലപലടയുള ഏലതഭാലക്ക കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണച്ച്
പരതീക്ഷ  തടസലപടലതനലാം  എത്ര  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭാണച്ച്  പരതീക്ഷ  എഴുതഭാന
കേഴനിയഭാലത വന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരതീക്ഷ എഴുതഭാനഭാവഭാലത വന്നവര്ക്കച്ച് പരതീക്ഷ എഴുതന്നതനിനച്ച്  എനച്ച്
പകേരലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് ഒരുക്കനിയലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതമൂലലാം  യൂണനികവഴനിറനിക്കച്ച്  എത്രമഭാത്രലാം അധനികേബഭാധവത  ഉണഭായനിട്ടുലണന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പരതീക്ഷ മുടക്കനിയവര്ലക്കതനിലര എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേഭാലഭാശഭാല
വനിദവഭാഭവഭാസ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്ന അക്കഭാദമനികേച്ച് കേലണര് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് പരതീക്ഷ അടക്കമുളവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കനിയനിരുന.  ഇതനുസരനിചച്ച്
2016-17-ലല ഒനലാം മൂനലാം ലസമസ്റ്റേര് ബനി.ലടകേച്ച് പരതീക്ഷ ആരലാംഭനികക്കണനിയനിരുന്നതച്ച്
2016  ഡനിസലാംബര്  രണനിനഭായനിരുന.  പരതീക്ഷകേളക്കനിടയനില്  കൂടതല്  ഇടകവള

799/2019
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കവണലമനലാം പരതീക്ഷ നടത്തനിപച്ച് സുതഭാരവമഭാക്കണലമനലാം ആവശവലപടച്ച് വനിദവഭാര്തനികേള
സമരലാം നടത്തുകേയുലാം ഇകത തടര്ന്നച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പരതീക്ഷ മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുലാം 2017 ജനുവരനി 13-നച്ച് പരതീക്ഷ പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.
എന്നഭാല് ചേനില പരതീക്ഷഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനിദവഭാര്തനികേള തടസലാം ഉണഭാക്കനിയതനിലന
തടര്ന്നച്ച് പരതീക്ഷ വതീണ്ടുലാം മഭാറനി വച.

(ബനി) പരതീക്ഷ തടസലപട കകേഭാകളജുകേളുലട ലനിസ്റ്റേച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പരതീക്ഷ പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനുസരനിചച്ച് ഒന്നഭാലാം ലസമസ്റ്റേര് പരതീക്ഷ  2017

ലഫബ്രുവരനി 25-നച്ച് നടന

(ഡനി)  പുനനഃക്രമതീകേരനിച പരതീക്ഷ ഇനനിയുലാം നടകക്കണതഭായനിട്ടുളതനിനഭാല്,  ഇതച്ച്

സലാംബന്ധനിച കേണലക്കടപച്ച് നടത്തനിയനിടനില.

(ഇ)  നടപടനികേള ഒനലാംതലന്ന സന്വേതീകേരനിചനിടനില.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭാണനിജവവല്ക്കരണത്തനിലനതനിലര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

229 (1313) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലല  വഭാണനിജവവൽക്കരണലാം  കൂടനി  വരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില്

ഇതനിലനതനികര നനിയമ നനിര്മഭാണലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ വഭാണനിജവവല്ക്കരണലാം തടയഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് നയത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ സന്വേഭാശയ കകേഭാകളജുകേകളഭാ,  കകേഭാഴ്സുകേകളഭാ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നനിയനണകമര്ലപടത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത,  സന്വേഭാശയകകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദവഭാഭവഭാസ

നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചലാം മറ്റുലാം പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു മൂന്നലാംഗ കേമ്മേതീഷലന സര്ക്കഭാര്

ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്)  നമ്പര്  37/2017/ഉവനിവ.,  തതീയതനി  4-2-2017  പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചച്ച്

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.   വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലല വഭാണനിജവവല്ക്കരണത്തനിലനതനിലര നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്, കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എന്നതീ തസനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

230 (1314) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്,  കേമ്പന്യൂടര്
അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് എന്നതീ തസനികേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണച്ച്;  പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് ഒഴനിവകേള അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്തച്ച് നനിലവനിലള ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം നനിയമനലാം തന്വേരനിതലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒഴനിവകേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച്  -  സമുദ്ര പഠന സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 1

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 1

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 1

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 1

മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.

എ. പനി. ലജ അബ്ദുള കേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല് സര്വകേലഭാശഭാലയനില് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്
തസനികേയനില് ആക്ടനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം ഓപ്ഷന മുകഖന
നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.  കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെനിലന്റെ തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.

നന്യൂവഭാല്സച്ച്

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 2

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 2

എലാം  .  ജനി  .   സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 152
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കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 11 (NJD)

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 61

കകേരള ആകരഭാഗവ സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 2

പനി.എസച്ച്.സനിക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 2

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - സൃഷ്ടനിചനിടനില.

കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 2 (NJD)

കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ലലടപനിസ്റ്റേച്ച്  കേലാം  ലസ്റ്റേകനഭാഗഭാഫര്  കഗഡച്ച്  II

തസനികേ  പുനനഃപരനിവര്ത്തനലാം  ലചേയ്തതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനിക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 6 (NJD)

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 0

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 0

ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 0

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 0

കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 36

എല്.ഡനി.  ലലടപനിസ്റ്റേച്ച്  (കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട)  നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്

ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേയനിലല

ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.
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കകേരള ലവറനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 2

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 2

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 5

പനി.എസച്ച്.സനിക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 0

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 205

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 199

കേലാംമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 97

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 97

കുസഭാറച്ച്

അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 13

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 08

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം - 75

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതച്ച് - 75

യു.ജനി.സനി. ഓപ്റച്ച് ലചേയ്യുന്ന അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് ലലലകബറനിയനമഭാര്ക്കച്ച് 

മുനകേഭാല സര്വതീസനിനച്ച് ലവയനികറജച്ച്

231 (1315) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് യു.ജനി.സനി.  ഓപ്റച്ച്  ലചേയ്യുന്ന അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

കലകബറനിയനമഭാര്ക്കച്ച്  മുനകേഭാല സര്വതീസനിനച്ച്  ലവയനികറജച്ച്  നല്കുനകണഭാ എന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലഭാലയങനിൽ  മുനകേഭാല  സര്വതീസനിനച്ച്  ലവയനികറജച്ച്  നല്കുവഭാന

കേഴനിയഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  യു.ജനി.സനി.  ഓപ്റച്ച്  ലചേയ്തവരുലട  മുനകേഭാല  സര്വതീസനിനച്ച്  ലവയനികറജച്ച്
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് അവരുലട പ്രതനിമഭാസ ശമ്പളത്തനില് ജൂനനിയറനികനക്കഭാള വളലര
അധനികേലാം കുറവണഭാകുനലവന കേഭാണനിചലാം ആയത പരനിഹരനിക്കണലമന്നകപക്ഷനിചലാം
സർക്കഭാരനിനച്ച് നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനിൽ  പ്രസസ്തുത  നനികവദനത്തനികന്മല്  കകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നല്കുന്നനില.

(ബനി) കസ്റ്റേറച്ച് സതീമുലാം, യു.ജനി.സനി സതീമുലാം തഭാരതമവലപടത്തുവഭാന യു.ജനി.സനി. സതീമനില്
വവവസ ഇലഭാത്തതനിനഭാല് മുനകേഭാല സര്വതീസനിനച്ച്  (കസ്റ്റേറച്ച് സര്വതീസച്ച്)  ലവയനികറജച്ച്
നല്കുവഭാന കേഴനിയനില.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് ലലലകബറനിയനമഭാലര യു.ജനി.സനി. സതീമുകേളനില് ഉളലപടത്തനിയ
തതീയതനി മുതല് കസ്റ്റേറച്ച് ഡനി.എ.യുലടയുലാം കകേന്ദ്ര ഡനി.എ.  യുകടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ശമ്പളലാം  നനിശ്ചയനിക്കഭാന  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല

232 (1316) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സന്വേകേഭാരവ  സന്വേഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  ഉളലപലടയുള
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ. നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്ന  പരനികശഭാധന  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  നടത്തഭാലതയഭാണച്ച്
കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ഇവയച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതലാം
പുതക്കനി നല്കുന്നതലമന്ന പരഭാതനിലയ കുറനിചച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത സര്വകേലഭാശഭാലയനില് മറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുകടതനില്നനിന്നച്ച്
വവതവസ  മഭാതൃകേയനില്  വനിവനിധ  ഉന്നത  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന  എന്ന
പരഭാതനിലയക്കുറനിചച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി)  നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതച്ച് വവവസഭാപനിത രതീതനിയനിലലലന്ന ആകക്ഷപത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നച്ച്  വനിവരലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇകത
കുറനിചച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ നനിബന്ധന പഭാലനിക്കണലമന്ന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാലടയഭാണച്ച്
കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത
നനിബന്ധനകേള പഭാലനിക്കഭാത്ത  സന്വേകേഭാരവ  സന്വേഭാശയ എഞനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്) നമ്പര് 1/2016/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 1-1-2016-ലല ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് പ്രസ്തുത സര്വകേലഭാശഭാലയനില് വനിവനിധ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കലപടതച്ച്.
ആയതപ്രകേഭാരലാം  മറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനലാം  വവതവസമഭായനി  ഇഇൗ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് സതീനനിയര് ഡയറക്ടര്  (അഡനിനനികസ്ട്രേഷന/അഫനിലനികയഷന),
ഡയറക്ടര് (ഫനിനഭാനസച്ച്),  ഡയറക്ടര്  (അക്കഭാദമനികേച്ച്),  ഡയറക്ടര്  (റനിസര്ചച്ച്),  കജഭായനിന്റെച്ച്
ഡയറക്ടര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്,  കകേഭാണഫനിഡനഷവല്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  മുതലഭായ
തസനികേകേളഭാണുളതച്ച്.

(സനി)  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതച്ച്  വവവസഭാപനിത  രതീതനിയനില്  അലലന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

ബനിരുദ ബനിരുദഭാനനര സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം

233 (1317) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ബനിരുദ ബനിരുദഭാനനര കകേഭാഴ്സുകേള പസഭാകുന്നവര്ക്കച്ച് നനിശ്ചനിത കേഭാലയള
വനിനുളനില് കയഭാഗവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കേണലമനള വവവസ നനിലവനിലകണഭാ;
നനിലവനില്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എത്രദനിവസലാം  കേഭാലകദര്ഘവലാം  കനരനിടനലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്
നനിന്നച്ച്  ഇഷത  ലചേയലപടന്ന  ലപ്രഭാവനിഷണല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി
എത്രലയനലാം, ഇപ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സര്വതീസുകേളനില് പ്രകവശനലാം കനടന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേഭാരവമഭാകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനമഭായ

ഫഭാസ്റ്റേച്ച്  ടഭാക്കനില് അകപക്ഷനിക്കഭാനുള സഭാമ്പത്തനികേ കശഷനിയനിലഭാത്തവരുലട  പ്രശലാം

പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനനര  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഇഷത

ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് കനരനിടന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് വനിതരണലാം

ഓണകലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യു.ജനി.സനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം ബനിരുദ ബനിരുദഭാനനര കകേഭാഴ്സുകേളുലട ബനിരുദ

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള പരതീക്ഷ പഭാസഭായനി  6  മഭാസത്തനിനകേലാം നല്കകേണതണച്ച്.  കകേരള

സര്വകേലഭാശഭാല  ലസനറച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  അകപക്ഷനിചച്ച്  15

ദനിവസത്തനിനകേലാം ഡനിഗനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  വനിതരണലാം ലചേയഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ഫലപ്രഖവഭാപനലാം കേഴനിഞച്ച് ഒരു മഭാസത്തനിനുളനില്ത്തലന്ന

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുന. നന്യൂവഭാല്സനില് നനിശ്ചനിത ഫതീസച്ച് അടചച്ച്

45  ദനിവസത്തനിനകേലാം കയഭാഗവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുനണച്ച്.  കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

നനിലവനില് അകപക്ഷനിചച്ച് ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനിലഭാണച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള സഭാധഭാരണ

ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്.  കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ഫലപ്രഖവഭാപനത്തനിനുകശഷലാം നടക്കുന്ന

അടത്ത  ലസനറച്ച്  മതീറനിലാംഗനില്  ഡനിഗനി  അവഭാര്ഡച്ച്  ലചേയലപടന.   അതനിനുകശഷലാം

ഒറനിജനിനല്  ഡനിഗനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുന.  ശതീ  ശങരഭാചേഭാരവ  സലാംസ്കൃത

സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ബനിരുദ ബനിരുദഭാനനര കകേഭാഴ്സുകേള പഭാസഭാകുന്നവര്ക്കച്ച് ഡനിഗനി

സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന തതീയതനികയഭാ അക്കഭാദമനികേച്ച് കേഇൗണസനില്

ഡനിഗനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന തതീയതനികയഭാ ഏതഭാകണഭാ ഒടവനില് വരുന്നതച്ച് അതകേഴനിഞച്ച്

180  ദനിവസത്തനിനുളളനില്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേണലമന്ന  നനിലവനിലള  വവവസ

അനുസരനിചച്ച്  നല്കുനണച്ച്.  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ബനിരുദലാം  നല്കുവഭാന

സര്വകേലഭാശഭാല തതീരുമഭാനലമടത്തകശഷലാം വനിദവഭാര്തനികേളുലട അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന

മുറയച്ച് ബനിരുദ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കുനണച്ച്. കുസഭാറനില് 30-9-2016-ലല അക്കഭാദമനികേച്ച്

കേഇൗണസനില് തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ ലഭനിചച്ച് 3 മഭാസത്തനിനുളനില്  കയഭാഗവതഭാ

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കകേണതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  തതീരുമഭാനത്തനിനുമുനപച്ച്  സഭാധഭാരണയഭായനി

6 മഭാസത്തനിനുളനില് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിരുന.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

അതവഭാവശവലാം കവണവര്ക്കച്ച് പ്രകതവകേ ഫതീസച്ച് നല്കേനിയഭാല് 20 ദനിവസത്തനിനുളനില്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനവലാം നനിലവനിലണച്ച്.
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(ബനി) ലപ്രഭാവനിഷണല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

ഡനിഗനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതവലര ലപ്രഭാവനിഷണല് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.

ഇതനിലന്റെ സന്വേതീകേഭാരവത നനിശ്ചയനികക്കണതച്ച് അതഭാതച്ച് സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്.

(സനി&ഡനി) ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതണച്ച്.

കേഭാലനിക്കറച്ച് യൂണനികവഴനിറനിയനില് കപ്രഭാഗഭാമര് തസനികേ

234 (1318) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കറച്ച്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  2015-ല്  കപ്രഭാഗഭാമര്  തസനികേയനില്

നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട ലപ്രഭാകബഷന ഡനികയര് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനുള

തടസലമനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കപ്രഭാഗഭാമര് തസനികേയനിലല നനിയമനത്തനിനുള കയഭാഗവതയനില് കഭദഗതനി

വരുത്തനിയ ഓര്ഡനിനനസനിനച്ച് ചേഭാനസലറുലട അസനറച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത അസനറുമഭായനി ബന്ധലപട ഫയലനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി

എനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡനിനനസനിനുള  അസന്റെച്ച്  കവകുന്നതനിനച്ച്  പനിന്നനില്

ഉകദവഭാഗസ തലത്തനില് അനഭാസ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് പരനികകശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കപ്രഭാഗഭാമര് തസനികേയുമഭായനി ബന്ധലപട ഓര്ഡനിനനസച്ച് കഭദഗതനിക്കച്ച്

ബഹു. ചേഭാനസലറുലട അനുമതനി ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് കമല് തസനികേയനില് നനിയമനലാം

ലഭനിചവരുലട ലപ്രഭാകബഷന ഡനിലകയര് ലചേയ്തനിടനില.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ഓര്ഡനിനനസച്ച്  കഭദഗതനിക്കച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  ചേഭാനസലറുലട

അസന്റെച്ച് ഇതവലര ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നച്ച്  16-5-2014-ലല  5581/GA-1-

F1/2014/CU  നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനനസച്ച് കഭദഗതനി അസന്റെനിനഭായനി

ബഹു. ചേഭാനസലറുലട ഓഫതീസനികലക്കച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) അനഭാസ ഉണഭായനിടനില.

799/ 2019
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സര്വകേലഭാശഭാലഭാ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട നനിയമനലാം

235 (1319) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖന അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്
തസനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയകപഭാള ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഏതച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല
കവണലാം എന്ന നനിലയച്ച് ഓപ്ഷന വഭാങ്ങനിയനിരുകന്നഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്തതമൂലലാം ധഭാരഭാളലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
സഇൗകേരവമുള  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കച്ച്  അനര് സര്വകേലഭാശഭാല സലലാംമഭാറലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  തനിരനിചച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില് വനനിതകേള,  അലാംഗപരനിമനിതര്,  ജന്മനഭാ  ജനനിതകേകരഭാഗ ബഭാധനിതര്
തടങ്ങനിയവരുലട അകപക്ഷകേള ഉകണഭാ; എങനില് ഇതനിനച്ച് പ്രകതവകേമഭായ പരനിഗണന
നല്കേനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  നഭാളനിതവലര
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി-ഇ)  കകേരള  ഫനിഷറതീസച്ച്-സമുദ്രപഠന സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  രണച്ച്  അകപക്ഷകേള

ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  ഒരു  വനനിതയുലാം  ഒരു  അലാംഗപരനിമനിതനുലാം  ജന്മനഭാ  ജനനിതകേ

കരഭാഗമുളതമഭായ  വവക്തനിയുലാം  ഉളലപടന.  ഇതനില്  ഒരു  അകപക്ഷ  കകേരള

സര്വകേലഭാശഭാലയനികലക്കച്ച്  അയചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള  ആകരഭാഗവ  ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

അനര്  സര്വകേലഭാശഭാല  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനില്  22  വനനിതകേളുലാം, 4  അലാംഗപരനിമനിതരുലാം ഉളലപടന.  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

അനര് സര്വകേലഭാശഭാല സലലാംമഭാറലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് 3 വനനിതകേളുലാം 1 അലാംഗപരനിമനിതനുലാം

ഉളലപലട  5  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  തഞലത്തഴുത്തച്ഛന  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
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അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിടനില.

എലാം.ജനി. സര്വകേലഭാശഭാല, നന്യൂവഭാല്സച്ച്, എ.പനി.ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല്

സര്വകേലഭാശഭാല,  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല,

ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള ലവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാല,  കുസഭാറച്ച്

എന്നതീ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്, അനര് സര്വകേലഭാശഭാല സലലാംമഭാറലാം സലാംബന്ധനിച

അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിടനില.  അതതച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിയമമനുസരനിചച്ച്  ഇഇൗ

അകപക്ഷകേളനിനകമല്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാളഭാവന്നതഭാണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച് ഒരു നനിര്കദ്ദേശവലാം യൂണനികവഴനിറനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിടനില.

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് നനിയമനലാം

336 (1320) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  നനിലവനിലള

പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനി; സര്വകേലഭാശഭാലഭാ

അടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനിയ നനിയമനവലാം നനിലവനിലള ഒഴനിവകേളുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉയര്ന്ന റഭാങ്കുകേഭാരഭായ ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് സമതീപത്തുള സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

സതീനനികയഭാറനിറനി നഷ്ടലപടഭാലത സലലാം മഭാറലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിയമനവലാം ഒഴനിവകേളുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച്  -  സമുദ്രപഠന സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 9

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - ലഭവമല.

മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.

എ. പനി. ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല് സര്വകേലഭാശഭാലയനില് അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

തസനികേയനില് ആക്ടനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം ഓപ്ഷന

മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഒഴനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്

റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.
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നന്യൂവഭാല്സച്ച്

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 0

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 2

എലാം  .  ജനി  .   സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 142

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില

കകേരള ആകരഭാഗവ സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 38

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 2 (NJD)

കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 69

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 2 (NJD)

കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 19

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 6 (NJD)

ശതീശങരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 1

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - ലഭവമല

കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 439

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള -    കേണക്കഭാക്കലപടനിടനില

കകേരള ലവററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 90

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 2 
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കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 103

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 96

കുസഭാറച്ച്

നനിയമനലാം നല്കേനിയ അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട എണ്ണലാം - 30

നനിലവനിലള ഒഴനിവകേള - 5 

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനില് വന്നനിടനില.

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനികലക്കുള നനിയമനലാം

237 (1321) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനികലക്കുള  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  മഭാത്രലാം  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  തസനികേ
നനിലവനിലനില എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് തസനികേ ഇലഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനികലക്കുള  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  റഭാങച്ച്
ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം 202 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  എല്.ഡനി.  ലലടപനിസ്റ്റേച്ച്  (കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്)  നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  കേമ്പന്യൂടര്
അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.

തടര് സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

238 (1322) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) നനിലവനിൽ തടര്സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇലഭാത്ത തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങലളഭാനമനിലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില് സഭാക്ഷരതഭാകകേന്ദ്രലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒഴനിവള  കപ്രരകേച്ച് മഭാകരയുലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്

കപ്രരകേച്ച് മഭാകരയുലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  ഉത്തരവച്ച്  നൽകുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് ആലകേ 8 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  5  കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളനിലലാം

146  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  തടര്  സഭാക്ഷരതഭാ  വനിദവഭാകകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലവനിലനില.

പ്രസ്തുത  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  ഉളലപടത്തനിയ

കസ്റ്റേറച്ച്ലമന്റെച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  നനിലവനിലള കപ്രരകേച്ച് മഭാലരയുലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  കപ്രരകേച്ച് മഭാലരയുലാം  ഒഴനിവള

സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കച്ച് പുനര് വനിനവസനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഒന്നനിലധനികേലാം കപ്രരകേച്ച്

മഭാരുലാം അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച് കപ്രരകേച്ച് മഭാരുമുള പഞഭായത്തുകേളനിലലാം സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രത്തനില്

നനിന്നച്ച് അടത്തുള കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുലാം പുനര്വനിനവസനിക്കുലാം.

സഇൗടച്ച്സച്ച് ആന്റെച്ച് ലലഗഡ്സച്ച് യൂണനിറ്റുകേള

239 (1323) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  സനിലബസച്ച്  അനുസരനിചച്ച്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അണ എയ്ഡഡച്ച് ഇലാംഗതീഷച്ച് മതീഡനിയലാം സ്കൂളുകേളനില് സഇൗടച്ച്സച്ച് ആനറച്ച്

കഗഡ്സച്ച് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് തടസമുകണഭാ;  എങനില്

കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇടക്കനി  കേടപന  ഓശഭാനലാം  ഇലാംഗതീഷച്ച്  മതീഡനിയലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി

സ്കൂളനില് സഇൗടച്ച്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  കഗഡ്സച്ച്  യൂണനിറനില് കചേര്ന്നനിട്ടുള കുടനികേളക്കച്ച്  കഗസച്ച്

മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  തടസലാം  നതീങ്ങുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  സമര്പനിച

അകപക്ഷയനില്  (ലപറതീഷന  നമ്പര്  3902/2016/VIP/M(Edn)  തതീയതനി  27-12-2016)

എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) സഇൗടച്ച്സച്ച് ആനറച്ച് കഗഡ്സച്ച് യൂണനിറച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള സ്കൂളുകേളുലട

ലനിസ്റ്റേനില് പ്രസ്തുത സ്കൂള ഉളലപടനിരുനകവഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഇൗട്സച്ച് ആന്റെച്ച്  കഗഡ്സനില് കചേര്ന്ന കുടനികേളക്കച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്

സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡച്ച്-അണ  എയ്ഡഡച്ച്  എന്ന  വനികവചേനലാം  സൃഷ്ടനിക്കലപടന്ന

സഭാഹചേരവലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരമുള അണഎയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് സഇൗടച്ച്  ആന്റെച്ച്

ലലഗഡ്സച്ച് യൂണനിറച്ച് തടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് തടസങ്ങലളഭാനമനില.

(ബനി) ഇഇൗ പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  സഇൗടച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലലഗഡ്സച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  അനുവദനിചലകേഭാണ്ടുള  ഹയര്

ലസക്കണറനി ഡയറക്ടറുലട CG&AC/15463/2012 dt30-6-2014 നമ്പര് സര്ക്കുലറനില്

പ്രസ്തുത സ്കൂള ഉണച്ച്.  നനിലവനില് പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് ചേഭാര്ടര്  നമ്പര്  15473  പ്രകേഭാരലാം

ലലഗഡ്സച്ച് യൂണനിറ്റുലാം 15474 പ്രകേഭാരലാം സഇൗടച്ച് യൂണനിറ്റുലാം രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) വനികവചേനലമഭാനലാം നനിലവനിലനില.

നമസഭാര പളനിക്കച്ച് പടയലാം

240 (1324) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് പരപനങ്ങഭാടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല പഭാലത്തനിങള

നമസഭാര  പളനിക്കച്ച്  പടയലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫയല്  (13208/L1/

2016/റവനന്യൂ) ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഓഫതീസനിലഭാണുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പടയലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനിതവലര  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള

തതീയതനി സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  പരപനങ്ങഭാടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  പഭാലത്തനിങല്

നമസഭാര പളനിക്കച്ച് പടയലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപട 13208/L1/2016/റവനന്യൂ

ഫയല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണച്ച്.
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കേഭാടഭാമ്പുഴ കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം

241 (1325)      ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേഭാടഭാമ്പുഴ കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്

ആവശവമഭായ  ഭൂമനി  കകേമഭാറുന്ന  വനിഷയത്തനില്  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനിലല  ഫയലനിലന്റെ

മുഴുവന വനിവരവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  കകേമഭാറത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്

സമര്പനിക്കുവഭാന  പ്രകതവകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ  ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സന്വേതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്ത ഉകദവഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുള

വതീഴ്ച പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കേഭാടഭാമ്പുഴ  കപഭാലതീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്

ആവശവമഭായ  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറുന്ന  വനിഷയത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലഭാനഡച്ച്

റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  മുഖഭാനരലാം  27-1-2017-നച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്

ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനികന്മല് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരനികേയഭാണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

242 (1326) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കപരൂര്ക്കട വനികലജനില് സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറനിയതച്ച്

സലാംബന്ധനിചള വനിശദവനിവരലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കപരൂര്ക്കട വനികലജനില് കബഭാക്കച്ച് നമ്പര് 23  റതീസര്കവ നമ്പര്  448/6,

558/7, 8, 9, 11, 451/14, 15, 16, 446/7  നമ്പരനില്ലപട സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറക്കഭാരനില്നനിനലാം

ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപരൂര്ക്കട  വനികലജനില്  ഉളലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി,  കേകയറക്കഭാരനില്

നനിനലാം ഒഴനിപനിചച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ആസഭാനമഭായുള കകേന്ദ്ര സര്വകേലഭാശഭാലയുലട സ്റ്റേഡനി

ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കപരൂര്ക്കട  വനികലജനില്  കബഭാക്കച്ച്  നമ്പര്  23  റതീസര്കവ  നമ്പര്
448/6, 458/7, 8, 9, 11,  451/14, 15,16,  446/17  എന്നതീ സര്കവ നമ്പരനില്ലപട
വസ്തുക്കള കപഭാബ്സച്ച് ഗഭാലലനറച്ച്സച്ച് മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര് ശതീ. എബനി മഭാതതവനിനച്ച്
സര്കവ അദഭാലത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം കപഭാക്കുവരവച്ച്  ലചേയ്തച്ച് നല്കേനിയതനില് അപഭാകേതയുലണന്നച്ച്
കേലണത്തനിയതനിലനതടര്ന്നച്ച്  ടനി  കപഭാക്കുവരവകേള  സര്കവ   ലഭാന്റെച്ച്  റനിക്കഭാര്ഡ്സച്ച്
ദക്ഷനിണകമഖലഭാ സര്കവ കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടറുലട 8-2-2016-ലല, എ 3/351/2015 നമ്പര്
നടപടനിക്രമപ്രകേഭാരലാം റദ്ദേച്ച്  ലചേയ്തനിരുന.  എന്നഭാല്  കപഭാബ്സച്ച് ഗഭാലലനറച്ച്സച്ച്  ഡയറക്ടര്
ശതീ.  കജഭാസഫച്ച് കജക്കബച്ച് സര്ക്കഭാരനില് റനിവനിഷന ലപറതീഷന നല്കുകേയുലാം,  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  (ആര്റനി)  122/2017  ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  11-1-2017  പ്രകേഭാരലാം   സര്കവ
കജഭായനിന്റെച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  എ 3/351/15  നമ്പര്  നടപടനിക്രമലാം  കസ്റ്റേ  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഇഇൗ
വനിഷയലാം റനിവനിഷന ലപറതീഷനഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.
അടനിയനരമഭായനി ടനി ഹര്ജനിയനികന്മലള നടപടനികേള തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  പരനിഗണനയനിലനില.

ഇ.സനി.എചച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച് ലകേടനിടലാം

 243 (1327)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  കേനിഴകക്കലതരുവനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  കസനനികേ
ഇ.സനി.എചച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച് സന്വേനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലലാം ലഭനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലള  ഫയലനില്  (13481/U2/2015)
സന്വേതീകേരനിച തടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട റനികപഭാര്ടച്ച്
(432/13/L2,  6.1.17)  ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  അടനിയനരമഭായനി
ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാടഭാരക്കര കേനിഴകക്കലതരുവനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ലലസനനികേ
ഇ.സനി.എചച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച് സന്വേനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട 7-1-2017-ലല 432/13/L2 നമ്പര് റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനികന്റെയുലാം  25-2-2017-ല് ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
ലഭവമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനികന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് ഇ.സനി.എചച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച് കപഭാളനി കനിനനികേച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലവടനിക്കവല വനികലജനില്  ലകേ.ലഎ.പനി.-യുലട  ലലകേവശത്തനിലലാം
ഉടമസതയനിലമുള  30  ലസന്റെച്ച്  സലലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണച്ച്.
 799/2019
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ലഭാ അക്കഭാഡമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിലന്റെ ഭൂമനി

244 (1328) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപരുര്ക്കടയനില് പ്രവര്ത്തനിച വരുന്ന ലഭാ  അക്കഭാ  ഡമനി  ലഭാ  കകേഭാകളജനിലന്റെ
ഭൂമനി ആരുലട ഉടമസതയനില് ഉളതഭാണച്ച്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം നടത്തുന്ന ടസ്റ്റേനില് തടക്കലാം മുതല് ഇകപഭാള വലര
ആലരലഭാമഭാണച്ച് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) ലഭാ  അക്കഭാ  ഡമനിക്കഭായനി  തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  എവനിലടലയലഭാലാം  സലങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  ഇതച്ച്  വനില്ക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  സന്വേകേഭാരവവവക്തനിക്കച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് ലഭാ അക്കഭാഡമനിക്കഭായനി നല്കേനിയ വസ്തുക്കള തനിരനിലചടത്തച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അധതീനതയനില് ആക്കുന്നതനിനുലാം അനധനികൃതമഭായനി  കകേവശലാം  വചച്ച്
വനിനനിമയലാം നടത്തനിയതനിലനതനിലരയുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭാ അക്കഭാഡമനി ലസക്രടറനിയുലട കപരനിലളതഭാണച്ച്.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

(സനി&ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം തഭാലൂക്കനില് ലചേടനിവനിളഭാകേലാം വനികലജനില് (നനിലവനില്
കുടപനക്കുന്നച്ച് വനികലജച്ച്) 11.29  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി പതനിച നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുവഭാദമനിലഭാലത അനവഭാധതീനലപടത്തഭാന പഭാടനിലലന്നച്ച് പതനിവച്ച്
ഉത്തരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.   ലഭാ  അക്കഭാഡമനിക്കച്ച്  പതനിച നല്കേനിയ സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി വനിനനിമയലാം നടത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലഭാ അക്കഭാദമനിക്കച്ച് പഭാടത്തനിനച്ച് നല്കേനിയ ഭൂമനി

245 (1329) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  ലഭാ  അക്കഭാഡമനിക്കച്ച്  പഭാടത്തനിനച്ച്
നല്കേനിയനിരുന്നലതനലാം  ആരുലടലയഭാലക്ക  കപരനിലഭാണച്ച്  പഭാടത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയനിരുന്നലതനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പഭാടഭൂമനി  പതനിച  നല്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങനിൽ  പതനിച  നല്കേനിയതനിനുള
കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭായനിരുനലവന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പതനിച  നൽകേഭാൻ  അകപക്ഷ  നൽകേനിയതച്ച്  ആരഭായനിരുനലവനലാം
ആരുലട കപർക്കച്ച് പതനിച നൽകേനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പതനിച നല്കുകമ്പഭാഴുള വവവസകേള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതങനിലലാം  വവവസകേള  ലലാംഘനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  നനിയമ
വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി തനിരനിലചടക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 11.49  ഏക്കര് ഭൂമനി കകേരള ലഭാ അക്കഭാദമനിക്കച്ച്   പഭാടത്തനിനച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച്
കൃഷനി വകുപച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  പതനിച  നല്കുകേയുണഭായനി.  യു.ജനി.സനി.യനില്  നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വസ്തു ടനി സഭാപനത്തനിലന്റെ ലലകേവശമഭായനിരനിക്കണലമന്ന
ലഭാ അക്കഭാദമനിയുലട അകപക്ഷയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് പതനിച നല്കേനിയതച്ച്.

(സനി) കകേരള ലഭാ അക്കഭാദമനി ലസക്രടറനിയഭാണച്ച് പതനിച നല്കേണലമന്ന അകപക്ഷ
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചതച്ച്.   സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ലഭാ അക്കഭാദമനിക്കച്ച് ഭൂമനി
പതനിച നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.

(ഡനി) നനിലവനിലല ഭൂമനി പതനിവച്ച് വവവസകേളക്കുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന പ്രകതവകേ
വവവസകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി ഭൂമനി പതനിച നല്കേനിയതച്ച് സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

1. എനനിനുകവണനിയഭാകണഭാ  ഭൂമനി  പതനിച  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്  ടനി
ആവശവത്തനിനച്ച് മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവ.

2. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  കൂടഭാലത  ഭൂമനി  അനവഭാധതീന
ലപടത്തഭാന പഭാടനില.

3. കമല്പറഞ വവവസകേള ലലാംഘനിക്കുകേയഭാലണങനില് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാലത ഭൂമനി തനിരനിലചടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ)  ഉണച്ച്.  റകസ്റ്റേഭാറനലാം ബഭാങച്ച് ശഭാഖയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലലാം വഭാണനിജവ
ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഭൂമനി  പതനിവച്ച്  വവവസകേള
ലലാംഘനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ലകേടനിടങ്ങളനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇഇൗ സലലാം തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ലഭാ അക്കഭാഡമനി  ഭൂമനി

246 (1330) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള ലഭാ അക്കഭാഡമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിനച്ച് എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണച്ച് 1967-

ല്  പഭാടത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്  ;  പഭാട  വവവസകേള  എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;  പഭാട

തകേയഭായനി നനിശ്ചയനിച തകേ എത്രയഭായനിരുന ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലലാം അക്കഭാഡമനിക്കച്ച്  പതനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്

ഉത്തരവനിലനറ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് എലനങനിലലാം നനിബന്ധന ഉളലക്കഭാളനിചനിരുനകവഭാ ;

നനിബന്ധനകേള  ലലാംഘനിചതഭായനി  റവനന്യൂ  ലസക്രടറനിയുലട  അകനന്വേഷണത്തനില്

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;എങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് ലലകേലക്കഭാളഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  11.49  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  1968-ല്  ലഭാഅക്കഭാഡമനിക്കച്ച്

പഭാടത്തനിനച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.  പഭാടവവവസകേളുലാം പഭാടത്തുകേയുലാം സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിലല

വവവസകേള തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭായനിരുന.

1. ആദവഘടമഭായനി  6  വര്ഷകത്തക്കച്ച് പഭാടത്തനിനച്ച് നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

പകക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ഒരു മഭാസലത്ത കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനി എകപഭാള

കവണലമങനിലലാം പ്രസ്തുത ഭൂമനി തനിരനിലചടക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

2. സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന പഭാടലാം  ലഭാ അക്കഭാദമനി അടയ്കക്കണതഭാണച്ച്.

എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  തകേ  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം

2,500 രൂപയനില് കുറയഭാന പഭാടളതല.

(ബനി)  കമല്പറഞ ഭൂമനിയനില്  11.29  ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണച്ച് ലഭാ അക്കഭാദമനിക്കച്ച്

പതനിച നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഭൂമനി പതനിവച്ച്  ചേടങ്ങളനിലല വവവസകേളക്കുലാം തഭാലഴപറയുന്ന പ്രകതവകേ

വവവസകേളക്കുലാം വനികധയമഭായഭാണച്ച് പതനിച നല്കുന്നതനിനച്ച് ഉത്തരവഭായനിരുന്നതച്ച് :

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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1. എനനിനുകവണനിയഭാകണഭാ  ഭൂമനി  പതനിച  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്  ടനി
ആവശവത്തനിനച്ച് മഭാത്രകമ ഭൂമനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവ.

2. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  കൂടഭാലത  ഭൂമനി  അനവഭാധതീന
ലപടത്തഭാന പഭാടനില.

3. കമല്പറഞ  വവവസകേള  ലലാംഘനിക്കുകേയഭാലണങനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
കൂടഭാലത ഭൂമനി തനിരനിലചടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഇതനില്  ഒന്നഭാമലത്ത  നനിബന്ധന  ലലാംഘനിചതഭായനി  റവനന്യൂ  ലസക്രടറനിയുലട
അകനന്വേഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അക്കഭാദമനി  കകേഭാലാംപക്സനില് റകസ്റ്റേഭാറനലാം  ബഭാങച്ച്
ശഭാഖയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലലാം വഭാണനിജവ ആവശവങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിചവരുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില് ഭൂമനി  പതനിവച്ച്  വവവസകേള ലലാംഘനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് ഇഇൗ ലകേടനിടത്തനിലല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇഇൗ  സലലാം  തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിച വരുന.

ലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട  ഭൂമനി ഏലറടക്കല്

247 (1331) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട ഭൂമനി ഏലറടക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച നനിലവനിലല സനിതനി
എനഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച് വവതവസ നനിലപഭാടകേള മഭാധവമങ്ങളനില്
വന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുന്നത സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലഭാ അക്കഭാഡമനി കകേഭാലാംപക്സനില് റകസ്റ്റേഭാറനലാം,  ബഭാങച്ച് ശഭാഖയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സലലാം  വഭാണനിജവ  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചതഭായനി  അകനന്വേഷണത്തനില്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂമനി പതനിവച്ച് വവവസകേള ലലാംഘനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് ഇഇൗ ലകേടനിടത്തനിലല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലലാം  തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനുമഭായുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച വരുന.   

എന.സനി.സനി. കനവല് ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര്

248 (1332) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തച്ച് വലനിയ കനടങ്ങള ലകേഭായ്യുന്ന കുടനഭാടനില് എന.സനി.സനി.
കനവല്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെർ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലലാം  ഏലറടത്തു  നല്കുന്ന
നടപടനി ഏത വലര ആലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനു  ആവശവമഭായ  സലലാം  ഏലറടത്തു  നല്കുന്നതനില്  ഇനനിയുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ബഭാക്കനിയുളതച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനിക്കഭാവശവമഭായ സലലാം എന്നകത്തക്കച്ച് എലറടത്തു നലഭാന
കേഴനിയുലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവളനിയനഭാടച്ച്  വനികലജനില് സര്ലവ നമ്പര്  1/1-ല് ലപട  25  ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി
എന.സനി.സനിയുലട  5(K)  കനവല്  യൂണനിറനിനച്ച്  ലലകേമഭാറുന്നതനികലയച്ച്  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറ
റനിക്കഭാര്ഡുകേള  കുടനഭാടച്ച്  തഹസനില്ദഭാര്  ആലപ്പുഴ  റവനന്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനില  നനിര്ണ്ണയനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്  ആലപ്പുഴ
ആര്.ഡനി.ഒ. ലഭവമഭാകക്കണതണച്ച്.

(സനി&ഡനി) ആര്.ഡനി.ഒ.-യനില് നനിനലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ഉടന ലഭവമഭാക്കനി ബന്ധലപട
എലഭാ  കരഖകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന  ബന്ധലപട
എലഭാകപര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയച്ച്
സലകമലറടത്തച്ച് നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.

        കകേരള ലഭാ അക്കഭാദമനി ലഭാ കകേഭാകളജനിനച്ച് അനുവദനിച ഭൂമനി

249 (1333) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ലഭാ  അക്കഭാഡമനി  ലഭാ  കകേഭാകളജനിനച്ച്  എത്ര  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയഭാണച്ച്
പതനിച നല്കേനിയനിട്ടുളലതനലാം അവ എലനലഭാലാം ആവശവങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണച്ച്
അനുമതനി നലനിയലതനലാം ലവളനിപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) പഠനഭാവശവങ്ങളക്കലഭാലത ഭൂമനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഉലണങനില് അവ തനിരനിചച്ച് പനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഭരണ  പരനിഷ്കരണ
കേമ്മേതീഷന ലചേയര്മഭാന കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;  എങനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  4.5690  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  പതനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലഭാ
അക്കഭാദമനിയുലട വനികേസനത്തനിനഭാണച്ച് ടനി ഭൂമനി അനുവദനിചനിരുന്നതച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഉണച്ച്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആവശവത്തനിനലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
റകസ്റ്റേഭാറനലാം,  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  ബഭാങ്കുലാം  ഇഇൗ  ഭൂമനിയനിലണച്ച്.  ലഭാ  അക്കഭാദമനി  ഭൂമനി
ഉപകയഭാഗവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  മുഖവകേവഭാടലാം  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  കറഭാഡനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്
ടനി  കേഭാവഭാടലാം  തഹസനില്ദഭാര്  മുഖഭാനനിരലാം  ഒഴനിപനിചനിട്ടുളതലാം,  കൂടഭാലത  അക്കഭാദമനി
കകേഭാലാംപക്സനില്  റകസ്റ്റേഭാറനലാം  ബഭാങച്ച്  ശഭാഖയുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലലാം  വഭാണനിജവ
ആവശവങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിച വരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് ഭൂമനി പതനിവച്ച് വവവസകേള
ലലാംഘനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ലകേടനിടത്തനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇഇൗ സലലാം തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  ആയതനിലല ആകരഭാപണങ്ങള അകനന്വേഷനിചച്ച്  തടര് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച വരുന.

കദശതീയ ദരന നനിവഭാരണ ഫണച്ച്

250 (T* 1334) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  കദശതീയ  ദരന
നനിവഭാരണ ഫണനില്നനിനലാം എന്തു തകേ ലഭവമഭായനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ തകേ ഏതച്ച് ലഹഡച്ച് ഓഫച്ച് അക്കഇൗണനിലഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ എസച്ച്.ഡനി.ആര്.എഫച്ച്.-ല് നനിന്നച്ച് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനില് എന്തു തകേ ലചേലവഴനിലചനലാം ഇനനിലയത്ര മനിചമുലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദരന  നനിവഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി  145.50  കകേഭാടനി രൂപ കദശതീയ ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്
നനിനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത തകേയനില് ആദവ
ഗഡുവഭായനി 72.75 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്നനിനലാം അനുവദനിക്കലപട തകേ ബഡ്ജറനിലല

26-ാാമതച്ച് ധനഭാഭവര്തനയനിന കേതീഴനില്  22  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

ശതീര്ഷകേങ്ങളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം ഇതവലരയഭായനി  203,17,19,871  രൂപ  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുമഭായനി

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത നനിധനിയനില് നനിലവനില് 25,26,80,129 രൂപ വനിതരണലാം ലചേയഭാനഭായനി

ബഭാക്കനി നനില്പ്പുണച്ച്.

പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളുലട രൂപവത്കേരണലാം

251 (1335) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തച്ച് നടന്ന പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളുലട

രൂപവത്കേരണലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

എങനില് ആയത വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കകേണനിയനിരുന്ന

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ചേഭാത്തന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ

കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുലണങനില് അവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ

തഭാലൂക്കച്ച് രൂപവത്കേരനിക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് അടനിയനര പരനിഗണന നല്കുകമഭാ  ;

ഇതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏലതങനിലലാം ജനിലകേളനില് പുതതഭായനി തഭാലൂക്കച്ച്/കബഭാക്കച്ച്

രൂപതീകേരനികക്കണതകണഭാ എനലാം,  ഏലതങനിലലാം കബഭാക്കനിലന്റെ/തഭാലൂക്കനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി

പുനര്നനിര്ണ്ണയനികക്കണതകണഭാലയനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേഭാന ജനിലഭാ

കേളക്ടര്മഭാകരഭാടച്ച് ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            281 

പുഞ കേര്ഷകേര്ക്കുള പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി

252 (1336) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കവക്കലാം  തഭാലൂക്കനില്  പുഞക്കൃഷനി  ലചേയ്തനിരുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കഭാത്തതഭായ പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വകുപച്ച് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഏതച്ച് വര്ഷലാം വലരയുള സബ്സനിഡനി
നല്കേനി എനലാം ബഭാക്കനിയുളവ എന്നച്ച് നല്കുലാം എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് ശതീ.  ലകേ.  ടനി.  കതഭാമസച്ച് ബഹു.  റവനന്യൂ വകുപച്ച്
മനനിക്കച്ച്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ആയതനികന്മല് 1708/2016/ആര്.ഡനി. -ലകേ നമ്പര് ഫയലനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പരഭാതനിക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവഭാ൯ എനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനലാം  ലഭാന്റെച്ച്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണകററച്ച്  മുകഖന
"2702-01-800-88-33”എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് ഫണച്ച് ലഭവമഭാകുന്ന മുറയഭാണച്ച് കകേഭാടയലാം
പുഞകൃഷനി ഓഫതീസനില്നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.
നഭാളനിതവലര  പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകേത്തനില്  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ  1,49,98,039  (99.98%)
കകേഭാടയലാം, ലലവക്കലാം, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കുകേളനിലല 117 പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.   പമ്പനിലാംഗച്ച്  സബ്സനിഡനിക്കഭായുള
ലകയനിലാം (ബനി കഫഭാറലാം)  നനിശ്ചനിത കരഖകേള സഹനിതലാം പുഞകൃഷനി ഓഫതീസനില് ലഭനിക്കുന്ന
മുറയച്ച്  സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  ഇതപ്രകേഭാരലാം
12-7-2016  വലര  പ്രസസ്തുത  ഓഫതീസനില്  ലഭനിചനിരുന്ന  സഭാധുവഭായ  ലകയനിമുകേളക്കച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ശതീ.  ലകേ.  ടനി.  കതഭാമസച്ച് ബഹു.  റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയ
പരഭാതനിയനില് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല പുഞകൃഷനി പഭാടകശഖരത്തനില് പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  സലാംസഭാന ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനി മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള
അനുവദനതീയമഭായ തകേ കേലണത്തനി പ്രസ്തുത വനിവരലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
13-1-2017-ലല റവ-ലകേ4/17/2017-റവ എന്ന കേത്തച്ച് മുഖഭാനനിരലാം  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടകറഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.
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കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരത്തനികന്മലള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസത

253 (1337) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിവഭാദമഭായ കകേഭാവളലാം ലകേഭാടഭാരത്തനിനകമലള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസത
നനിലനനിര്ത്തഭാന റവനന്യൂ വകുപച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാരവത്തനില്  എ.ജനി.-യുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായഭാന  റവനന്യൂ
വകുപച്ച് തതീരുമഭാനനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം എ.ജനി. നല്കേനിയ നനിയകമഭാപകദശലാം എലനന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമ  വകുപച്ച്  ലസക്രടറനിയുലാം,  എ.ജനി-യുലാം  ടനി  കകേസനില്  പരസരവനിരുദമഭായ
നനിയകമഭാപകദശലാം  നല്കേനിയതപ്രകേഭാരലാം  എനച്ച്  തടര്നടപടനികേളഭാണച്ച്  റവനന്യൂ  വകുപച്ച്
സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാവളലാം  ലകേഭാടഭാരലാം  തനിരനിചച്ച്  പനിടനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
റവനന്യൂ വകുപനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ,സനി&ഡനി) The Kovalam Palace (Taking over by Resumption) Act,
2005  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം  ആയതനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്  ബഹു.
സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ്ത എസച്ച്.എല്.പനി. (സനി) 12852/15, 8-3-2016-നച്ച്
തളനി ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ലചേയ്ത സഭാഹചേരവത്തനില് ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് ലലകേലകേഭാകളണ
നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

(ബനി)  അഡന്വേകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

സലലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനഭായുള ഓഫതീസുകേള

254 (1338) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലലാം  ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്  എത്ര  ഓഫതീസുകേള  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
നനിലനനില്ക്കുനലണനലാം ഈ ഓഫതീസുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ തടര് സഭാങ്ഷന വഴനി  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ നനിലനനിര്ത്തുനലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി)  സലലാം  ഏലറടക്കല്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  കകേസനിലന്റെയുലാം  ആനുകൂലവ
വനിതരണത്തനിലന്റെയുലാം കപരനില് തടരുന്ന ഓഫതീസുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കനി
ഇത്തരലാം ഓഫതീസുകേളനിലല ഫയലകേള തടര്നടപടനികേളക്കഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടകററനികലക്കച്ച്
മഭാറ്റുന്ന തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാളളഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)

ക്രമ നമ്പര് ജനില യൂണനിറ്റുകേളുലട
എണ്ണലാം

ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണലാം

1 തനിരുവനനപുരലാം 9 151

2 ലകേഭാലലാം 8 126

3 പത്തനലാംതനിട 3 45

4 ആലപ്പുഴ 6 109

5 കകേഭാടയലാം 7 118

6 ഇടക്കനി 1 32

7 എറണഭാകുളലാം 14 172

8 തൃശ്ശൂര് 10 153

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 5 70

10 മലപ്പുറലാം 6 90

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 6 98

12 വയനഭാടച്ച് 2 45

13 കേണ്ണൂര് 10 139

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 4 46

                       ആലകേ 91 1394
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(ബനി) 2016-ല് 1394 ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തടര്ചഭാനുമതനി ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേളനിലല  ഫയലകേള
തടര് നടപടനിക്കഭായനി ലഭാന്റെച്ച് അകേന്വേനിസനിഷനുമഭായനി ബന്ധലപട മറച്ച് ഓഫതീസുകേളനികലയച്ച്
മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

       റവനന്യൂ വകുപച്ച് ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള നനികഷധനിച നടപടനി

255 (1339) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പടനികേജഭാതനി  ലമഭാഗര്  സമുദഭായലാം  എന്ന  പരനിഗണനയനില്  ലസഷവല്
റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് മുകഖന നനിയമനലാം ലഭനിചച്ച് 30 വര്ഷലാം സര്വതീസച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനിടയര്
ലചേയ്ത ശതീമതനി  എലാം.  സുകലഖയച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷനുലാം ലപനഷനുലാം നനികഷധനിചതച്ച്  ഏതച്ച്
കേഭാരണത്തഭാലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകത ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം ലസഷവല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്  വഴനി  നനിയമനലാം ലഭനിച
(ലമഭാഗര് സമുദഭായഭാലാംഗമഭായനി)  ഇവരുലട ബന്ധുവലാം ജൂനനിയറുമഭായ ശതീമതനി  സുകലഭാചേനയച്ച്
ലഡപന്യൂടനി കേളക്ടര് തസനികേയനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുകുയുലാം റനിടയര്ലമന്റെച്ച് ആനുകൂലവലാം
നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തകപഭാള  അകത  ആനുകൂലവങ്ങള  സതീനനിയര്  ഉകദവഭാഗസയഭായ
ശതീമതനി  എലാം.  സുകലഖയച്ച്  നല്കേഭാതനിരുന്ന  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  വനികവചേനലാം  ഏതച്ച്
നനിയമത്തനിലന്റെയുലാം തതന്വേത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ക്കനിനസ൯സച്ച് കരഭാഗലാം കേഭാരണലാം പരഭാശനിതയഭായ ശതീമതനി സുകലഖയച്ച്
പൂര്വകേഭാല പ്രഭാബലവകത്തഭാലട ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലസഷവല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് മുകഖന 9-6-1978-ല് റവനന്യൂ വകുപനില് പടനികേജഭാതനി
സമുദഭായമഭായ 'ലമഭാഗര്'  എന്ന ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ശതീമതനി എലാം.  സുകലഖ
കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച എന്ന ആകരഭാപണത്തനിനകമല് നടത്തനിയ അകനന്വേഷണത്തനില്
ടനിയഭാള  പടനികേജഭാതനി  (ലമഭാഗര്)  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടന്നയഭാളലലന്നച്ച്  കേലണത്തുകേയുലാം
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ 10-1-2003, 19-2-2003 തതീയതനികേളനിലല
G.O.(Ms)NO.3/03/SCSTDD,  G.O.(Ms)  No.22/03/SCSTDDസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ശതീമതനി എലാം.  സുകലഖലയ സര്വതീസനില്നനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്തനിരുന.  എന്നഭാല് ഇതനിലനതനിരഭായനി  ടനിയഭാള ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല്
ലചേയ്ത കകേസനിലല ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സര്വതീസനില് തടരഭാനനുവദനിക്കുകേയുലാം
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30-11-2008-ല്  സര്വതീസനില്നനിനലാം  വനിരമനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  സ്ക്രൂടനിനനി  കേമ്മേനിറനി  നടത്തനിയ
അകനന്വേഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാള  പടനികേജഭാതനി  (ലമഭാഗര്)
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടന്ന  ആളലലന്നച്ച്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള നനികഷധനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

(സനി)  നനിലവനിലള ചേടങ്ങളുലടയുലാം ഉത്തരവകേളുകടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ
ടനിയഭാളക്കച്ച്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുവഭാന
നനിര്വഭാഹമുള്ളൂ.

റവനന്യൂ റനിക്കവറനി കുടനിശ്ശേനികേ

256 (1340) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  കുടനിശ്ശേനികേ  തവണകേളഭാക്കനി  ഒടക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനച്ച് ആലരലയഭാലക്കയഭാണച്ച് അധനികേഭാരലപടത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  ഓകരഭാ അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കുടനിശ്ശേനികേ തവണകേളഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
തകേയുലട പരനിധനി എത്രയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  വഴനി  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള
എലനലഭാലാം കുടനിശ്ശേനികേകേളഭാണച്ച് തവണകേളഭാക്കനി നല്കുന്നതനിനച്ച് വവവസയനിലഭാത്തതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-3-2002-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) 37/2002/റവ, 29-5-2012-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)
217/ 2012/റവ. 17-01-2017-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 20/17/റവ. എന്നതീ സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ റനിക്കവറനി  കുടനിശ്ശേനികേ  തവണകേളഭാക്കനി ഒടക്കുന്നതനിനച്ച്
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച് തഹസനില്ദഭാര്,  ജനിലഭാ കേളക്ടര്,  റവനന്യൂ മനനി,  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി, മുഖവമനനി എന്നനിവലര അധനികേഭാരലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  17-1-2017-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  20/17/റവ.  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കുടനിശ്ശേനികേ തവണകേളഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള സഭാമ്പത്തനികേ
പരനിധനി വര്ദനിപനിചതച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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തഹസനില്ദഭാര് - 25,000 രൂപവലര (പരമഭാവധനി 
10 ഗഡുക്കള)

ജനിലഭാകേളക്ടര് - സര്ക്കഭാര് കുടനിശ്ശേനികേ 1 ലക്ഷലാം
രൂപ വലര

- ബഭാങച്ച് വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ 2 
ലക്ഷലാം രൂപ വലര

റവനന്യൂ മനനി - 5 ലക്ഷലാം രൂപ വലര

ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി - 5 ലക്ഷലാം രൂപ മുതല് 10 ലക്ഷലാം 
രൂപ വലര

മുഖവമനനി - 10 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് മുകേളനില്.

(സനി)  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  വഴനി  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള
കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല്  തവണകേളഭായനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഏലതങനിലലാം  ഇനലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
ഒഴനിവഭാക്കുന്നകതഭാ ഉളലപടത്തുന്നകതഭാ സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രകതവകേ വവവസകേലളഭാനലാം
നനിലവനിലനില.   അകപക്ഷകേലന്റെ അര്ഹതയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  തവണകേള
അനുവദനിച വരുന്നതച്ച്.

കതഭാടലാം കമഖലയനില് അനധനികൃതമഭായനി ലലകേവശലാം വചനിട്ടുള
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

257 (1341) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  കേമ്പനനികേളുലാം  വവക്തനികേളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി
കകേവശലാം  വചനിട്ടുള സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  വതീലണടക്കുന്നതനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിച  ലസഷവല്
ഓഫതീസര് സമര്പനിച വനിശദമഭായ ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടനികന്മലള പരനിഗണന ഏത
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശവമഭായ തടര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത സലാംബന്ധനിച അനനിമ റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനി ലസഷവല്
ഓഫതീസര്  തടര്ന്നച്ച്  നനിര്വഹനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനുള  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
വവക്തനികേളുലടയുലാം  കകേവശത്തനിലള  സഭാഹചേരവത്തനില്  അത  തനിരനിചച്ച്  പനിടനിക്കു
ന്നതനിനച്ച്  സതന്വേര  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കച്ച്,  സതീനനിയര്  റവനത,  നനിയമ,
കപഭാലതീസച്ച് വനിഭഭാഗ ഉകദവഭാഗസരുലട ഒരു ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലസഷവല്  ഓഫതീസറുലട  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനിലല  പ്രധഭാന
ശനിപഭാര്ശയഭായ  സമഗ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  സഭാധുത  നനിയമ  വകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി)  ലസഷവല് ഓഫതീസറുലട റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചലാം
ഇക്കഭാരവത്തനില്  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലവനിലള വനിവനിധ കകേസുകേളനിലല
അനനിമ വനിധനിക്കനുസരനിചലാം ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

റനിവര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ഫണച്ച്

258 (1342) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച് ഇനത്തനിൽ  2011
മുതല് 2016 വലര ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനിച തകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തകേ  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഏലതലഭാലാം  ആവശവങ്ങളക്കഭാണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്  2011  മുതല്  2016  വലര റനിവര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ഫണനികലക്കച്ച് ലഭനിച തകേയുലട വര്ഷലാം തനിരനിചള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷലാം തകേ രൂപയനില് 

2011-12 1,64,15,287.00

2012-13 1,20,47,968.00

2013-14 5,39,27,482.00

2014-15 6,01,86,925.00

2015-16 1,45,12,510.00

         ആലകേ 15,70,90,172.00
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(ബനി)  2011  മുതല്  2016  വലരയുള  കേഭാലയളവനില്  റനിവര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ഫണനില്നനിനലാം ലചേലവഴനിച തകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2011-12 (2,46,76,010)

1
റനിവര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനി

2,14,23,111

2 ഒഭാണലലലന മണല് വനിതരണത്തനിലന്റെ ലചേലവച്ച് 11,49,920

3 മണല് സന്വേഭാഡച്ച് വഭാഹന വഭാടകേ 17,42,320

4
കേണ്ടുലകേടനിയ  വഭാഹനങ്ങള  കലലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
പത്രപരസവലാം

13,040

5 വഭാഹനത്തനിലന്റെ ഇന്ധനലാം, ലലഡ്രെവറുലട കവതനലാം 1,55,434

6 മണല് കഡഭാകേതലമന്റെറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 45,000

7 വഭാഹന റനിപയര് 58,174

8
ആര്.ഡനി.ഒ.  ഓഫതീസനിലല മണല് ലസക്ഷനനികലക്കച്ച്
കേമ്പന്യൂടര്, പ്രനിന്റെര് എന്നനിവ വഭാങ്ങനിയതച്ച്

89,011

2012-13 (80,07,536)

1
റനിവര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  നദതീ  തതീര  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനി

67,07,057

2 വഭാഹനത്തനിലന്റെ ഇന്ധനലാം, ലലഡ്രെവറുലട കവതനലാം 25,066

3 മണല് സന്വേഭാഡച്ച് വഭാഹന വഭാടകേ 11,53,333

4 സഭാന്റെച്ച് ഓഡനിറച്ച്&റനിവര് മഭാപനിലാംഗച്ച് 1,00,000

5
കേണ്ടുലകേടനിയ വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
പത്രപരസവലാം

22,080
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2013-14 (2,65,29,622)

1
റനിവര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള

2,33,22,897

2 മണല് സന്വേഭാഡച്ച് വഭാഹന വഭാടകേ 12,62,263

3 സഭാന്റെച്ച് ഓഡനിറച്ച്& റനിപയറനിലാംഗച്ച് 3,61,160

4
കേണ്ടുലകേടനിയ വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
പത്ര പരസവലാം

49,680

5
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2  വഭാഹനലാം
വഭാങ്ങനിയതച്ച്

15,16,822

6 സബച്ച് കേളക്ടര്ക്കച്ച് കഫഭാണ വഭാങ്ങനിയതച്ച് 10,800

2014-15 (5,32,49,697)

1 നദതീതതീര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള 5,25,34,665

2 മണല് സന്വേഭാഡച്ച് വഭാഹന വഭാടകേ 6,54,531

3 വഭാഹന ലമയനിന്റെനനസച്ച് 60,501

2015-16 (4,70,99,290)

1 നദതീതതീര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള 4,17,69,203

2 മണല് സന്വേഭാഡച്ച് വഭാഹന വഭാടകേ 7,99,495

3

ആറച്ച്  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങനിയതനിനുലാം  ആയതനിലന്റെ

ദനിവസ  കവതനലാം,  ഇന്ധനലാം,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്

എന്നനിവ

41,19,752

4 സഭാന്റെച്ച് ഓഡനിറച്ച് ഫതീസച്ച് (കുറവഭാടനിപ്പുഴ) 4,10,840

 799/2019
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റനിവര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ഫണച്ച്

259 (1343) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്

എലനങനിലലാം പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള നദതീതതീര സലാംരക്ഷണവലാം മണല് വഭാരല് നനിയനണവലാം ചേടങ്ങള

2002  ലസക്ഷന  22  വവവസ  ലചേയ്യുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനിടഭാണച്ച്

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് റനിവര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ഫണച്ച് അനുവദനിചവരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  റനിവര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിചലകേഭാണച്ച്  കകേഭാതമലാംഗലലാം

മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാം നടനവരുന്നനില.

കേനിഴകക്കകകേഭാട ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടച്ച് കചേര്ന്ന സലലാം

പഭാടത്തനിലനടത്തനിരുന്നവരുലട  കപരച്ച് വനിവരലാം

260 (1344)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാന നഗരനിയനിലല കേനിഴകക്കകകേഭാട  ബസച്ച്  സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് കകേമഭാറനിയ പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി പഭാടത്തനിലനടത്തനിരുന്നവരുലട

കപരു വനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) പഭാടത്തനിലനടത്തനിരുന്നവരനില് ആലരങനിലലാം ഇകപഭാള അവനിലട കേചവടലാം

നടത്തുനകണഭാ; എങനില് അവരുലട കപരുവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാടത്തനിലനടത്ത ഭൂമനി  കകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന പഭാടക്കഭാരനച്ച്  അവകേഭാശമുകണഭാ;

ഇലലങനില്  അനധനികൃതമഭായനി  കകേമഭാറലാം  നടത്തനിയവര്  ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ഭൂമനി  കകേവശലപടത്തനിയവര്ക്കച്ച്  അതനില്  എലനങനിലലാം

അവകേഭാശമുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തലസഭാന നഗരനിയനില് കേനിഴകക്കകകേഭാട ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയ പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനിയനില് 16 കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച്
പഭാടലാം അനുവദനിചനിരുന.  ടനി  പഭാടലാം  30-9-2008-ല് ജനിലഭാ കേളക്ടര്  റദ്ദേച്ച്  ലചേയ്തനിരുനലവങനിലലാം
കേക്ഷനികേള  അവനിലട  തടരുനണച്ച്.  അവരുലട  കപരുവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പഭാടത്തനിലനടത്ത ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം ലചേയഭാന പഭാടക്കഭാരനച്ച് അവകേഭാശമനില.
പഭാട കേക്ഷനിയഭായ കുശലലന്റെ മരണകശഷലാം മക്കള സഭാബുവലാം സനലമഭാണച്ച് പ്രസ്തുത
പഭാട സലലാം ഉപകയഭാഗനിച വരുന്നതച്ച്.

(ഡനി) അവകേഭാശമനില.

തലസഭാന ജനിലയനിലല പഭാര്വതതീ പുത്തനഭാറനിലന്റെ 
സര്കവ നടപടനികേള

261 (1345) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാന ജനിലയനിലല പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ സര്കവ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്കവയനില് കേകയറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദ
വനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  സര്കവയനില്  കേലണത്തനിയ  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്വതതീ  പുത്തനഭാറനിലന്റെ  സര്കവ  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  2017
ജനുവരനി 31 വലര നടന്നനിട്ടുള സര്കവ സലാംബന്ധനിച പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കേടകേലാംപളനി വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി 4.9496 കേനി.മതീ.

2. മുടത്തറ വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി 6.075 കേനി.മതീ.

3. കപട വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി 3.20 കേനി.മതീ.

(ബനി)  ഇതവലര 312 ലലകേകയറങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ലലകേകയറക്കഭാര് ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവന രഹനിതരുമഭാകണഭാ എനള അകനന്വേഷണലാം
വനികലജഭാഫതീസര്  മുഖഭാനരലാം  നടനവരുന.  ആയതനിനുകശഷലാം  ഉചേനിതമഭായ  തടര്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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തനിരൂര് നഗരസഭയനിലല തഭാലഴപഭാലത്തനിനച്ച് സമഭാനരമഭായനി 

പുതനിയ പഭാലലാം

262 (1346) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരൂര് നഗരസഭയനിലല തഭാലഴ പഭാലത്തനിനച്ച് സമഭാനരമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

പുതനിയ പഭാലത്തനിനച്ച് ഒരു വശത്തച്ച് അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ

ഗവ.  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനി  സന്വേകേഭാരവവവക്തനി  കകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച

നൽകേനിയ പരഭാതനിയനികന്മൽ എലനലഭാലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിച എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനധനികൃത ഭൂമനി കേകയറനിയ വവക്തനിക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനി ഒഴനിപനിക്കഭാന

തടര്നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  സന്വേകേഭാരവ  വവക്തനി

അനധനികൃതമഭായനി കേകയറനിയനിരുന്നതച്ച്;

(സനി)  സര്കവ വകുപച്ച് അധനികൃതര് ഭൂമനി അളന്നച്ച് തനിടലപടത്തനി കേലനിടച്ച് തനിരനിചച്ച്

തനിരനിലകേ എടത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  ഭൂമനി  തനിരനിലചടത്തച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  സന്വേകേഭാരവവവക്തനികേള  എത്ര  ഭൂമനി

കേകയറനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ.  അതച്ച്  തനിരനിലചടക്കഭാന  എലനങനിലലാം

നടപടനികേള  ഈ  ഗവണലമന്റെച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  നടപടനി

ഏതവലരയഭായനി; ഇലഭാലയങനിൽ ഇവയനില് സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  തനിരൂര് നഗരസഭയനിലല തഭാലഴപഭാലത്തനിനച്ച് സമഭാനരമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

പുതനിയ പഭാലത്തനിലന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് കേകയറലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര്

ടനി സലലാം അളന്നച്ച് തനിടലപടത്തുകേയുലാം കേകയറലാം അടയഭാളലപടത്തനിയ ലസചച്ച്  സഹനിതലാം

തടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  (നനിരത്തച്ച്)  വനിഭഭാഗത്തനിലന വനിവരലാം

അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേളുലട കേകയറലാം ശദയനില്ലപട കകേസ്സുകേളനിലലലഭാലാം കേകയറലാം

ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടലത്ത ചേരനിത്രസഭാരകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

263 (1347) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല കഹഭാസ്ദര്ഗച്ച്  തഭാലൂക്കനിലന്റെ  പഴയലകേടനിടത്തനില്
നനിലവനില് ഏലതങനിലലാം ഓഫതീസച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സന്വേഭാതനവത്തനിനു മുമ്പുലാം പനിമ്പുലാം നനിരവധനി ചേരനിത്രസലാംഭവങ്ങളക്കച്ച് സഭാക്ഷനിയഭായ
പഴയ തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടലത്ത ചേരനിത്രസഭാരകേമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ : വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്  (ലഎ.എസച്ച്.എലാം.)-ലന്റെ
കേഭാരവഭാലയലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ആര്.ആര് ലസഷവല് തഹസനില്ദഭാരുലട കേഭാരവഭാലയലാം,
കഹഭാസ്ദര്ഗ്ഗച്ച് തഭാലൂക്കഭാഫതീസനിലന്റെ റനിക്കഭാര്ഡച്ച് റൂലാം എന്നനിവ കഹഭാസ്ദര്ഗ്ഗച്ച് തഭാലൂക്കനില്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന പഴയ ലകേടനിടത്തനില് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി) ഉണച്ച്.  കഹഭാസ്ദര്ഗച്ച് തഭാലൂക്കഭാഫതീസച്ച് ലകേടനിടലത്ത ലലപതൃകേ മനനിരമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് 50,00,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുളതലാം ടനി തകേ അറകുറപണനി നടത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് ലഡകപഭാസനിറച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.

ഹഭാരനിസണ കേമ്പനനി കേകയറനിയ ഭൂമനി

264 (1348) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാരനിസണ കേമ്പനനിയുലട കകേവശലാം എത്ര ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലണന്നച്ച്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ ഭൂമനി ഏലതഭാലക്ക സലത്തച്ച് എത്ര ഏക്കര് വതീതമഭാലണന്നച്ച് ജനില
തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനി  കകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്
എനമുതലഭാലണന്നച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കേകയറ  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ  പനിടനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
ഇതവലര സന്വേതീകേരനിച എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ഭൂമനി  കേകയറത്തനിലനതനിലര  എലനങനിലലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേള
നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷനസച്ച്  (യു.ലകേ.)  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്ന വനികദശ
കേമ്പനനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലലകേവശലാം  വചനിരുന്ന  ആലകേ  72827.67  ഏക്കര്  ഭൂമനി
നനിലവനിലല ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡുലാം,  അവരനില്നനിനലാം  ഭൂമനി  കനടനിയവരുലാം,  മറച്ച്
കേകയറക്കഭാരുലാം കൂടഭായനി ലലകേവശലാം വചവരുന.

(ബനി) ടനി കേമ്പനനി ലലകേവശലാം വചനിരുന്ന ഭൂമനി നനിലവനില് ലകേഭാലലാം, പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടച്ച് എന്നതീ  7  ജനിലകേളനില് ഉളലപടന.
ജനില തനിരനിചച്ച് വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില വനിസതീര്ണ്ണലാം   (  ഏക്കറനില്  )

ലകേഭാലലാം 10205.87

പത്തനലാംതനിട 7635.44

കകേഭാടയലാം 3645.99

ഇടക്കനി 16683.62

എറണഭാകുളലാം 2.75

തൃശ്ശൂര് 6063.00

വയനഭാടച്ച് 28591.00

            ആലകേ 72,827.67

(സനി) ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച് 1984-ലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച്
ലസഷവല് ഓഫതീസലറ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ഉണച്ച്.  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
ഏലറടക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ലസഷവല് ഓഫതീസറുലട കേഭാരവഭാലയലാം മുഖഭാനനിരലാം
നടത്തനി വരുന.  പ്രസ്തുത നടപടനികേളലക്കതനിലര വനിവനിധ കേമ്പനനികേളുലാം വവക്തനികേളുലാം
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ്ത കകേസ്സുകേളനില് തല്സനിതനി തടരുവഭാന കകേഭാടതനി
ഉത്തരവളതലാം വനിശദമഭായ വഭാദലാം കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി രണലാംഗ ഡനിവനിഷന ബഞനിനച്ച്
റഫര് ലചേയ്തനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.
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വനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേള ഇഷത ലചേയ്യുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

265 (1349) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :

ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫച്ച് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നച്ച്  ഇഷത  ലചേയ്യുന്ന

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  അയല്വഭാസനികേളുലട  ലമഭാഴനി  കരഖലപടത്തനി  ഇഷത  ലചേയലപകടണ

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം അയല്വഭാസനികേളുലട ലമഭാഴനി കരഖലപടത്തനി ഇഷത ലചേയലപടന്ന

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട കേഭാരവത്തനില് ലമഭാഴനി നല്കുന്ന അയല്വഭാസനി പുരുഷനഭായനിരനി

ക്കണലമന്നച്ച് വവവസ ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് എലനങനിലലാം പരഭാതനി

സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലമഭാഴനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  അയല്വഭാസനി  കനരനിടച്ച്  വനികലജച്ച്

ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകേണലമന്ന വവവസ നനിലവനിലകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം വനിധവകേളഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് പുനര്വനിവഭാഹലാം ലചേയ്തനിടനിലലന്നച്ച്

ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് അയല്വഭാസനിയഭായ പുരുഷന

ലമഭാഴനി  നല്കേഭാന  ഹഭാജരഭാകേണലമന്നച്ച്  നനിര്ബന്ധനിക്കുന്ന  പ്രവണത  ഒഴനിവഭാക്കഭാന

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതീഗല്  ഹയര്ഷനിപച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  ക്രനിസ്തുമതത്തനില്നനിന്നച്ച്  ഹനിന

മതത്തനികലക്കച്ച് പുനനഃപരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്ത പടനികേജഭാതനി സമുദഭായക്കഭാര്ക്കുള ജഭാതനി

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  മനിശവനിവഭാഹനിത  ദമ്പതനികേളനില്  ഒരഭാള  എസച്ച് സനി/എസച്ച് റനി  ആലണങനില്

അവരുലട  മക്കളക്കച്ച്  എസച്ച് സനി/എസച്ച് റനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കകേണനിവരുന്ന  സനര്ഭങ്ങള

എന്നനിവയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് സലാംശയമുള കകേസ്സുകേളനില് ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  ഫഭാമനിലനി

ലമമ്പര്ഷനിപച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  വണ  &  ലസയനിലാം  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  തടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം

അയല്വഭാസനികേളനില്നനിന്നച്ച് ലമഭാഴനിലയടക്കഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  ലമഭാഴനി  നല്കുന്ന അയല്വഭാസനി പുരുഷനഭായനിരനിക്കണലമന്നച്ച്  വവവസ

ലചേയ്തനിടനില. ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച് എലനങനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(സനി) സമുദഭായ സഭാക്ഷവപത്രങ്ങള അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള അയല് സഭാക്ഷനിലമഭാഴനി
കരഖലപടത്തുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതജനങ്ങലള വനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേളനില് വനിളനിച വരുത്തുന്ന
രതീതനി  ഒഴനിവഭാക്കണലമനലാം  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസര്  സലത്തുകപഭായനി  ഇക്കഭാരവത്തനില്
കനരനിടച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി അയല് സഭാക്ഷനിലമഭാഴനി കരഖലപടത്തണലമനലാം സര്ക്കഭാര്
27-5-2014-ലല 20570/ജനി1/2011/പജപ വവനിവ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) അങ്ങലനലയഭാരു പ്രവണത നനിലവനിലളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

സലാംസഭാനലാം കനരനിടന്ന കേടത്ത വരളച

266 (1350) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടന്ന  കേടത്ത  വരളചമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുടച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വരളചബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  റവനന്യൂ
വകുപച്ച്  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്  കകേലക്കഭാണനിട്ടുളതച്ച്;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര തകേ
വതീതലാം ജനിലകേളക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് ജനിലതനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളച പ്രഖവഭാപനിചതനിനുകശഷലാം 31-10-2016-ലല
42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  26  ഇന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടവനിച.  ജനിലയനിലല  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജനിലയുലട  ചുമതലയുള  മനനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഉകദവഭാഗസരുലാം  ഉളലപടന്ന  കയഭാഗങ്ങള  ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ തലങ്ങളനില് നടത്തുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
കയഭാഗങ്ങള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  കൂടകേയുലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ.  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനവലാംമൂലലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണലാം വര്ദനിക്കുന്നതച്ച് ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിലയനിരുത്തഭാന
ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം, റവനന്യൂ വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം, ആഭവനര വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,
വനലാം  വകുപച്ച്  ഉന്നത  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.   11-11-2016,  17-12-2016,  5-1-2017,  30-1-2017,  15-2-2017
എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്   ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനിയുലാം  31-1-2017-ല്  ബഹു.മുഖവമനനിയുലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസച്ച്
വഴനി  ജനിലകേളുലട  വരളചഭാ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  ദരനനനിവഭാരണ നനിയമലാം  2005
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പ്രകേഭാരലാം ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അനനിയനനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഭൂഗര്ഭജലലാം വനിനനികയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള വവവസഭായങ്ങളക്കച്ച് അവയുലട നനിലവനിലള
വനിനനികയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത സന്വേകേഭാരവ കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം
31-5-2017  വലര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേളനിലലാം
ടഭാങര്  മുഖഭാനനിരവലാം  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  വവക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി  ടഭാങ്കുകേളുലട
കററച്ച്  കകേഭാണടഭാക്ടച്ച്  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.  2  മഭാസലാം  ലകേഭാണച്ച്  കപഭാളനിമര്  ടഭാങച്ച്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാവന്ന 2000 മുതല് 10000 ലനിറര് വലര കശഷനിയുള
BIS  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുന്ന ടഭാങ്കുകേളുലട എണ്ണലാം  5000  മഭാത്രമഭായതനിനഭാല് വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള വഴനിയുള ജല വനിതരണത്തനിനു പുറകമ GPS ഘടനിപനിച ടഭാങര് കലഭാറനികേള
വഴനിയുലാം  കുടനിലവളവനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാന  ദരനനനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനി,  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലലാം  സഭാമൂഹവ  മഭാധവമങ്ങളനിലലാം
കറഡനികയഭായനിലലാം  'ജലലത്ത  ബഹുമഭാനനിക,  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക'  എന്ന
പരസവവഭാചേകേലാം  ഉളലപടത്തനി  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  പ്രചേരണലാം
നടത്തനിവരുന.  ജനിലകേളനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  24  മണനികറുലാം  സജ്ജമഭായനിട്ടുള
കേണകടഭാള റൂമുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള
കുടനിലവള ആവശവലാം വനിളനിചറനിയനിക്കുവഭാന പ്രഭാപമഭായ രതീതനിയനില് ജനിലഭാ അടനിയനര
ഘട കേഭാരവ നനിര്വഹണ കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളച പ്രഖവഭാപനിചകശഷലാം വനിവനിധ ജനിലകേളക്കഭായനി "2245-
01-102-99-Drought  drinking  water  supply”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  29.5
കകേഭാടനി രൂപ കുടനിലവള വനിതരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച.  ജനില തനിരനിചച്ച് അനുവദനിച
തകേ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വരളച കനരനിടഭാന സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള

267 (1351) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളച കനരനിടഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വരളചഭാ  ദരനിതഭാശന്വേഭാസ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  അനുവദനിച  തകേ  ജനില
തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളച  പ്രഖവഭാപനിചതനിനുകശഷലാം  31-10-2016-ലല
42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  26  ഇന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടവനിച. ജനിലയനിലല വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനിലയുലട
ചുമതലയുള  മനനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ഉകദവഭാഗസരുലാം ഉളലപടന്ന കയഭാഗങ്ങള ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ തലങ്ങളനില്
നടത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
കൂടകേയുലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ലചേയ.  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനവലാംമൂലലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്
ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിലയനിരുത്തഭാന ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,
റവനന്യൂ വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,  ആഭവനര വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,  വനലാം വകുപച്ച് ഉന്നത
ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുമുണഭായനി.
11-11-2016, 17-12-2016, 5-1-2017, 30-1-2017, 15-2-2017 എന്നതീ തതീയതനികേളനില്
ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനിയുലാം  31-1-2017-ല് മുഖവമനനിയുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം  ബന്ധലപട
ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസച്ച്  വഴനി  ജനിലകേളുലട  വരളചഭാ
പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം
ലചേയ.  ദരനനനിവഭാരണ നനിയമലാം  2005  പ്രകേഭാരലാം ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അനനിയനനിതമഭായ
ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  വനിനനികയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള
വവവസഭായങ്ങളക്കച്ച് അവയുലട നനിലവനിലള വനിനനികയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
സന്വേകേഭാരവ കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  31-5-2017  വലര നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേളനിലലാം  ടഭാങര്  മുഖഭാനനിരവലാം  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  വവക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭായനി ടഭാങ്കുകേളുലട കററച്ച് കകേഭാണടഭാക്ടച്ച് നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.
2 മഭാസലാം ലകേഭാണച്ച് കപഭാളനിമര് ടഭാങച്ച് നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാവന്ന 2000 മുതല്
10000  ലനിറര് വലര കശഷനിയുള  BIS  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുന്ന ടഭാങ്കുകേളുലട എണ്ണലാം
5000  മഭാത്രമഭായതനിനഭാല്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴനിയുള  ജല  വനിതരണത്തനിനു
പുറകമ  GPS  ഘടനിപനിച ടഭാങര് കലഭാറനികേള വഴനിയുലാം കുടനിലവള വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാന  ദരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി,  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനിലലാം സഭാമൂഹവ മഭാധവമങ്ങളനിലലാം കറഡനികയഭായനിലലാം  'ജലലത്ത ബഹുമഭാനനിക,
വരളചലയ പ്രതനികരഭാധനിക'  എന്ന പരസവവഭാചേകേലാം ഉളലപടത്തനി ജലവനിനനികയഭാഗലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന പ്രചേരണലാം നടത്തനിവരുന.  ജനിലകേളനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള
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ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച് വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുലാം
24  മണനികറുലാം  സജ്ജമഭായനിട്ടുള കേണകടഭാള റൂമുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  തകദ്ദേശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള കുടനിലവള ആവശവലാം വനിളനിചറനിയനിക്കുവഭാന
പ്രഭാപമഭായ രതീതനിയനില് ജനിലഭാ അടനിയനരഘട കേഭാരവ നനിര്വഹണ കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളച  പ്രഖവഭാപനിചകശഷലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളക്കഭായനി
"2245-01-102-99-Drought  drinking  water  supply”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
29.5 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിലവള വനിതരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച.  "2245-01-101-99-
Drought-Supply  of  seeds,  fertilisers  &  agricultural  implements"  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  13  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   ജനില തനിരനിചച്ച്  അനുവദനിച
തകേ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പ്രഭാപനിക്കതതീതമഭായനി വരളചഭാ സഭാഹചേരവലാം രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം
എന്ന  വനിലയനിരുത്തലനില്  കകേന്ദ്ര  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  വരളചയച്ച്
അധനികേ സഹഭായലാം ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം നല്കുവഭാന  22-02-2017-ല്
കചേര്ന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിച. 991  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് അധനികേ സഹഭായമഭായനി
ആവശവലപടന്നതച്ച്.  ഏറവലാം ഉചേനിതമഭായ സമയത്തച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വരളചഭാ  പ്രതനികേരണലാം ഒരു നനിരനര
പ്രക്രനിയയഭാലണന്നതനിനഭാല് ലലദനലാംദനിന സനിതനിഗതനികേള നനിരതീക്ഷനിചച്ച്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

വരളചഭാ ദരനിതഭാശന്വേഭാസ സഹഭായലാം

268 (1352) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരളച  ദരനിതത്തനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കേണലക്കടപച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ദരനിതഭാശന്വേഭാസ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് കൃഷനിക്കച്ച് ജലലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് വന കൃഷനിനഭാശലാം

സലാംഭവനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്,  കൃഷനിക്കച്ച്  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  സലാംസഭാന ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനി മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലള

ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചലാം  നഭാശനഷ്ടത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയുലാം

'ആശന്വേഭാസ ധനസഹഭായലാം' അനുവദനിച വരുനണച്ച്.

(ബനി)  28-10-2016-ല്  കചേര്ന്ന  സലാംസഭാന  ദരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി

കയഭാഗത്തനില് ലവളളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കുടനിലവളളലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകയഭാഗലാം,

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കച്ച്,  വനവജതീവനികേളക്കച്ച്,  കൃഷനിക്കച്ച്,  വവവസഭായത്തനിനച്ച്  എന്ന

മുനഗണനഭാക്രമലാം  2017  കമയച്ച് മഭാസലാം വലര പഭാലനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച.  ജൂണ 2016

മുതല് ഡനിസലാംബര്  2016  വലര  ലഭനികക്കണ  മഴയനില്  40%  കുറവഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.

ഇതനിനഭാല് ജലഭാശയങ്ങളനില് ശരഭാശരനി അളവനിലലാം വളലരക്കുറവച്ച്  ജലലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്

ഇഇൗ കേഭാലവര്ഷ കേഭാലത്തനിലലാം തലഭാവര്ഷ കേഭാലത്തനിലലാം ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്. പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല

ജലഭാശയങ്ങളനില്  കുടനിലവള  വനിതരണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  അളവനിലള  ജലലാം

മഭാത്രമഭാണച്ച് അവകശഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഭൂജല വവതനിയഭാനവലാം ശദനികക്കണ അളവനിലഭാണച്ച്.

അതനിനഭാല്  കൃഷനിക്കച്ച്  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്  തല്ക്കഭാലലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കനില  എന്നതനിനഭാല്  ജലലാം  കൃഷനി  ആവശവത്തനിനഭായനി  നല്കകേണതനിലലന്നച്ച്

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര് അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് ഉത്തരവച്ച്

പുറലപടവനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിലന്റെ 

സലലമടപച്ച് നടപടനികേള

269 (1353) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  വനനിതഭാ  കകേഭാകളജനിലന്റെ  സലലമടപച്ച്  നടപടനികേള

ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനിനച്ച്  സലലാം അനുവദനിചച്ച്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുലണങനിലലാം  അതച്ച്

ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുന്നതനിലള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; നഭാളനിതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് എലനങനിലലാം സഭാകങതനികേ തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  മൂന്നച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലാം  സലലമടപച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ഭൂമനി  കകേമഭാറഭാത്തതകേഭാരണലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലലന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് സലലമടപച്ച്  നടപടനികേള എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകേഭാകളജച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂമനി ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുന്നതനിനുലാം
സതന്വേര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായ
ഭൂമനി നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി. 90 വര്ഷകത്തക്കച്ച് ഇനകേല് ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്
കപ്രഭാജക്ടച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് എന്ന കേമ്പനനിക്കച്ച് പഭാടത്തനിനച്ച് നല്കേനിയ ഭൂമനിയനില്ലപടതഭാണച്ച്.
കകേഭാകളജനിനച്ച് ഭൂമനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി പതനിവച്ച്/ലലകേമഭാറ നടപടനികേളക്കുള, ഭൂമനി
സലാംബന്ധമഭായ കരഖകേള സഹനിതലാം ജനിലഭാ  കേളക്ടര് സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല
നന്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന ലഭാനഡച്ച് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരനി
ക്കുകേയഭാണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  നനിലവനില്  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.യനില്  നനിനലാം  ഇനകേല്
പഭാടത്തനിലനടത്തനിട്ടുള  ഭൂമനിയനിലല  പഭാടക്കരഭാര്  വനിലടഭാഴനിയുന്ന/ലലകേമഭാറുന്ന  മുറയച്ച്
മഭാത്രകമ പതനിവച്ച്/ഭൂമനി ലലകേമഭാറ നടപടനികേള സഭാദവമഭാകൂ.

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിലവനിലള പഭാടക്കരഭാര് റദ്ദേഭാക്കനി
ലഭനികക്കണതണച്ച്.

പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല വനികലജഭാഫതീസുകേള

270 (1354) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  കുന്നത്തുകേഭാല്,  ലവളറട,  കേതീഴഭാറൂര്,  പരശുവയല്
(പഭാറശ്ശേഭാല)  എന്നതീ  വനികലജഭാഫതീസുകേള  തകേര്ന  വതീഴഭാറഭായ  ലകേടനിടങ്ങളനില്
അപകേടകേരമഭായ  സനിതനിയനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ വനികലജഭാഫതീസുകേലള ആധുനനികേവത്കേരനിചച്ച് അടനിസഭാന,  പശ്ചഭാത്തല
സഇൗകേരവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  കുന്നത്തുകേഭാല്  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  റവനന്യൂ
വകുപനിലന്റെ പഴയ ലകേടനിടത്തനിലലാം,  ലവളറട,  കേതീഴഭാറൂര് വനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേള പഞഭായത്തുവകേ
ലകേടനിടത്തനിലലാം,  പരശുവയല് വനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലമഭാണച്ച്  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  വനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേലള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല്  13-ാം
പഞവതരപദതനിയനില് ഉളലപടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന.

കേഭാനസര് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച് ലപനഷന

271 (1355) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാനസര് കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്  റവനത  വകുപച്ച്  മുഖഭാനനിരലാം  നല്കുന്ന
ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  അനപതച്ച്  രൂപയനില്  കൂടതല്  വരുമഭാനലാം
പഭാടനില എന്നച്ച് അകപക്ഷഭാ കഫഭാമനില് കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ലപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് വരുമഭാനപരനിധനി പുതക്കനി നനിശ്ചയനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാനസര് കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്  റവനന്യൂ വകുപച്ച്  മുഖഭാനനിരലാം  നല്കുന്ന
ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  വരുമഭാന  പരനിധനി  പ്രതനിവര്ഷലാം  1,00,000
രൂപയഭാണച്ച്.   വരുമഭാനപരനിധനി പുതക്കുന്നത സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലകേലളഭാനലാം
തലന്ന നനിലവനിലനില.

ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കനില് ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസച്ച്

272 (1356) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തൃശൂര് ജനിലയനില് പുതതഭായനി ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസച്ച് അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള
പുതക്കഭാടച്ച്,  ലകേഭാടങ്ങല്ലൂര്,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  31  വനികലജുകേള
പ്രവര് ത്തന പരനിധനിയനിലള ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കനില് ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസച്ച് അനുവദനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി റവനന്യൂ ടവര് അനുവദനിച സഭാഹചേരവത്തനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ആര്.ഡനി.ഒ.
ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ചേഭാലക്കുടനി റവനന്യൂ ടവറനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് പുതതഭായനി  ആര്.ഡനി.ഒ.  ഓഫതീസച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലഭാനഡച്ച്  റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്
പരനികശഭാധനിചകശഷലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരളത്തനിലല റവനന്യൂ ഭൂമനി

273 (1357) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര ഏക്കര് റവനന്യൂ ഭൂമനിയുലണന്നച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനിലതനിരനിചച്ച് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  റവനന്യൂ  ഭൂമനി  കേകയറനിട്ടുലണന്നച്ച്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ജനിലതനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;

(സനി)  റവനന്യൂ ഭൂമനി കേകയറനിയതച്ച് തനിരനിചച്ച് പനിടനിയഭാന നഭാളനിതവലര എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  ഏറവലാം  കൂടതള  കേകയറലാം  നടന്നനിട്ടുള  ജനില  ഏതഭാലണനലാം  ഇവനിലട
ഏറവലാം കൂടതല് റവനന്യൂ ഭൂമനി കേകയറനിയതഭാലരനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

ഒറപഭാലലാം ടഇൗണനിലല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള

274 (1358) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ടഇൗണനിലല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചലതന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  ടഇൗണ  ബന്യൂടനിഫനികക്കഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഓടകേളുലാം,
ഫുട്പഭാത്തുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  എത്ര രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലഭാണച്ച്  ഭരണഭാനു
മതനിക്കഭായനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  ലറയനില്കവകസ്റ്റേഷലന്റെ  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ടഇൗണനിലല  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലസഷവല്
സര്ലവ സന്വേഭാഡച്ച് രൂപതീകേരനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം 52 കേകയറങ്ങള കേലണത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില് 29 എണ്ണലാം ഒഴനിപനിചനിട്ടുളതലാം, 16 കകേസുകേളനില്  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
കസ്റ്റേ ഉളതലാം മറ്റുളവയനില് നടപടനികേള തടരുകേയുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  ടഇൗണ  ബന്യൂടനിഫനികക്കഷനുകവണനി  24  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
എസ്റ്റേനികമറച്ച് ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഒറപഭാലലാം റയനില്ലവകസ്റ്റേഷന ബനി.എലാം.&ബനി.സനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളക്കഭായനി  120  ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റേനികമറച്ച്  2016-17  വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടത്തനി അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചലവങനിലലാം ആയതനിനച്ച് ഫണച്ച് ഒനലാം തലന്ന
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

മലാംഗലകശ്ശേരനി കതഭാടലാം നനിവഭാസനികേളക്കച്ച് പടയലാം

275 (1359) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  തഭാഴകക്കഭാടച്ച്  വനികലജനിലല  മലാംഗലകശ്ശേരനി  കതഭാടലാം
നനിവഭാസനികേളക്കച്ച് പടയലാം അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തഭാഴകക്കഭാടച്ച്  വനികലജനിലല  കചേനമലാംഗല്ലൂര്  കദശലത്ത റതീസര്കവ  91-ലല  18.12
ഏക്കറുലാം,  റതീസര്കവ  99-ലല  7.72  ഏക്കറുലാം  ഉളലപലട  25.84  ഏക്കര്  വനഭൂമനി
(മലാംഗലകശ്ശേരനി കതഭാടഭൂമനി) 1981-ല് പതനിചച്ച് നല്കേനിയ നടപടനി, 1980-ലല കഫഭാറസ്റ്റേച്ച്
കേണസര്കവഷന  ആക്ടനിലല  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചലകേഭാണച്ച്  റഗുലലലറസച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

കേര്ഷകേരുലട ഭൂനനികുതനി

276 (1360) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരഭാചണച്ച്,  കേഭാനലഭാടച്ച്,  ചേക്കനിടപഭാറ വനികലജുകേളനിലല ചേനില കേര്ഷകേരുലട
ഭൂനനികുതനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  മുഖവമനനി  3-8-2016-നച്ച്  വനിളനിച
കചേര്ത്ത ഉന്നതതല കയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ വനികലജുകേളനില്  1-1-1977-നുമുമ്പുള പരഭാതനിക്കഭാരഭായ എത്ര കേര്ഷകേരനില്

നനിനലാം നനികുതനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; ഇലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണമറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  3-8-2016-ലല കയഭാഗ തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരമുള കജഭായനിന്റെച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന

നടന്നനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണമറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമല്  പരഭാമര്ശനിച  വനികലജുകേളനിലല  ഭൂമനിയനില്  1-1-1977-നുമുമ്പുള

ലലകേവശക്കഭാരനില്നനിനലാം  നനികുതനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച.  ബഭാക്കനിയുള

ലലകേവശക്കഭാരുലട  ഭൂമനിയനില് വനലാം-റവനന്യൂ  വകുപ്പുകേളുലട  കജഭായനിന്റെച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന

3 മഭാസത്തനിനുളളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി അടനിയനര

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന ജനിലഭാ കേളക്ടര് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

(ബനി) ആരനില്നനിനലാം നനികുതനി  സന്വേതീകേരനിചനിടനില.  6-9-2016-നച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട

കചേമ്പറനില്  വച  കചേര്ന്ന  അവകലഭാകേനകയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  1991-ല്

തയഭാറഭാക്കനിയതലാം, ലറയ്ഞച്ച് ഓഫതീസര്, തഹസനില്ദഭാര്, റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര്

എന്നനിവര്  ഒപനിട  കഫഭാകടഭാ  പതനിച  കജഭായനിന്റെച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന  റനികക്കഭാര്ഡച്ച്

ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയച്ച് നനികുതനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നച്ച് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷണല്

കഫഭാറസ്റ്റേച്ച് ഓഫതീസര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച്

8-9-2016-നച്ച്  നനികുതനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  ബന്ധലപട  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാന  ലകേഭായനിലഭാണനി,  തഭാമരകശ്ശേരനി  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കച്ച്  ജനിലഭാ

കേളക്ടര് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്, കമല് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ലകേഭായനിലഭാണനി,  തഭാമരകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കുകേളുലട  പരനിധനിയനില്  കജഭായനിന്റെച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന

ലറക്കഭാര്ഡച്ച് ഹഭാജരഭാക്കനി ആരുലാം നനികുതനി അടവഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  വനലാം-റവനന്യൂ വകുപ്പുകേളുലട സലാംയുക്ത സര്കവ നടത്തുന്നതനിനു മുനപുള

പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ നടത്തനിവരുനണച്ച്.  സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന പ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ

ലറയ്ഞച്ച്  കഫഭാറസ്റ്റേച്ച്  ഓഫതീസര്,  തഹസനില്ദഭാര്,  റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര്

എന്നനിവര് ഒപനിട കജഭായനിന്റെച്ച് ലവരനിഫനികക്കഷന റനികപഭാര്ടച്ച് ഡനി.എഫച്ച്.ഒ. ഓഫതീസനില്

ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്,  കമല് വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  തടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി

തഹസനില്ദഭാര്, ഡനി.എഫച്ച്.ഒ., റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര് എന്നനിവലര ഉളലപടത്തനി

ഒരു കയഭാഗലാം കചേരുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ഡനിജനിറല് വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് മുകഖനയുള കസവനങ്ങള

277 (1361)    ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഡനിജനിറല് വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് നനിലവനിലകണഭാ; ഡനിജനിറല്
വനികലജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനവലാം ഘടനയുലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡനിജനിറല്  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  മുകഖന  ജനങ്ങളക്കച്ച്  എലനലഭാലാം
കസവനങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആദവഘടത്തനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര വനികലജുകേള ഡനിജനിറല് ആക്കനി
മഭാറ്റുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഡനിജറല് വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് വരുന്നകതഭാടകൂടനി സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങളനില് എലനലഭാലാം മഭാറങ്ങള ഉണഭാകുലാം എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഡനിജനിറല്  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്
റവനന്യൂ വകുപച്ച് ഡനിജനിലലറസച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്,  സലാംകയഭാജനിത
ഓണലലലന  കപഭാക്കുവരവച്ച്,  ഓണലലലന  ടഭാക്സച്ച്  കപയ്ലമന്റെച്ച്,  ഓണ  ലലലന
ആര്.ആര്.  എന്നതീ  പദതനികേള  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേള  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണച്ച്.

(ബനി-ഡനി) ഉദനിക്കുന്നനില.

പത്തനിയൂര് വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടത്തനില് സലപരനിമനിതനി

278 (1362) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് പത്തനിയൂര് വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ സല
പരനിമനിതനി വനികലജച്ച് ഓഫതീസനിലന്റെ സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്
നനിലവനിലള ലകേടനിടത്തനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  പുതനിയ ഒരു കബഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം

279 (1363) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം മണ്ണനിട്ടു നനികേത്തനിയ

സലത്തുനനിന്നച്ച്  റവനന്യൂ  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്  മണ്ണു  നതീക്കുകമ്പഭാള  അതനിനഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുലട  ലചേലവനിനത്തനില്  വരുന്ന  തകേ  നല്കുന്നതനിനച്ച്

പ്രകതവകേ ഫണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഈ  തകേ  റവനന്യൂ  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്  നല്കുന്നതച്ച്

എങ്ങനിലനയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പണത്തനിലന്റെ അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം പല റവനന്യൂ ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുലാം മണ്ണച്ച്

നതീക്കലാം ലചേയഭാതനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി പ്രകതവകേ ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ ഇനത്തനില് റവനന്യൂ റനിക്കവറനി പ്രകേഭാരലാം തകേ ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനില്

കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷലത്ത  തകേയുലട  കേണക്കച്ച്  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനധനികൃതമഭായനി  നനികേത്തനിയ  സലലാം  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനു

കവണ ലചേലവച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുള Miscellaneous (other charges) Head -ല്

നനിന ലചേലവഭാക്കുന്നതലാം  recoup  ലചേയ്യുകമ്പഭാള തനിരനിചച്ച്  അകത  Head-ല് തനിരനിചട

കക്കണതമഭാലണന്നച്ച്  സര്ക്കഭാര്  31-12-2010-ലല  50450/പനി1/2010/റവനന്യൂ  നമ്പര്

സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)   പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ)   ഇഇൗ  ഇനത്തനില്  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ജനിലയനിലലാം  തകേ

ഇഇൗടഭാക്കനിയനിടനില.
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വരളചലയ കനരനിടന്നതനിനച്ച് പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനലാം

280 (1364) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  വരളചലയ  കനരനിടഭാന  എലനഭാലക്ക
മുനകേരുതലകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുലാം  വരളച  കനരനിടന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
എനച്ച് തകേ ഇതനിനകേലാം അനുവദനിച എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ദരനനനിവഭാരണ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വരളച കനരനിടന്ന
തനിനഭായനി പ്രകതവകേലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വരളചഭാ ദരനിതഭാശന്വേഭാസത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കണലമന്നച്ച്
ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രസ്തുത കേത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളച  പ്രഖവഭാപനിചതനിനുകശഷലാം  31-10-2016-ലല
42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  26  ഇന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടവനിച.  ജനിലയനിലല വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനിലയുലട
ചുമതലയുള മനനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ഉകദവഭാഗസരുലാം ഉളലപടന്ന കയഭാഗങ്ങള ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ തലങ്ങളനില്
നടത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
കൂടകേയുലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ലചേയ.  വരളചയുലട കേഭാഠനിനവലാംമൂലലാം വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്
ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിലയനിരുത്തഭാന ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,
റവനന്യൂ വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,  ആഭവനര വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം,  വനലാം വകുപച്ച് ഉന്നത
ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുമുണഭായനി.
11-11-2016, 17-12-2016, 5-1-2017, 30-1-2017,  15-2-2017  എന്നതീ തതീയതനികേളനില്
ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലാം  31-1-2017-ല് ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം
ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസച്ച്  വഴനി  ജനിലകേളുലട
വരളചഭാ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
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നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  ദരനനനിവഭാരണ നനിയമലാം  2005  പ്രകേഭാരലാം ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ
അനനിയനനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലലാം വനിനനികയഭാഗനിച
ലകേഭാണ്ടുള  വവവസഭായങ്ങളക്കച്ച്  അവയുലട  നനിലവനിലള  വനിനനികയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത സന്വേകേഭാരവ  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  31-5-2017  വലര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേളനിലലാം ടഭാങര് മുഖഭാനനിരവലാം കുടനിലവളലാം
വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് വവക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭായനി ടഭാങ്കുകേളുലട കററച്ച് കകേഭാണടഭാക്ടച്ച് നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.
2 മഭാസലാം ലകേഭാണച്ച് കപഭാളനിമര് ടഭാങച്ച് നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാവന്ന 2000 മുതല്
10000  ലനിറര് വലര കശഷനിയുള  BIS  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുന്ന ടഭാങ്കുകേളുലട എണ്ണലാം
5000 മഭാത്രമഭായതനിനഭാല് വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള വഴനിയുള ജല വനിതരണത്തനിനു പുറകമ
GPS  ഘടനിപനിച  ടഭാങര്  കലഭാറനികേള  വഴനിയുലാം  കുടനിലവള  വനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. സലാംസഭാന ദരനനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി, ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി
ബസ്സുകേളനിലലാം സഭാമൂഹവ മഭാധവമങ്ങളനിലലാം കറഡനികയഭായനിലലാം  'ജലലത്ത ബഹുമഭാനനിക
വരളചലയ പ്രതനികരഭാധനിക'  എന്ന പരസവവഭാചേകേലാം ഉളലപടത്തനി ജലവനിനനികയഭാഗലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന പ്രചേരണലാം നടത്തനിവരുന.  ജനിലകേളനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച് വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുലാം
24  മണനികറുലാം  സജ്ജമഭായനിട്ടുള കേണകടഭാള റൂമുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  തകദ്ദേശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള കുടനിലവള ആവശവലാം വനിളനിചറനിയനിക്കുവഭാന
പ്രഭാപമഭായ രതീതനിയനില് ജനിലഭാ അടനിയനരഘട കേഭാരവ നനിര്വഹണ കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളച പ്രഖവഭാപനിച കശഷലാം വനിവനിധ ജനിലകേളക്കഭായനി
"2245-01-102-99-Drought  drinking  water  supply”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
29.5 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിലവള വനിതരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച.  "2245-01-101-99-
Drought-Supply  of  seeds,  fertilisers  &  agricultural  implements"  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് 13 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ജനില തനിരനിചച്ച് അനുവദനിച തകേ
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ദരനനനിവഭാരണ നനിയമത്തനില് വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി പ്രകതവകേ
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുവഭാന ആവശവലപടന്നനില. എന്നഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടവനിച
വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ മഭാനന്വേലനില് സലാംസഭാന ദരനിതഭാശന്വേഭാസ കേമ്മേതീഷണറുലട (റവനന്യൂ
വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലട)  കനരനിട്ടുള നനിയനണത്തനില് വരളചഭാ നനിരതീക്ഷണ ലസല്
(State  Drought  Monitoring  Cell)  സഭാപനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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സലാംസഭാന  അടനിയനരഘട  കേഭാരവനനിര്വഹണ  കകേന്ദ്രലത്ത  സലാംസഭാന  വരളച
നനിരതീക്ഷണ  ലസല്  ആയനി  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  സൂചേനികേകേലള  അടനിസഭാനലപടത്തനി
ഒകക്ടഭാബര് മഭാസത്തനില് ആദവഘടമഭായനി വരളചഭാ സഭാധവത അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തച്ച്
വരളച  പ്രഖവഭാപനലാം  ആവശവമഭാകണഭാ,  എലനലഭാലാം  പ്രതനികേരണ  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കണലാം എന്നതീ കേഭാരവങ്ങള സലാംസഭാന ദരനിതഭാശന്വേഭാസ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേകയണതച്ച്  പ്രസ്തുത  ലസലനിലന്റെ  ചുമതലയഭാണച്ച്.  വരളച  പ്രഖവഭാപനിചഭാല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതലാം ഇഇൗ ലസലനിലന്റെ
ചുമതലയഭാണച്ച്.  കകേരള സലാംസഭാന ദരനനനിവഭാരണ പഭാനനില് വരളചയുലട തയഭാലറടപച്ച്-
പ്രതനികരഭാധ നടപടനികേളുലട കനഭാഡല് വകുപച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുലാം, പ്രതനികേരണ-പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേളുലട  കനഭാഡല്  വകുപച്ച്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുലാം  ആയനിരനിക്കുലമനലാം
നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പ്രഭാപനിക്കതതീതമഭായനി വരളചഭാ സഭാഹചേരവലാം രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം
എന്ന  വനിലയനിരുത്തലനില്  കകേന്ദ്ര  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  വരളചയച്ച്
അധനികേ സഹഭായലാം ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം നല്കുവഭാന  22-2-2017-ല്
കചേര്ന്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിച.  991  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  അധനികേ  സഹഭായമഭായനി
ആവശവലപടന്നതച്ച്.  ഏറവലാം ഉചേനിതമഭായ സമയത്തച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ചേതീകമനനിയനില് ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെച്ച്

281 (1365) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി പഞഭായത്തനിനച്ച് ചേതീകമനനിയനില്
ബസച്ച്  സ്റ്റേഭാനഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപട
നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സലലാം ലഭവമഭാക്കഭാന എകപഭാള കേഴനിയുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവത്തനില്
പരനികശഭാധനിച വരുന.

പയന്നൂര് തഭാലൂക്കച്ച് രൂപതീകേരണലാം

282 (1366) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  രൂപതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിച ഫയല് നനിലവനില് ഏതച്ച് വകുപനിലഭാണുളതച്ച്;
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(ബനി)  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്

ഇതവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പയന്നൂര് തഭാലൂക്കച്ച് എന്നച്ച് യഭാഥഭാര്തവമഭാകുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  രൂപതീകേരണലാം

സലാംബന്ധനിച ഫയല് റവനന്യൂ (എഫച്ച്) വകുപനിലഭാണുളതച്ച്.

(ബനി&സനി) പയന്നന്നൂര് തഭാലൂക്കച്ച് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ആയതനിലനഭാപലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏലതങനിലലാം ജനിലകേളനില്

പുതതഭായനി  തഭാലൂക്കച്ച്/കബഭാക്കച്ച്  രൂപതീകേരനികക്കണതകണഭാലയനലാം  ഏലതങനിലലാം

തഭാലൂക്കനിലന്റെ/കബഭാക്കനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയനികക്കണതകണഭാലയനലാം

പരനികശഭാധനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേഭാന ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാകരഭാടച്ച്  ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ടനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  പരനികശഭാധനിച  കശഷലാം  പുതനിയ  കബഭാക്കച്ച്/തഭാലൂക്കച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന

കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് ആവശവങ്ങളക്കുലാം ലപഭാത സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുമുള 

ഭൂമനി ഏലറടക്കല്

283 (1367) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദള :

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള :

ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .   പനി. :

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2013-ലല കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില് സര്ക്കഭാര്  ആവശവങ്ങളക്കുലാം

ലപഭാത സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുമുളള ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നയത്തനില് എലനഭാലക്ക മഭാറങ്ങള

വരുത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാത  പഠനലാം  നടത്തഭാന  എലനഭാലക്ക

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന കേഭാലങ്ങളനില് ഭൂമനി  ഏലറടത്തകപഭാള ഭവനരഹനിതരഭായനിത്തതീര്ന്നവരുലട

പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  അപ്രകേഭാരലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കലപടഭാത്തവലര

സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ കകേന്ദ്ര സലലമടപച്ച് നനിയമലാം LARR ആക്ടച്ച് 2013-ലന്റെ ലവളനിചത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  ആവശവങ്ങളക്കുലാം  ലപഭാതസലാംരഭങ്ങളക്കുമുള  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നയലാം
G.O.(Ms) 485/15/RD Dated 23-9-2015 ആയനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പുതനിയ സലലമടപച്ച് നനിയമത്തനില് അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹനികേ
ആഘഭാത  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  200 ആര്-നച്ച്  തഭാലഴയുള  ഭൂമനികയലറടക്കല്
കകേസുകേളനില് ജനിലഭാതലത്തനില് ഏജനസനികേലള/വവക്തനികേലള ലതരലഞടക്കുന്നതനിനച്ച്
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര അധനികേഭാരലപടത്തുകേയുലാം  200  ആര്-നച്ച് മുകേളനിലള ഭൂമനികയലറടക്കല്
കകേസുകേളനില് സലാംസഭാനതലത്തനില് ഏജനസനികേലള/വവക്തനികേലള എലാംപഭാനല്ലമനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുമുണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.

 സഭാമൂഹവകസവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള 
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനികേള

284 (1368) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധതരലാം  സഭാമൂഹവകസവന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായകേമഭായനി
ടസ്റ്റുകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേളക്കുലാം വവവസകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി
പഭാടത്തനികനഭാ പതനികചഭാ നല്കേനിയനിട്ടുളള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനികേളനില് വവവസഭാ ലലാംഘനലാം
ഉണഭാകുനകണഭാ എന പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാണച്ച് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധനഭാ ഫലമഭായനി സന്വേഭാതനവഭാനനരലാം
ജനകേതീയ  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനികനഭാ  പതനികചഭാ  നല്കേനിയ  ഭൂമനികേളനില്  വവവസഭാ
ലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തനിയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാത  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  മതനിയഭായത്ര  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ലഭവമലഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില് പഭാട ഭൂമനി പതനിവച്ച് വവവസഭാ ലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
അത്തരലാം ഭൂമനി തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദവഭാഗസരുലാം ജന പ്രതനിനനിധനികേളുലാം നനിയമജരുലാം
അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ഉന്നത  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി)  പഭാടഭൂമനി പതനിവച്ച് വവവസഭാ ലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം അതത

ഭൂമനി  തനിരനിച  പനിടനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഓകരഭാ  കകേസ്സുലാം  പ്രകതവകേലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്

സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി റവനന്യൂ പ്രനിനസനിപല് ലസക്രടറനി, നനിയമ വകുപ്പു ലസക്രടറനി, ലഭാന്റെച്ച്

റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര്,  കജഭായനിന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷണര്,  ലഭാന്റെച്ച് റവനന്യൂ എന്നനിവലര  ഉളലപടത്തനി

18-2-2017-ലല സ.ഉ. (Ms) നമ്പര് 55/2017/RD നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

കേനിഴകക്കകകേഭാട ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടച്ച് കചേര്നള അനധനികൃത കേകയറലാം

285 (1369) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തലസഭാന നഗരനിയനിലല കേനിഴകക്കകകേഭാട ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടച്ച് കചേര്നള

അനധനികൃത കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് കകേഭാടതനിയുലട കസ്റ്റേ എലനങനിലലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഒഴനിപനിക്കല്  നടപടനിക്കച്ച്  കകേഭാടതനി  കേഭാലപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് അതനിനപ്രകേഭാരലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേകയറക്കഭാര്ക്കച്ച്  സഹഭായകേമഭായ  രതീതനിയനിൽ  പ്രവർത്തനിച  റവനന്യൂ

വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള

കേഭാരണലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിഴകക്കകകേഭാട കറഭാഡു വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയ മനനിതല

കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  കസ്റ്റേ നനിലവനിലനില.

(സനി) കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചനിയനിചനിടനില.

(ഡനി)  കേകയറക്കഭാര്ക്കച്ച്  സഹഭായകേമഭായ  രതീതനിയനില്  ഏലതങനിലലാം  റവനന്യൂ

ഉകദവഭാഗസര് പ്രവര്ത്തനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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അഡന്വേഭാനസ്ഡച്ച് ലതീഗല് സ്റ്റേഡതീസനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

286 (1370) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗവലണ്മെന്റെച്ച്  ലസക്രകടറനിയറനിനച്ച്  സമതീപലാം  പുന്നന  കറഭാഡനിലന്റെ  വശത്തച്ച്

അഡന്വേഭാനസ്ഡച്ച് ലതീഗല് സ്റ്റേഡതീസനിലനന്ന കപരനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് കകേമഭാറ ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഭൂമനി ഇകപഭാള ആരുലട കപരനിലലാം കകേവശത്തനിലമഭാണച്ച്;

(സനി)  കകേമഭാറുകമ്പഭാഴുള  വവവസകേളനില്  ഏലതങനിലലാം  പനിന്നതീടച്ച്  ലലാംഘനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ഏലതഭാലക്ക വവവസകേളഭാണച്ച് ലലാംഘനിക്കലപടലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വവവസഭാ ലലാംഘനമുണഭായനിട്ടുലണങനില് ഭൂമനി  തനിരനിലചടക്കഭാന നടപടനി

സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ലലകേമഭാറനിയനിടനില.

(ബനി)  റനിക്കഭാര്ഡുകേള പ്രകേഭാരലാം ലഭാ അക്കഭാദമനി ലസക്രടറനി ശതീ.  നഭാരഭായണന

നഭായരുലട കപരനിലലാം ലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട ലലകേവശത്തനിലമഭാണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  ബഭാധകേമല.

വഴനിയനിലഭാലത പതനിച കേനിടനിയ ഭൂമനി

287 (1371) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  മഭാവര്  അലാംശലാം  കദശത്തച്ച്  റതീ  സര്കവ  നമ്പര്

105/1-ല്ലപട മനിചഭൂമനി പതനിച കേനിടനിയ 20 കപര്ക്കച്ച് പ്രസ്തുത സലകത്തക്കച്ച് വഴനിയനിലഭാത്തത

കേഭാരണലാം വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നനില എനളതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ഏലതങനിലലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തു  നടപടനിയഭാണച്ച്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച്

വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം  20

കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് നല്കേനിയ കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനില് മഭാവര് വനികലജനില് റതീസര്കവ

105/1-ല്ലപട  ഭൂമനിയനികലക്കച്ച്  വഴനിയനിലഭാത്തതകേഭാരണലാം  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുന്നനിലലന്ന ആകക്ഷപലാം ഉണഭായനിരുന.  അനന്വേഷണത്തനില് സമതീപത്തുള

പഭാട ഭൂമനിയനില് കൂടനി മഭാത്രകമ ടനി കപഭാട്ടുകേളനില് പ്രകവശനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂലവന്നച്ച്

കബഭാധവലപട്ടു.  വഴനിക്കുകവണനി പഭാടഭൂമനി ഏലറടക്കുകേയുലാം പകേരലാം തലവ വനിസതീര്ണ്ണലാം

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി വനിട്ടു ലകേഭാടക്കുന്നതമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്. റനികപഭാര്ടച്ച് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണച്ച്.

ചേനപറമ്പച്ച് ഭൂമനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

288 (1372) ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ഇടലക്കഭാചനി വനികലജനില് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴനിലള

പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗവ  കകേന്ദ്രവലാം  ആയുര്കവദ  ഡനിലസനസറനിയുലാം  അങണവഭാടനിയുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചേനപറമ്പച്ച്  എന്നറനിയലപടനിരുന്ന  ഭൂമനിയുലട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

ആരുലട കപരനിലഭാണച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇടലക്കഭാചനി വനികലജച്ച് സര്കവ നമ്പര് 1616-ല്ലപട  12.14  ആര് (30,000  ലസന്റെച്ച്  )

ഭൂമനി ബനി.റനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ചേന സലലാം നനിലവനില് റവനന്യൂ വകുപനിലന്റെ

അധതീനതയനിലളതഭാണച്ച്.

കേടപഭാറയനില് ആദനിവഭാസനികേളക്കുള ഭൂമനി വനിതരണലാം

289 (1373) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡത്തനിലല മലകയഭാര പ്രകദശമഭായ കേടപഭാറയനില്

ആദനിവഭാസനികേളക്കുള ഭൂമനി വനിതരണലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  കനതൃതന്വേത്തനിലള  ബന്ധലപട  സമനിതനി  സര്കവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  വനിതരണത്തനിനച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഭൂമനിയനില്  വനലാം  വകുപച്ച്  പുതനിയ
അവകേഭാശവഭാദലാം  ഉന്നയനിചതച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  അര്ഹരഭായ  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  എത്ര
നഭാളുകേൾക്കുകശഷലാം ഭൂമനി നലഭാനഭാകുലമന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  കസ്റ്റേറച്ച്  ലലവല്  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചേര്ച
ലചേയ്യുകേയുലാം,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനികയഭാടകൂടനി,  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
വനിതരണത്തനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള നനിക്ഷനിപ വനഭൂമനിയനില് ടനിയഭാളുകേലള പുനരധനിവസനി
പനിക്കഭാലമന്ന വനലാം വകുപനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള നനിക്ഷനിപ വനഭൂമനി ഏലതന്നച്ച്
വനലാം വകുപച്ച് വവക്തമഭാക്കുന്ന മുറയച്ച് അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

ലലകേവശകരഖയച്ച് പകേരലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി

290 (1374) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പുറകമ്പഭാക്കു ഭൂമനിയനില് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിച
വരുന്നവര്ക്കച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
തന്വേരനിതലപടത്തുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആദനിവഭാസനികേളുലട ഭൂമനിയച്ച് നല്കുന്ന കകേവശകരഖയച്ച്
പകേരലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-8-1971-നച്ച്   മുനപച്ച്  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനിയനില്  തഭാമസനിച വരുന്നവര്ക്കച്ച്
ലലകേവശഭൂമനി പതനിച ലഭനിക്കുന്നതനിനുള അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  1964-ലല
കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവച്ച്  ചേടപ്രകേഭാരവലാം,  1995-ലല  മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  ഭൂമനി
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പതനിവച്ച്  ചേടപ്രകേഭാരവലാം  നനിയമങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഭൂമനി  പതനിച  നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.  കൂടഭാലത വനികലജച്ച് കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം പുഴ, നദനി, കതഭാടച്ച്,
കേഭായല്,  ചേഭാനല്,  കറഭാഡച്ച് പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ലലകേവശ കരഖ
നല്കുനണച്ച്. CRZ  പരനിധനിയനില് വരുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് പടയങ്ങള അനുവദനിക്കു
ന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ആവശവമഭാണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനിലല നനിയമങ്ങളുലടയുലാം ചേടങ്ങളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് പടയലാം
നല്കേഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലാം, മറ്റു പരമ്പരഭാഗത കഗഭാത്രവഭാസനികേളുലാം ആയ (വനഭാവകേഭാശലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കല് ചേടങ്ങള  2008  പ്രകേഭാരലാം)  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ലലകേവശ കരഖയഭാണച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്. ലലകേവശകരഖയച്ച് പകേരലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
രൂപലാം  ലകേഭാടത്തനിട്ടുള  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം   2006-ലലാം  അനുബന്ധ  ചേടത്തനിലലാം
കഭദഗതനി വരുത്തഭാത്തനിടകത്തഭാളലാം സഭാധവമലഭാത്തതഭാണച്ച്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനില് ഓഫതീസുകേള

291 (1375) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ പഴയ ബസച്ച് സ്റ്റേഭാന്റെനിലള മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനില് ഓകരഭാ
നനിലയനിലലാം ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച് എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലകേടനിടത്തനില്  ലനിഫച്ച്  ഇലഭാത്തതകേഭാരണലാം  മൂന്നഭാലാം  നനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ജുഡതീഷവല് ഫസ്റ്റേച്ച് കഭാസച്ച് മജനികസ്ട്രേറച്ച് കകേഭാടതനിയനിലടക്കലാം നനിരവധനി
ഓഫതീസുകേളനില്  എത്തനികചരുന്ന  കരഭാഗനികേളുലാം,  വൃദരുലാം,  വനികേലഭാലാംഗരുലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട ലനിഫച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ അടനിയനര നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)     ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനില് ലനിഫച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
അടനിയനര നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ലകേടനിടങ്ങള കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള എഞനിനതീയറുലട 

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

292 (1376) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേടനിടങ്ങള കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അവയുലട മൂലവലാം കേഭാണനിചലകേഭാണച്ച്

എഞനിനതീയറുലട സർടനിഫനിക്കറച്ച്  കൂടനി  സബ്ബച്ച് രജനിസ്റ്റേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില് ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നച്ച്

വസ്തു രജനികസ്ട്രേഷന  നനിയമത്തനില് പുതനിയ വവവസ ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള സഭാഹചേരവത്തനില്,

ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് എഞനിനതീയര് നനിശ്ചയനിച വനില ആധഭാരത്തനില് കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുള

ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലകേടനിടങ്ങള കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള മലറഭാരു എഞനിനതീയറുലട

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് കൂടനി ആവശവമുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വവക്തത  വരുത്തണലമന്നച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്

കബഭാര്ഡച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രസ്തുത കേത്തനിനകമല്

എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിടനിലലങനിൽ  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എകപഭാള  വവക്തത

നല്കുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  19-7-2016-ലല  G.O.(P)73/2016/TD  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം

തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപനിലല  അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര് പരനികശഭാധനിചച്ച്  വനിലനനിര്ണ്ണയലാം

നടത്തനിയകശഷലാം മഭാത്രകമ ഫഭാറ്റുകേള രജനിസ്റ്റേര് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  എന്നഭാല്

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  റൂളസച്ച് പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

നടത്തുകേയുലാം വനിലനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനി അകലഭാടച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുള ഫഭാറ്റുകേള

വതീണ്ടുലാം തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപനിലല അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര് പരനികശഭാധനിചച്ച്

വനില  സഭാക്ഷവലപടകത്തണ  ആവശവമനിലഭാലയനലാം  ടനി  ഉത്തരവനില്നനിനലാം  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന  ഒഴനിവഭാക്കണലമനലാം  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്  ലസക്രടറനിയുലട അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ

സലാംബന്ധനിച  ഫയല്  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ   അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുന്നതനിനഭായനി  ടനി

വകുപനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത അഭനിപ്രഭായലാം ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച് ടനി ഫയലനികന്മല്

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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വവഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

293 (1377) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തൃപ്പൂണനിത്തുറ സ്റ്റേഭാറന്യൂ ജലാംഗ്ഷന  ആശുപത്രനി
കറഭാഡനില് 8-8-2013-ല് എത്ര കേടകേള ലപഭാളനിച മഭാറ്റുകേയുണഭായനി എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കേടകേളനിലല വവഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട കനതൃതന്വേത്തനില് കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം അവര്ക്കച്ച് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുലമന്നച്ച് ഉറപച്ച് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിരുകന്നഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഏലതങനിലലാം  ഫയല് റവനന്യൂ  വകുപനില്  നനിലവനിലകണഭാ
എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത വവഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്
സമയബന്ധനിത നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   8 കേടകേള.

(ബനി) കേടകേളനിലല വവഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട കനതൃതന്വേത്തനില് ലഭാന്റെച്ച് വഭാലത നനിശ്ചയനിലചങനിലലാം അകലനലമന്റെച്ച് ഒരനിക്കല്കടനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   ഉണച്ച്.

(ഡനി)   ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ടനി  പദതനിക്കച്ച്
പുതനിയ എല്. എ. ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.

മുഖവമനനിയുലട ദരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനി

294 (1378) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം തൃശൂര് ജനിലയനിലല തലപനിളനി
തഭാലൂക്കച്ച് കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മുഖവമനനിയുലട ദരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനി
മുകഖന  ഇകതവലര  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായവലാം  അപകേടമരണ
ധനസഹഭായവലാം  അനുവദനിച  നലനിയനിട്ടുലണന്നതനിലന്റെയുലാം  ഇതച്ച്  ആലകേ  എത്ര രൂപ
വരുലമന്നതനിലന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ദരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിലന്റെ  മണ്ഡലലാം
തനിരനിചള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.
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റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

295 (1379) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര വനികലജനില്  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള ഇതനിനകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി എത്ര വനികലജുകേളനില് റതീ-സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇത സലാംബന്ധമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  വനികലജുകേളനിലലാം  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള
എന്നകത്തക്കച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നഭാണച്ച്  കേരുതന്നതച്ച്;  ആയതനികലക്കഭായനി
ഇതനികനഭാടകേലാം കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   884 വനികലജുകേള.

(ബനി)   780 വനികലജുകേള.

(സനി)    അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  24-1-2017-ലല  ജനി.ഒ  (എലാംഎസച്ച്)  നമ്പര്  28/2017/റവനത  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച് റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനനഃസഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  റതീസര്കവ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സയമബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമുള കേര്മ്മേ
പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയുലാം  യഥഭാസമയലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയുലാം  സര്കവ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച വരുന.

 ഏറനഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസനിലലയുലാം നനിലമ്പുര് വനികലജച്ച്
ഓഫതീസനിലലയുലാം പ്രശങ്ങള

296 (1380) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല നനിലമ്പൂര് വനികലജച്ച് ഓഫതീസനില് ആവശവത്തനിനച്ച്
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ലപഭാതജനലാം  ബുദനിമുടച്ച്  അനുഭവനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  ഓഫതീസനില്  നനിന്നച്ച്  റതീ-സര്കവ  ഫയലകേള
കേഭാണഭാതഭായതഭായുലാം ഫയലകേളനില് നടപടനി കവകുന്നതഭായുലാം രണച്ച് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി
നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത ഫയലകേള ഉളതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇക്കഭാരവങ്ങളനില് ആവശവമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര് വനികലജച്ച്  ഓഫതീസനില് നനിലവനില് തസനികേകേലളഭാനലാം ഒഴനിഞ
കേനിടക്കുന്നനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കഭാരവത്തനില് അടനിയനര നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച
വരുന.

പടയലാം നല്കുവഭാന നടപടനി

297 (1381) ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില്  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ആളുകേൾക്കച്ച്  പടയലാം
നല്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചലതനലാം ഇലലങനില് ആവശവമഭായ
നടപടനി ഉടന സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില്  1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവച്ച് ചേടങ്ങളുലാം മറച്ച്
ബന്ധലപട  ചേടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരമുള  പതനിവച്ച്  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ബന്ധലപട റവനന്യൂ ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതലാം,  ഭൂമനി  പതനിവച്ച്  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വരുന്ന മുറയച്ച്  ടനി
പടയ നടപടനികേള തന്വേരനിതലപടത്തുന്നതമഭാണച്ച്.

ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ സര്കവ ഓഫതീസനിലല പരഭാതനികേളനില് തതീര്പച്ച് 
കേല്പനിക്കുന്നതനിലള കേഭാലതഭാമസലാം

298 (1382) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ സര്കവ ഓഫതീസനില് ലപഭാതജനങ്ങളുലട പരഭാതനികേളനില്
തതീര്പച്ച് കേല്പനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
 799/2019
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(ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല സര്കവ സലാംബന്ധനിചച്ച് ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ സര്കവ
ഓഫതീസനില് എത്ര അകപക്ഷകേള പരനിഹരനിയഭാലതയുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  സര്കവ ഓഫതീസനില്നനിനലാം  അനനര  നടപടനിയഭായനി
ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലള  അകപക്ഷകേളനില്  കവഗത്തനില്  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കുവഭാനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  സര്കവ  ഓഫതീസനില്  നനിനമുള  LRM  (1)  3699/15-ാാാ
നമ്പര് സകരഭാജനിനനിയമ്മേ,  ചേക്കഭാകലത്തച്ച് കമലകത്തതനില്,  ലപണ്ണുക്കര-യുലട അകപക്ഷയനില്
അനനര നടപടനി കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  സര്കവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  44  ഫയലകേള
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാനുണച്ച്.

(സനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  സര്കവ  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  അനനര
നടപടനിക്കഭായനി ജനിലഭാ ഓഫതീസനിലള അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(ഡനി) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവ ഓഫതീസനില് നനിനമുള LRM(1) 3699/15-നമ്പര്
സകരഭാജനിനനിയമ്മേ,  ചേക്കഭാകലത്തച്ച്  കമലകത്തതനില്,  ലപണ്ണുക്കര-യുലട  എല്.ആര്.എലാം.
അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരമുള  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന  ലറക്കഭാര്ഡുകേള  20-2-2017-ല്  ജനിലഭാ
സര്കവ  സൂപ്രണച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതലാം  തടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  ലചേങ്ങന്നൂര്
തഭാലൂക്കനിലല  ഓഫതീസനികലയച്ച്  അയചലകേഭാടത്തനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.   തടര്  നടപടനികേള
തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസനില് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലഭാനഡച്ച് ലറകക്കഭാര്ഡ്സച്ച് ഡനിജനികറസച്ച് ലചേയ്യുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള

299 (1383) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലഭാനഡച്ച്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സച്ച്  ഡനിജനിറലലലസച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏലതഭാലക്ക തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല അഞച്ച് തഭാലൂക്കുകേളനിലല (ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി, കകേഭാടയലാം,
കേഭാഞനിരപളനി, മതീനചനില്, കവക്കലാം) വനികലജുകേളനില് അടനിസഭാന ഭൂവനിവരങ്ങളഭായ
(Textual  Data)  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി  രജനിസ്റ്റേര്  (BTR),  തണകപര്  രജനിസ്റ്റേര്
(TPR) എന്നനിവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഡനിജനികറസച്ച് ലചേയ കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  വനികലജുകേളനിലല അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി രജനിസ്റ്റേര് ഡനിജനികറസച്ച് ലചേയ്തച്ച്

ഓണകലന കസവനങ്ങളഭായ  ഇ-കപഭാക്കുവരവലാം  റവനത  ഇ-ലപയ്മനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്

പദതനിയുലട ആദവഘടലാം. തടര്നള ഘടത്തനില് ഭൂമനിയുലട ജനി.ഐ.എസച്ച്. അധനിഷനിതമഭായ

ലസചലാം  ലഭാനഡച്ച്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഡനിജനികറസച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണച്ച്

ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളതച്ച്.  കരഖകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഡനിജനികറസച്ച് ലചേയ്തതനിനുകശഷലാം ഭൂ സലാംബന്ധമഭായ

മറ്റു  കസവനങ്ങളുലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  ഓണകലനഭായനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്

ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളതച്ച്.  ഭൂകരഖഭാ കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരണത്തനിനഭായുള റവനത വകുപനിലന്റെ ഓണകലന

കസഭാഫച്ച് ലവയറഭായ ലറലനിസുലാം  (Revenue Land Information System)  ഭൂ രജനികസ്ട്രേഷനു

കവണനി രജനികസ്ട്രേഷന വകുപച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഓപണ കപള (Open Pearl) എന്ന

കസഭാഫച്ച് ലവയറുലാം ലവബ്സര്വതീസച്ച് മുകഖന സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണഭാണച്ച് ഭൂ സലാംബന്ധമഭായ

കസവനങ്ങള നനിലവനില് നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.

കേടലണനി ചേഭാലനിയലാം കറഭാഡനിനച്ച് ഇരുവശവലാം റവനത ഭൂമനി കേകയറലാം

300 (1384) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേടലണനി  ചേഭാലനിയലാം  കറഭാഡനില്  കറഭാഡനിനച്ച്  ഇരുവശവലാം  റവനന്യൂ  ഭൂമനി

സന്വേകേഭാരവ വവക്തനികേള കേകയറനിയ കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഏകേകദശലാം 20-ലധനികേലാം സര്കവ ഭൂമനിയനില് കേകയറലാം ഉളതഭായനി വനികലജച്ച്

ഓഫതീസര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്ത കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സര്കവ നടത്തനി ഭൂമനി തനിരനിച പനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേടലണനി-ചേഭാലനിയലാം കറഭാഡനില് കറഭാഡനിനച്ച് ഇരുവശവലാം റവനന്യൂ ഭൂമനി അല

മറനിചച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡച്ച് പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനിയഭാണച്ച് നനിലവനിലളതച്ച്.  ടനി ഭൂമനിയനില്

കേകയറലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഥമദൃഷ്ടവഭാ  കേലണത്തനിയ  കേകയറലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്

വവക്തത  വരുത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്കവ  നടത്തഭാനുലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുലാം

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.
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റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

301 (1385) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഏലതഭാലക്ക  വനികലജുകേളനില്  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റതീ-സര്കവയര്മഭാരുലട കുറവച്ച് നനികേത്തഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  റതീ-സര്കവ  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അദഭാലത്തുകേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേയുള  1664  വനികലജുകേളനില്  884  വനികലജുകേളുലട
റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനത ഭരണത്തനിനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
വനികലജുകേളുലട കപരുവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*

(ബനി)  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതമൂലലാം പുതനിയ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കഭാലത നനിലവനിലള സര്കവയര്മഭാരുലട കസവനലാം പ്രകയഭാജനലപടത്തനി റതീസര്കവ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  31-5-2010-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാംഎസച്ച്)  200/10/റവനത
പ്രകേഭാരലാം  റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റവനന്യൂ ഭരണത്തനിനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുള വനികലജുകേളനില്
റതീ-സര്കവ സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആരലാംഭനിച എലഭാ അദഭാലത്തുകേളുലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനി അതഭാത വനികലജുകേളനിലല  പരഭാതനികേളനികന്മല് നടപടനി  സന്വേതീകേരനികക്കണ
ചുമതല ബന്ധലപട തഭാലൂക്കച്ച് അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില     

തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കനിലല റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

302 (1386) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കനിലല റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കനില് റതീ-സര്കവ കജഭാലനികേള ഇതവലര

ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

ആവശവമുള കേര്മ്മേപദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയുലാം യഥഭാസമയലാം പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയുലാം

സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന.

പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ സര്ലവ നടപടനികേള

303 (1387) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാന ജനിലയനിലല പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ സര്കവ നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്കവയനില്  കേകയറങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ

വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേലണത്തനിയ  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ  സര്കവ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  2017

ജനുവരനി 31 വലര നടന്നനിട്ടുള സര്കവ സലാംബന്ധനിച പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കേടകേലാംപളനി വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി  4.9496 കേനി.മതീ.

2. മുടത്തറ വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി 6.075 കേനി. മതീ.

3. കപട വനികലജച്ച് ഇരുവശവലാം കൂടനി 3.20 കേനി.മതീ.

(ബനി)    ഇതവലര 312 കേകയറങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേകയറക്കഭാര്  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭാകണഭാലയനള അകനന്വേഷണലാം

വനികലജഭാഫതീസര് മുഖഭാനരലാം നടന വരുന.  ആയതനിനുകശഷലാം ഉചേനിതമഭായ തടര്

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുള തതീരുമഭാനലാം

304 (1388) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  റതീ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

നനിലവനില്  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  തസനികേകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തനിരുവനനപുരലാം,

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലകേളനില്  ലഡപന്യൂടനി   ഡയറക്ടര്  തസനികേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  24-1-2017-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്) നമ്പര് 28/2017/റവനത പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

റതീ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിചവരുന.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  10  വനികലജുകേളുലട

റതീസര്കവ ആധുനനികേ സര്കവ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ജനി.പനി.എസച്ച്. (കഗഭാബല് ലപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച്

സനിസ്റ്റേലാം), ഇ.റനി.എസച്ച്. (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കടഭാടല് കസ്റ്റേഷന) എന്നനിവയുലട സഹഭായകത്തഭാലട

കുറമറരതീതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)    ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.     

രഭാജമഭാണനികേവലാം കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടച്ച്

305 (1389) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബനിടതീഷച്ച്  കേമ്പനനികേളുലട  കതഭാടങ്ങള സന്വേഭാതനവഭാനനരലാം അനധനികൃതമഭായനി

കകേവശലപടത്തനിയ പുതനിയ കേമ്പനനികേളുലടയുലാം,  ബന്ധലപട കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം വനിവരങ്ങള

കശഖരനിക്കഭാന  നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദവഭാഗസന  രഭാജമഭാണനികേവലാം

റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) എരുകമലനിക്കടത്ത ലചേറുവളനി എകസ്റ്റേറനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ഏലതങനിലലാം
ബനിടതീഷച്ച് കേമ്പനനിയുലട കകേവശത്തനിലഭായനിരുകന്നഭാ എനലാം എങനില് സന്വേഭാതനവഭാനനരലാം
അതനിലന്റെ കകേവശക്കഭാര് ആരഭായനിരുന എനലാം ഇകപഭാള ആരുലട കകേവശമഭാലണനലാം
ഈ കകേമഭാറങ്ങള നനിയമഭാനുസൃതമഭായനിരുകന്നഭാ എനമുള കേഭാരവങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സന്വേഭാതനവത്തനിനുമുമ്പച്ച്  വനികദശ  കേമ്പനനികേളുലട  കകേവശമനിരുന്നതലാം
സന്വേഭാതനവഭാനനരലാം  ഇനവ  ഇനഡനിലപനഡനസച്ച്  ആക്ടനിലല  വവവസപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  അവകേഭാശലപടതമഭായ  കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം  വസ്തുവകേകേളുലടയുലാം
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പ്രസ്തുത കരഖകേള എവനിലട ലഭവമഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ കേമ്പനനികേളുലാം വവക്തനികേളുലാം അനധനികൃതമഭായനി കകേവശലാം വയ്ക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  തനിരനിലചടക്കുന്നതനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിച  കസ്റ്റേറച്ച്  ലസഷവല്
ഓഫതീസര് & കേളക്ടര് ശതീ. രഭാജമഭാണനികേവലാം ഐ.എ.എസച്ച്. 4-6-2016, 24-9-2016
തതീയതനികേളനില്  രണ്ടു  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവയുലട
പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ലസറനില്ലമന്റെച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലല ലചേറുവളനി എകസ്റ്റേറച്ച് സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്  ഏലറടക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച
ലസഷവല് ഓഫതീസര് 28-5-2015-ല് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി ഉത്തരവനിലല
കേലണത്തലകേള  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  കേമ്പനനികേള   മുമ്പച്ച്
കനടനിയ കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേളനില് തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതനിനഭായനി കകേസ്സുകേള നനിലവനില്
ഡനിവനിഷന ബഞനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ലസഷവല് ഓഫതീസറുലട  ഉത്തരവകേളുലട
തല്സനിതനി  തടരഭാന  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  2264  ഏക്കര്
വരുന്ന ലചേറുവളനി എകസ്റ്റേറച്ച് സന്വേഭാതനവത്തനിനുമുമ്പച്ച് ഇലാംഗതീഷച്ച് കേമ്പനനികേള പഭാടമഭായനി
കകേവശലാം  വചനിരുന്നതഭായനി  കേഭാണുന.   പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  1923-ലല  1600/1923-ാം
നമ്പര് കേരഭാര് ഉടമ്പടനി  പ്രകേഭാരലാം മലയഭാളലാം റബ്ബര് & ലപ്രഭാഡന്യൂസച്ച് കേമ്പനനി (യു.ലകേ.)
ലനിമനിറഡച്ച്  മലറഭാരു  ഇലാംഗതീഷച്ച്  കേമ്പനനിയഭായ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷനസച്ച്  (യു.ലകേ.)
ലനിമനിറഡനിനച്ച് കകേമഭാറനി.  ടനി രണച്ച് കേമ്പനനികേളുലാം ബനിടതീഷച്ച് കേമ്പനനി ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആ
രഭാജവലത്ത ഒകര ഓഫതീസച്ച് കമല്വനിലഭാസത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതഭായനി ടനി കേരഭാര്
ഉടമ്പടനിയനില് കേഭാണുന.  1923-  ലല ഇലാംഗതീഷച്ച് കേമ്പനനികേളുലട കേരഭാര് ഉടമ്പടനിയനില്
ആലകേ  25625  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഉളലപടന.  ടനി  കേരഭാറനിലല  വനില്ക്കുന്നയഭാളുലാം
വഭാങ്ങുന്നയഭാളുലാം  സഭാക്ഷനികേളുലാം  എലഭാലാം  തലന്ന കജഭാണമഭാക്കനിയഭായനിരുന.  1947-ല്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഇനവ  സന്വേഭാതനവലാം  കനടനിലയങനിലലാം  ഇനവന  ഇനഡനിലപനഡനസച്ച്  ആക്ടച്ച്  1947,
FERA 1947  എന്നനിവയനിലല വനിലക്കുകേള ലലാംഘനിചലകേഭാണച്ച് ഇനവന ഏജനമഭാലര
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ടനി   വനികദശകേമ്പനനികേള  (മറച്ച്  വനികദശ കേമ്പനനികേള ലചേയ്തതകപഭാലല)
ഇലാംഗണനില് തടര്നലകേഭാണച്ച്  ടനി കതഭാടങ്ങള നനിയനനിചനിരുന്നതഭായനി മനസനിലഭാക്കുന.
1952, 1957, 1973  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് വനികദശകേമ്പനനികേളക്കുലാം,  പഇൗരനമഭാര്ക്കു
ലമതനിരഭായനി ശക്തമഭായ വനിലക്കുകേള ഏര്ലപടത്തനിലക്കഭാണച്ച്  FERA-യനില് കഭദഗതനികേള
വരുത്തനിയനിരുന.  ഇനവയനില് ഭൂമനി കകേവശലാം വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം,  കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ റനിസര്വച്ച്  ബഭാങനിലന്റെകയഭാ അനുമതനി ആവശവമഭായനിരുന.

ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഹഭാരനിസണസച്ച്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡച്ച്,  1923-ലല

വനികദശകേമ്പനനികേള  തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനിയനില്  ഉളലപടതലാം  ഭരണഘടനയുലട

ആര്ടനിക്കനിള  296  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപമഭായതമഭായ

ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് ഏക്കര് ഭൂമനി  1984  മുതല് വനില്പന നടത്തനി വന്ന കൂടത്തനില്

2005-ല്  എരുകമലനിക്കടത്തുള  2264  ഏക്കര്  വരുന്ന  ലചേറുവളനി  എകസ്റ്റേറച്ച്

അനധനികൃതമഭായനി  കഗഭാസല് കഫഭാര് ഏഷവക്കച്ച് വനില്പന നടത്തനി. ഈ ഭൂമനി തനികേചലാം

സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാലണന്നതനിനുള  കേഭാരണലാം  ലസഷവല്  ഓഫതീസറുലട  ഉത്തരവനില്

വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്  കകേഭാടതനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അനനിമ  ഉത്തരവച്ച്

നനിലവനില് വന്നനിടനില.

(സനി)  കശഖരനിച വരുന.  ലസഷവല് ഓഫതീസര് ആവശവലപട പ്രകേഭാരമുള

റനികപഭാര്ടച്ച്  എലഭാ ജനിലകേളനില്നനിനലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ഭഭാഗനികേമഭായനി

ലഭനിച റനികപഭാര്ടനികന്മല് ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള തടര്ന വരുന.

ആറനിങ്ങല്, അവനവകഞരനി വനികലജുകേളനില് റതീ-സര്കവ

306 (1390) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആറനിങ്ങല്, അവനവകഞരനി വനികലജുകേളനില് റതീ-സര്കവ നടത്തഭാന നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മണമ്പൂര്, കേനിളനിമഭാനൂര്,  ലവളല്ലൂര് വനികലജുകേളനില് കേരലാംതതീരുവ ലഭനിക്കഭാത്തകതഭാ

പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം  പ്രസ്തുത

പരഭാതനികേളനിനകമല് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അവനവകഞരനി  വനികലജച്ച്  15-6-2013-നച്ച്  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനന്യൂ ഭരണത്തനിനച്ച് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആറനിങ്ങല് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട
റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്   നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരുലന്നങനിലലാം  തടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടന്നനിടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.  തടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   മണമ്പൂര് വനികലജച്ച് :  മണമ്പൂര് വനികലജനില്നനിനലാം ഭൂമനി പതനിവനിനഭായനി
13  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുളതലാം,  പതനിവനിനച്ച്  വനികധയമഭായതലാം  അര്ഹമഭായതമഭായ
അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനയനിലലാം, നടപടനിയനിലലാം ഇരനിക്കുന്നതമഭാണച്ച്.  മണമ്പൂര് വനികലജനില്
1492,  1530,  2519 എ,  25519/4,  2565,  2567,  2587  എന്നതീ  മുന  സര്കവ
നമ്പരുകേളനിലല  15.85.500  ഏക്കര് ഭൂമനി  മനിചഭൂമനിയഭായനി  ഏലറടക്കഭാന ലഭാനഡച്ച് കബഭാര്ഡച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതലാം  ഇതളലപട്ടുവരുന്ന  നഭാന്നൂകറഭാളലാം  കേരലാംതതീരുവയഭായനിട്ടുള  അകപക്ഷകേ
ളുളതമഭാണച്ച്.  ഇതനില് നടപടനി തടര്ന വരുന്നതലാം ആയതച്ച് ലഭാനഡച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലമഭാണച്ച്.

കേനിളനിമഭാനൂര് വനികലജച്ച്:  റതീ-സര്കവ പ്രകേഭാരലാം കേരലാം തതീരുവയഭായനി ബഭാക്കനിയുള
97  അകപക്ഷകേളനില്  സര്കവ നടപടനികേള തടര്ന വരുന്നതലാം പടയലാം  ലഭനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയുള 2 അകപക്ഷകേളനികന്മല് നടപടനി തടര്ന വരുന്നതമഭാണച്ച്.

ലവളല്ലൂര് വനികലജച്ച്:  റതീ-സര്കവ പ്രകേഭാരലാം കേരലാം തതീരുവയഭായനി ബഭാക്കനിയുള 205
അകപക്ഷകേളനില് സര്കവ നടപടനികേള തടര്ന വരുന.  പടയലാം ലഭനിക്കഭാത്തതമഭായനി
ബന്ധലപട പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

പടയത്തനിനുള അകപക്ഷ

307 (1391) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പടയലാം അനുവദനിചച്ച് കേനിടണലാം എന്ന ആവശവലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് കേഭായലാംകുളലാം
അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ത്തനികേപളനി  തഭാലൂക്കച്ച്,  പുതപളനി  വനികലജനില്,
കേതീരനിക്കഭാടച്ച് ലതക്കച്ച് മഭാവനഭാല് പുതവല് വതീടനില് ശതീ. കചേഭാതനി രഭാഘവന സമര്പനിചനിട്ടുള
അകപക്ഷ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസസ്തുത  വനിഷയത്തനികന്മല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
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(ബനി) അകപക്ഷയഭാസദമഭായ സലലാം വനികലജച്ച് റനിക്കഭാര്ഡച്ച് പ്രകേഭാരലാം തണകപര്
നമ്പര്  278-ല്  കേതീരനിക്കഭാടച്ച്  ലതക്കുമുറനി  സഭാധുപുരത്തച്ച്  വതീടനില്  ഗഭായത്രതീകദവനിയുലട
കപരനിലഭാണച്ച്. ടനി വസ്തു 40 വര്ഷമഭായനി ശതീ. കചേഭാതനി രഭാഘവലന്റെ കകേവശത്തനിലഭാണച്ച്.
ടനി  വസ്തുവനിനച്ച് 1975-ല് കചേര്ത്തല ലഭാനഡച്ച് കടബന്യൂണല് തഹസനില്ദഭാര് 2128/75
നമ്പരഭായനി പടയലാം അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിരുന്നതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് ടനി പടയത്തനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ടനിയഭാലന്റെ കകേവശമനില.   കചേര്ത്തല ലഭാനഡച്ച്  കടബന്യൂണല് ഓഫതീസനില്നനിനലാം
പടയത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കനി കേഭാര്ത്തനികേപളനി തഭാലൂക്കച്ച് എല്.ആര്.എലാം. വനിഭഭാഗലാം
മുകഖന  കപഭാക്കുവരവച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്ന
വനിവരലാം ബന്ധലപട കേക്ഷനിലയ അറനിയനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

പടയത്തനിനുള അകപക്ഷകേളനിനകമല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കല്

308 (1392) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേനിഴക്കകഞരനി,  വണഭാഴനി,  കമലഭാര്കകേഭാടച്ച്,
കതങ്കുറുശ്ശേനി,  കുഴല്മനലാം,  എരനിമയൂര്,  ആലത്തൂര് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില്  2005  മുതല്
പടയത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷനിചവരുലടതനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിചതലാം  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാത്തതമഭായ
പരഭാതനികേളുലട എണ്ണലാം എത്രലയന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാത്ത പരഭാതനികേളനികന്മല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന  പ്രകതവകേ  അദഭാലത്തച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിഴക്കഭാകഞരനി, വണഭാഴനി, കതങ്കുറുശ്ശേനി, കുഴല്മനലാം എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില് 2005-നച്ച്
കശഷലാം പടയത്തനിനുള  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടനില.           

കമലഭാര്കകേഭാടച്ച്-13  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എരനിമയൂര്  -53  അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. ആലത്തൂര് -13 അകപക്ഷകേള നനിലവനിലണച്ച്.

(ബനി) പഞഭായത്തനില്നനിനലാം അനുവഭാദപത്രനികേ ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പടയലാം  സലാംബന്ധനിചള  അകപക്ഷകേള  തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അദഭാലത്തച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതളലപലടയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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ഇനഭാലാം ലസറനില്ലമന്റെച്ച് ഭൂമനികേളുലട കപഭാക്കുവരവച്ച്

309 (1393) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല രഭാകമശന്വേരലാം വനികലജനിലലാം മററച്ച് വനികലജുകേളനിലലാം
ഇനഭാലാം ലസറനില്ലമന്റെച്ച് ഭൂമനികേള കപഭാക്കച്ച്  വരവച്ച് ലചേയഭാന കനഭാടനിഫനികക്കഷന പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിച കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനഭാല് വര്ഷങ്ങളഭായനി  തതീറുവഭാങ്ങനി  കകേവശലാം
വചനുഭവനിക്കുന്നവര്  കപഭാക്കുവരവച്ച്  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കനരനിടന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഭൂമനി കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച് കപഭാക്കുവരവച്ച് ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ പതനിച
ലകേഭാടക്കുന്നതനികനഭാ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച്  രഭാകമശന്വേരലാം  വനികലജനില് വര്ഗ്ഗതീസച്ച്,  ലഭാല് തടങ്ങനിയവര്
സമര്പനിചനിരുന്ന നനികവദനത്തനികന്മല് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എലനന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇനഭാലാം   ഭൂമനികേളുലട പതനിവനിനുള അകപക്ഷ
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാലഭാവധനി  31-12-2015-ല്   അവസഭാനനിചനിരുന.  ആയതച്ച്
ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്   നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ഇക്കഭാരവത്തനില്
തതീരുമഭാനമഭാകുന്നമുറയച്ച് പതനിവച്ച്, കപഭാക്കുവരവച്ച് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  രഭാകമശന്വേരലാം  വനികലജനില്  വര്ഗ്ഗതീസച്ച്,  ലഭാല്  എന്നനിവര്  നനികവദനലാം
സമര്പനിചനിരുന്നതഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനില.                   

വരളചയുലട ഫലമഭായനി കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തുണഭായ നഷ്ടലാം

310 (1394) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരളചയുലട  ഫലമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണഭായനിട്ടുലണന്നഭാണച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച് ;

(ബനി) നഭാണവവനിളകേളുലട നഭാശലാംമൂലലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട നഷ്ടലാം സലാംഭവനിച ;
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(സനി)  വരളചഭാ  സഹഭായമഭായനി  തകേ  അനുവദനിക്കണലമനലാം  വരളചഭാ
അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസലാംഘലത്ത അയയണലമനലാം ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതനികന്മലള കകേന്ദ്ര പ്രതനികേരണലാം എനഭാണച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനലാം  ലവജനിറബനിളസച്ച്  &  ഫ്രൂടച്ച്സച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേഇൗണസനില്  ഓഫച്ച്  കകേരളയനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  40,427.4
ലഹക്ടറനില് കൃഷനി നശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയുലട മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
ഇതച്ച്  56.88  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ദരനിതഭാശന്വേഭാസ  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അര്ഹമഭായ
നഷ്ടമഭാണച്ച്.

(ബനി)  കൃഷനി വകുപനില് നനിനലാം ലഭവമഭായ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 2840 ലഹക്ടര് സലലത്ത
നഭാണവവനിളകേളക്കച്ച്  നഭാശനഷ്ടലാം  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയുലട
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ഇതച്ച്  5.11  കകേഭാടനി  രൂപയുലട ദരനിതഭാശന്വേഭാസ ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്
അര്ഹമഭായ നഷ്ടമഭാണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പ്രഭാപനിക്കതതീതമഭായനി വരളചഭാ സഭാഹചേരവലാം  രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം
എന്ന  വനിലയനിരുത്തലനില്  കകേന്ദ്ര  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  വരളചയച്ച്
അധനികേ സഹഭായലാം  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നല്കുവഭാന  22-2-2017-ല്
കചേര്ന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിച. 991 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് അധനികേ സഹഭായമഭായനി
ആവശവലപടന്നതച്ച്.  ഏറവലാം ഉചേനിതമഭായ സമയത്തച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്
സമര്പനിചതനിനുകശഷലാം കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി എത്തുലാം.

(ഡനി)  കകേരളലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചകപഭാളത്തലന്ന  കകേന്ദ്രലാം
കകേരളത്തനിലല വരളച അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി ഒരു സലാംഘലത്ത നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം കകേന്ദ്രത്തനില് സമര്പനിചതനിനുകശഷലാം  കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം അവകലഭാകേന
ത്തനിനഭായനി എത്തുലാം.

വനി.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് വസ്തുവലാം വതീടലാം വനിട്ടുനലനിയവര്ക്കുള
പുനരധനിവഭാസ പദതനി

311 (1395) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  തമ്പ വനി.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.-ക്കുകവണനി വസ്തുവലാം  വതീടലാം
വനിട്ടു നലനിയവര്ക്കുള പുനരധനിവഭാസ പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കനിക്കഴനികഞഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണച്ച്  വതീടവച
നല്കകേണനിയനിരുന്നലതനലാം എത്ര കുടലാംബങ്ങളക്കച്ച് വതീടച്ച് നലനി പുനരധനിവസനിപനിചലവനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  എത്ര  സലലാം  ഏലറടത്തുലവനലാം  ഇതനില്
എത്ര സലലാം, എത്ര കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി വനിതരണലാം ലചേയലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇനനിയുലാം വതീട ലഭനിക്കഭാത്തവരുലണങനില് അവര്ക്കച്ച് സമയബന്ധനിതമഭായനി
വതീടനലഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പബനികേച്ച്  (ലപഭാളനിറനിക്കല്  &  മനിലനിററനി  ബനി)  വകുപനിലന്റെ  7-2-1963-ലല
ജനി.ഒ  (എലാംഎസച്ച്)  65/pub  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  തമ്പ  വനി.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.-ക്കു  കവണനി
സലലാം ഏലറടത്തവര്ക്കുള കകേഭാളകനകസഷന പദതനി  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരലാം  കുടനിലയഭാഴനിപനിക്കലപട  നഭാന്നൂകറഭാളലാം
കുടലാംബങ്ങളനില്,  പഭാവലപട കുടലാംബങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  10  ലസന്റെച്ച് സലവലാം ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്
ഗഭാന്റെഭായനി  900  രൂപയുലാം നല്കേഭാന വവവസ ഉണഭായനിരുന.  സമ്പന്ന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുടനിലയഭാഴനിപനിക്കലപടവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനികയലറടത്ത  കതഭാതനിലള  തകേ  10  ലസന്റെനിനഭായനി
ഈടഭാക്കഭാനുലാം വവവസയുണച്ച്. ഈ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ഗഭാന്റെച്ച് നല്കേനിയനിരുന്നനില.

(ബനി)  കമല്  പരഭാമര്ശനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വതീടച്ച്  വചച്ച്
നല്കുന്നതനിനുള വവവസകേള ഇലഭായനിരുന.

(സനി)  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  70  ഏക്കര് സലലാം ഏലറടക്കുന്നതനിനുലാം,  ഒരു
കുടലാംബത്തനിനച്ച്  10  ലസന്റെച്ച് വതീതലാം നല്കുന്നതനിനുമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
വവവസയുണഭായനിരുന്നതച്ച്.

(ഡനി) നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം വതീടച്ച് നല്കുന്നതനിനുള വവവസകേള ഉണഭായനിരുന്നനില.

ഭവന രഹനിതര്

312 (1396) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതരുലട കേണക്കച്ച് ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഏലതങനിലലാം
പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന. 

(ബനി)  നവകകേരള മനിഷനനില് ഉളലപട സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ദഇൗതവലാം

(കലഫച്ച്)  എന്ന പദതനി അടത്ത അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ

ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനവവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനി

നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലക്ഷവമനിടന.  വനിവനിധതലങ്ങളനിലള  തകദ്ദേശ  ഭരണ

സഭാപനങ്ങള, സന്നദ സഭാമൂഹവ പ്രവര്ത്തകേര്, ഓകരഭാ കമഖലയനിലലാം കവദഗ്ധവലാം

ലതളനിയനിചവര്,  സലാംസഭാന  കുടലാംബശതീ  മനിഷന  തടങ്ങനി  വന  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്

തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപച്ച് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കലഭാണ കുടനിശ്ശേനികേ

313 (1397) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കലഭാണ കുടനിശ്ശേനികേയഭായവര്ക്കച്ച് എലനഭാലക്ക

ആശന്വേഭാസപദതനികേള നനിലവനിലലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് കബഭാര്ഡനിനച്ച് കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് എത്ര രൂപ

ലഭനിക്കഭാനുണച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിവച്ച്  ഊര്ജ്ജനിതലപടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനില് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടകൂടനി 7-2-2004 മുതല്

ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.  അതനുസരനിചച്ച് എലഭാ വഭായ്പഭാ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  പനിഴപലനിശ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം,  തഭാഴ/ഇടത്തരലാം  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്

മുടക്കപലനിശയുലട 70 ശതമഭാനവലാം ഉയര്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് മുടക്കപലനിശയുലട

50  ശതമഭാനവലാം ഇളവഭാണച്ച് അനുവദനിച വരുന്നതച്ച്.  വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാര്ക്കച്ച്

ഒ.റനി.എസച്ച്. വഴനി നല്കേനിവരുന്ന ഇളവകേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണച്ച് :
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വഭായ്പഭാ പദതനി മുടക്കപലനിശ പനിഴപലനിശ

EWS 100.00% 100.00%

LIG 70.00% 100.00%

MIG 70.00% 100.00%

HIG 50.00% 100.00%

2004  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയുലട
കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017  വലര  ദതീര്ഘനിപനിചലകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
കമല് പദതനിയുലട ആനുകൂലവങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടത്തനി കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാര്ക്കച്ച് വഭായ്പഭാ
കേണക്കച്ച് തതീര്പഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്  28-2-2017-ലല കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേ
ഇനത്തനില് കബഭാര്ഡനിനച്ച്  പനിരനിഞ കേനിടഭാനുള തകേലയ സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വഭായ്പ
പദതനി

ഫയലകേളുലട
എണ്ണലാം

ലമഭാത്തലാം 
കുടനിശ്ശേനികേ

ഒ.റനി.എസച്ച്.
ഇളവച്ച്

ഇളവച്ച് കുറചച്ച്
28-2-2017 

നുള കുടനിശ്ശേനികേ

LIG 202  4,04,68,222 2,58,67,127 1,46,01,095

MIG 160  14,16,80,717 7,15,92,957 7,00,87,760

HIG 37 6,76,15,088 2,67,73,468 4,08,41,620

Total 399 24,97,64,027 12,42,33,552 12,55,30,475

കലഫച്ച് മനിഷന പദതനി

314 (1398) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്എലഭാവര്ക്കുലാം പഭാര്പനിടലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് കലഫച്ച് മനിഷന
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലനലഭാമഭാണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.

(ബനി)   നവകകേരള മനിഷനനില് ഉളലപട സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ദഇൗതവലാം
(കലഫച്ച്)  എന്ന പദതനി അടത്ത അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുളളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനവവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലക്ഷവമനിടന.   സന്വേനമഭായനി  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്തച്ച്   ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിലലാം നനിലനനില്പനിലലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാവഭാനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള ഉളലപലട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുലടയുലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്നതരത്തനിലള സുരക്ഷനിതവലാം മഭാനവവമഭായ
വതീടകേളുലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം  അടത്ത  അഞച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളളനില്   ലഭവമഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച് ലക്ഷവലാം.  പഭാവലപടവര്ക്കച്ച് ഒരു കൂര എന്നതനിലപരനി ഓകരഭാ വതീടനികലയുലാം
ഒരഭാളലക്കങനിലലാം  ലമചലപട ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം,  അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള,
വനിവനിധ സഭാമൂഹനികേ കസവനങ്ങള, ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുമുള
സഇൗകേരവങ്ങള എന്നനിവലയഭാലക്കത്തലന്ന ലഭവമഭാക്കനി സുരക്ഷനിതമഭായ ഭവനങ്ങളഭാണച്ച്
കലഫച്ച്  മനിഷനനില്  ലക്ഷവമനിടന്നതച്ച്.  വനിവനിധതലങ്ങളനിലള  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങള, സന്നദ സഭാമൂഹവ പ്രവര്ത്തകേര്, ഓകരഭാ കമഖലയനിലലാം കവദഗച്ച് ദവലാം
ലതളനിയനിചവര്, സലാംസഭാന കുടലാംബശതീ മനിഷന തടങ്ങനി വന ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്
തകദ്ദേശ സന്വേയലാംഭരണ വകുപച്ച് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനുള  സര്കവ
നടപടനികേളഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഭവനരഹനിതരുലട  നനിലവനിലല
പടനികേയനില് വനിട്ടുകപഭായ അര്ഹലര ഉളലപടത്തഭാനുലാം അനര്ഹലര ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം സര്കവയനില്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നതനിനുള പരനികശഭാധ
നകേളക്കച്ച് മൂന്നച്ച് ഘടകേങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

1.   നനിലവനില്  ലഭവമഭായ  ഭവന  രഹനിതരുലട  വനിവനിധ  പടനികേകേളനില്
(എസച്ച്.ഇ.സനി.സനി.  ഡഭാറഭാ,  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലഭവമഭായ  ഭവന
രഹനിതരുലട പടനികേ) ഉള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പരനികശഭാധന.

2.  പടനികേയനില്  ഇടലാം  പനിടനിക്കഭാത്ത  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരഞടക്കഭാനുള പരനികശഭാധന.

3. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
തകേ കകേപറനിയനിട്ടുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവലര
കേലണത്തുന്നതനിനുള  പരനികശഭാധന/വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത  ഭവന
മുളവലര കേലണത്തുന്നതനിനുള പരനികശഭാധന.
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പടയലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

315 (1399) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റഭാന്നനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇനനിയുലാം  പടയലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത
ലപരുലമ്പടനി, മടനമണ, പമ്പഭാവഭാലനി, എയ്ഞല്വഭാലനി, മണക്കയലാം, വനിമുക്തഭട കകേഭാളനനി,
ലവച്ചൂചനിറ, അടകത്തഭാടച്ച് എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനിലല കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഇതവലര സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭനികക്കണ സലങ്ങള ഏലതലഭാലാം;  ഇത
സലാംബന്ധനിചച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
സഹനിതലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കച്ച്  എന്നകത്തക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയുലാം
എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  റഭാന്നനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഇനനിയുലാം പടയലാം ലഭനിക്കഭാത്ത ലപരുമ്പടനി,
മടനമന,  പമ്പഭാവഭാലനി,  എയ്ഞല്വഭാലനി,  മണക്കയലാം,  വനിമുക്തഭട  കകേഭാളനനി  ലവചചനിറ,
അടകത്തഭാടച്ച്  എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനിലല കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
ബഹു.  എലാം.എല്.എ.-യുലട  സഭാന്നനിദവത്തനില്   13-2-2017-ല്   ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച്  ചേര്ച ലചേയ്തച്ച്  പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള തന്വേരനിതലപട
ത്തനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.     

ലപരുമ്പടനി - വനഭൂമനിയനില്  ഉളലപട  ലപരുമ്പടനിയനിലല  കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച്
കകേവശകരഖ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില് അര്ഹരഭായ
404  കപര്ക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി
ആവശവമുണച്ച്. ടനി സലത്തച്ച് റവനന്യൂ-വനലാം വകുപച്ച്  സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളതലാം  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന്നതമഭാണച്ച്.

മടനമന  - റഭാന്നനി തഭാലൂക്കനില് അത്തനിക്കയലാം വനികലജനിലല  മടനമന
പ്രകദശലത്ത സര്കവ നമ്പര്  781/1-1-ല്  ഉളലപട  46
ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് നനിലവനിലല കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച് പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പമ്പഭാവഭാലനി  - പമ്പഭാവഭാലനി പ്രകദശത്തച്ച് പടയലാം നല്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
ഗവണലമന്റെച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതലാം കകേവശക്കഭാര്ക്കച്ച് പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.   ബഭാക്കനി  പടയലാം നല്കേഭാനുള
ഏകേകദശലാം  40  കപര്ക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള
അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന.
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എയ്ഞല്വഭാലനി -  ജനിലഭാ  അതനിര്ത്തനി തനിടലപടത്തനിലയങനില് മഭാത്രകമ ടനി
കകേവശക്കഭാര് പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ഉളലപട്ടുവരുന
കവഭാലയന്നച്ച്  തതീര്ചലപടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.
അതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലവചചനിറ 
വനിമുക്തഭട 
കകേഭാളനനി -  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കനില്  ലകേഭാലമുള  വനികലജനില്  300

വനിമുക്തഭടനമഭാര്ക്കച്ച്  അനുവദനിച  1500  ഏക്കറനില്
അനധനികൃതമഭായനി  കകേവശലാം  വചനിരുന്ന  33  ഏക്കര്
സലലാം പതനിച നല്കേണലമന്ന ആവശവലാം പരനികശഭാധന
യനിലഭാണച്ച്.

അടകത്തഭാടച്ച് - അടകത്തഭാടച്ച് കടബല് ലസറനില്ലമന്റെച്ച് കകേഭാളനനി ഉളലപ
ട്ടുവരുന്ന  പ്രകദശമഭാണച്ച്.   ടനി  സലലാം  1-10-1977-നച്ച്
മുമ്പുള  വനഭൂമനി  കേകയറ  പ്രകദശമഭാണച്ച്.   കകേവശലാം
തനിടലപടത്തുന്നതനിനുള നടപടനി നടന വരുന.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടകൂടനി  മഭാത്രകമ  തടര്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകേയുള്ളു. 

സഭാഫലവലാം പദതനി

316 (1400) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപച്ച്  മുഖഭാനനിരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ധനസഹഭായ
പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സഭാഫലവലാം  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി

1. സന്വേനമഭായനി  2  ലസന്റെച്ച്/3  ലസന്റെച്ച്  ഭൂമനിലയങനിലലാം  കകേവശമുള
ദര്ബല വനിഭഭാഗലാം  (EWS)/തഭാഴ  വരുമഭാന വനിഭഭാഗ  (LIG)  ത്തനില്
ലപടവര്ക്കച്ച് സന്നദ സലാംഘടന/എന.ജനി.ഒ./കേഭാരുണവവഭാന്മഭാരഭായ
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വവക്തനികേളുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനിയഭായ
ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് മുകഖന നടപഭാക്കനി
വരുന.  ഒന്നഭാലാംഘടലമന്ന  നനിലയനില്  (2013-14  വര്ഷത്തനില്)
525  വതീടകേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
10.50  കകേഭാടനി  രൂപ  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
20-2-2017-ലല  കേണക്കു  പ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലകേളനില്  ഗഡുക്കള
അനുവദനിചതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

2. 2014-15  വര്ഷത്തനില്  (രണഭാലാം  ഘടമഭായനി)  ഗൃഹശതീ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  14.19  കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗലപടത്തനി കബഭാര്ഡച്ച്  709
വതീടകേളക്കച്ച്   ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുന.  20-2-2017-ലല
കേണക്കു  പ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലകേളനിലലാം  ഗഡുക്കള  അനുവദനിചതച്ച്
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം - II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

3. 2015-16  വര്ഷത്തനില്  (മൂന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി)  ഗൃഹശതീ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ  വതീടകേളക്കഭായനി   20-2-2017-ലല
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 14  ജനിലകേളനില് ഗഡുക്കള അനുവദനിച വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം-III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ദര്ബല വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ദഭാരനിദ്രവകരഖയച്ച് തഭാലഴയുള ഭൂ-ഭവന രഹനിതര്ക്കച്ച്

പഭാര്പനിടലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാടകൂടനിയുലാം

പഞഭായത്തുകേളുലടയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടന/കേഭാരുണവവഭാന്മഭാരഭായ  വവക്തനികേളുലട

സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച നല്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച്  സഭാഫലവലാം

ഭവന  പദതനി.  പഞഭായത്തുകേളുലട  സഹകേരണലാം  ഉറപഭാക്കനിയഭാണച്ച്  ടനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനിയുലട അലാംഗതീകേരനിച സഭാമ്പത്തനികേഘടന

പ്രകേഭാരലാം 327 ചേ.അടനി (സര്വതീസടക്കലാം) വനിസതീര്ണ്ണലാം വരുന്ന ഒരു ഫഭാറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ

ലചേലവഭായ  3.50  ലക്ഷലാം രൂപയനില്  2  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയുലാം

1  ലക്ഷലാം രൂപ ഹഡ്കകേഭാ വഭായ്പയുലാം  25,000  രൂപ സന്നദ സലാംഘടന/കസഭാണസര്

വനിഹനിതവലാം  25,000  രൂപ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതവമഭാണച്ച്.  ഹഡ്കകേഭാ  വഭായ്പ

സമഭാഹരനിക്കഭാന ഗവഭാരന്റെനി നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് ടനി തകേ പഞഭായത്തച്ച് വനിഹനിതമഭായനി

ലഭവമഭാകുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില് മഭാത്രമഭാണച്ച്  നനിലവനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞടക്കുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം
Beneficiary  Selection  Committee-ക്കഭായനിരനിക്കുലാം.  ടനി  കേമ്മേനിറനിയനില് ലചേയര്മഭാന
ഉളലപലട  3  അലാംഗങ്ങളഭാണുളതച്ച്.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ബന്ധലപട
ഡനിവനിഷനനിലല എക്സനികേതടതീവച്ച്  എഞനിനതീയകറഭാ  അകദ്ദേഹലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന ഉകദവഭാഗസകനഭാ
ആയനിരനിക്കുലാം  ലചേയര്മഭാന.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനത്തനിലല
ലസക്രടറനികയഭാ അകദ്ദേഹലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന ഉകദവഭാഗസകനഭാ ആയനിരനിക്കുലാം കേമ്മേനിറനിയുലട
ഒരു  ലമമ്പര്.   പദതനി  പ്രകദശലത്ത  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച്
ലമമ്പര്/വഭാര്ഡച്ച് കേഇൗണസനിലര് ആയനിരനിക്കുലാം മലറഭാരു ലമമ്പര്.  ഭൂ-ഭവന രഹനിതരഭായ
ദര്ബല വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ വവക്തനികേളുലട വനിവര കശഖരണത്തനിനഭായനി കകേരളത്തനിലല
പതനിനഭാലച്ച്  ജനിലകേളനിലലാം  പ്രചേഭാരത്തനിലള  മൂന്നച്ച്  മലയഭാള  ദനിനപത്രങ്ങളനിലലങനിലലാം
വവഭാപകേമഭായ പരസവ പ്രചേരണലാം നടത്തനി ഒരു ജനിലഭാതല ഡഭാറഭാ ബഭാങച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതലാം
അതനിനച്ച്  100  രൂപഭാ വതീതലാം രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച്  ഒടകക്കണതമഭാണച്ച്.
ടനി  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്നനിനലാം  പദതനിക്കുകവണനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രകദശമുളലപടന്ന
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനത്തനിലലകയഭാ സമതീപമുള തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനത്തനിലലകയഭാ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേനി  അകപക്ഷ  വഭാങ്ങനി  (അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറലാം
ഫതീസച്ച്  10  രൂപ),  യുക്തമഭായ  നടപടനിക്രമത്തനിലൂലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന Beneficiary
Selection Committee ലതരലഞടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്

317 (1401) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളഭാണച്ച്
നനിര്ത്തല് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച് ;

(ബനി) നനിലവനില് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേരുനഭാഗപളനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച് ഓഫതീസച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപളനി  ഓഫതീസുവഴനി  ഇടപഭാടച്ച്  നടത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ഏതച്ച് ഓഫതീസച്ച് മുകഖനയഭാണച്ച് ഇടപഭാടച്ച് തടകരണലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേരുനഭാഗപളനി  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  അവനിലട  ഓഫതീസച്ച്  തടര്നലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുദനിനലാം വഷളഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ ബഭാഞനിലന്റെയുലാം പ്രവര്ത്തനവലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുലാം വനിലയനിരുത്തനി  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  പത്തനഭാപുരലാം,  കേരുനഭാഗപളനി,
തൃശൂര്  ജനിലയനില് ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് കേഭാഞനിരപളനി,  പഭാല എന്നതീ
ബഭാഞച്ച് ഓഫതീസുകേളുലടയുലാം,  ഇടക്കനി ജനിലയനില് ലതഭാടപുഴ ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം അതതച്ച് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേളനില് ലയനിപനിക്കുകേയുലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്
ലപരുമ്പഭാവര് ബഭാഞച്ച് ഓഫതീസച്ച് കകേഭാതമലാംഗലലാം ബഭാഞച്ച് ഓഫതീസനിലലാം,  തൃശൂര് പനി.
ആന്റെച്ച് സനി. ഡനിവനിഷന ഓഫതീസച്ച് തൃശൂര് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനിലലാം ലയനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പദതനികേലളക്കുറനിചള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേരുനഭാഗപളനി  ഓഫതീസച്ച്
നനിര്ത്തലഭാക്കനി ലകേഭാലലാം ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനില് ലയനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപളനി ഓഫതീസുവഴനി  ഇടപഭാട നടത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ലകേഭാലലാം ഡനിവനിഷന ഓഫതീസച്ച് മുകഖനയഭാണച്ച് ഇടപഭാടച്ച് തടകരണതച്ച്.

(ഇ)  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവൃത്തനിചവരുന്ന കേരുനഭാഗപളളനി  ഓഫതീസനിലല
വഭായ്പക്കഭാരുലട എണ്ണലാം വളലര കുറവലാം  (50  എണ്ണലാം)  ജതീവനക്കഭാര് നഭാമമഭാത്രവമഭായനിരുന.
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുദനിനലാം വഷളഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനി  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ബഭാഞനിലന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനവലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുലാം  വനിലയനിരുത്തനിയഭാണച്ച്  കേരുനഭാഗപളനി ഓഫതീസനിലന  ലകേഭാലലാം ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസനില് ലയനിപനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് വഭാടകേ, എസ്റ്റേഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച് ലചേലവകേള
എന്നതീ ഇനങ്ങളനില് നലലഭാരു തകേ ലചേലവഭാക്കനി ടനി ഓഫതീസച്ച് തടര്ന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
നനിര്വഭാഹമനില.

ഉളനഭാടന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

318 (1402) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവ
ബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനഭാടനിലല ഉളനഭാടന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  അധനിവഭാസ കമഖലകേളനില്
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം  യഭാഥഭാർഥവമഭാക്കുന്നതനിനു  സന്വേതീകേരനിച  വരുന്ന
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഇകപഭാള  ഈ  കമഖലയനില്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള  എത്രയുലാം

കവഗലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കമഖലയുലട പ്രകതവകേതകേള പരനിഗണനിച കൂടതല് തകേ ഇവനിടകത്തക്കച്ച്

അനുവദനിക്കുന്നതനിനു നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കുടനഭാടനിലല  ഉളനഭാടന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  അധനിവസനിക്കുന്ന

കമഖലകേളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

KIIFB  യനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  17.62  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

പദതനികേള ഫനിഷറതീസച്ച് ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട

കചേര്ക്കുന :

1. തകേഴനി  ശനിവശങരപനിള  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണലമന്റെച്ച്  യു.പനി.

സ്കൂള അക്കഭാഡമനികേച്ച് കബഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം-278.00 ലക്ഷലാം രൂപയനില്

2.   വനിയഭാപുരലാം ഗവണലമന്റെച്ച്  എചച്ച്.  എസച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച്  അക്കഭാഡമനികേച്ച്

കബഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 488.00 ലക്ഷലാം രൂപ.

3.  മലങഭാമ്പച്ച്  അവനിടലാം  തനിരുനഭാള  ജനി.വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്-നച്ച്

അക്കഭാഡമനികേച്ച് കബഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 800.00 ലക്ഷലാം രൂപ

4. കുപപുറലാം  കകേനകേരനി  പബനികേച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  ലസന്റെറനിനച്ച്  പുതനിയ

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം - 196.00 ലക്ഷലാം രൂപ

കേനിഫ്ബനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കച്ച്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പു മുകഖന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഭവന പുനരുദഭാരണലാം,

ശഇൗചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭവന  പുനനഃകവദതതതീകേരണലാം  എന്നതീ  പദതനികേളക്കച്ച്

ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.  ജനിലയനിലല ഉളനഭാടന മതവസമ്പത്തച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,

മതവസമൃദനി പദതനി,  നതീലവനിപവലാം,  നൂതന മതവകൃഷനി രതീതനികേള എന്നതീ പദതനികേളനില്

ഉളലപടത്തനി വനിവനിധ പദതനി ഘടകേങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) നനിലവനില് ഈ കമഖലയനില് നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന മതവലത്തഭാഴനി
ലഭാളനികേളക്കുള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭവന പുനരുദഭാരണലാം,  ശഇൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഭവന  പുനനഃകവദതതതീകേരണലാം  എന്നതീ  പദതനികേളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  തകേ  ജനിലയച്ച്
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അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ലതരലഞടക്കലപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി
പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്   ആലപ്പുഴ  ഫനിഷറതീസച്ച്
ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് മുകഖന സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.

(സനി)  ഈ കമഖലയുലട പ്രകതവകേ സഭാഹചേരവലാം കേണക്കനിലലടത്തുലകേഭാണഭാണച്ച്
KIIFB -യനില് നനിനള ധനസഹഭായത്തനില് ടനി കമഖലയുലട വനികേസനലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്
17.52 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതച്ച്.

നതീലവനിപവ പദതനി

319 (1403) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവ
ബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നതീല  വനിപവ  പദതനി  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിലയന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ മതവവനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം എത്ര മഭാര്ക്കറനിനച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  നതീല
വനിപവ പദതനിയനില് കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി തഭാലഴ പറയുന്ന ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

1.   ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

2.   സമുദ്രജല കൂടകൃഷനി

3.    ഫനിഷച്ച് മഭാര്ക്കറച്ച് 

4.   ഓരുജല മതവകൃഷനി

5.    ടഭാങ്കുകേളുലടയുലാം കുളങ്ങളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

6.    ടഭാങ്കുകേളുലടയുലാം കുളങ്ങളുലടയുലാം പുനരുദഭാരണലാം

7.    പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി.

ബ്ലൂ ലറവലന്യൂഷന പദതനിയനിലളലപട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി തനിരുവനനപുരലാം,

ആലപ്പുഴ,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സമുദ്രജല  കൂടകൃഷനി

തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
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നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.  ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി വനികേസനലാം,  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

എന്നനിവ  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,

മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ബ്ലൂ ലറവലന്യൂഷന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കേരനികക്കഭാടച്ച് ആധുനനികേ

ഫനിഷച്ച് മഭാര്ക്കറച്ച് തടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നതീല വനിപവ പദതനിയനിലളലപടത്തനി

ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ലകേഭാറങര  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കേരനികക്കഭാടച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്

356  ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് തകേയനില് ഒരു ആധുനനികേ മതവ മഭാര്ക്കറച്ച് സഭാപനിക്കു

ന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിച.  സലാംസഭാനത്തച്ച്

41  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ മതവ  വനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  39  മതവ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  34  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  3  എണ്ണത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

അവസഭാനഘടത്തനിലമഭാണച്ച്.  2  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശവമഭായ  സലലാം

ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് ഉകപക്ഷനിച.

തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പദതനി-പദതനികയതര പ്രവൃത്തനികേള

320  (1404)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

മുകഖന ഏലതലഭാലാം പദതനി - പദതനികയതര പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച തകേ എത്രലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന

മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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തതീരകദശ കമഖലയനിലല കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം

321 (1405) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടഭാനപളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  തതീരകദശ  കമഖലയനിലല

കുടനിലവളക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനിയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് വഭാടഭാനപളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  തതീരകദശ കമഖലയനിലല

കുടനിലവള ക്ഷഭാമത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനികലക്കഭായനി സലാംകയഭാജനിത  മതവഗഭാമ

വനികേസന പദതനി 2014-15 -ല് ഉളലപടത്തനി 140.00 ലക്ഷലാം രൂപയുലട കുടനിലവള

പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. വഭാടഭാനപളനി മതവഗഭാമത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര്  1,  16,  17,  18-ല്

സലാംപച്ച്-  160 എലാംഎലാം/90 എലാംഎലാം  എചച്ച്.ഡനി.പനി.ഇ  കപപനില്നനിനലാം

കറഡര് കലന

2. വഭാടഭാനപളനി മതവഗഭാമത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര് 9,  11,  12-ല് സലാംപച്ച്  -110

എലാംഎലാം/90 എലാംഎലാം/75 എലാംഎലാം എചച്ച്.ഡനി.,  പനി.ഇ കപപനില് നനിനലാം

കറഡര് കലന

3. വഭാടഭാനപളനി മതവഗഭാമത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച് നമ്പര് 1, 17, 1-ല് കകേടഭായ

കപപച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കല്

4. വഭാടഭാനപളനി മതവഗഭാമത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച് നമ്പര് 14-ലല നനിലവനിലള

കേനിണറനില്നനിനലാം  വഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര്  16-കലക്കച്ച്  75  എലാംഎലാം  വഴനി

കുടനിലവളലാം എത്തനിക്കല്.

കകേരള  സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന

കുടനിലവള  പദതനിയുലട  നനിര്വഹണ  ചുമതല കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കഭാണച്ച്.

പദതനി ലടണര് ലചേയ്തച്ച് വര്ക്കച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
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സുനഭാമനി ദരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് വതീടകേള

322 (1406) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സുനഭാമനി  ദരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായനി  എത്ര  വതീടകേളഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേനിയതച്ച് ;

(ബനി)  ഇതനില് എത്രകപര് കമല്പറഞ വതീടകേളനില് തഭാമസനിക്കുനണച്ച് ;

(സനി) സന്വേകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലാം വവക്തനികേളുലാം എത്രലയണ്ണലാം നനിര്മ്മേനിച നല്കേനി ;
സര്ക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിച  നല്കേനിയ  ഫഭാറ്റുകേള  സഭാമൂഹവവനിരുദര്  കേയടക്കനിയതഭായ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) സുനഭാമനി ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരമുള വതീടകേളുലാം ഫഭാറ്റുകേളുലാം അര്ഹതലപടവര്ക്കച്ച്
നല്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് സുനഭാമനി ദരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായനി ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പു
മുകഖന വതീടകേലളഭാനലാം നനിര്മ്മേനിച നല്കേനിയനിടനില.  സുനഭാമനി ദരനിത ബഭാധനിതര്ക്കഭായനി
വതീടകേള/ഫ്ളഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച നല്കേനിയതച്ച് റവനന്യൂ വകുപഭാണച്ച്.  സുനഭാമനി പുനരധനിവഭാസ
പദതനിയനിലളലപടത്തനി ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപച്ച്  ജതീവകനഭാപഭാധനി പദതനികേള മഭാത്രമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ടനി പദതനികേള എലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഫണച്ച് മുഴുവന
ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) സന്വേകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലാം വവക്തനികേളുലാം നനിര്മ്മേനിച നല്കേനിയ ഫഭാറ്റുകേളുലട
കമല്കനഭാടവലാം നനിനണവലാം റവനന്യൂ വകുപഭാണച്ച് കകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  സുനഭാമനി ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരമുള വതീടകേളുലാം ഫഭാറ്റുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്
റവനന്യൂ വകുപഭാണച്ച്.

കതക്കുടലാം-തലമനിറലാം ദന്വേതീപച്ച് ബണച്ച് ലകേടനി മതവകൃഷനി 
നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

323 (1407) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  കേനിടക്കുന്ന  കതക്കുടലാം-
തലമനിറലാം ദന്വേതീപച്ച്, ബണച്ച് ലകേടനി മതവകൃഷനി നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി ഏരൂര് കദശലത്ത
ലപരതീക്കഭാടച്ച്,  കുന്നറ,  കേടകക്കഭാടലാം  ഭഭാഗങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
നല്കേനിയ നനികവദനത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            347 

(ബനി) ഈ നനികവദനലത്ത തടര്ന്നച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസര് പ്രസ്തുത

സലലാം  സനര്ശനിചച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദവനിവരലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനികവദനത്തനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി അനുകൂല തതീരുമഭാനലമട

ക്കുന്നതനിനുലാം അതനിലൂലട മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തൃപ്പൂണനിത്തുറ മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച് കേനിടക്കുന്ന കതക്കുടലാം-

തലമനിറലാം ദന്വേതീപച്ച്, ബണച്ച് ലകേടനി മതവകൃഷനി നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  ഏരൂര് കദശലത്ത

ലപരതീക്കഭാടച്ച്,  കുന്നറ,  കേടകക്കഭാടലാം  ഭഭാഗങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

നല്കേനിയ നനികവദനലത്തത്തുടര്ന്നച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്   ഉകദവഭാഗസര് പ്രസ്തുത സലലാം

സനര്ശനിചച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനിയനിരുന.   അകനന്വേഷണത്തനില്നനിനലാം  തൃപ്പൂണനിത്തുറ

മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച് കേനിടന്നനിരുന്ന കതക്കുടലാം ദന്വേതീപച്ച് ചുറനികപഭായനിരുന്ന  ഉളപ്പുഴ,

ബഭാര്ജുകേള  ലകേഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതനിനഭായനി  ചേമ്പക്കര  കേനഭാല്  നനിര്മ്മേനിചകതഭാലട  ഒറലപടച്ച്

കപഭാകുകേയുലാം   നതീലരഭാഴനിക്കനിലഭാലത  എക്കലലാം പഭായലലാം നനിറഞച്ച് മലനിനമഭാക്കലപടകേയുലാം

ടനി പുഴലയ ആശയനിചച്ച് മതവബന്ധനലാം നടത്തനിയനിരുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസ  സലാംജഭാതമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുലണന്നച്ച്

അറനിയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പ്രകദശലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച് നടത്തനി തലമനിറലാം

ദന്വേതീപനിനുചുറ്റുലാം പഭാര്ശന്വേഭനിത്തനി ലകേടനി സലാംരക്ഷനിചലാം ചേമ്പക്കര കേനഭാലനില്നനിന്നച്ച് ദന്വേതീപനികലക്കച്ച്

പ്രകവശനിക്കുന്ന  കതഭാടനിലന്റെ  ഉത്ഭവസഭാനത്തുലാം  തനിരനിചച്ച്  ചേമ്പക്കര  കേനഭാലനികലക്കച്ച്

പതനിക്കുന്ന  സലത്തുലാം  റനിലാംഗച്ച്  ബണ്ടുകേളുലാം  സ്ലൂയനിസുകേളുലാം  സഭാപനിചച്ച്   ഓരുജല

മതവകൃഷനി  ഫഭാലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്   നടപനിലഭാക്കഭാന

സഭാധനിക്കുന്നതഭാലണനലാം  നവതീന  രതീതനിയനിലള  കൂട്മതവകൃഷനിക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്നതനിനുള ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുന്നതമഭാലണനള

വനിവരലാം ഫനിഷറതീസച്ച് ഡയറക്ടര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   

(സനി) ഫനിഷറതീസച്ച് ഡയറക്ടറുലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത സലത്തച്ച്

ഓരുജല മതവകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാന

ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.
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പരവരനില് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര്

324 (1408) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല പരവരനില് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര് സഭാപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനിൽ അതനിനുള നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് സഇൗത്തച്ച് പരവരനില് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള അകനന്വേഷണ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  81  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  പുതക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനുസരനിചച്ച്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി CWPRS
പൂനയനിലല ചുമതലലപടത്തനിയതനുസരനിചച്ച് പഠനലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന. പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് അനനിമ തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലകേഭാചനിന മരക്കടവനിലല കബഭാടച്ച് അപകേടലാം

325 (1409) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 8-1-2017-ല് ലകേഭാചനിന മരക്കടവനില്നനിനലാം കേടലനില് കപഭായ ശതീ.  എ.
ജൂഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള ഹര്ഷനിത എന്ന കബഭാടച്ച് ഒരു ചേരക്കച്ച് കേപലനി ടനിചച്ച് മുങ്ങനി
കപഭാകുകേയുണഭായനി എന്ന പരഭാതനിയനികന്മല് നടത്തനിയ അകനന്വേഷണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കബഭാടനിലന  ഏതച്ച്  ചേരക്കുകേപലഭാണച്ച്  ഇടനിചലതന്ന  വസ്തുത
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുവഭാന  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാണച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  8-1-2017  ഞഭായറഭാഴ്ച  പുലര്ലച  പുറലാം  കേടലനില്  കേരയനില്നനിനലാം
ഉകദ്ദേശലാം 60  കനഭാടനിക്കല് കമല് അകേലല മതവബന്ധനത്തനികലര്ലപടനിരുന്ന  'ഹര്ഷനിത'
എന്ന  മതവബന്ധന  കബഭാടനില്  ഒരു  കേലണയ്നര്  കേപല്  ഇടനിക്കുകേയുലാം  ഇടനിയുലട
ആഘഭാതത്തനില്  കബഭാടനിലണഭായനിരുന്ന  7  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കേടലനില്  വതീഴുകേയുലാം
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ഇവലര സമതീപത്തച്ച് മതവബന്ധനത്തനികലര്ലപടനിരുന്ന 'ചേനിന'  എന്ന മതവബന്ധന
കബഭാടച്ച് രക്ഷനിചച്ച് കവദവസഹഭായത്തനിനഭായനി കഫഭാര്ടച്ച് ലകേഭാചനിയനിലല ആശുപത്രനിയനില്
പ്രകവശനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ടനി അപകേടലത്തക്കുറനിചച്ച് അകനന്വേഷണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്
എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലാം എറണഭാകുളലാം ഫനിഷറതീസച്ച് ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടറുലാം  ഇനവന
കകേഭാസ്റ്റേച്ച്  ഗഭാര്ഡനികനഭാടച്ച്  ടനി  ദനിവസലാം  തലന്ന  ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇടനിച  കേപല്
കേലണത്തനി  നഭാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിച  കബഭാടനിനച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനുള
അടനിയനര  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫച്ച്
ഷനിപനിലാംഗച്ച്, മുലാംകബ-ക്കച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ഡയറക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

അക്ഷരസഭാഗരലാം

326 (1410) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് 'അക്ഷരസഭാഗരലാം'  എന്ന കപരനില് തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ
പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തലവതഭാപരതീക്ഷകേള  നടത്തനി
കയഭാഗവരഭായവര്ക്കച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സന്വേതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.

(ബനി) 1. തതീരകദശ മതവ കമഖലയനിലല നനിരക്ഷരര്

  2. നവസഭാക്ഷരര്

3. വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പഠനലാം  നനിര്ത്തനി  സ്കൂളനില്നനിനച്ച്
ലകേഭാഴനിഞച്ച്  കപഭായവര്
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4. ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ ലവലവനിളനികേള കനരനിടന്നവര്

  5. നഭാലഭാലാംതരലാം വനിജയനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം

അനുബന്ധലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം.

(സനി)   നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച്

നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയുലാം കപ്രരകേച്ച് മഭാലരയുലാം പഞഭായത്തനിലല

കകേഭാ-ഓഡനികനറര്മഭാകരയുലാം  കേലണത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായ സഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനിയുലാം   നഭാലഭാലാംതരലാം തലവതയുമുള പഠനിതഭാക്കളക്കച്ച്

ആവശവമഭായ പുസകേങ്ങള 2 ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനിന്ന ശനിലശഭാല സലാംഘടനിപനിചച്ച് തയഭാറഭാ

ക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  റനികസഭാഴച്ച്  കപഴണമഭാര്

പലങടക്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവനിത

സര്ശനിയഭായ തരത്തനില് പഠനപുസകേങ്ങള തയഭാറഭാക്കലപടകേയുലാം ലചേയ. തകദ്ദേശ ഭരണ

സഭാപനങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള

സലാംഘടനിപനിച.  പദതനിയുലട ഔപചേഭാരനികേമഭായ ഉദ്ഘഭാടനലാം  2017  ജനുവരനി  31-നച്ച്

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല ചേനിറയനിനകേതീഴനില് വചച്ച് നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം ഉണഭായനി.

കടഭാളനിലാംഗച്ച് നനികരഭാധന കേഭാലയളവച്ച്

327 (1411) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കടഭാളനിലാംഗച്ച് നനികരഭാധന കേഭാലയളവച്ച് ലവടനിക്കുറയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  തടര്ചയഭായ  45  ദനിവസത്തനിനു  പകേരലാം  ജൂണ  16  മുതല്

ജൂകല 15 വലരയുലാം കൂടഭാലത ഒകക്ടഭാബര് 16 മുതല് നവലാംബര് 15 വലരയുലാം കടഭാളനിലാംഗച്ച്

നനികരഭാധനകമര്ലപടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ :

(സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് സനി.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.ഐ.-യുലട റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മതവസമ്പത്തച്ച്  ലകേഭാളയടനിക്കഭാന  യനവല്കൃത

കബഭാട്ടുകേളക്കച്ച്  സഹഭായകേരമഭായ നതീക്കമഭാണനിലതന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്പടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  ഉണച്ച്.  സനി.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.ഐ.-യുലട റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2013-ല്
ഇക്കഭാരവലാം പഠന വനികധയമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഒരു  expert  കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുന.
ടനി  കേമ്മേനിറനി  നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  1998  മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയ കടഭാളനിലാംഗച്ച്
നനികരഭാധനലാം ആദവ  9  വര്ഷങ്ങളനില് മതവ  സമ്പത്തനിലന്റെ ലഭവതയുലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം
വര്ദനിപനിചലവങനിലലാം  2000-നുകശഷലാം  മതവലഭവതയനില്  കുറവണഭായതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി കടഭാളനിലാംഗച്ച് നനികരഭാധന കേഭാലയളവച്ച് 2 ഘടങ്ങളനിലഭായനി 60  ദനിവസകത്തക്കച്ച്
അതഭായതച്ച് ജൂണ  16  മുതല് ജൂകല  15  വലര ആദവഘടവലാം,  ഒകക്ടഭാബര്  16  മുതല്
നവലാംബര് 15  വലര 2-ാം ഘടവമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ഈ  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  ബന്ധലപട  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം,  വനിദഗച്ച് ദ  സമനിതനികേളുമഭായുള
ചേര്ചകേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഡനി)   ഇല.

നനിലമ്പൂരനില് ഫനിഷറതീസച്ച് ഓഫതീസനിനച്ച് സബച്ച് ഓഫതീസച്ച്

328 (1412) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് മതവബന്ധനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ഓഫതീസനിനച്ച്  ഒരു  സബച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
ആവശവമഭാലണന്നച്ച് കേഭാണനിചച്ച്  പ്രകദശവഭാസനികേള സമർപനിചനിരുന്ന നനികവദനത്തനികന്മൽ
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ഓഫതീസനിനച്ച്  ഒരു  സബച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
ആവശവമഭാലണന്നച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  സമര്പനിചനിരുന്ന  നനികവദനത്തനികന്മല്  ഫനിഷറതീസച്ച്
ഡയറക്ടര് ലഭവമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള

329 (1413) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് മതവബന്ധനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

ഈ  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഫനിഷറതീസച്ച്
വകുപച്ച്  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്ക എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഫനിഷറതീസച്ച്
വകുപച്ച്  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

മഠത്തുലാംപടനി-ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനി കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

330 (1414) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലചേന്നനിത്തല  പഞഭായത്തച്ച്
പതനിനഭാറഭാലാം  വഭാര്ഡനിലള  മഠത്തുലാംപടനി-ഫനിഷര്ലമന  കകേഭാളനനി  കറഭാഡനിനച്ച്  സഭാകങതനികേ
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലണങനിലലാം  ഭരണപരമഭായ അനുമതനി കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇനനിയുലാം ആവശവലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലചേന്നനിത്തല  പഞഭായത്തച്ച്
പതനിനഭാറഭാലാം  വഭാര്ഡനിലള മഠത്തുലാംപടനി  ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനി കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനിയച്ച്
64.70  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
എസ്റ്റേനികമറച്ച് ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വകുപച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  പ്രവൃത്തനി ഉടന
ലടണര് ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ടനി  കറഭാഡനിനച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  ദര്ഘഭാസച്ച്  ക്ഷണനിക്കുന്ന
തനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനിയനിലല ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭായ ഇരട  വതീടകേള

331 (1415) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപളനി  പഞഭായത്തനിലല  ഫനിഷര്ലമന
കകേഭാളനനിയനില് നനിലവനിലള ഇരടവതീടകേള തഭാമസകയഭാഗവമലഭാത്ത വനിധലാം ജതീര്ണ്ണഭാവ
സയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം ആറു വതീടകേള പനണച്ച് വതീടകേളഭാക്കനി പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  തൃശൂര് ജനിലയനില് വഭാടഭാനപളനി ഫനിഷറതീസച്ച് കകേഭാളനനിലയ
13 -ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന ഗഭാന്റെച്ച് മുകഖന ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനി   നവതീകേരണ
പദതനികേളനില് ഉളലപടത്തനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് 2 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ഭവന
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  50,000  രൂപ  വതീതവലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന
പദതനിയനികലക്കച്ച്  ലതരലഞടത്തനിരുന.  ഇരട വതീടകേള ഒറ വതീടകേളഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
2 ലക്ഷലാം രൂപ മതനിയഭാകേനില എന്ന കേഭാരണത്തഭാല് കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേള അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിരുന്നനില.  ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപച്ച് മുകഖന നനിലവനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
അനുവദനിക്കുന്ന  ധനസഹഭായമഭായ 2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനുസരനിചച്ച്
വതീടകേള പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള തടര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മതവബന്ധന ഉപകേരണങ്ങള

332 (1416) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭങ്ങളനിലലാം അലഭാലതയുലാം മതവബന്ധന ഉപകേരണങ്ങള
തകേരുകേകയഭാ  നഷ്ടലപടകേകയഭാ  ലചേയ്തവര്ക്കച്ച്  നനിലവനില്  എലനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്
ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള  എത്ര  അകപക്ഷകേള  നനിലവനില്  തതീര്പഭാക്കഭാലത
ബഭാക്കനി നനില്ക്കുനലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പ്പുകേലനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; അവ പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതഭാതച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട ഫണനില്  (SDRF/NDRF)  നനിനലാം, 20-5-2015-ലല
സ.ഉ.(കകേ) 194/15/DMD,  23-7-2015-ലല സ.ഉ. (കകേ) 343/15/DMD  എന്നതീ
ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  മതവബന്ധനയഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
തകേര്ന്നവര്ക്കച്ച്  9600  രൂപയുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നഭാശനഷ്ടലാം  ഉണഭായവര്ക്കച്ച്
4100  രൂപയുലാം വല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നശനിചവര്ക്കച്ച്  2600  രൂപയുലാം നല്കേനി വരുന.  
5-8-2016-ലല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര്  441/16/റവ പ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായ കേടല്കക്ഷഭാഭലത്ത
തടര്ന്നച്ച് കകേരളത്തനിലല കേടകലഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് മഴക്കഭാലത്തച്ച് വളലാം, വല തടങ്ങനിയ
മതവബന്ധന ഉപഭാധനികേള നഷ്ടലപട മതവബന്ധനത്തനില് ഏര്ലപടനിരുന്ന സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്
(ഗ്രൂപച്ച്) മുഖവമനനിയുലട ദരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം സലാംഘലാം ഒന്നനിനച്ച് ഒരു ലക്ഷലാം
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രൂപ  വതീതലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  മതവലഫഡച്ച് വഴനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഉപകേരണ  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  മുകഖന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
വനികധയമഭായനി  മതവബന്ധന ഉപകേരണങ്ങളക്കച്ച്  അപകേടലാം,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
നഭാശനഷ്ടങ്ങള എന്നനിവയച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വരുന.  എന്നഭാല് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം
മതവബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങള  നഷ്ടലപട  മതവലഫഡച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളലഭാത്ത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  മറച്ച്  പദതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വഭായ്പഭാ
വനിതരണത്തനിനച്ച്  മുനഗണന നല്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  നനിലവനില്  140  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാകേഭാലത
അവകശഷനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിടനില.

കദവനികുളങ്ങര പഞഭായത്തനിലല റനി.എലാം. ചേനിറ-ആയനിരലാംലതങ്ങച്ച്
പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

333 (1417) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  കദവനികുളങ്ങര  പഞഭായത്തനിലല  റനി.എലാം.  ചേനിറ-
ആയനിരലാംലതങ്ങച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന കവകുന്ന
സഭാഹചേരവങ്ങള എലനഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എലനനലാം പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട ടനി.എലാം.  ചേനിറ ആയനിരലാം ലതങ്ങച്ച്

പഭാലനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  13-9-2013-ല്  260  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  പഭാലത്തനികലയ്ക്കുള അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനുള സലലാം പഞഭായത്തച്ച്

ഏലറടത്തച്ച്  നല്കുലമന്നറനിയനിചനിരുലന്നങനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  സലലാം

കേണല്ക്കഭാടച്ച്  ഉളലപടന്ന  ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല്  പരനിസനിതനി  പ്രവര്ത്തകേരനില്നനിനലാം

എതനിര്പ്പുണഭായതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  പഞഭായത്തനിനച്ച് സലലാം ഏലറടത്തു നല്കുന്നതനിനച്ച്

സഭാധനിക്കഭാലത വന. കേണല്ക്കഭാടച്ച് ഒഴനിവഭാക്കനി പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് സലലാം ലഭവമഭാകണഭാ എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി   ലകേഭാലലാം  ഫനിഷറതീസച്ച്  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടറുലാം  ഹഭാര്ബര്
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എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വകുപനിലല ഉന്നത ഉകദവഭാഗസരുലാം സലാംയുക്തമഭായനി പ്രസ്തുത സലലാം

സനര്ശനിക്കുകേയുലാം അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഫനിഷച്ച് ഫഭാമനിലന്റെ കേനിഴക്കുഭഭാഗത്തച്ച്

7  മതീറര്  വതീതനിയനില്  ഫനിഷച്ച് ഫഭാമനിലന്റെ  ഭൂമനി അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനഭായനി വനിട്ടുനല്കേനിലക്കഭാണച്ച്

ഫനിഷറതീസച്ച്  ഡയറക്ടര്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  ലചേയ.  തടര്നച്ച്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  250  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  3  തവണ

ഇ-ദര്ഘഭാസച്ച്  ക്ഷണനിലചങനിലലാം ആരുലാം പലങടത്തനില.  പുനര് ദര്ഘഭാസനില് ലഭനിചതച്ച്

37%  അധനികേമുള ദര്ഘഭാസച്ച് ആയതനിനഭാല് ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട എസ്റ്റേനികമറച്ച് പുതക്കനി

പുനനഃദര്ഘഭാസച്ച്  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുണഭായനി.  ടനി പഭാലത്തനിലന്റെ

ലലഭാകക്കഷനനില്  വവതവഭാസലാം  വന്നതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനികക്കണ

അകലലമന്റെനില്  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി  നടത്തനി  എസ്റ്റേനികമറച്ച്

പുതകക്കണതണച്ച്.  ആയതനികലക്കഭായനി  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്

ദര്ഘഭാസച്ച് ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം ലസലക്ഷന കനഭാടതീസച്ച് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കസഭായനില്

ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിക്കുന്നതനിനനുസൃതമഭായനി

പ്രവൃത്തനിയച്ച് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ദര്ഘഭാസച്ച് ക്ഷണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) പഭാലത്തനിലന്റെ പുതനിയ ലലഭാകക്കഷനനിലല അകലനലമന്റെനിലല കസഭായനില്

ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി ലസലക്ഷന കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 1 മഭാസലാം

ലകേഭാണച്ച്  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

അതനിനുകശഷലാം  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്. 

ആറഭാട്ടുപുഴ തറയനില്കേടവച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ആശുപത്രനിയുലട 

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

334 (1418) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറഭാട്ടുപ്പുഴ  തറയനില്കേടവച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ആശുപത്രനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആവശവമഭായ ഫണച്ച് അനുവദനിചച്ച് പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആറഭാട്ടുപുഴ തറയനില്കേടവച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ആശുപത്രനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ആകരഭാഗവവകുപനിനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുളതലാം   ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച

ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതമഭാണച്ച്.  ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചനിട്ടുള പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപച്ച് മുകഖന നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തുന്നവയല.  സുനഭാമനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്  പനി.ഡബ്ലൂ.ഡനി.

മുകഖനയഭാണച്ച് ഈ പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്തനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ആകരഭാഗവവകുപഭാണച്ച് തടര് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനികക്കണതച്ച്.

മതവസലാംസരണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ആനുകൂലവങ്ങള

335 (1419) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള  അനുബന്ധ

കമഖലയഭായ  മതവസലാംസരണ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  വനിവരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ആനുകൂലവങ്ങള  മതവസലാംസരണ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനു കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആനുകൂലവങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിലലങനില് ഒരു

നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  മതവസലാംസരണ-ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം തടങ്ങനിയ ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  അനുബന്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനി  പടനികേയനില് ഉളലപട എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച് മുകഖന ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.     
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അണലക്കട്ടുകേളനില് മതവസമ്പത്തച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി

336 (1420) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണലക്കട്ടുകേളനില്  മതവസമ്പത്തച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  വനലാംവകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശവമഭാകണഭാ;
ആയതനിനു കവണനിയുള നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മതവസമ്പത്തച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജലസലാംഭരണനികേള ഉപകയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്-വനലാം-ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ ഏകകേഭാപനലാം സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 'ലഡകമഭാണകസ്ട്രേഷന യൂണനിറച്ച് കഫഭാര്
ഇന്നകവറതീവച്ച് അകേന്വേഭാകേളചര് പ്രഭാക്ടതീസസച്ച്'  എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  3  അണലക്കട്ടുകേളനില്
കൂടകൃഷനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ബ്ലൂ റവലന്യൂഷന പദതനിയനില് അണലക്കട്ടുകേളനില് കൂടകൃഷനി
സലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച വരുന.

(ബനി&സനി)  ആവശവമഭാണച്ച്.  വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള അണലക്കട്ടുകേളനില്
മതവക്കുഞച്ച്  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തടസലാം  കനരനിട  സഭാഹചേരവത്തനില്  ടനി
വനിഷയലാം  ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  20-6-2013-ല്  ബഹു.  മുഖവമനനിയുലട   അദവക്ഷതയനില്
ഉന്നതതല  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  സഭാങ്ചേന്വേറനികേളഭായനി  പ്രഖവഭാപനിക്കലപട   ലനയഭാര്,
കപപഭാറ, ഇടക്കനി, ലപരനിയഭാര്, പറമ്പനികുളലാം എന്നനിവ ഒഴനിലകേയുള അണലക്കട്ടുകേളനില്
ഇനവന കമജര് കേഭാര്പച്ച്  ഇനത്തനില്ലപട മതവക്കുഞങ്ങകളയുലാം ലനയഭാര്,  ഇടക്കനി,
ലപരനിയഭാര്, പറമ്പനികുളലാം  അണലക്കട്ടുകേളനില്  തകദ്ദേശതീയ  മതവ/ലചേമ്മേതീന  ഇനങ്ങകളയുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുവഭാനുലാം കുടനിലവള കസഭാതസഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കപപഭാറയനില് തല്ക്കഭാലലാം
മതവക്കുഞച്ച്  നനികക്ഷപലാം  നടകത്തണഭാലയനലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഉളനഭാടന മകതവഭാലഭാദന വര്ദനവനിനഭായനി നടപഭാക്കുന്ന  അണലക്കട്ടുകേളനിലല
മതവകൃഷനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി മതവവനിത്തച്ച്  നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി മുലലപരനിയഭാര്,  പറമ്പനികുളലാം,
ലപരുവഭാരനിപളലാം, തൂണക്കടവച്ച്, പതീചനി, വഭാഴഭാനനി, ചേനിമ്മേനിനനി, കേക്കയലാം, ഇടക്കനി, പരപഭാര്
(ലതന്മല),  കപപഭാറ,  ലനയഭാര് എന്നതീ അണലക്കട്ടുകേലളഭാഴനിലകേയുള അണലക്കട്ടുകേളനില്
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ഇനവന കമജര് കേഭാര്പച്ച്   ഇനത്തനില്ലപട മതവക്കുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി വനിഷയലാം ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയ്തച്ച്  വനലാം-ജല  വനിഭവ  വകുപ്പുകേളുലട  അധതീനതയനിലള  റനിസര്കവഭായറുകേളനില്
മതവകുഞച്ച്  നനികക്ഷപലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം  മതവബന്ധനത്തനിനുമുള അധനികേഭാരലാം
ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപനില് നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വതീടകേള

337 (1421) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2005-06-ലല  സുനഭാമനിയനില്  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപളനി

പഞഭായത്തനില് മതവലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വതീടകേള നഷ്ടലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണച്ച്  വതീട  നഷ്ടലപടനിട്ടുളലതന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്

എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2005-06-ലല  സുനഭാമനിയനില്  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപളനി

പഞഭായത്തനില് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വതീടകേള നഷ്ടലപടനിടനില.

മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം

338 (1422)    ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മതവ മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി നനിലവനിലള പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്ലപട പുത്തൂര് മതവ  മഭാര്ക്കറനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

തയഭാറഭാക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  മതവവനികേസന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ആധുനനികേ  ശുചേനിതന്വേ  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള  കകേരള  സലാംസഭാന
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി സഭാപനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
41  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ മതവ വനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച.  ഇതനില്  39  മതവ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  41  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കഭായനി  ആലകേ
7709.504 ലക്ഷലാം രൂപ  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതനില് 6433.007 ലക്ഷലാം രൂപ കദശതീയ
മതവ വനികേസന കബഭാര്ഡച്ച് വനിഹനിതവലാം  1276.497  ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതവമഭാണച്ച്.  ഈ മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കദശതീയ മതവ വനികേസന
കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം നഭാളനിതവലര  5510.68  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം 1086.47  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  കമല് പദതനിയനിലളലപടത്തനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ 39 മതവ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് 34 എണ്ണലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

(ബനി) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല പുത്തൂര് മഭാര്ക്കറനിലന്റെ നവതീകേരണലാം 2017-18  വര്ഷത്തനില്
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസച്ച്.സനി.എ.ഡനി.സനി. വഴനി പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.     

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കേനിവരുന്ന സഹഭായങ്ങള

339 (1423) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നല്കേനി  വരുന്ന  വനിവനിധ  സഹഭായങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിദഗച്ച് ദ
സമനിതനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പുച്ച് കനരനിട്ടുലാം
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള  ഏജനസനികേള മുകഖനയുലാം  വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  സമ്പഭാദവ  സമഭാശന്വേഭാസ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം പഞമഭാസങ്ങളനില് 1,500 രൂപ വതീതലാം 3 മഭാസലാം ലമഭാത്തലാം 4,500 രൂപ നല്കേനി
വരുന.  പഞമഭാസങ്ങളനില്  ലതഭാഴനില്  നഷ്ടലപടന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
സനിവനില് സകപസുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് സഇൗജനവ കറഷന നല്കുനണച്ച്.  മതവലത്തഭാഴനി
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ലഭാളനികേളക്കച്ച് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഭവന പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനഭായനി 50,000 രൂപയുലാം സഭാനനികടഷന പദതനിക്കച്ച് 17,500 രൂപയുലാം നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണ പദതനിയുലാം നടപഭാക്കനി  വരുന.  ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  സലലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്   6  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായവലാം രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്ത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുടനികേളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  നല്കുന്ന  അകത  നനിരക്കനില്  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവവലാം നല്കുനണച്ച്. കകേരള മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച് മുകഖന
രജനികസ്റ്റേര്ഡച്ച് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം അനുബന്ധ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
ഗ്രൂപച്ച്  ഇനഷന്വേറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി/അനുബന്ധ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി/വനിധവ  ലപനഷണര്മഭാര്ക്കച്ച്  1000  രൂപ  വതീതലാം  പ്രതനിമഭാസലാം
ലപനഷന  നല്കേനി  വരുന.  മതവലഫഡനിലല  അലാംഗങ്ങളഭായ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
മതവബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  മതവ  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ വഭായ്പ ലഭവമഭാക്കുകേ,  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് മതവസലാംസരണത്തനിനച്ച്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവലാം ഉറപഭാക്കുകേ,  മതവകലലലാം ശക്തനിലപടത്തുന്നതനിനച്ച്  പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം
ലഭവമഭാക്കുകേ,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കമകക്രഭാഫനിനഭാനസച്ച്  പദതനി,
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനനിതകേളക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ,  ഉപകേരണ  സുരക്ഷ
പദതനി,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് ലവള മലണ്ണണ്ണ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി,
നഭാടന വളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം, അപകേട ഇനഷന്വേറനസച്ച് പദതനി തടങ്ങനി വനിവനിധ
പദതനികേള മതവലഫഡച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേരള
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന കുടനിലവളലാം, കവദതതതീകേരണലാം, തതീരകദശ
സ്കൂളുകേളുകടയുലാം   ഫനിഷറതീസച്ച്  ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ആധുനനികേ മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, അങണവഭാടനി, കലബറനി, കഹമഭാസ്റ്റേച്ച്
കലറച്ച്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മൂലവവര്ദനിത  മതവ  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
വനനിതകേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി സഭാഫച്ച് മുകഖന തതീരകമത്രനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
സൂക്ഷ്മ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാകങതനികേ  പരനിപഭാലന
സഹഭായലാം,  ഫനിഷച്ച് ലവനഡനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറച്ച്,  തതീരകനപുണവ പദതനി,  പുനര്ജനനി ലഹരനി
വനിരുദ  കേഭാമ്പയനിന,  സഇൗജനവ  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാലാംമ്പച്ച്,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സ്ത്രതീ
കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനി,  പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ,  തടങ്ങനി വനിവനിധ പദതനികേള
സഭാഫച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അനുവദനിച ഭവന പദതനികേള

340 (1424)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അനുവദനിച ഭവന പദതനിയനില് വതീടച്ച്

പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം രണഭാലാം ഘടവലാം മൂന്നഭാലാം ഘടവലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാത്തത

കേഭാരണലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള ബുദനിമുടച്ച് കനരനിടന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച് അര്ഹമഭായ ബഭാക്കനി തകേ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണച്ച്  ഇനനി  ബഭാക്കനി  തകേ  ലഭനികക്കണതച്ച്

എന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് ജനില തനിരനിചള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് വനിവനിധ

പദതനികേളനില്  ലചേലവഴനിക്കഭാലത  ബഭാക്കനി  ഉണഭായനിരുന്ന  തകേ  പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയഭാണച്ച്

2015-16 വര്ഷലാം ടനി ഭവന പദതനിക്കച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്.  ഈ പദതനിപ്രകേഭാരലാം

95 യൂണനിറ്റുകേളഭാണച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്. ആദവഘടമഭായനി 100 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  90  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിചച്ച്   ഉത്തരവഭായനിരുന.

എന്നഭാല് തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മതനിയഭായ ഫണനിലന്റെ അഭഭാവത്തഭാല്

രണഭാലാം ഗഡു തകേ അനുവദനിച നല്കേനിയനിടനില.  ടനി തകേ അടനിയനരമഭായനി അനുവദനി

ക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   39 കപര്ക്കച്ച് 29,25,000 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണച്ച്.

വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം

341 (1425) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മതവബന്ധന  വകുപച്ച്  ഒന്നഭാലാം  കഭാസച്ച്  മുതല് പനണഭാലാം  കഭാസച്ച്  വലര

പഠന സഹഭായലമന്ന നനിലയനില് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന വനിവനിധ കസഭാളർഷനിപ്പുകേളുലടയുലാം

ആനുകൂലവങ്ങളുലടയുലാം വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ഏജനസനികേളഭാണച്ച്  ഈ  ആനുകൂലവങ്ങള  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതച്ച്;

(സനി)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  എത്ര  തകേ

ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്ത

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിദവഭാര്തനികേളഭായ  മക്കളക്കച്ച്  വനിവനിധ  വനിദവഭാഭവഭാസ

ആനുകൂലവങ്ങളഭായ  ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച്,  പ്രതനിമഭാസ കസ്റ്റേപന്റെച്ച്, ടന്യൂഷന ഫതീസച്ച്, പരതീക്ഷഭാ

ഫതീസച്ച്,  ലസഷവല് ഫതീസച്ച്  എന്നനിവയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്

കഹഭാസ്റ്റേല് സഇൗകേരവലാം  ലഭവമലഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് സന്വേകേഭാരവ കഹഭാസ്റ്റേലകേളനില്

തഭാമസനിച പഠനിക്കുന്ന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി വനികേസന

വകുപനില്നനിന്നച്ച്  നല്കേനി  വരുന്ന  അകത  നനിരക്കനില്  കഹഭാസ്റ്റേല്  ഫതീസച്ച്  എന്നനിവ

നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  മരണലപടഭാല്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

മക്കളക്കച്ച് ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസലാം നല്കുന്നതനിനുള സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായ പദതനി,

ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം എന്നതീ ജനിലകേളനിലല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില്

8, 9, 10 കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന 2000 മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലപണമക്കളക്കച്ച്

സഇൗജനവ  കസക്കനിള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനി,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടനികേളുലട

ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി   8-ാം  കഭാസനില്  90  ശതമഭാനത്തനിനുകമല്

ഹഭാജരുള വനിദവഭാര്തനികേളുലട രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനമഭായനി  1000  രൂപ

നല്കുന്ന പദതനി  എന്നനിവയുമഭാണച്ച്  1 മുതല് 12 വലരയുള കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള.

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖനയുലാം  ലലസക്കനിള

വനിതരണലാം കകേരള കസ്റ്റേറച്ച്  കകേഭാസ്റ്റേല് ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന വഴനിയുമഭാണച്ച്

അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  2015-16  വര്ഷലാം 20  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്. 2015-16 -ലല

കുടനിശ്ശേനികേ  തകേ  ഉളലപലട  നല്കുന്നതനിനച്ച്  2016-17  വര്ഷലാം  20  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദനിക്കുകേയുലാം ടനി തകേ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
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മതവസമ്പത്തനിലണഭാകുന്ന കുറവച്ച്

342 (1426) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  കേടലനിലലാം  വവഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്
മതവസമ്പത്തച്ച് കുറഞ വരുന്നകേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മതവസമ്പത്തച്ച്  കുറയുന്നതച്ച്  തടയഭാനുലാം  ഉളനഭാടന  മതവസമ്പത്തച്ച്
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വവഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് പുഴമണലൂറ്റുന്നതമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന പരനിസനിതനി
ആഘഭാതലാംമൂലമുള മതവകശഭാഷണലാം തടയഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  മതവസമ്പത്തച്ച്  കുറയുന്നതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി മതവ,  ലകേഭാഞച്ച്
കുഞങ്ങലള ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേ, സഭാങ്ചേന്വേറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
കൃത്രനിമ പഭാരുകേള സഭാപനിക്കുകേ എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.   സുസനിര
മതവബന്ധനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണവലാം ആയതച്ച് കൃതവമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഉളനഭാടന മകതവഭാലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് മതവ സമൃദനി,  ഇന്നകവറതീവച്ച് അകേന്വേഭാകേളചര്,  ബ്ലൂ  റവലൂഷന
എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  പുഴമണലൂറ്റുന്നതമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതലാംമൂലലാം
മതവകശഭാഷണലാം തടയഭാന പുഴകേളനില് മതവവനിത്തച്ച്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.പുഴകേളനിലല മതവകശഭാഷണലാം തടയുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള ജനിലകേളനില് സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.

അരൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  
വകുപനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

343 (1427) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അരൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വകുപച്ച് വഴനി 2014-15,
2015-16, 2016-17  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് എത്ര പ്രവൃത്തനികേളുലട എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളഭാണച്ച്
എടത്തനിട്ടുളലതനലാം ഏലതഭാലക്കലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളനില് ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2011-12  വര്ഷലാം മുതല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലാം നഭാളനിതവലര പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത  എത്ര  വര്ക്കുകേളുലണനലാം  അവ  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമലനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനില് 2014-15, 2015-16, 2016-17 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില്
33  പ്രവൃത്തനികേളുലട എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള ഹഭാര്ബര് എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വകുപച്ച് എടത്തനിട്ടുണച്ച്.
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2014-15

1. തഭാകങരനില് ലവളനിയനില് കേണനികശ്ശേരനിക്കടവച്ച് കറഭാഡച്ച്

2. കുത്തനിയകതഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലല  കദശകത്തഭാടച്ച്  പഭാലലാം  മുതല്  വടകക്കഭാടച്ച്
അനനനഭാരഭായണ കക്ഷത്രലാം വഴനി വടകക്കഭാട്ടുള കറഭാഡച്ച് 

3. കചേന്നലാംപളളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.  കകേഭാകളജച്ച്
ജലാംഗ്ഷന മുതല് അക്കഭാഡമനി കേഭായല്ത്തതീരലാം കറഭാഡച്ച്

4.  അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തച്ച് വഭാര്ഡച്ച്, 6-ലല ടഭാകഗഭാര് കറഭാഡച്ച്

5.  തറവര് പഞഭായത്തനിലല വളളഭാനര കേരഭാളലാംതറ കറഭാഡച്ച്

6.  തറവര് പഞഭാ യത്തച്ച് 3, 4 വഭാര്ഡച്ച് കതഭാടയനില് കകേത്തറനിത്തഭാലലാം കറഭാഡച്ച്

7. കചേന്നലാംപളളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തച്ച്   വഭാര്ഡച്ച്  10-ലല  വനിശഭാഖപുരലാം
പനനറക്കരനി കറഭാഡച്ച്

8. ഉദയനഭാടച്ച് കേടവനില് കറഭാഡച്ച് അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തച്ച്

9. വകലത്തഭാടച്ച് പളളനിക്കടവച്ച് കറഭാഡച്ച് കകേഭാടലാംതരുത്തച്ച് പഞഭായത്തച്ച്

10. കുമഭാരനഭാശഭാന  ലകേ.പനി.കറഭാഡുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന   ലചേമ്പകേകശ്ശേരനി
കറഭാഡനിലന്റെ ലമറലനിലാംഗുലാം ടഭാറനിലാംഗുലാം

11.  പുന്നയല് വഭാകലല് ഭഭാഗത്തച്ച് പുതനിയ കറഭാഡച്ച് തറവര് പഞഭായത്തച്ച്

12.   തവണക്കടവച്ച് കുന്നത്തറ വടക്കുലാംകേര കക്ഷത്രലാം കചേന്നലാം പളനിപ്പുറലാം    
  പഞഭായത്തച്ച്                              
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13.  കേണത്തനിപറമ്പച്ച് കുകമ്പല്കേടവച്ച് കറഭാഡച്ച്- അരുകറനി പഞഭായത്തച്ച്

14.   അഞ്ചുകേണലാം ആയനിരലാംലത്തടച്ച് കറഭാഡച്ച് - അരുകറനി പഞഭായത്തച്ച്

15.  മഭാളനികേയല് കേടവച്ച് ചുങക്കടവച്ച് മലാംഗലകശ്ശേരനി കറഭാഡച്ച്                             

16.  അയങഭാളനി ജലാംഗ്ഷന - മൂലയനില് കറഭാഡച്ച്  

17. വഭാര്ഡച്ച് നലാം. 9-ലല പളനികുളങ്ങര   ഗതീതഭാനനപുരലാം കേടവച്ച് കറഭാഡച്ച്

18. കതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി രണഭാലാം വഭാര്ഡച്ച് കൂട്ടുങല് കകേപഭായനി കറഭാഡച്ച്

19.  മകനഭാരമ തനിരുത്തളളനില് കറഭാഡച്ച്

20. ലചേട്ടുതറ – പുതവല് നനികേര്ത്തച്ച് കറഭാഡച്ച്

21.  കേഭാളകത്തഭാടച്ച്  കകേഭാടഭാലനിചനിറ കറഭാഡച്ച്

22.  തറവര് പഞഭായത്തനിലല കുറനിട അരയക്കടവച്ച് കറഭാഡച്ച്

23.   ലപരുമ്പളലാം ദന്വേതീപനിലല വഭാത്തനിക്കഭാടച്ച് പളനിപഭാടച്ച് ഇറപ്പുഴ കറഭാഡച്ച്

24.  പനയനനി മനിഥുനലാംതറ – ആയനിരത്തറ കറഭാഡച്ച്

25. കകേഭാടലാംതരത്തച്ച് പഞഭായത്തനിലല പുത്തനതറ കകേഭാളനനി കറഭാഡുലാം വളപലാംനടനി
കറഭാഡുലാം

26.  അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തനിലല മരങ്ങഭാടച്ച് കേകണക്കടവച്ച് കറഭാഡച്ച്

27. കചേന്നലാംപളളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല  കേകരഭാണച്ച്  കേടവനില് എലാം.എല്.എ.
കറഭാഡച്ച്

28. കതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര്  11-ലല  ലവളനിയനില്
ആരഭാട്ടുചേഭാണനി കറഭാഡച്ച്

29. എഴുപുന്ന പഞഭായത്തനിലല വടകക്കവതീടച്ച്  ചുളനിത്തറ കറഭാഡച്ച്

2015-16

1. പഭാണഭാവളനി പഞഭായത്തനിലല 901 വഭാരനിക്കഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച്

2. പഭാണഭാവളനി പഞഭായത്തനിലല ആലവഭാങനില് കുറനിക്കര കറഭാഡച്ച്

3. പണനിക്കകശ്ശേരനി സന്വേപ്ന ഗഭാര്ഡനസച്ച്  ഇത്തനിത്തറ കറഭാഡച്ച്

4. പഭാണഭാവളനി പഞഭായത്തനിലല പണനിക്കകശ്ശേരനി കവമ്പനഭാടച്ച് കേഭായല് - ലജടനികറഭാഡച്ച്
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2016-17

എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  കമല്പറഞ  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

1. അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തച്ച് വഭാര്ഡച്ച്, 6-ലല ടഭാകഗഭാര് കറഭാഡച്ച്

2. ഉദയനഭാടച്ച് കേടവനില് കറഭാഡച്ച് അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തച്ച്

3. തവണക്കടവച്ച് കുന്നത്തറ വടക്കുലാംകേര കക്ഷത്രലാം കചേന്നലാംപളളനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തച്ച്

4. കേണത്തനിപറമ്പച്ച്  കുകമ്പല്  കേടവച്ച്  കറഭാഡച്ച്  -  അരൂക്കുറനി
പഞഭായത്തച്ച്

5. അഞ്ചുകേണലാം ആയനിരലാംലത്തടച്ച് കറഭാഡച്ച് - അരൂക്കുറനി പഞഭായത്തച്ച്.

(സനി) 2011-12 വര്ഷലാം മുതല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
9 പ്രവൃത്തനികേളുണച്ച്.  ടനി പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷലാം പ്രവൃത്തനി പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനുള

കേഭാരണലാം

(1) (2) (3)

2011-12 ഇല

2012-13 ലകേഭാലലാംകൂമ്പച്ച് കറഭാഡച്ച്

പഭാണഭാവളനി പഞഭായത്തച്ച്

കറഭാഡച്ച്  പ്രവര്ത്തനി
പഞഭായത്തച്ച്  മുകഖന
അവരുലട  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലചേയ്ത
തനിനഭാല്  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വകുപച്ച് ഈ  പ്രവൃത്തനി
ലചേയ്യുകേയുണഭായനില.



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            367 

(1) (2) (3)

2013-14 നബഭാര്ഡച്ച്  RIDF XIX  ലപരുമ്പളലാം ഫനിഷച്ച്
ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര്

 ഫനിഷച്ച്   ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  
ലസന്റെര്       
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള 
സലലാം  ലഭവമല       

2014-15 (1) മഭാകങഭാടത്തച്ച്  കകേഭാളനനി  ചേര്ചച്ച്
കറഭാഡച്ച്

പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  5
തവണ
ദര്ഘഭാസച്ച്
ക്ഷണനിചനിട്ടുലാം
ആരുലാം
ഏലറടത്തനില.
തനമൂലലാം
പ്രവൃത്തനി
ഏര്ലപടഭാക്കഭാ
ന കേഴനിഞനില

(2) കകേഭാടലാം തരുത്തച്ച്  പഞഭായത്തനിലല
ചേമ്മേനഭാടച്ച്  പടനിഞഭാറച്ച്  ലകേ.  പനി.
വനിജയകുമഭാര് കറഭാഡച്ച് മുതല് എഴു
പുന്ന ലറയനില്കവ കസ്റ്റേഷന കറഭാഡച്ച്

സലലാം
ലഭവമലഭാത്തതനി
നഭാല്
ഭരണഭാനുമതനി
റദ്ദേച്ച് ലചേയ

(3) കപഭാലളക്കടവച്ച്  ഹരനിജന  കകേഭാളനനി
കറഭാഡച്ച്  കചേന്നലാം  പളനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തച്ച്

സഭാകങതനികേഭാ
നുമതനിക്കുള
എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയഭാറഭാ
ക്കനിലക്കഭാണനി
രനിക്കുന.

(4) മുതകകേല്  
വഭാലയനില്കറഭാഡച്ച്  
തറവര് പഞഭായത്തച്ച്

സലലാം
ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാ
ല് പ്രവൃത്തനി
ഏര്പഭാടഭാക്കുവഭാ
ന കേഴനിഞനില
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(1) (2) (3)

(5) ശതീഭൂതനനിലയലാം  
കറഭാഡ്തറവര്  
പഞഭായത്തച്ച്

പ്രവൃത്തനി   പഞഭായത്തച്ച്
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി

(6) മരങ്ങഭാട്പനി.എസച്ച്.  
ലഫറനി  
ലനിങച്ച്  
കറഭാഡച്ച്  
കകേഭാടലാംതരുത്തച്ച് പഞഭായത്തച്ച്

5  തവണ  ദര്ഘഭാസച്ച്
ക്ഷണനിചനിട്ടുലാം  ആരുലാം
പലങടക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പ്രവൃത്തനി
ഏര്ലപടഭാക്കുവഭാന
കേഴനിഞനില

2015-16 കൂടങല് വലനിയറ കറഭാഡച്ച് പ്രവൃത്തനി  പഞഭായത്തച്ച്
മുകഖന  അവരുലട
ഫണനില് നടപനിലഭാക്കനി

2016-17                                      ഇല

പരവര് ലതക്കുലാംഭഭാഗത്തച്ച് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര്

344 (1428) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം പരവര് ലതക്കുലാം ഭഭാഗത്തച്ച് മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര് സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനഭായുള  CWPRS-ലന്റെ പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഹഭാര്ബറനിനഭായുള പരനിസനിതനി പഠനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
എന്നച്ച് ആരലാംഭനിചലവനലാം റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരനിസനിതനി പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് കേനിടനിക്കഴനിഞഭാല്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
തടങ്ങുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  എലനങനിലലാം  തടസമുലണങനില്
ആയതച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  പരവര് ലതക്കുലാംഭഭാഗത്തച്ച് മനിനനി  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബര് സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി CWPRS നടത്തുന്ന മഭാതൃകേഭാ പഠനങ്ങളനില് 

i. മഭാത്തലമറനിക്കല്  കമഭാഡല്  സ്റ്റേഡതീസച്ച്  കഫഭാര്  കഷഭാര്ലലയ്ന
ലചേയ്ഞസച്ച് 

ii. മഭാത്തലമറനിക്കല് സ്റ്റേഡതീസച്ച് കഫഭാര്  കവയച്ച് വച്ച് ടഭാനകേതലനിറനി

iii. മഭാത്തലമറനിക്കല് കമഭാഡല് സ്റ്റേഡതീസച്ച് കഫഭാര്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
ഓഫച്ച്  കടഡല്  കഹകഡ്രെഭാകഡനഭാമനിക്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലസഡനിലമന്റെച്ച്
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലട റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  CWPRS-ല്  നനിനലാം  ജനികയഭാലടകനിക്കല്  സ്റ്റേബനിലനിറനി
സ്റ്റേഡതീസച്ച്, ഡസക്കച്ച് ആന്റെച്ച് കവവച്ച് ഫ്ലൂലാം സ്റ്റേഡനി എന്നനിവയുലട  പഠന
റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭാകകേണതണച്ച്.

(ബനി)  ഇല.  CWPRS  നടത്തുന്ന മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് അനനിമ റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പരനിസനിതനി ആഘഭാതപഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പരനിസനിതനിപഠനലാം   പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം   സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്./ സ്റ്റേഭാറസച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലസസനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാകക്കണതണച്ച്.  തടര്ന്നച്ച്  സനി.ആര്.  ഇസഡച്ച്./
ഇ.ഐ.എ.  കനിയറനസച്ച്,  ലപഭാലന്യൂഷന കേണകടഭാള കബഭാര്ഡനില് നനിനള എന.ഒ.സനി,
എന്നനിവ  ലഭവമഭായകശഷലാം  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സമര്പനിചച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം കതകടണതണച്ച്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  തടസമുളതഭായനി
റനികപഭാര്ടനില.

ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര്/ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

345 (1429) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറഭാട്ടുപുഴ  പ  ഞഭായത്തനിലല വലനിയഴതീക്കലനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്
ഹഭാര്ബര്/ഫനിഷച്ച്  ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതവബന്ധനത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ രതീതനിയനില്
പ്രസ്തുത  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബര്  വനികേസനിപനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

799/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ആറഭാട്ടുപുഴ പഞഭായത്തനിലല  വലനിയഴതീക്കലനില്  നബഭാര്ഡച്ച് ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിച  വലനിയഴതീക്കല്  ഫനിഷച്ച്  ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറനിലന്റെ  അധനികേ  സഇൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനിയനില്  ഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച്  ഒഴനിലകേയുള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച് പ്രവൃത്തനികൂടനി നടപനിലഭാക്കനിലയങനില് മഭാത്രലമ ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  നബഭാര്ഡച്ച്  സതീമനില്  അധനികേഭാരലാം
ലഭനിച  പദതനിയനില് ഹഭാര്ബറനികനഭാടച്ച്  കചേര്നള  വഭാര്ഫനിലന്റെ  മുനഭഭാഗലാം  ഡ്രെഡ്ജച്ച്
ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനിയഭാണച്ച് ഉളലപടനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല് ടനി ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറനിലന്റെ
അകപ്രഭാചച്ച് ചേഭാനലലാം കബസനിനുലാം കൂടനി  ഡ്രെഡ്ജച്ച് ലചേയണലമന്നച്ച് തകദ്ദേശവഭാസനികേളഭായ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച് ഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനി  തടസലപട
ത്തുകേയുണഭായനി.  തടര്ന്നച്ച് അകപ്രഭാചച്ച്  ചേഭാനലലാം കബസനിനുലാം കൂടനി ഡ്രെഡ്ജച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  അഡതീഷണല് ഫണച്ച് നല്കുന്നതനുസരനിചച്ച്   ഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച്
പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടകേയുലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വലനിയഴതീക്കല് ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറനിലന്റെ  അധനികേ സഇൗകേരവ വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഡ്രെഡ്ജനിലാംഗച്ച് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്
ഹഭാര്ബര്  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭായനിക്കര പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

346 (1430) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  പഞഭായത്തുകേളഭായ  അഞ്ചുലതങ്ങനിലനയുലാം  വക്കലത്തയുലാം
കയഭാജനിപനിക്കുന്ന  കേഭായനിക്കരപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തച്ച്,  റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേള  പഭാലലാം  പണനിക്കുള  സലലാം
അളന്നച്ച് തനിടലപടത്തനി നല്കേനികയഭാ എനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകമഭാ
എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വക്കലാം,  ലചേറുന്നനിയൂര്,  ലവട്ടൂര് പഞഭായത്തുകേളനിലല പരമ്പരഭാഗത മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി പണയനില് കേടവച്ച്,  പുത്തനകേടവച്ച് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഫനിഷച്ച്
ലഭാനറനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) വക്കലാം പഞഭായത്തനില് ആധൂനനികേ മതവ മഭാര്ക്കറച്ച്അനുവദനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  തതീരകദശപഞഭായത്തുകേളഭായ അഞ്ചുലതങ്ങനിലനയുലാം  വക്കലത്തയുലാം
കയഭാജനിപനിക്കുന്ന കേഭായനിക്കര പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വകുപച്ച്  2013-ല്  1935.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനിയനില് ഉളലപടത്തുന്നതനിനഭായനി
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  ടനി പദതനിയുലട അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനച്ച് ആവശവമഭായ
സലലാം  ഏലറടകക്കണതളതനിനഭാല്  സലലാം  ഉളലപടന്ന  വക്കലാം,  അഞ്ചുലതങ്ങച്ച്
ഗഭാമപ ഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിലയങനിലലാം   വനിലലകേഭാടത്തച്ച്  വഭാങ്ങഭാനുള
ഫണനിലലന്നച്ച് പഞഭായത്തുകേള അറനിയനിച.  കമല് പ്രവൃത്തനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഏലറടകക്കണ  സലത്തനിലന്റെ  സര്കവ  നമ്പരുകേളുലാം  അവയുലട  വനിസതീര്ണ്ണവലാം
ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  കേരടച്ച്  ലസചലാം  ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്  തഹസനില്ദഭാരനില്  നനിന്നച്ച്  ഇകപഭാള
ലഭനിചതനുസരനിചച്ച്  വക്കലാം വനികലജനില്നനിന്നച്ച്   20.396 ആര് സലവലാം അഞ്ചുലതങ്ങച്ച്
വനികലജനില്നനിന്നച്ച്  13.355  ആര്  സലവലാം  ഏലറടകക്കണതണച്ച്.  ഏലറടകക്കണ
സലങ്ങളക്കച്ച് കേകമ്പഭാളവനില അനുസരനിചച്ച് 50,59,410 രൂപ കവണനിവരുലാം.  പഭാലത്തനിലന്റെ
അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനച്ച് ആവശവമഭായ  സലലാം ലഭവമഭാക്കുന്ന മുറയച്ച് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏലറടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)   ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  വക്കലാം പഞഭായത്തനില് KIIFB  യുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട 110 ലക്ഷലാം
രൂപ അടങലനില്  ഒരു ആധുനനികേ മതവമഭാര്ക്കറച്ച്   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി ധനവകുപനിനച്ച് അയചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച് അനുമതനി ലഭനിചഭാല് ടനി പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പുതനിയതഭായനി നനിര്മ്മേനിച തതീരകദശ കറഭാഡുകേള

347 (1431) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച തതീരകദശ
കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനച്ച് കശഷലാം തതീരകദശകറഭാഡുകേളക്കച്ച് അനുവദനിച
ഫണ്ടുകേള എത്രയഭാലണന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  എത്ര  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട
എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)   വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (എ) യനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (ബനി) യനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (സനി) യനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പുതനിയങ്ങഭാടനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

348 (1432) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പുതനിയങ്ങഭാടനി ഫനിഷനിലാംഗച്ച്
ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഏലതഭാലക്ക വനിധത്തനിലള പഠനങ്ങളഭാണച്ച്
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ഡബത.പനി.ആര്.എസച്ച്.-ലന  ചുമതലലപടത്തനിയ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാതൃകേഭാ
പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലാം എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പുതനിയങ്ങഭാടനി മതവബന്ധന
തറമുഖത്തനിലന്റെ ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായ കടഭാകപഭാ ഗഭാഫനിക്കല്
സര്കവ,  ലപര്മനന്റെച്ച്  കപഭായനിന്റെച്ച്  സഭാപനിക്കല്,  സനി.ഡനി.  വഭാലത സഭാപനിക്കല്,  കേറണച്ച്
മതീറര്  ഒബ്സര്കവഷന,  വഭാടര്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കല്  കഷഭാര്കലന  സര്കവ,  ബഭാത്തനിലമടനികേച്ച്
സര്കവ,  ലബഡച്ച്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കല്  തടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
മതവബന്ധന തറമുഖത്തനിലന്റെ മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം  CWPRS  മുകഖന പുകരഭാഗമനിചവരുന.
ടനി പഠനത്തനിനച്ച് ലപരുമ്പ, കേപലാം എന്നതീ പുഴകേളുലട ഡനിസ്ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ഡഭാറഭാ  CWPRS
ആവശവലപടതനുസരനിചച്ച് IDRB ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയകറഭാഡച്ച് ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  മഭാതൃകേഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടച്ച്  CWPRS  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വകുപച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനനിമ റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിക്കഭാനുണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള                            373 

(സനി)  CWPRS-ല്  നനിനലാം  മഭാതൃകേഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  അനനിമ  റനികപഭാര്ടച്ച്

ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  കേടലനിലല  കബഭാറനിലാംഗച്ച്,  അലക്രഡനിറഡച്ച്  ഏജനസനി  മുകഖനയുള

പരനിസനിതനി  പഠനലാം  എന്നനിവ  നടകത്തണതണച്ച്.  പത്തച്ച്  മഭാസലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന

പരനിസനിതനി പഠനത്തനിനുകശഷലാം പരനിസനിതനി കനിയറനസച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  പദതനി

രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചച്ച്   അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന

മുറയച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതമഭാണച്ച്.     

കകേഭാസ്റ്റേല് കേണക്റ്റനിവനിറനി ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി

349 (1433) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കകേഭാസ്റ്റേല്  കേണക്റ്റനിവനിറനി  ഗതീന  കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള തതീരകദശ കമഖലയനിലല മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി

കേളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണച്ച്

സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട മഭാസ്റ്റേര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശകമഖലയനിലല മതവബന്ധന തറമുഖങ്ങലളയുലാം  മതവലാം  കേരയടപനിക്കല്

കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം  ബന്ധനിപനിചലകേഭാണച്ച്  ''  കകേഭാസ്റ്റേല് കേണക്ടനിവനിറനി ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര്''

എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രതീ ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച്

ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  തതീരകദശ

കഹകവ പദതനി ലപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് മുഖഭാനനിരലാം നടപഭാക്കുലമന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയുലട  അനനിമ  രൂപലാം  തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  വനിശദമഭായ

പഠനലാം നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പദതനിയുലട അനനിമരൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
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വലനിയതറയനില് തറമുഖലാം

350 (1434) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
തറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാണ  കമജര്  തറമുഖമഭായ  വലനിയതറയനില്  എലനലഭാലാം  വനികേസന
പദതനികേളഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുലട സഭാധവത പഠനിക്കഭാകനര്ലപടത്തനിയ
'ഡനികലഭായനിറച്ച്'-ലന്റെ റനികപഭാര്ടനില് വലനിയതറ തറമുഖലാം ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  എലനലഭാലാം  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണച്ച്  റനികപഭാര്ടനിലളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലനിയതറ പഭാലത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം നടനവരുന.  കൂടഭാലത വലനിയതറയനിലല
രണച്ച് കഗഭാഡഇൗണുകേളുലട നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച് രണച്ച് കഗഭാഡഇൗണുകേളുലട
കൂടനി നവതീകേരണത്തനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)   ഉണച്ച്.

(സനി)  ഡനികലഭായനിറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനില് പഭാലത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം,
കഫഭാടനിലാംഗച്ച് ലജടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പഭാസഞര് ലടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭായനി
15 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

അര്ത്തുങല് ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

351 (1435) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-ല് പണനി ആരലാംഭനിച അര്ത്തുങല് ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന സർക്കഭാർ 30 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ഈ പദതനിക്കച്ച് അനുവദനിക്കുവഭാന
ധഭാരണയഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന പുതനിയ പദതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഉലണങനില്  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സുനഭാമനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  അര്ത്തുങല്
മതവബന്ധന  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  7-9-2007-ല്  അഞ്ചുകകേഭാടനി
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  കേരകയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  വരുന്ന  രണച്ച്  പുലനിമുട്ടുകേള,
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  കബഭാക്കച്ച്, കഗറച്ച് ഹഇൗസച്ച്, പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഏരനിയ, എന്നതീ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  തടര്ന്നച്ച്  അര്ത്തുങല്  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ
രണഭാലാം  ഘട  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  2012-ല്  4,939  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  12-12-2013-ല്  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടച്ച്   പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  എന്നഭാല് രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനിയുലട പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ
പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണകവളയനിലണഭായ സനികങജച്ച് കേഭാരണലാം പല തവണ പ്രവൃത്തനി
നനിര്ത്തനിലവയ്കക്കണനിവന.  സനികങജച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അധനികേ  അളവച്ച്
കേലകേള ആവശവമഭായനി വരനികേയുലാം തനമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന അധനികേ അളവച്ച് ഉളലപടത്തനി
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  തകേകയക്കഭാള 15.84% അധനികേലാം വരുന്ന പുതക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന. എന്നഭാല് ഫഇൗകണഷന എക്സച്ച്ലപര്ടനിലന്റെ വനിദഗച്ച് ദഭാഭനിപ്രഭായകത്തഭാലട
എസ്റ്റേനികമറച്ച് പുതക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിച വരുന.  എസ്റ്റേനികമറച്ച് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് പ്രവൃത്തനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭവമല.

(സനി)  അര്ത്തുങല്  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ രണഭാലാംഘട  വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  11,096.23  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  പുതക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

കേഭാഷന്യൂ കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപക്സനിലന്റെയുലാം 
അധതീനതയനിലള ഫഭാക്ടറനികേള

352 (1436) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാഷന്യൂ കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപക്സനിലന്റെയുലാം അധതീനതയനിലള ഫഭാക്ടറനികേളനില്
നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് എനമുതലലന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഫഭാക്ടറനികേള ഒരു ദനിവസലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന എത്ര ലമടനികേച്ച്
ടണ കതഭാടണനി ആവശവമുണച്ച്;  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപക്സനിലന്റെയുലാം കകേവശലാം ഇകപഭാള
എത്ര കസ്റ്റേഭാക്കുണച്ച്;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് ഇടതമുന്നണനിയുലട പ്രകേടന പത്രനികേയനില് നല്കേനിയ
വഭാഗച്ച് ദഭാനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിക്കുവഭാന കേഴനികഞഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള
എനഭായനിരുനലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഓണത്തനിനുമുമ്പച്ച്
തറന പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച കേഭാഷത കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപക്സനിലന്റെയുലാം ഫഭാക്ടറനികേള
ലടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിലനത്തുടര്നച്ച്  കേഭാലപക്സച്ച്  2016
ഡനിസലാംബര്  6  മുതലലാം  കേഭാഷത  കകേഭാര്പകറഷന  ഫഭാക്ടറനികേള  2017  ജനുവരനി  20
മുതലലാം പ്രവര്ത്തനലാം തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഫഭാക്ടറനികേള  ഒരു  ദനിവസലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100  ലമടനികേച്ച് ടണ കതഭാടണനി ആവശവമഭാണച്ച്.  ഇ-ലടണര്
മുകഖന 1000 ലമടനികേച്ച് ടണ ടഭാനസഭാനനിയന (CDJKL) ഒറനിജനിന കതഭാടണനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്
കേരഭാര് ഉറപനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്. ഇതനിനു പുറകമ കൃഷനി വകുപനിലന്റെയുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിലന്റെയുലാം കേതീഴനിലള കകേരള ഫഭാമനിലാംഗച്ച് കകേഭാര്പകറഷന,  പഭാകന്റെഷന
കകേഭാര്പകറഷന  കകേരള  ലനിമനിറ  ഡച്ച്,  ഓയനില്പഭാലാം  ഇനവ  ലനിമനിറഡച്ച്,  ആറളലാം  ഫഭാലാം,
കകേഭാട്ടുകേഭാല്,  സനി.പനി.ഒ,  ആരൂര്,  ഗഭാളനിമുഖ എന്നതീ ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം നഭാളനിതവലര
ഏകേകദശലാം  40  ലമടനികേച്ച്  ടണ  കതഭാടണനി  കൂടനി  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേഭാലപക്സനിനച്ച് ഒരു ദനിവസകത്തക്കച്ച് 40 MT കതഭാടണനി ആവശവമുണച്ച്.  27-2-2017 -ലല
കേണക്കനുസരനിചച്ച്  23-2-2017 -ല് ആറളലാം ഫഭാമനില് നനിനലാം ലഭനിച 14 MTs  നഭാടന
കതഭാടണനിയുലാം, 27-2-2017-ല് ലഭനിച  350 MTs Tanzanian Import  കതഭാടണനിയുലാം
ഉളലപലട  364  MTs കതഭാടണനിയുലാം കേഭാലപക്സനില് കസ്റ്റേഭാക്കുണച്ച്.

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 2015 ലസപ്റലാംബര്
മുതല്  അടഞ  കേനിടന്നനിരുന്ന  കേഭാഷത  കകേഭാര്പകറഷന  ഫഭാക്ടറനികേള  17-8-2016
മുതല്  തറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  കേഭാലപക്സനിലന്റെ  ഫഭാക്ടറനികേള
ഓണത്തനിനു  മുനപച്ച്  22-8-2016  മുതല്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച.  കതഭാടണനി
ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭാലപക്സച്ച്  ഫഭാക്ടറനികേള  2016  ഡനിസലാംബര്  6  മുതലലാം
കകേഭാര്പകറഷന ഫഭാക്ടറനികേള 2017 ജനുവരനി  20 മുതലലാം തറന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കനി  ഫഭാക്ടറനികേള  വതീണ്ടുലാം  തറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നടപടനികേലളടത്തു വരുന.
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353 (1437) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :

ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :

ശതീ  .   ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവണനി കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാലപക്സച്ച് ഫഭാക്ടറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കതഭാടങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന

നഭാടന കതഭാടണനി വഭാങ്ങഭാന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച് ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപനിടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലയുലാം കതഭാടണനിയുലട വനില നനിശ്ചയനിക്കഭാന പ്രകതവകേ

കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കതഭാടണനിയുലട സലാംഭരണ ചുമതല ആലരയഭാണച്ച് ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഇ)  കേശുവണനി  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടതല്  സുതഭാരവമഭാക്കു

ന്നതനിനഭായനി കസഭാഷവല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.  കേഭാഷത  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷനുമഭായുലാം

ആറളലാം ഫഭാലാം അധനികൃതരുമഭായുലാം ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   

(സനി) 30-1-2017-ലല  G.O.(Ms)No.07/2017/ID,  15-2-2017-ലല  G.O.(Ms)

No.11/2017/ID എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം 9 അലാംഗ വനിലനനിര്ണ്ണയ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

( ഡനി)   കേഭാലപക്സനിലനയുലാം കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലനയുലാം.

(ഇ)  ഇല.  സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനി ഓഡനിറഭാണച്ച്  ഇകപഭാള നടനവരുന്നതച്ച്.  ടനി ഓഡനിറച്ച്

സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി വനികേസനലാം

354 (1438) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പുറത്തച്ച് സലലാം പഭാടത്തനിലനടത്തച്ച് കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന

പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഏലതഭാലക്ക സലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി ആരലാംഭനിചലതന്നച്ച്

ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) എത്ര ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം കൃഷനി ആരലാംഭനിച എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച്

വവഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടനിരുന.  ഇതനില് നന്യൂ ഗഭാര്ഡന സതീമനില്  2000  ലഹക്ടര്

(4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫച്ച്)  ലപഭാതകമഖലയനിലലാം മറ്റുലാം തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് കേശുമഭാവച്ച്

കൃഷനി വവഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  ലഹക്ടര്  (2  ലക്ഷലാം)  കതകേള, 'മുറലത്തഭാരു കേശുമഭാവച്ച്  '

കുടലാംബശതീ,  ലതഭാഴനിലറപച്ച് പദതനി എന്നനിവ വഴനി സ്കൂളുകേളുകടയുലാം കകേഭാകളജുകേളുകടയുലാം

സലങ്ങള ഉളലപടത്തനി  1250  ലഹക്ടര് (2.5  ലക്ഷലാം)  കതകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

കകേരളത്തനിലല സല ദഇൗര്ലഭവലാം പരനിഗണനിചച്ച് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് അനുകയഭാജവമഭായ

സലലാം  കേലണത്തനി  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി  നടത്തുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിച  വരുന.

കകേരളത്തനില് പഭാകന്റെഷന അടനിസഭാനത്തനില് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നതലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ആനഭാപ്രകദശനില് സലലാം പഭാടത്തനിലനടത്തച്ച് കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി

ലചേയഭാനുള പദതനി സലാംബന്ധനിചച്ച് ആനഭാപ്രകദശച്ച് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ആകലഭാചേനിചച്ച് വരുന.

(ബനി)  കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി)    ഉദനിക്കുന്നനില.
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ലചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കതഭാടണനി സലാംഭരണലാം

355 (1439) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .  സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ലചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത കതഭാടണനിയുലട വനില എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിക്കുകേ;

ഇതനിനഭായനി വനില നനിര്ണ്ണയസമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഫഭാമുകേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കതഭാടണനി വനിലയ്ലക്കടക്കുവഭാന

കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒരു വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര ലമടനികേച്ച് ടണ കേശുവണനി സര്ക്കഭാര്

ഫഭാമുകേളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനലണനലാം  ലചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  എത്ര

ലമടനികേച്ച് ടണ സലാംഭരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേശുവണനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നവഭായമഭായ വനില ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി വനില നനിര്ണ്ണയ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  30-1-2017-ലല

G.O(Ms)No.07/2017/ID  പ്രകേഭാരവലാം  15-2-2017-ലല  G.O.(Ms)No.  11/2017/ID  പ്രകേഭാരവലാം

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  9 അലാംഗ സമനിതനിലയ ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)    ഉണച്ച്.

(സനി)    വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

(ഡനി)   കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കതഭാടണനി വഭാങ്ങുകമ്പഭാള ലപഭാത വനിപണനിയനിലല

വനിലയനുസരനിചച്ച്  നവഭായമഭായ വനില,  വനിലനനിര്ണ്ണയ സമനിതനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭാഷത  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടകതഭാടകൂടനി   നനിലവനില്

കതഭാടണനിയുലട വനില ഗണവമഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അത തടരുലാം.
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കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ലതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമനലാം

356 (1440) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള നനിയമനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് എത്രകപലരലയനലാം അതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിയമനലാം സുതഭാരവവലാം അഴനിമതനിരഹനിതവമഭായനി നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ഫഭാക്ടറനികേളനിലല ലഷലനിലാംഗച്ച്, പതീലനിലാംഗച്ച്,
കഗഡനിലാംഗച്ച് ലസക്ഷനുകേളനിലല പഭാരനിറനി സലാംരക്ഷനിചച്ച് കജഭാലനി നടത്തുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ
1000 ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  നനിയമനലാം  സുതഭാരവവലാം  അഴനിമതനി രഹനിതവമഭായനിടഭാണച്ച്
നഭാളനിതവലര നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ആ രതീതനി തടര്നലാം സന്വേതീകേരനിക്കുലാം.

കേശുവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടന്ന പ്രതനിസന്ധനി

357  (T* 1441)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേശുവണനി  വവവസഭായലാം  കനരനിടന്ന  പ്രതനിസന്ധനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; പ്രതനിസന്ധനികേള എലനലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്രലാം കതഭാടണനിയുലട തതീരുവ കുറചതമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് എലനലഭാലാം
നഷ്ടങ്ങള ഉണഭാകുനലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കമഖലകേളനില് പണനി എടക്കുന്ന പുരുഷൻമഭാരുലടയുലാം സ്ത്രതീകേളുലടയുലാം
എണ്ണലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രതനിസന്ധനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എലനലഭാലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. കതഭാടണനിയുലട ദഇൗര്ലഭവവലാം വനില വര്ദനവമഭാണച്ച് പ്രധഭാന പ്രശങ്ങള.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആവശവമഭായ  കതഭാടണനിയുലട  ബഹുഭൂരനിഭഭാഗവലാം  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്
നനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  ലചേകയണ്ടുന്ന  അവസയഭാണുളതച്ച്.  കതഭാടണനിയുലട  ഇറക്കുമതനി
ചുങത്തനിലണഭായ വര്ദനവലാം ടനി വവവസഭായലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സര്ക്കഭാര്  കതഭാടണനിയുലട  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  കുറയ്ക്കുകേയല
കൂട്ടുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.  ഇതച്ച്  കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനിലയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉലഭാദനലചലവച്ച് വര്ദനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാരണമഭായനി.

(സനി)  ഈ കമഖലയനില്  3  ലക്ഷകത്തഭാളലാം   ലതഭാഴനിലഭാളനികേള പണനിലയടക്കുന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കലപടന.  അതനില് 90 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  സ്ത്രതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കതഭാടണനിയുലട ആഭവനര ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേലയന്നതഭാണച്ച്  പ്രധഭാന
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം.  കൂടഭാലത  ഇറക്കുമതനി ചുങലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  കേയറ്റുമതനി ഇനലസന്റെതീവച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുകേ തടങ്ങനിയവയുലാം പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണച്ച്.

ആഭവനര കേശുവണനിയുലട സലാംഭരണലാം

358 (1442) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകലാം ആഭവനര
കേശുവണനിയുലട  സലാംഭരണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  2017  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര
ലമടനികേച്ച് ടണ കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേശുവണനി സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന ഗവണലമനലാം കേശുവണനി
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചലവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേശുവണനി  സലാംസഭാനഭാതനിര്ത്തനി  കേടന്നച്ച്  കപഭാകുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.  2017 ജനുവരനി 31 വലര കേശുവണനി സലാംഭരനിചനിടനില.

(ബനി)  കതഭാടണനിയുലട  ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി   കകേരളത്തനില്
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി വകുപച്ച്,  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്, പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവയുലട കേതീഴനിലള
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വനിവനിധ  ഫഭാമുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള
ക്രമതീകേരണങ്ങള  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഏലറടത്തനിട്ടുളതലാം
ഇപ്രകേഭാരലാം  ആറളലാം  ഫഭാമനില്  നനിനള  കതഭാടണനി   കകേഭാര്പകറഷനനില്  ലഭവമഭായനി
തടങ്ങനിയനിട്ടുളതമഭാണച്ച്.  ആഭവനരമഭായനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  പരമഭാവധനി
സലാംഭരനിചച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള നടനവരുന.
കൂടഭാലത  വനികദശരഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇ-ലടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി
ലചേയ്തച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച വരുന.

(സനി) കേഭാഷത കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകലാം പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം
ആറളലാം  ഫഭാമനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  സലാംസഭാനഭാതനിര്ത്തനി  കേടന
കപഭാകുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച് വനിലന നനികുതനി വകുപനിലന്റെയുലാം കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപനിലന്റെയുലാം
കപഭാലതീസനിലന്റെയുലാം സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി നടപടനിലയടക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

359 (1443) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  2016-17-ല്  എനച്ച്  തകേയഭാണച്ച്  അനുവദനിചലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഏലതലഭാലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിചലവന്നച്ച്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി ഇതവലര എനച്ച് തകേ ലചേലവഴനിചലവന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള സലാംസഭാന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം   ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായ  യനവത്കേരണത്തനിനുലാം
മറ്റുലാം  30  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി കേണക്കനിലലടത്തുലാം ഫഭാക്ടറനികേള ഉടന തറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനികക്കണ
ആവശവലാം  പരനിഗണനിചലാം പ്രസസ്തുത തകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ
ഫഭാക്ടറനികേള തറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കബഭാണസച്ച് മുതലഭായവ
നല്കുന്നതനിനുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  കേഭാലപക്സനിനച്ച്  ഈ ആവശവത്തനികലക്കഭായനി
2015-16-കലക്കുള ബഡ്ജറച്ച്  വനിഹനിതമഭായനി  വകേവരുത്തനിയ  8  കകേഭാടനി  രൂപ  E-LAMS
വഴനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതനിനഭായനി  8  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം,
4 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
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ലപഭാതകമഖലഭാ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള

360 (1444)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികദശ കതഭാടണനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന,
കേഭാലപക്സച്ച്  എന്നനിവ  2016-2017-ല്  എത്ര  തവണ  ലടണര്  ക്ഷണനിചനിരുനലവന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലടണറനിനച്ച്  ഉണഭായ പ്രതനികേരണലാം എനഭായനിരുന;  വനികദശ കതഭാടണനി
ലഭനിക്കഭാന സഭാദവതയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി  നഭാടന  കതഭാടണനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതകമഖലഭാ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ കതഭാടണനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
2016-17-ല് 23 തവണയുലാം കേഭാലപക്സച്ച്  14 തവണയുലാം ലടണര് വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) കേശുവണനി  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  ഡയറക്ടച്ച്/കഹ  സതീ  ലസയനില്
അടനിസഭാനത്തനില് 11  ലടണര് വനിളനിചതനില് 5 ലടണറനില് ആരുലാം പലങടത്തനിടനിലഭാത്തതലാം,
4  എണ്ണത്തനില് ഒരഭാള വതീതവലാം, 2  ലടണറുകേളനില് മൂനലാം,  അഞ്ചുലാം ബനിഡച്ച് വതീതവമഭാണച്ച്
ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്.   ഇലാംകപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ വചനിരനിക്കുന്ന ആഫനിക്കന കതഭാടണനിയുലട ലടണറനില്
12 എണ്ണലാം വനിളനിചതനില് 3 എണ്ണത്തനില് ആരുലാം പലങടത്തനിരുന്നനില.  ഒലരണ്ണത്തനില്
ഒരഭാളുലാം, 8  ലടണറനില് രണ്ടുലാം മൂനലാം കപരുലാം വതീതലാം പലങടത്തനിരുന.  കേഭാലപക്സനിലന്റെ
14  ലടണറുകേളനില്  6  എണ്ണത്തനില് ആരുലാം പലങടത്തനില.  3  ലടണറുകേളനില് ഒരു പഭാര്ടനി
മഭാത്രലാം പലങടത്തു.  ഒരു ലടണറനില്  2  കപര് പലങടത്തു.  മൂകന്നഭാ അതനിലധനികേകമഭാ
കപര് പലങടത്തതച്ച് 4 ലടണറുകേള മഭാത്രമഭാണച്ച്. പല   കേഭാരണങ്ങളഭാല് 4 ലടണറുകേളുലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനില.

(സനി)    പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്, നഭാടകേഭാണനി, രഭാജപുരലാം,
ചേതീകമനനി തടങ്ങനിയ എകസ്റ്റേറ്റുകേളനില് നനിന്നച്ച് കതഭാടണനി കശഖരനിച വരുന.

(ഡനി)  വനിവനിധ  ഫഭാമുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിചച്ച്
മഭാര്ചച്ച്-ഏപ്രനില് മഭാസകത്തഭാടകൂടനി കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.     
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സലാംസഭാനത്തച്ച് സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള അടഞകേനിടക്കുന്നതമൂലമുള
പ്രതനിസന്ധനി

361 (1445) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സന്വേകേഭാരവ  കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള അടഞ കേനിടക്കുന്നതമൂലമുള
പ്രതനിസന്ധനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള കേഭാരണങ്ങളുലാം
അവ തറക്കുന്നതനിനച്ച് കവണനി സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ശമങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സന്വേകേഭാരവ  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന  വനിസമ്മേതനിക്കുന്ന
പക്ഷലാം അവ സർക്കഭാർ ഏലറടത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സന്വേകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേളനിലല
സനിലാംഹഭഭാഗവലാം തറന പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത വനിഷയലാം  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിരുന.
ഈ വനിഷയത്തനിലന്റെ അടനിയനര പ്രഭാധഭാനവലാം കേണക്കനിലലടത്തച്ച് ബഹു. ഫനിഷറതീസച്ച്  &
കേഭാഷത വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം  പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം
കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചച്ച്  ഈ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള വവവസഭായനികേളനില്
നനിനലാം  തലന്ന  മനസനിലഭാക്കുകേയുലാം  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  ചേര്ചകേളനില് ഉരുത്തനിരനിഞ അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
തഭാലഴപറയുന്ന വനിഷയങ്ങളഭാണച്ച്  കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തറക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുള
കേഭാരണങ്ങലളന്ന നനിഗമനത്തനില് എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  

1. അസലാംസ്കൃത കതഭാടണനിയുലട ലഭവതക്കുറവച്ച്.

2. കേശുവണനി  വവഭാപഭാരനികേളക്കനിടയനിലള  അശഭാസവമലഭാത്ത
കേനിടമതരങ്ങള.

3. യനവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ അഭഭാവലാം

4. പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിലന്റെ അഭഭാവലാം.

5. മൂലവവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളുലട ഉലഭാദനക്കുറവച്ച്

6.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടത്തനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങലാം.
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വവവസഭായനികേള ഉന്നയനിച വനിഷയങ്ങളനില് ഗവണലമന്റെനിനച്ച്  തറന്ന സമതീപനമഭാണുളതച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച് വവവസഭായലാം നടത്തുന്നവരുലട തഭാലരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇലാംകപഭാര്ടച്ച്
ഡന്യൂടനി  പനിനവലനിക്കുന്ന വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടത്തനിലയങനിലലാം
മറുപടനി അനുകൂലമഭായനിരുന്നനില. ബഭാങച്ച് കലഭാണ റതീ സ്ട്രേക്ചര് ലചേയ്യുകേ, പുതനിയ കലഭാണ
അനുവദനിക്കുകേ, നനിലവനിലള കലഭാണനിനച്ച് 6 മഭാസകത്തക്കച്ച്  ലമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടത്തുകേ
എന്നതീ  വനിഷയങ്ങള  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടത്തുകേയുലാം   ബഭാങച്ച്
പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം എലാംപകവര്ഡച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ഈ വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല പദതനിയഭായനി
ഒരു കേണകസഭാര്ഷവലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവവലാം  പരനികശഭാധനിച  വരുന.  സന്വേകേഭാരവ
കേശുവണനി വവവസഭായനികേളുലട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി മുഖവമനനി വനിളനിച
കചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് കേശുവണനി വവവസഭായനികേളുലാം ബഭാങച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം അടങ്ങനിയ ഒരു എസച്ച്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഈ കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
എസച്ച്.പനി.വനി. രൂപതീകേരനിച വരുന.

(സനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് നനിയമപരമഭായനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന എലഭാ
നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ആനഭാപ്രകദശനില് കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി

362 (1446) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ആനഭാപ്രകദശനില് കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ടണ  കേശുവണനിയഭാണച്ച്  ഇതവഴനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ലക്ഷവമനിടന്നലതനലാം  ഏതച്ച്  ഏജനസനി  മുകഖനയഭാണച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏലതങനിലലാം  സഭാധവതഭാപഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല കേശുവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടന്ന കതഭാടണനിയുലട  ദഇൗര്ലഭവലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനിക്കളചേര്  മനിഷലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആനഭാപ്രകദശനില്  50,000  ലഹക്ടര് സലലാം  99  വര്ഷകത്തക്കച്ച് പഭാടത്തനിലനടത്തച്ച്
700  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനി  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  ഒരു  പദതനി
ആകലഭാചേനിച വരുന.
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(ബനി) നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനിക്കളചേര് മനിഷലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന
കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി വനികേസന ഏജനസനി നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി ആനഭാപ്രകദശച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്   ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്.
പദതനിയുലട  മൂന്നഭാലാം  വര്ഷലാം  20,000  ലമടനികേച്ച്  ടണ  കതഭാടണനിയുലാം  7-ാം  വര്ഷലാം
മുതല്  100000  ലമടനികേച്ച്  ടണ  കതഭാടണനിയുലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)   പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

സന്വേകേഭാരവകമഖലയനികലയുലാം ലപഭാതകമഖലയനികലയുലാം 
കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള

363 (1447) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സന്വേകേഭാരവകമഖലയനികലയുലാം  ലപഭാതകമഖലയനികലയുലാം  അടഞകേനിടക്കുന്ന
കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള  തറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിരവധനി സന്വേകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള അടചനിടനിരനിക്കുകേയഭാലണന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടചനിടനിരനിക്കുന്ന  സന്വേകേഭാരവ  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  ഏലറടത്തച്ച്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേഭാലപക്സനിലന്റെയുലാം കേതീഴനിലള
40  ഫഭാക്ടറനികേള  ആവശവമഭായ  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തറന
പ്രവര്ത്തനിപനിചനിരുന. എന്നഭാല് ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തടസങ്ങള  കനരനിടതനിനഭാല്  ഈ  ഫഭാക്ടറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാലഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനി  വചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ലടണര്  വഴനി  വനികദശത്തുനനിനലാം  തകദ്ദേശതീയമഭായനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അടനിയനര  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച  വരനികേയഭാണച്ച്.
ആയതച്ച്  ലഭവമഭാകുന്ന മുറയച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്   ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഫഭാക്ടറനികേള  വതീണ്ടുലാം  തറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  സന്വേകേഭാരവ  കേശുവണനി   ഫഭാക്ടറനികേള  തറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലന
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന ബഹു. ഫനിഷറതീസച്ച് & കേഭാഷത വവവസഭായവലാം വകുപച്ച്
മനനിയുലാം  ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിചച്ച്
കചേര്ക്കുകേയുലാം  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള  വവവസഭായനികേളനില്
നനിനലാം തലന്ന മനസനിലഭാക്കനി പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സന്വേതീകേരനിച വരനികേയഭാണച്ച്.  ബഹു.
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മുഖവമനനി  വനിളനിച  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  കതഭാടണനി  കകേവശമുളവര്  ഫഭാക്ടറനി
തറക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന മുഖവമനനി കേശുവണനി
വവവസഭായനികേകളഭാടച്ച്  അഭവര്തനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിരുന.  കൂടഭാലത കേഭാഷത ലസഷവല്
ഓഫതീസറുലട കനതൃതന്വേത്തനില് ഫഭാക്ടറനികേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കതഭാടണനി
ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  തറനച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത ഫഭാക്ടറനികേള തറക്കണലമന്നച്ച്  ആവശവലപടച്ച്
കനഭാടതീസച്ച്  നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
നടത്തനിയ നനിരനര ഇടലപടലകേളനിലൂലടയുലാം ലടണര് കേണതീഷനുകേളനില് അതവഭാവശവലാം
കവണ  ഇളവകേള  വരുത്തനിയത  കേഭാരണലാം  കൂടതല്  വവഭാപഭാരനികേള  ലടണറനില്
പലങടക്കുകേയുലാം കതഭാടണനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിരുന.  തടര്ന്നച്ച് 2016 ഓണത്തനിനു മുമ്പച്ച്
ലപഭാതകമഖലയനിലള 40 ഫഭാക്ടറനികേളുലാം തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഫനിഷറതീസച്ച് യൂണനികവഴനിറനിയുലട സബച്ച് ലസന്റെറുകേള

364 (1448) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് മതവബന്ധനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറതീസച്ച്  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  സബ് ലസന്റെറുകേള  എവനിലടലയലഭാലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടത്തനിട്ടുളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പയന്നന്നൂരനില്  സബ് ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനലാം
കകേലക്കഭാണനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  പയന്നൂരനില്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലണങനില്
ആയതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പയന്നൂരനിനടത്ത  കേങഭാളനിയനില്  റനിസര്ചച്ച്  കസ്റ്റേഷനുലാം  കേണ്ണൂരനില്
ഫനിഷറതീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുലാം  സഭാപനിക്കഭാന  യൂണനികവഴനിറനി  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണസനില്
തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുണച്ച്.      

(സനി)   പയന്നൂരനില്  ഫനിഷറതീസച്ച് കസ്റ്റേഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലലാം,  തസനികേ
എന്നനിവ അനുവദനിക്കണലമന്ന കവസച്ച് ചേഭാനസലറുലട ആവശവലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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9.30 AM]

II  ഉത്തരത്തനില് തനിരുത്തച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനമാലമാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടടെ രണമാലാം സകമ്മേളനത്തനിടല

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമാത്ത കചമാദദലാം നമ്പര് 3713-നച്ച് നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് വന്ന ടതറച്ച്

തനിരുത്തനിടക്കമാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറച്ച്ടമനച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  വനിദദമാഭദമാസ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്

കമശപ്പുറത്തച്ച് വയമാവുന്നതമാണച്ച്.

വനിദദമാഭദമാസ വകുപ്പുമനനി  (ടപമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്) :  സര്,  പതനിനമാലമാലാം

കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  രണമാലാം  സകമ്മേളനത്തനിടല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമാത്ത കചമാദദലാം

നമ്പര്  3713-നച്ച്  നല്കേനിയ  ഉത്തരത്തനില്  വന്ന  ടതറച്ച്  തനിരുത്തനിടക്കമാണ്ടുള്ള

കസ്റ്റേറച്ച്ടമനച്ച് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുന.

III  അടെനിയന്തരപകമയലാം

സനിവനില് സര്വസ്പീസച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥതല പശ്നങ്ങള

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സനിവനില്  സര്വസ്പീസനിടല  ഉയര്ന്ന  ഉകദദമാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലടെനിക്കുകേയുലാം

ഏജന്റുമമാര് മുകഖേന പരമാതനി നല്കേനി പരസരലാം  ടചളനിവമാരനിടയറനിയുകേയുലാം അതുവഴനി

വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനില്  കുടുങ്ങനിക്കനിടെക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന്നതുടകേമാണച്ച്  സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്

ഭരണസലാംഭനലാം  ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരദലാം

സഭമാനടെപടെനികേള നനിര്ത്തനിവചച്ച് ചര്ച ടചയ്യണടമന്നമാവശദടപ്പെട്ടച്ച് സര്വശസ്പീ. വനി.  ഡനി.

സതസ്പീശന്,  ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്,  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള റൂള

50 പകേമാരലാം കനമാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ടമമ്പര്മമാര്

കനമാട്ടസ്പീസനിലൂടടെ  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള  ആകരമാപണങ്ങള  തസ്പീര്തലാം  വസ്തുതമാവനിരുദ്ധവുലാം

ജനങ്ങളനില്  സലാംശയത്തനിടന  പുകേമറ  സൃഷനിക്കമാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുടകേമാണ്ടുള്ളതുമമാണച്ച്.

സനിവനില് സര്വസ്പീസനിടല ഉയര്ന്ന ഉകദദമാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് ഗഗൗരവമമായ ഒരു അഭനിപമായ

വദതദമാസവുലാം  നനിലവനിലനില.   സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്  ഒരു തരത്തനിലുമുള്ള ഭരണസലാംഭനവുലാം

ഉണമായനിട്ടനില.  സസമാഭമാവനികേമമായുലാം  ചനില  കേമാരദങ്ങളനില്   വദതദസ  അഭനിപമായങ്ങള

ഉണമായനിട്ടുണമാകേമാലാം.  സര്ക്കമാര് ഒരു നയകമമാ നനിലപമാകടെമാ എടുക്കുകമ്പമാള അത്തരലാം

അഭനിപമായങ്ങടളലമാലാം അപതദക്ഷമമായനിട്ടുണച്ച്.  എലമാവരുലാം കൂട്ടമായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന

രസ്പീതനി ഉയര്നവന്നനിട്ടുമുണച്ച്.  
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ഒരു സര്ക്കമാരനിടന  വനിലയനിരുതന്നതച്ച്  ആ സര്ക്കമാരനിടന  പവര്ത്തനടത്ത
അടെനിസ്ഥമാനടപ്പെടുത്തനിയമാണച്ച്.  ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരത്തനില് വന്നകശഷലാം  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള,  പമാന്  ഫണനിടന  ഉപകയമാഗടപ്പെടുത്തല്,  ഫയല്
തസ്പീര്പ്പെമാക്കല്,  പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനിയുലാം എലാംകപമായ്ടമനച്ച് എകച്ച്കചഞച്ച് വഴനിയുലാം ടചറുപ്പെക്കമാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള നനിയമനങ്ങള, ഡനി.പനി.സനി. കൂടെനിയതച്ച്, സ്ഥലലാം മമാറത്തനിനച്ച് മമാനദണലാം
രൂപസ്പീകേരനിചതച്ച്,  സലാംസ്ഥമാനതണമായനിട്ടുള്ള  സമാമൂഹനികേ  സമാമ്പത്തനികേ  പശ്നങ്ങളനില്
സര്ക്കമാര് നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള ഫലപദവുലാം കവഗത്തനിലുമുള്ള ഇടെടപടെലുകേള,  ക്രമസമമാധമാനലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനില് ഉകദദമാഗസ്ഥര് കേമാണനിക്കുന്ന ജമാഗ്രത,  കകേസുകേള സമയബനനിതമമായനി
അകനസഷനിചച്ച്  കുറവമാളനികേടള നനിയമത്തനിനുമുന്നനില് ടകേമാണ്ടുവരല്,  കുടെനിശനികേയനിലമായനിരുന്ന
കക്ഷമടപന്ഷനുകേള  33,59,000  (മുപ്പെത്തനിമൂന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി  അമ്പത്തനിടയമാമ്പതനിനമായനിരലാം)
കപരുടടെ വസ്പീടുകേളനിടലത്തനിക്കല് എന്നനിവ ജസ്പീവനക്കമാരുടടെ സഹകേരണവുലാം കൂട്ടമായ്മയുമമാണച്ച്
ടതളനിയനിക്കുന്നതച്ച്.  ജസ്പീവനക്കമാരുടടെ സഹകേരണവുലാം കൂട്ടമായ്മയുമനിലമാടത ഈ കേമാരദങ്ങടളമാനലാം
പൂര്ണ്ണതയനിടലത്തനിക്കമാന് കേഴനിയുന്നതല.  

സലാംസ്ഥമാനലാം കനരനിടുന്ന അടെനിസ്ഥമാന സഗൗകേരദ വനികേസന പശ്നങ്ങളനില്  ദസ്പീര്ഘകേമാല
വസ്പീക്ഷണകത്തമാടടെയുള്ള  ആസൂത്രണവുലാം  നടെപടെനികേളലാം  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളലാം
സര്ക്കമാര് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്. ഇടതലമാലാം സനിവനില് സര്വസ്പീസച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ
കൂട്ടമായ്മയനിലൂടടെയുലാം ഏകകേമാപനത്തനിലൂടടെയുമമാണച്ച് ടചയ്യുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ 9 മമാസമമായനി
ഏകേകദശലാം പതനിടനട്ടമായനിരകത്തമാളലാം  ഫയലുകേളമാണച്ച് എടന പരനിഗണനയച്ച് വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.
കേഷനിചച്ച്  200  ഫയലുകേള മമാത്രമമാണച്ച് ഇവയനില് കശഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ആരലാംഭകേമാലത്തച്ച്
ഫയലുകേളടടെ നസ്പീക്കത്തനില് ഉണമായനിരുന്ന കേമാലതമാമസലാം പൂര്ണ്ണമമായുലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇടെയനിടടെയുണമാകുന്ന തസനികേമമാറങ്ങള ഫയല് നസ്പീക്കലാം മനസ്പീഭവനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേമാരണ
മമായനിട്ടുടണന്നച്ച്  തനിരനിചറനിഞ്ഞകശഷലാം  ടപമാതു  സ്ഥലലാംമമാറകത്തമാടടെമാപ്പെലാം  ഇത്തരലാം
തസനികേ മമാറങ്ങള  പരനിമനിതടപ്പെടുത്തമാനുലാം മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന  ഏറവുലാം  തമാടഴത്തട്ടനിലുള്ള  ഭരണ സലാംവനിധമാനങ്ങടളവടര
ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചുടകേമാണച്ച് ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പദ്ധതനി ഗ്രമാമപകദശങ്ങളനില് നവലാംബര് ഒന്നനിനച്ച് മുമലാം
നഗരപകദശങ്ങളനില്  ഏപനില്  ഒന്നനിനുമുമലാം  പൂര്ത്തനിയമാക്കനി.  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പദവനി  കകേവരനിക്കുന്ന  ആദദ  സലാംസ്ഥമാനമമായനി  മമാറനിക്കഴനിഞ്ഞതച്ച്
നമുടക്കലമാലാം അഭനിമമാനലാം പകേരുന്ന കേമാരദമമാണച്ച്.  ടതമാഴനിലുറപ്പെച്ച്  പദ്ധതനിപകേമാരലാം ഏറവുലാം
കൂടുതല് തുകേ ടചലവഴനിച വര്ഷങ്ങളനിടലമാന്നമാണച്ച്  2016-17.  അടുത്ത വര്ഷലാം ഇതച്ച്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനുലാം ഗ്രമാമപകദശങ്ങളനില് നനിര്മ്മേമാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഫലപദമമായനി
ഏകകേമാപനിപ്പെനിക്കമാനുമുള്ള  കേര്മ്മേ  പരനിപമാടെനിയമാണച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേടള  കൂട്ടനികയമാജനിപ്പെനിചച്ച്  തമാടഴത്തട്ടുവടര  നടെകത്തണ  പവര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച്
നമാലച്ച് മനിഷനുകേളനിലൂടടെ ഏകകേമാപനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്. 
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ഒരു സര്ക്കമാരനിടന പവര്ത്തനക്ഷമത നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതച്ച് വനികേസന കേമാരദങ്ങളനില്
ആ സര്ക്കമാര് എടുക്കുന്ന മുന്കകേ എന്തമാടണനലാം വനികേസന കമഖേലയനില് ഫലപദമമായനി
ടചലവഴനിക്കുന്ന തുകേ എത്രകത്തമാളമമാടണനലാം കനമാക്കനിടക്കമാണമാണകലമാ.  വനികേസന
കേമാരദങ്ങളനില് ഈ സര്ക്കമാര് എടുത്ത നയസമസ്പീപനവുലാം അതനിടന നടെത്തനിപ്പുലാം നമുക്കച്ച്
പരനികശമാധനിക്കമാലാം.  അതനിടലമാന്നമാണച്ച്  നമാഷണല്  കഹകവ  വനികേസനലാം.  45  മസ്പീറര്
വസ്പീതനിയനില്  നമാഷണല്  കഹകവ  വനികേസനിപ്പെനിക്കമാന്  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പച്ച്  സര്വകേക്ഷനികയമാഗലാം
തസ്പീരുമമാനടമടുത്തനിരുന്നതമാണച്ച്.  അക്കമാരദത്തനില് തുടെര് നടെപടെനി മരവനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്
മുന് സര്ക്കമാര് ടചയ്തതച്ച്. ഈ സര്ക്കമാര് ആ തസ്പീരുമമാനലാം നടെപ്പെമാക്കമാനുള്ള നടെപടെനികേളമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന.  വടെക്കന്  ജനിലകേളനിടല  അകലന്ടമനനിനച്ച്  അന്തനിമരൂപമമായനി.
ടതക്കന്  ജനിലകേളനിടല  അകലന്ടമനച്ച്  ഒരു  മമാസത്തനിനകേലാം  പൂര്ണ്ണമമാകുലാം.   ഇതച്ച്
ഭരണ സലാംഭനമമാകണമാ,  ഭരണ സലാംഭനലാം നസ്പീക്കലമാകണമാടയന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തണലാം. 

എല്.എന്.ജനി.  കപപ്പെച്ച്  കലന് സ്ഥമാപനിക്കമാനുള്ള  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കല് നടെപടെനികേള
അന്തനിമഘട്ടത്തനിലമാണച്ച്.   അടുത്ത രണച്ച് വര്ഷലാംടകേമാണച്ച് ഈ പദ്ധതനി പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന്
കേഴനിയുടമന്നച്ച്  കേരുതുകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷവുലാം  ഭരണ  സലാംഭനത്തനിടന
പധമാന ലക്ഷണമമായനിട്ടമാണച്ച് ഈ പദ്ധതനി പരനിഗണനിക്കടപ്പെട്ടനിരുന്നതച്ച്.  

ടകേമാചനി-ഇടെമണ്  400  ടകേ.വനി.  കലന്  സലാംബനനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്
വര്ഷടത്ത നനിശ്ചലമാവസ്ഥയച്ച് മമാറലാം വരനികേയമാണച്ച്. ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം ഈ പദ്ധതനി
പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന് കേഴനിയുടമന്നമാണച്ച് പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  കേണ്ണൂര്,  തനിരുവനന്തപുരലാം,
കകേമാഴനികക്കമാടെച്ച് വനിമമാനത്തമാവളങ്ങളടടെ ഭൂമനി ഏടറടുക്കല് അതനികവഗത്തനില് മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ശബരനിമല വനിമമാനത്തമാവളത്തനിനുള്ള ശമങ്ങളലാം  ഉഗൗര്ജ്ജസസലമമായനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ആദദടത്ത പതമമാസടത്ത പദ്ധതനിടചലവച്ച് തമാടഴ പറയുകേയമാണച്ച്:
ഇന്നടല ഞമാന് പരമാമര്ശനിച്ചു കപമായതമാണച്ച്. 2011-12-ടല ആദദടത്ത പതമമാസലാം
ടചലവഴനിച തുകേ 5,733 കകേമാടെനി രൂപയമായനിരുന. 2012-13-ല് 6,408 കകേമാടെനി രൂപ,
2013-14-ല്  8,453  കകേമാടെനി  രൂപ, 2014-15-ല്  8,580  കകേമാടെനി  രൂപ, 2015-16-ല്
9,833 കകേമാടെനി രൂപ, 2016-17-ല് 9,774 കകേമാടെനി രൂപ എന്നനിങ്ങടനയമാണച്ച്.  2015-16-ല്
നനിന്നച്ച്  2016-17  എതകമ്പമാള ഏകേകദശലാം  60  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ കുറവച്ച് വന്നതമായനി
കേമാണമാന് കേഴനിയുലാം.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പു കേമാരണലാം ഏപനില്,  കമയച്ച്,  ജൂണ് മമാസങ്ങളനില്
ഒരുതരലാം  സലാംഭനമുണമായനിരുന.  അതുകപമാടലതടന്ന  കനമാട്ടു  നനികരമാധനിചതുകേമാരണലാം
നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്  മമാസങ്ങളനിലുലാം  നമ്മേള  പതനിസനനിയനിലമായനിരുന.
5  മമാസങ്ങളനിലുണമായ  ഇഗൗ  പരനിമനിതനികേള  വച്ചുടകേമാണ്ടുകവണലാം  ഇഗൗ  60  കകേമാടെനി
രൂപയുടടെ  കുറവച്ച്  കേണക്കമാക്കമാന്.  2015-16  ഇലക്ഷന്  വര്ഷത്തനില്  ടമമാത്തലാം
ടചലവമാക്കനിയതച്ച് 16,459 കകേമാടെനി രൂപയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം 12 മമാസലാം ടകേമാണച്ച്
ടചലവഴനിചതനിടന  60  ശതമമാനലാം  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  ജനുവരനി  വടര  ടചലഴനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ചുരുക്കത്തനില്  വനികേസനത്തനിനമായുള്ള മൂലധനടചലവനില് കുറവുവരനികേകയമാ വനികേസന
സലാംഭനകമമാ ഭരണസലാംഭനകമമാ ഇവനിടടെയുണമായനിട്ടനില.  സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാരനില്  213
ടഎ.എ.എസച്ച്.  തസനികേകേളമാണുള്ളതച്ച്.  അതനില് ഏകേകദശലാം മുപ്പെകതമാളലാം തസനികേകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  പത്തനിലധനികേലാം  മുതനിര്ന്ന  ഉകദദമാഗസ്ഥര്
വനിരമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഭരണ  പരനിചയമുള്ളവര്  ഇങ്ങടന  ടപടട്ടന്നച്ച്  ഒഴനിവമാകുകമ്പമാള
സസമാഭമാവനികേമമായുലാം ഉണമാകുന്ന പശ്നങ്ങള കനരനിടെമാന് സര്ക്കമാര് തയ്യമാടറടുക്കുകേയമാണച്ച്.
ഒരു കേമാരദലാം വദക്തമമാക്കമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജനങ്ങകളമാടെച്ച്  പതനിബദ്ധതയുള്ള
ഒരു  സര്ക്കമാരമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  അധനികേമാരത്തനിലുള്ളതച്ച്.  വദക്തമമായ  ഒരു  കേര്മ്മേ
പരനിപമാടെനിയുമമായനിട്ടമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടു പമാവശദമുള്ള നയപഖേദമാപന കരഖേയനില്  സമഗ്രമമായ
ഒരു  കേര്മ്മേ  പരനിപമാടെനിതടന്ന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  പവര്ത്തന
സസമാതനദലാം നല്കുകേയുലാം അവടര സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്നകതമാടടെമാപ്പെലാം ജനങ്ങകളമാടുള്ള
പതനിബദ്ധത ഉറപ്പെമാക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്നതമാണച്ച്. നന്നമായനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഉകദദമാഗസ്ഥടര
പൂര്ണ്ണമമായുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലപമാടെമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇഗൗ
സമസ്പീപനലാം  തുടെരുന്നതുമമാണച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കനിടെയനിലുള്ള വദതദസ അഭനിപമായങ്ങള അഭനിപമായ
വദതദമാസങ്ങളമായനി  വളര്ത്തനി  രമാഷസ്പീയ  മുതടലടുപ്പു  നടെത്തമാടത  സഹകേരണമാത്മകേമമായ
ഒരു  അന്തരസ്പീക്ഷലാം ഉണമാക്കമാന് സഹമായനിക്കുകേയമാണച്ച് ഉത്തരവമാദനിതസമുള്ളവര് ടചകയ്യണതച്ച്.
ഇവനിടടെ  ഒരുതരത്തനിലുമുള്ള  പതനിസനനികയമാ  ഭരണസലാംഭനകമമാ  ഉണമായനിട്ടനില.
അടെനിയന്തരപകമയലാം എന്ന രസ്പീതനിയനില് ചര്ച ടചകയ്യണ ഒരു ആവശദവുലാം ഇതനില്
ഉന്നയനിക്കടപ്പെടുന്നനില.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഒരു  ടഎഡനിയല്  കസ്റ്റേറനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള
സുനരമമായ  സസപ്നങ്ങളമാണച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനി  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.
അങ്ങടനയുള്ള  സസപ്നങ്ങള  മനസനില്  കേമാതസൂക്ഷനിക്കമാനുള്ള  അകദ്ദേഹത്തനിടന
അവകേമാശടത്ത  ഞമാന്  കചമാദദലാം  ടചയ്യുന്നനില.  ഞമാന്  ഒരു  ലളനിതമമായ  കചമാദദലാം
ബഹു.മുഖേദമനനികയമാടെച്ച് കചമാദനിച്ചുടകേമാണച്ച്  ആരലാംഭനിക്കമാലാം.  അങ്ങയുടടെ സര്ക്കമാരനിടന
മൂക്കനിനു തമാടഴ തനിരുവനന്തപുരടത്ത മമ്യൂസനിയലാം കപമാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനിടല സര്ക്കനിള
ഇന്ടസക്ടര്  ഒരു  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  പതനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്-'ഇനമുതല്  ഇഗൗ  കപമാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില്  ടകേമാലപമാതകേകക്കസുകേളലാം  ബലമാല്സലാംഗകക്കസുകേളലാം  എടുക്കുന്നനില.'
എന  പറഞ്ഞമാല്  അങ്ങച്ച്  എന്തച്ച്  ടചയ്യുലാം?  എനനിക്കച്ച്  ഉറപ്പുണച്ച്;  അങ്ങച്ച്  ആ
ഉകദദമാഗസ്ഥടന  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം സടസന്ഡച്ച് ടചയ്യുലാം.  അടലങനില് ഇയമാളക്കച്ച്
ഗുരുതരമമായ  എകന്തമാ  കുഴപ്പെമുടണന  കേരുതനി  സര്വസ്പീസനില്നനിന്നച്ച്  ടടെര്മനികനറച്ച്
ടചയ്യമാനുള്ള  നടെപടെനികേളമാരലാംഭനിക്കുലാം.  അങ്ങയുടടെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  നടെന്നതച്ച്
ഇതനിനച്ച്  സമമാനമമായ  സലാംഗതനിയകല?  ഒരു  കഹകക്കമാടെതനി  വനിധനി  വന്നകപ്പെമാള
വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  പസനിദ്ധടപ്പെടുത്തനിയ  കനമാട്ടസ്പീസനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന
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'ഇനനി മുതല് ഇവനിടടെ വന് അഴനിമതനി പരമാതനികേടളമാനലാം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില'  എന്നച്ച്.
അങ്ങച്ച് എന്തു നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചു? അങ്ങച്ച് മൂകേസമാക്ഷനിയമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതുമമായനി
ബനടപ്പെട്ട കകേസച്ച്  എന്തമാണച്ച്?   'ഇവനിടടെ  വനിജനിലന്സനിടന ഭരണമമാകണമാ നടെക്കുന്നതച്ച്'
എന്നമാണച്ച് കഹകക്കമാടെതനി കചമാദനിചതച്ച്.  ഒരു ടപമാകമമാഷന് കകേസുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച്
ഇവനിടടെ ഇന്നടല ചര്ച ടചയ്തത മാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് എടുത്ത
കേദമാബനിനറച്ച് തസ്പീരുമമാനടത്ത അങ്ങയുടടെ കേദമാബനിനറച്ച് കചമാദദലാം ടചയ്തനില.  അങ്ങയുടടെ
കേദമാബനിനറച്ച് അതച്ച് ശരനിയമാടണന്നച്ച് കേടണത്തനി അതച്ച്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിച്ചു.  ആ തസ്പീരുമമാനലാം
കേദമാബനിനറലാം  എടുത.  കേദമാബനിനറച്ച്  എടുത്ത  തസ്പീരുമമാനത്തനിനച്ച്  വനിരുദ്ധമമായനി
കഹകക്കമാടെതനിയനിലുലാം  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേമാടെതനിയനിലുലാം.........വനിജനിലന്സച്ച്  എങ്ങടന
വദതദസമമായ  തസ്പീരുമമാനടമടുത;  എങ്ങടന  വദതദസമമായ  അഭനിപമായലാം  പറഞ്ഞു;
എന്തുടകേമാണച്ച്  വനിജനിലന്സനിടന വക്കസ്പീലനമാര് അങ്ങച്ച് അദ്ധദക്ഷത വഹനിച കേദമാബനിനറനിടന
തസ്പീരുമമാനത്തനിടനതനിരമായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു?  ആ രണച്ച് കകേമാടെതനികേളലാം എതനിരമായനിട്ടുള്ള
അഭനിപമായലാം പകേടെനിപ്പെനിച്ചു. അതുടകേമാണകല ബഹുമമാനടപ്പെട്ട കഹകക്കമാടെതനി കചമാദനിചതച്ച്,
' The Government will have to think very seriously and decide whether the
Vigilance in Kerala should be allowed to reign over the Government”.
ഇഗൗ  സര്ക്കമാരനിടന  മസ്പീടതയുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധമാനമമാകണമാ  വനിജനിലന്സച്ച്?
കഹകക്കമാടെതനി പനിടന്നയുലാം കചമാദനിച്ചു, "The Vigilance will have to explain what
is the authority of the Vigilance to comment on or direct the Government
to  review  the  administrative  decisions  and  actions  taken  by  the
Government.   If  the  Vigilance is  given such powers  Kerala  will  go  to
Vigilance Raj.”അങ്ങടനടയമാരു തസ്പീരുമമാനടമടുത. ആ കഹകക്കമാടെതനി വനിധനിടയ
own ടചയ്ത അങ്ങയുടടെ കേദമാബനിനറനിടലടുത്ത തസ്പീരുമമാനത്തനിടനതനിരമായനി പരസദമമായ
നനിലപമാടടെടുക്കുകേയുലാം  അങ്ങച്ച്  own  ടചയ്ത  കഹകക്കമാടെതനി  വനിധനിടക്കതനിടര
കഹകക്കമാടെതനിടയ  പരനിഹസനിച്ചുടകേമാണച്ച്,  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  ഇഗൗ
സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന  ചരനിത്രത്തനില്  ഒരു  ഉകദദമാഗസ്ഥനുലാം  കധരദടപ്പെടെമാത്ത,  ഒരു
തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുലാം മൂകേസമാക്ഷനിയമായനി കനമാക്കനി നനില്ക്കുന്ന അങ്ങടയ
എങ്ങടനയമാണച്ച് കേരുത്തനമായ മുഖേദമനനി എന്നച്ച് ഞങ്ങളക്കച്ച് പറയമാന് കേഴനിയുന്നതച്ച്?
സലാംസ്ഥമാന ടസക്രകട്ടറനിയറനില് ഉന്നത ഉകദദമാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് യമാടതമാരു കുഴപ്പെവുമനിടലന്നച്ച്
ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞു.  പരമാതനികേളടടെയുലാം  കകേസുകേളടടെയുലാം  പളയമമാണച്ച്.  ആര്ടക്കമാടക്ക
എതനിടരയമാണച്ച് കകേസുകേളള്ളതച്ച്? സലാംസ്ഥമാനടത്ത ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനിടക്കതനിരമായനി ഒരു
എ.ഡനി.ജനി.പനി.യുടടെ  അകനസഷണത്തനിടന  ഫയല്  പൂഴനിവച്ചു  എന്നതനിടനക്കുറനിചച്ച്
പരമാതനി,  അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനി ശസ്പീമതനി നളനിനനി ടനകറമായ്ടക്കതനിരമായനി
ഡനി.ജനി.പനി.  ടസന്കുമമാറനിടനതനിരമായനിട്ടുള്ള ഒരു ഫയര് ടെമാമ്പര് ടചയ്തുടവന്നതനിടനക്കുറനിചച്ച്
പരമാതനി, ധനകേമാരദ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനി കഡമാ. ടകേ. എലാം. എബ്രഹമാമനിടനതനിടര
വനിജനിലന്സച്ച് കകേസച്ച്,  മടറമാരു അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനി കപമാള ആനണനിടക്കതനിടര
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വനിജനിലന്സച്ച് കകേസച്ച്,  സസ്പീനനിയര് ടസക്രട്ടറനിമമാരമായ വനി.ടജ. കുരദന്, മമാരപമാണദന്,
കടെമാലാം കജമാസച്ച്, പനി. എചച്ച്. കുരദന് തുടെങ്ങനി മുതനിര്ന്ന എലമാ ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കുടമതനിടര
കകേസുകേള,  പരമാതനികേള.  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ശസ്പീകലഖേയ്ടക്കതനിടര,  എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ശങര് ടറഡനിടക്കതനിടര, വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് ശസ്പീ. കജക്കബച്ച് കതമാമസനിടനതനിടര
കകേസച്ച്.  ആരമാണച്ച്  ഇഗൗ  കകേസുകേടളലമാലാം  ടകേമാടുക്കുന്നതച്ച്?  അമടകേമാള്ളമാത്തവര്
ആരുണച്ച്;  എലമാവരുലാം അമടകേമാണച്ച് നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ആരമാണച്ച് ഇഗൗ പരമാതനികേള
ടകേമാടുക്കുന്നതച്ച്?  ഇഗൗ ഉകദദമാഗസ്ഥര്തടന്ന പരസരലാം ഏജന്റുമമാടര വചച്ച് പരമാതനികേള
ടകേമാടുക്കുന; വനിജനിലന്സനിനച്ച് പരമാതനി  ടകേമാടുക്കുന; നമാട്ടനില് എലമായനിടെതലാം പരമാതനികേള
ടകേമാടുക്കുന.  ആരമാണച്ച്  പമായനിചനിറ  നവമാസച്ച്?  അയമാള എത്ര ഉകദദമാഗസ്ഥര്ടക്കതനിടര
കകേസച്ച്  ടകേമാടുത്തനിട്ടുണച്ച്;  അയമാളടടെ  പശ്ചമാത്തലടമന്തമാണച്ച്;  ആരമാണച്ച്  അയമാളടടെ
പനിറകേനില്?  ഇഗൗ  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  പധമാനടപ്പെട്ട  ഓഫസ്പീസുകേളനിലനിരനിക്കുന്ന  രഹസദ
സസഭമാവമുള്ള ഫയലുകേളനിടല വനിവരങ്ങള കപമാലുലാം പമായനിചനിറ നവമാസച്ച് ടകേമാടുക്കുന്ന
പരമാതനിയനില്  വരുന.  വളടര പധമാനടപ്പെട്ട  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ അലമമാരയകേത്തനിരനിക്കുന്ന
ഫയലുകേളനിടല  രഹസദങ്ങളവടര  പമായനിചനിറ  നവമാസനിടന  പരമാതനിയനില്ടപ്പെടുന.
അങ്ങയുടടെ കേസ്പീഴനിലകല ഇനലനിജന്സച്ച്?  അങ്ങച്ച്  ആ ഇനലനിജന്സച്ച്  ഡനി.ജനി.പനി.ടയ
വനിളനിചച്ച്  അകനസഷനിക്കൂ  ആരമാണച്ച്  ഈ  പമായനിചനിറ  നവമാസച്ച്  എന്നച്ച്.  ഞങ്ങള  ഇഗൗ
കകേസനിടലമാനലാം  കേക്ഷനി പനിടെനിക്കുന്നനില.  പടക്ഷ,  5  മമാസക്കമാലമമായനി  കകേരളത്തനില്
ഇതച്ച്  തുടെരുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  എന്തു നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു?  കുറക്കമാരമാടണങനില്  42
ദനിവസടത്ത  തസരനിതമാകനസഷണലാം നടെത്തനി ഇഗൗ ഉകദദമാഗസ്ഥര്ടക്കതനിടര  എഫച്ച്.ടഎ.ആര്.
ഫയല്  ടചയ്യമാന്  സര്ക്കമാരുലാം  വനിജനിലന്സുലാം  തയ്യമാറമാകേണലാം.  നനിരപരമാധനികേളമാടണങനില്
അവടര ഇങ്ങടന കതകജമാവധലാം ടചയ്യുന്ന, കേളങലാം ചമാര്തന്ന ഏതച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥനമാകണമാ
അതനിടന പനിറകേനില് കേളനിക്കുന്നതച്ച്  അയമാടള നനിയമത്തനിടന മുന്നനില് ടകേമാണ്ടുവരമാന്
സര്ക്കമാര് തയ്യമാറമാകേണലാം.  ഇതച്ച് രണ്ടുലാം ടചയ്യുന്നനില.  കുറവമാളനികേടള ശനിക്ഷനിക്കമാനുള്ള
നടെപടെനികേളലാം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. ആളകേടള കേളങടപ്പെടുത്തമാനുള്ള ഗൂഢമാകലമാചനയനില്
ഈ  ഗവണ്ടമനച്ച് ഒനമനിലമാടത മൂകേസമാക്ഷനിയമായനിരനിക്കുന.  ആ അങ്ങടയക്കുറനിചമാണച്ച്
ഇരട്ടചങനമായ മുഖേദമനനിടയന്നച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. എങനില് ഞങ്ങള പറയുലാം 'അല' എന്നച്ച്.
അകങ്ങയച്ച് ഇരട്ടചങ്കുടണന്നച്ച് അങ്ങച്ച് ഇനനി ടതളനിയനിക്കണലാം അങ്ങച്ച് ഇത്തരലാം കേമാരദങ്ങളനില്
തസ്പീരുമമാനടമടുക്കമാത്ത  മുഖേദമനനിയമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  നമാടള  ചടങടുത്തച്ച്  കേമാണനിചമാല്
അതച്ച് ടചമ്പരത്തനിപ്പൂവമാടണന്നച്ച് ഞങ്ങടളടക്കമാണച്ച് പറയനിപ്പെനിക്കരുടതന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ഇവനിടടെ  വനിജനിലന്സച്ച്  ടചയ്യുന്ന  കേമാരദങ്ങടളക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.
പരസരലാം  പശ്നങ്ങളമാണച്ച്.  എടന്ന കവട്ടയമാടുന,  ഉപദ്രവനിക്കുന,  അപമമാനനിക്കുന, ഭമാരദയുലാം
കുട്ടനിയുലാം  മമാത്രമുള്ളകപ്പെമാള  എടന  വസ്പീട്ടനില്  ടറയ്ഡച്ച്  നടെതനടവന്നച്ച്  ഓകരമാ
ഉകദദമാഗസ്ഥരുലാം പരമാതനി പറയുന.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ധനകേമാരദ വകുപ്പുമനനി കഡമാ.  ടെനി.
എലാം. കതമാമസച്ച് ഐസക്കനിടന സസപ്നമമായ കേനിഫ്ബനി-യനില് വടര ടറയ്ഡച്ച് നടെന്നനികല?
എലമാവരുലാം  പരമാതനിടപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  ടസക്രകട്ടറനിയറനിടന  മുന്നനിലൂടടെ  കപമായമാല്
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അവനിടടെ നനിനലാം ഉയരുന്നതച്ച്  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ കൂട്ടക്കരചനിലുലാം  കൂട്ടവനിലമാപവുമമാണച്ച്.
ദഗൗര്ഭമാഗദകേരമമാണച്ച്.  ഇവനിടടെ  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേടസടുക്കുന്നതച്ച്  എങ്ങടനയമാണച്ച്?
ഞമാന് സഭയനില് ഉന്നയനിച ആകരമാപണത്തനിടനതനിടര,  മതദബനനവുലാം ഹമാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗുലാം കേശുവണനി വദവസമായവുലാം വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ടജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി
അമ്മേയ്ടക്കതനിടര ഒരു കകേസച്ച് വന. ഞമാന് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിടക്കതനിരമായനിട്ടല,
കേശുവണനി  വനികേസന കകേമാര്പ്പെകറഷടന മമാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടറമായ ഒരു ഐ.പനി.എസച്ച്.
ഉകദദമാഗസ്ഥടനതനിടരയമാണച്ച് ആകരമാപണലാം ഉന്നയനിചതച്ച്.  അതച്ച് നനിങ്ങള എലമാവരുലാം
കകേട്ടതമാണച്ച്.  ആ കകേസച്ച് വനിജനിലന്സച്ച്  exonerate  ടചയ്തുടവന്നച്ച് വമാര്ത്തകേള കേണ്ടു,
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ടകേമാടുത. ടെനി.എഫച്ച്. കസവദര് എന്ന ഐ.പനി.എസച്ച്. കേമാരനമായ എസച്ച്.പനി.
റമാങനിലുള്ള ഉകദദമാഗസ്ഥടനതനിടരയമാണച്ച്  കകേസച്ച്.  ആ  കകേസച്ച്  അകനസഷനിചതച്ച്  ആരമാണച്ച്?
അയമാളടക്കതനിരമായനി  കകേസച്ച്  അകനസഷനിചതച്ച്  എസച്ച്.  പനി.,  ശസ്പീ.  ആര്.  സുകകേശന്.
ആരമാണച്ച് ശസ്പീ.  ആര്.  സുകകേശന്?  സുകകേശനുലാം ടെനി.എഫച്ച്.  കസവദറുലാം  ആത്മമനിത്രങ്ങളമാണച്ച്.
അവര് ഒരുമനിചച്ച് എസച്ച്.ഐ. ആയനി കജമാലനിയനില് പകവശനിച്ചു.  ഒരുമനിചച്ച് സനി.ഐ.-യുലാം
ഡനികവ.എസച്ച്.പനി.  യുലാം  എസച്ച്.  പനി.-യുമമായനി.  ആഴ്ചയനില്  മൂനദനിവസലാം  ഒരുമനിചച്ച്
കേമാണുന്ന ഒരുമനിചനിരനിക്കുന്ന ആത്മമനിത്രങ്ങളമായ സുഹ  ഹൃതക്കളമാണച്ച്.  ആ സുകകേശന്
ആണച്ച് ഈ പറയുന്ന  ടെനി.  എഫച്ച്.  കസവദറനിടനതനിടരയുള്ള കകേസച്ച് അകനസഷനിചതച്ച്.
ആ  റനികപ്പെമാര്ടട്ടമാന്നച്ച്  വമായനിച്ചു  കനമാക്കണലാം.  ചനിരനിചച്ച്  ചനിരനിചച്ച്  നമ്മേള  മണ്ണുകേപ്പുലാം.
കൂട്ടനിടല തത്തയമാകണമാ വനിജനിലന്സച്ച്; അകതമാ കൂട്ടനില് നനിനലാം പുറതവന്ന തത്തയമാകണമാ
വനിജനിലന്സച്ച് എന്നമാണച്ച് പണച്ച് നമ്മേള പറഞ്ഞതച്ച്. ഇതച്ച് രണ്ടുലാം ഞങ്ങള പനിന്വലനിക്കുന.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മുഖേദമനനി പനിണറമായനി വനിജയടന വസ്പീട്ടനിടല ടതമാഴുത്തനില് ടകേട്ടനിയ
പശുവമാണച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്.  പശുവനിനച്ച്  ഒരു  ഗുണമുണച്ച്.  ഉടെമസ്ഥകനമാടെച്ച്  പകതദകേലാം
കസ്നേഹലാം കേമാണനിക്കുലാം.  എകപ്പെമാഴുലാം പമാല് തരുലാം.  ഉടെമസ്ഥന് അടുത്തച്ച് വന്നമാല് നക്കനി
തുടെയ്ക്കുകേയുലാം കസ്നേഹലാം ടകേമാണച്ച് ഉരുമുകേയുലാം ടചയ്യുലാം.  ബമാക്കനിയുള്ളവര് അടുതകൂടെനി കപമായമാല്
ടകേമാമകുലുക്കനി കേമാണനിക്കുലാം.  അത്തരലാം ഒരു പശുവമായനി കകേരളത്തനിടല വനിജനിലന്സനിടന
മമാറമാകമമാ?   ഫയടലമാടക്ക  നന്നമായനി  നസ്പീങ്ങുനടവനലാം   ഭയങര  ഭരണമമാടണനലാം
അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  കമജര്  ഇന്ഫമാസ്ട്രക്ചറനിനുകവണനി
അനുവദനിചതച്ച്  2536 കകേമാടെനി രൂപയുലാം  ടചലവമാക്കനിയതച്ച്  233 കകേമാടെനി രൂപയുമമാണച്ച്.
പമാന് എകച്ച്ടപന്ഡനിചര് 44 കകേമാടെനി രൂപ. അങ്ങച്ച് വളടര കേഗൗശലകത്തമാടുകൂടെനി  2011
മുതലുള്ള കേണക്കച്ച് പറഞ്ഞു.  അന്നടത്ത പമാന് എകച്ച്ടപന്ഡനിചറുലാം ഇന്നടത്ത പമാന്
എകച്ച്ടപന്ഡനിചറുലാം  എത്രയമാണച്ച്;  അങ്ങയുടടെ  മറുപടെനിയനില്  ടചലവമാക്കനിയ
ശതമമാനടമങനിലുലാം പറയമാന് സമാധനിക്കുകമമാ? ഞമാന് പറയുന കേഴനിഞ്ഞ ആറച്ച് വര്ഷലാം
- യു.ഡനി.എഫച്ച്-ടന അഞ്ചു വര്ഷവുലാം എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ടന ആദദടത്ത പതമമാസവുലാം
ടചലവമാക്കനിയതനില്  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  ശതമമാനലാം  ഈ  ആദദടത്ത  വര്ഷമമാണച്ച്.
പദ്ധതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലമാക്കമാനുള്ള    ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  കഡമാ.  ടെനി.  എലാം.
കതമാമസച്ച് ഐസക്കനിടന ഗ്രസ്പീന് ബുക്കുലാം ആലാംബര് ബുക്കുടമമാടക്ക എവനിടടെ കപമായനി?
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ആത്മമാര്ത്ഥമമായനി ധനകേമാരദ വകുപ്പുമനനി മറുപടെനി പറയണലാം.  അങ്ങച്ച് ഒരു ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിച്ചു.   രണമാമടത്ത ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന് കപമാകുന.  ആദദടത്ത
ബഡ്ജറനിടല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളമാടെച്ച്  എലമാ  അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവച്ച്  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമന്റുകേളലാം
സതദസനമമായനിട്ടമാകണമാ  പതനികേരനിചടതനലാം  പദ്ധതനികേള  തയ്യമാറമാക്കനിത്തന്നടതനലാം
എത്ര ശതമമാനലാം പദ്ധതനികേള അകങ്ങയച്ച് ടചയ്യമാന് കേഴനിഞ്ഞുടവനലാം ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
ധനകേമാരദവകുപ്പുമനനി   പറയണലാം.  മഹമാരമാജമാവനിടന കേമാലത്തച്ച് ഉണമാക്കനിയനിരുന്ന
ഓരച്ച്  മുട്ടച്ച്  ഇകപ്പെമാള  ഇലമാതമായതനിടന  കേമാരദവുലാം  ഓരച്ച്  ടവള്ളലാം  കേയറനി  കൃഷനി
നശനിച്ചുകപമായതുലാം കറഷന് വനിതരണലാം അവതമാളത്തനിലമായതുലാം കുടെനിടവള്ള വനിതരണലാം
നന്നമായനി നടെത്തമാന് സമാധനിക്കമാത്തതുടമലമാലാം ഈ ഭരണസലാംഭനത്തനിടന ഭമാഗമമാണച്ച്.
ഏടതങനിലുടമമാരു ഉകദദമാഗസ്ഥന്  stakes  ഉള്ള ഒരു കേമാരദത്തനില് നയപരമമാടയമാരു
തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുനകണമാ; അവരുടടെ തലയ്ക്കുമസ്പീടത ടഡകമമാകനിസനിടന വമാള കപമാടല
അകനസഷണലാം  നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  അവരമാരുലാം  ഒരു  തസ്പീരുമമാനവുലാം  എടുക്കുന്നനില.
അവര്ക്കച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  ടപമാകപ്പെമാസല്സച്ച്  മുകന്നമാട്ടുടകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  കേഴനിയുന്നനില.
കേസമാളനിറനി  എകച്ച്ടപന്ഡനിചര്  ഇല.  ടസക്രകട്ടറനിയറനിടല  സ്ഥനിതനി  എന്തമാണച്ച്;  ഫയലുകേള
ടകേട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  എന്തു  കേണക്കച്ച്  പറഞ്ഞമാലുലാം  ടസക്രകട്ടറനിയറനില്
ധമാരമാളമമായനി  ഫയലുകേള  ടകേട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിടന  മസ്പീടതയമാണച്ച്
ആകലമാചനയനിലമാടത,  പരസരമുള്ള  ചര്ചകേളനിലമാടത  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവച്ച്
സര്വസ്പീസച്ച്  ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  അതനിടന  ഫലമമായനി  ടസക്രകട്ടറനിയറനില്  കുറച്ചുനമാള
കേകസരകേളനില്  ആളകേള  ഇലമായനിരുന.  ടസക്രട്ടറനിമമാര്  തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുന്നനില.  കുറച്ചുകപര്
കകേമാഫനിഹഗൗസനിടന  മുന്പനില്  നനില്പ്പെച്ച്  സമരവുലാം  കുറച്ചുകപര്  ടസക്രകട്ടറനിയറനിടന
വരമാന്തയനില് ഇരനിപ്പു  സമരവുലാം  നടെതന.  അവര്  ഇകപ്പെമാള  കേകസരയനില്  വടന്നങനിലുലാം
തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുക്കുന്നനില.  ഇകപ്പെമാള ഒരു ഗുണമുണച്ച്.   ടസക്രകട്ടറനിയറനില് ഫയല്
കേമാണമാടത കപമാകേനില.  ഇകപ്പെമാള ഒരു ഫയല് ടകേമാണ്ടുകപമായനി വചമാല് മൂന മമാസലാം
കേഴനിഞ്ഞമാലുലാം അകത കടെബനിളനില്ത്തടന്ന ഉണമാകുലാം.  എലാം.എല്.എ.  മമാരുടടെ അസറച്ച്
ടഡവലപ്ടമനച്ച്  പദ്ധതനിടയക്കുറനിച്ചുള്ള  ഫയലുകേള  നസ്പീങ്ങുനകണമാ;  അകനസഷനിക്കണലാം.
അങ്ങച്ച്  ടപന്ഷന്  വനിതരണലാം  നടെത്തനിയതനിടനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  ഒറപമാവശദലാം.
പനിടന്ന  ടപന്ഷന്  വനിതരണലാം  നടെത്തമാന്  സമാധനികചമാ;  രണമാമടത്ത  ടപന്ഷന്
കേണക്കുകൂട്ടനിയകപ്പെമാള തടന്ന അഞര ലക്ഷലാം കപര്ക്കച്ച് ടപന്ഷനനിലമാടതയമായനി. ഒരു
തസ്പീരുമമാനവുലാം എടുക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത സ്ഥനിതനിയനികലയച്ച്  കേമാരദങ്ങള കപമാകുകേയമാണച്ച്.
ഇവനിടടെ ഭരണസലാംഭനലാം പൂര്ണ്ണമമായനിട്ടുണച്ച്.  പധമാന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലമാക്കമാകനമാ,
തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുക്കമാകനമാ,  ഇടെടപടെമാകനമാ,  മനനിസഭ  എടുക്കുന്ന  തസ്പീരുമമാനങ്ങള
നടെപ്പെനിലമാക്കമാന്  ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  ആത്മവനിശസമാസലാം  പകേര്ന  നല്കേമാകനമാ  ഈ
ഗവണ്ടമനനിനച്ച് കേഴനിയുന്നനില.  ആത്മവനിശസമാസലാം ടകേട്ട നനിലയനിലമാണച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥര്
നനില്ക്കുന്നതച്ച്.  എകപ്പെമാഴമാണച്ച്  വസ്പീട്ടനില്  ടറയ്ഡച്ച്  നടെക്കുന്നടതനലാം  അവര്ടക്കതനിടര
കകേസച്ച്  ഉണമാകുന്നടതനലാം  കപമാസനികേമ്യൂട്ടച്ച്  ടചയ്യടപ്പെടുന്നടതനലാം  കേരുതനി  ഭയന



396  കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 2, 2017

നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിരപരമാധനിയമായ ഒരു  ഉകദദമാഗസ്ഥടനതനിടര കകേസച്ച് ഉണമായമാല്
അയമാളടടെ കകേകേള ചലനമറ കപമാകുകേയനില;  അയമാളക്കച്ച് പവര്ത്തനിക്കമാന് കേഴനിയുകമമാ;
അയമാളടടെ മനസച്ച് ചതകപമാകുകേയനികല;   ഇതനിടനലമാടമമാരു നനിയനണലാം കവകണ?
ഞങ്ങളടടെ  കേമാലതലാം  അഴനിമതനിക്കമാരമായ ഉകദദമാഗസ്ഥര്ടക്കതനിടര  തസ്പീരുമമാനങ്ങളലാം
ടറയ്ഡുകേളലാം  നടെത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അഭനിപമായങ്ങള  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞകേമാലത്തച്ച്
ഐ.എ .എസച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് തര്ക്കലാം നടെന്നനിട്ടുണച്ച്.  അവരുടടെ അകസമാസനികയഷടന
കയമാഗത്തനില് അവര്  ചനിലകപ്പെമാള  കേകസരടയടുത  കേമാണുലാം.  അതനില്  നമുടക്കന്തമാണച്ച്?
ഗവണ്ടമനനിടന ബമാധനിക്കുന്ന തസ്പീരുമമാനങ്ങള വന്നകപ്പെമാടഴലമാലാം ഇതനിനുമുന്പുണമായനിരുന്ന
മുഖേദമനനിമമാര് എലമാവരുലാം, ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചമാണനിയുലാം ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. അച്ചുതമാനനനുലാം
ഇ. ടകേ. നമായനമാരുലാം ശസ്പീ. എ. ടകേ. ആനണനിയുലാം ടകേ. കേരുണമാകേരനുലാം അടെക്കമുള്ള
മുഖേദമനനിമമാര്  24 മണനിക്കൂറുകേളക്കകേലാം അതനിടന നനിലയച്ച്  നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്
അവസമാനനിപ്പെനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  അതച്ച്  precipitate  ടചയ്യമാന് സമ്മേതനിചനിട്ടനില.  അഞ്ചുമമാസമമായനി,
അങ്ങയുടടെ ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്പീഴനിലുള്ള  മുതനിര്ന്ന ഉകദദമാഗസ്ഥടന പരമാതനിയനിലമാത്ത
ഒരു  ദനിവസലാം  കപമാലുലാം  ഉണമായനിട്ടുകണമാ;  ഒരമാളടക്കങനിലുടമതനിടരയുള്ള  കകേസച്ച്  ഇലമാതമായനിട്ടുകണമാ?
ഉകദദമാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലടെനിക്കുകേയുലാം  പരസരലാം  ആകരമാപണമുന്നയനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന്നതനിടന
വമാര്ത്തയനിലമാത്ത ഒരു ദനിവസലാം ഉണമായനിട്ടുകണമാ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  : ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഉകദദമാഗസ്ഥന്മമാകരമാടെച്ച്,
നനിങ്ങള  ശദ്ധനിക്കണലാം,  ഓകരമാ ഫയലനിലുലാം ഓകരമാ ജസ്പീവനിതമമാണച്ച് ഉറങ്ങുന്നടതന്നച്ച്
അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞു.  ഓകരമാ  ഫയലനിലുലാം  ഓകരമാ  ജസ്പീവനിതമമാണച്ച്  ഉറങ്ങുന്നടതങനില്
കകേരളത്തനില് ഏറവുലാം കൂടുതല് ആളകേള ഒരുമനിചച്ച് കേനിടെനറങ്ങുന്ന സ്ഥലലാം ഇകപ്പെമാള
അങ്ങച്ച്  ഭരനിക്കുന്ന  ടസക്രകട്ടറനിയറമാടണന്നച്ച്  പറഞ്ഞുടകേമാണച്ച്  ഗഗൗരവതരമമായ  ഈ
ഭരണസലാംഭനലാം  സഭമാനടെപടെനികേള  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ടചയ്യണടമന്നച്ച്  ഞമാന്
ആവശദടപ്പെടുകേയമാണച്ച്.                       

10.00 AM]

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര
കബമാധപൂര്വലാം  ടകേട്ടനിചമച  കേമാരദങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  വദഗ്രതകയമാടടെ
ബഹുമമാനദനമായ അലാംഗലാം ഉന്നയനിച കേമാരദങ്ങളമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള നമാലാം കകേട്ടതച്ച്. വനിജനിലന്സച്ച്
ആസ്ഥമാനത്തച്ച് ഒരു കനമാട്ടസ്പീസച്ച് പതനിച്ചുടവന്നച്ച് ഉത്തരവമാദടപ്പെട്ട മമാധദമങ്ങള റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
ടചയ്തു. അതുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച്  അത്തരലാം ഒരു വമാര്ത്ത ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടയുടെന്തടന്ന
അകനസഷനിക്കമാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  സമാധമാരണ  ഇത്തരലാം  വമാര്ത്തകേകളമാടടെമാപ്പെലാം
കനമാട്ടസ്പീസനിടന ചനിത്രവുലാം  വരുന്നതമാണച്ച്.  എന്നമാല് ഇഗൗ  കനമാട്ടസ്പീസച്ച് ആരുലാം റസ്പീടപമാഡമ്യൂസച്ച്
ടചയ്തനിട്ടനില. അക്കമാരദലാം പരനികശമാധനിക്കമാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 



അടെനിയന്തരപകമയലാം 397

ടടഹകക്കമാടെതനിയുടടെ  നനിര്കദ്ദേശടത്തപ്പെറനി  ഇന്നടല  ഞമാന്  ഇവനിടടെ   സലാംസമാരനിചതമാണച്ച്.
അതനികലയച്ച്  കൂടുതലമായനി  കേടെക്കുന്നനില.  എന്നമാല്   കമമാഹന്  കുമമാര്  സമനിതനി
ശനിപമാര്ശകേടള  സലാംബനനിചച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണടമന്നച്ച്  എടന്ന  ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുന്ന
തരത്തനില് ഇന്നച്ച് ഒരു പത്രവമാര്ത്ത വമായനിക്കമാനനിടെയമായനി.  കമമാഹന് കുമമാര് സമനിതനി
ശനിപമാര്ശകേള  എന്തമാടണന്നച്ച്  എടന  ശദ്ധയനിലുണമായനിരുന്നനില.  ഇന്നച്ച്  രമാവനിടല
ഞമാന് അതച്ച് പരനികശമാധനിചകപ്പെമാള മനസനിലമാകുന്നതച്ച്, വനിജനിലന്സുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച്
ചനില  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി  2013  ജൂടടല  മമാസത്തനിലമാണച്ച്   ആ
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് നല്കേനിയതച്ച് എന്നമാണച്ച്.  എന്നമാല് പഴയ സര്ക്കമാര് അക്കമാരദത്തനില് ഒരു നടെപടെനിയുലാം
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില. 2013-ല് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ലഭനിചനിരുന, കവണത്ര സമയവുമുണമായനിരുന.
ഒരു നടെപടെനിയുലാം അക്കമാരദത്തനില് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില. ഇവനിടടെ ഇകനണല് വനിജനിലന്സച്ച്
സലാംവനിധമാനലാം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തമാനുള്ള  നടെപടെനി  തടന്നയമാണച്ച്  ഇഗൗ  സര്ക്കമാര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
അകതമാടടെമാപ്പെലാം  വനിജനിലന്സനില്  കൂടുതല്  ഉകദദമാഗസ്ഥടര  ലഭദമമാക്കമാനുലാം  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിച്ചു  വരുന.  കമമാഹന് കുമമാര് സമനിതനി ശനിപമാര്ശകേള പരനികശമാധനിക്കുകമ്പമാള
ലളനിത കുമമാരനി കകേസനിടല വനിധനിനദമായലാം കേണക്കനിടലടുകക്കണതുണച്ച്.  ആ വനിധനിനദമായത്തനിടന
പശ്ചമാത്തലത്തനില്  ചനില  ശനിപമാര്ശകേള  നടെപ്പെനിലമാക്കമാന്  പരനിമനിതനികേളടണന്നമാണച്ച്
മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  യഥമാര്ത്ഥത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാരനിടന  കേമാലത്തച്ച്  മടറമാരു
സലാംഭവമുണമായനി,  ഇകപ്പെമാള  ടടഹകക്കമാടെതനി  പരമാമര്ശനിചതുകപമാടല,  ടടഹകക്കമാടെതനി
ഇടെടപട്ട  ഒരു  ഘട്ടമുണമായനി.  അന്നച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  മമാര്ഗ്ഗകരഖേ  തയ്യമാറമാക്കമാന്
ടടഹകക്കമാടെതനിയുടടെ വനിധനിനദമായലാം തടന്നയുണമായനി.  ജസ്റ്റേനിസച്ച് അലകമാണര് കതമാമസനിടന
വനിധനിയമായനിരുന അതച്ച്.  അതുപകേമാരലാം  രണച്ച്  മുതനിര്ന്ന അഭനിഭമാഷകേടര  അമനിക്കസച്ച് കേമ്യൂറനിയമായനി
നനികയമാഗനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തു.  എന്തമാണച്ച്  അന്നടത്ത സര്ക്കമാര് ടചയ്തതച്ച്?  അന്നടത്ത
അഡസകക്കറച്ച് ജനറല് ഡനിവനിഷന് ബഞനിടന സമസ്പീപനിചച്ച് ഇതച്ച് കസ്റ്റേ ടചയ്യനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.
ഇകപ്പെമാള  ടടഹകക്കമാടെതനി  വനിധനി  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  ആ  വനിധനി  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഒരു
വനിധത്തനിലുള്ള അസസമാരസദവുമുണമാക്കുന്നനില.  സര്ക്കമാര് അതച്ച് സസമാഗതലാം ടചയ്യുകേയമാണച്ച്.
ഇന്നടല ഞമാന് അക്കമാരദലാം  വദക്തമമാക്കനിയതുടകേമാണമാണച്ച് കൂടുതലമായനി അതനികലയച്ച്
കേടെക്കമാത്തതച്ച്.  സര്ക്കമാര്  കൂടുതല്  വദക്തത  വരുത്തനി  നടെപ്പെമാക്കണടമന്നമാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ വദക്തത വരുകത്തണതച്ച്  എങ്ങടനടയന്ന കേമാരദവുലാം  ഇന്നടല
ഞമാന് സലാംസമാരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടടഹകക്കമാടെതനിതടന്ന അക്കമാരദത്തനില് കൂടുതല് വദക്തത
വരുകത്തണതുണച്ച്.  കേമാരണലാം ഒരു ഭമാഗത്തച്ച് കകേമാടെതനിയമാണച്ച്.  അതുടകേമാണ്ടുകൂടെനിയമാണച്ച്
അത്തരടമമാരു നനിലപമാടെച്ച് സര്ക്കമാര്  സസസ്പീകേരനിചതച്ച്. 

ഇവനിടടെ കകേസ്സുകേളമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്  ഒകട്ടടറ  വനിഭനിന്ന  അഭനിപമായങ്ങള
ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്. അഭനിപമായങ്ങളടടെ അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് മമാത്രലാം കകേസനിടന കേമാരദത്തനില്
ഒരു  നനിലപമാടടെടുക്കമാന്  കേഴനിയനില.  കകേമാടെതനിയുണച്ച്,  കകേമാടെതനിയുടടെ  ഇടെടപടെലുലാം
വരുനണച്ച്. ഇതുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് വദക്തമമായ മമാനദണങ്ങള കവണലാം. നമുക്കച്ച് ഒരു
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ഉകദദമാഗസ്ഥന് നദമായസ്ഥനമാടണന്നച്ച്  അറനിയമാലാം.  ഇഗൗ സഭയനില് ചനില പരമാതനികേള
ഉയര്നവന്നകപ്പെമാള ഇഗൗ സഭയനില്വച്ചുതടന്ന ചനില ഉകദദമാഗസ്ഥടര ഡനിഫനച്ച്  ടചയ്യുന്ന
നനിലപമാടെച്ച്  ഞമാന് സസസ്പീകേരനിചകലമാ;  എന്തമാണച്ച്  അതനിനച്ച്  കേമാരണലാം?  അതുവടരയുള്ള
നമ്മുടടെ അനുഭവത്തനില് അകദ്ദേഹലാം നടലമാരു ഉകദദമാഗസ്ഥനമാടണന്നതുടകേമാണമാണച്ച്,
പകക്ഷ അങ്ങടനടയമാരു ഉകദദമാഗസ്ഥടനതനിടര ആകരമാപണലാം ഉയര്ന്നമാല് എന്തുടചയ്യുലാം;
അകനസഷനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ;  അകനസഷനികക്കണതനില  എടന്നമാരു  നനിലപമാടെച്ച്
ഗവണ്ടമനനിനച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കമാന്  പറകമമാ;  അങ്ങടന  സസസ്പീകേരനിചമാല്  ഇന്നടത്ത
നനിലയനില് കകേമാടെതനിയുടടെ ഇടെടപടെല് എങ്ങടനയമായനിരനിക്കുലാം? ഇതമാണച്ച്  പശ്നലാം. ഇഗൗ
പശ്നത്തനിലമാണച്ച് വദക്തത വരുകത്തണതച്ച്.  ഇവനിടടെ പരമാതനി ടകേമാടുക്കുന്നവടരക്കുറനിചച്ച്
അകദ്ദേഹലാം  പറയുകേയുണമായനി.  അതച്ച്  ഇന്നടല  ഞമാനുലാം  സലാംസമാരനിച  കേമാരദമമാണച്ച്.
ചനിലര് പരമാതനി ടകേമാടുക്കമാന്കവണനി മമാത്രലാം ജനനിചവരമാടണന്ന മട്ടനിലമാണച്ച്  നനില്ക്കുന്നതച്ച്.
എന്തമാണച്ച്  അവരുടടെ  കേമാരദടമന്നച്ച്  പകതദകേമമായനി  പരനികശമാധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
പകക്ഷ ജനമാധനിപതദ സലാംവനിധമാനത്തനില് പരമാതനി ടകേമാടുക്കമാന് പമാടെനിടലന്നച്ച് പറയമാന്
സമാധനിക്കുകമമാ; പരമാതനി ടകേമാടുക്കുന്നതച്ച് ഒരു കുറമമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയനില.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഇതനിടന  പുറകേനില്  ആരമാടണന്നച്ച്
അകനസഷനിക്കണലാം?  

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  സമാധമാരണ  നനിലയനില്  ഒരമാള  പരമാതനി
ടകേമാടുത്തമാല്,  സര്ക്കമാടരന്ന നനിലയനില് അതനിടനതനിടര  നസ്പീങ്ങനിയമാല് അതച്ച് ടതറമായ
നടെപടെനികേളനികലയ്ടക്കതന്നതനിനച്ച്  കേമാരണമമാകുലാം.  അതനിടനമാടക്ക  കകേമാടെതനിയനിലൂടടെ
പരനിഹമാരലാം കേമാണണലാം. സര്ക്കമാര് ഏകേപക്ഷസ്പീയമമായനി നടെപടെനിടയടുത്തമാല് എനനിക്കച്ച്
ഇഷമുള്ള ഒരമാളടക്കതനിടര പരമാതനിടകേമാടുത്തതനിനച്ച്, പരമാതനിടകേമാടുത്ത ആളനിടനതനിടര
സര്ക്കമാര് നസ്പീങ്ങുനടവന്നകല വരുന്നതച്ച്;  അതച്ച്  എത്രമമാത്രലാം  വലനിയ വദമാഖേദമാനങ്ങളക്കുലാം
എതനിര്പ്പുകേളക്കുലാം ഇടെയമാക്കുലാം?  നമ്മുടടെ ജനമാധനിപതദ സലാംവനിധമാനത്തനില് അതുണമാക്കുന്ന
പശ്നങ്ങള എത്ര വലുതമായനിരനിക്കുലാം. അതുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് കൃതദമമായ മമാനദണങ്ങള
ഉണമാക്കമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനികയണതുണച്ച്.

ടസക്രകട്ടറനിയറനിനകേത്തച്ച് വലമാത്ത പശ്നങ്ങളമാടണന്നമാണച്ച് അകദ്ദേഹലാം  ഇവനിടടെ
പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇതുമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്,  മുമ്പച്ച്  ഇഗൗ  സഭയനിലുണമായ  ഒരു  കേമാരദലാം
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനമാഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്,  അന്നടത്ത  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചമാണനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
കേമാരദമമാണച്ച്. അന്നച്ച് ഇകതതരത്തനില് ഭരണസലാംഭനമുണമായ ഒരു പശ്നലാം,   'ടഎ.എ.എസച്ച്.
ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കനിടെയനില് കചരനിതനിരനിവച്ച് അതനിരൂക്ഷമമാവുകേയുലാം ഭരണസലാംഭനലാം സൃഷനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്തനിരനിക്കുനടവന്നച്ച്  അന്നടത്ത പതനിപക്ഷലാം  ഉന്നയനിചകപ്പെമാള  'ഒരു  ഭരണസലാംഭനവുലാം
സൃഷനിചനിട്ടനില'  എന്നച്ച്  അന്നടത്ത മുഖേദമനനി പറഞ്ഞു.  'ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനിടക്കതനിടര
ടകേമാടുത്തതമായനി  പറയുന്ന  പരമാതനി  സലാംബനനിചച്ച്  പത്രങ്ങളനില്  വന്ന  വമാര്ത്ത,
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പത്രങ്ങളനില്  അടതങ്ങടന  വനടവന്നതനിടനക്കുറനിചച്ച്  അകനസഷനിക്കമാന്,  സസമാഭമാവനികേമമായുലാം
അതച്ച്  കകേമാഡച്ച്  ഓഫച്ച്  കേണ്ഡക്ടനിടന  ലലാംഘനമമായനിട്ടമാണച്ച്  കേണക്കമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.'
ഇതച്ച് അന്നച്ച് ശസ്പീ.  മമാതമ്യൂ.  ടെനി.  കതമാമസച്ച് അവതരനിപ്പെനിച അടെനിയന്തരപകമയത്തനിനുള്ള
മറുപടെനിയമായനി   ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്ന കേമാരദമമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  മുഖേദമനനി ഒരു കേമാരദലാം
അടെനിവരയനിട്ടച്ച്  പറയുന.  'ടചറനിയ  ചനില  അഭനിപമായവദതദമാസങ്ങളടടെയുലാം  ചനില
സമസ്പീപനങ്ങളനിടല  വസ്പീഴ്ചകേടള  സലാംബനനിച്ചുടമമാടക്ക  അകേല്ചയുണമായനി  എന്നതച്ച്
ശരനിയമാണച്ച്'-  ടഎ.എ.എസച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥടരക്കുറനിചച്ച്  പറയുന്ന ഭമാഗമമാണച്ച്.  എന്നനിട്ടച്ച്
അകദ്ദേഹലാം  പറയുന്നതച്ച്,  'ടഎ.എ.എസച്ച്.  അകസമാസനികയഷന്  എലമാകേമാലതലാം  അവര്ക്കച്ച്
ബുദ്ധനിമുട്ടച്ച് വരുന്ന കേമാരദങ്ങളനില് പരമാതനി ടകേമാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് എലമാ ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ
കേമാരദത്തനിലുലാം ടകേമാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇനലാം കേനിട്ടനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേനിട്ടനിയമാല് ഞങ്ങള ഏതമാണച്ച്
ശരനിടയന്നച്ച്  കനമാക്കനി  കേമാരദമമായനിത്തടന്ന  പരനിഗണനിക്കുലാം.'  രമാജു  നമാരമായണ
സസമാമനിയുടടെ കേമാരദവുമമായനി ബനടപ്പെട്ടമാണച്ച് അന്നച്ച് വമാര്ത്ത വരുന്നതച്ച്. 'റനികപ്പെമാര്ട്ടനിലാംഗച്ച്
അകതമാറനിറനിയുലാം റനിവമ്യൂവനിലാംഗച്ച് അകതമാറനിറനിയുലാം എഴുതനിയതനിനപ്പുറത്തച്ച് ചസ്പീഫച്ച് മനിനനിസ്റ്റേര്
തനിരുത്തനി  എനള്ള  കേമാരദലാം  അങ്ങച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരനിചകലമാ?'  എന്നനിട്ടച്ച്  പറയുകേയമാണച്ച്.
'ടപമാസസ്പീഡഡ്യുവറമായ  ടതറച്ച്  തനിരുത്തനികയ  മതനിയമാകൂ.  ഇവനിടടെ  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് സസമാതനദവുലാം ടപമാട്ടക്ഷനുമുണമാകുലാം. യമാടതമാരു സലാംശയവുലാം കവണ.
ഇവനിടടെ അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ കേമാരദങ്ങടളലമാലാം മമാധദമങ്ങളനില് വന്നനിട്ടുള്ള വമാര്ത്തകേടള
അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനിയമാണച്ച്.  ഇങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  പശ്നവുമനില.  ഇവനിടടെ  ഒരു  ഭരണ
സലാംഭനവുമനില.'  ഇതച്ച്  അന്നച്ച് മുഖേദമനനി പറഞ്ഞ കേമാരദമമാണച്ച്.  അതച്ച് അന്നച്ച് പത്രങ്ങളനില്
വന്ന  വമാര്ത്തകേടള  അടെനിസ്ഥമാനടപ്പെടുത്തനി  ഇവനിടടെ  ഉയര്നവന്ന  കേമാരദങ്ങളനില്
പറഞ്ഞ മറുപടെനിയമാണച്ച്.  എലമാ കേമാലതലാം ടഎ.എ.എസച്ച്.-  കേമാരുടടെ ഇടെയനില് ചനില
പശ്നങ്ങളണമാകുകമ്പമാള  സസമാഭമാവനികേമമായനി  അങ്ങടന  വമാര്ത്തകേള  വരമാറുണച്ച്.  എന്നമാല്
ഇന്നടത്ത  സ്ഥനിതനിടയന്തമാണച്ച്;  അത്തരത്തനിടലമാരു  പശ്നവുലാം  ടഎ.എ.എസച്ച്.-കേമാര്
തമ്മേനിലനില.  ഏടതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  വദതദസതയുലാം  അവര്  തമ്മേനില്
നനിലനനില്ക്കുന്നനില. ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനിടക്കതനിടര ഒരു കൂട്ടലാം ഉകദദമാഗസ്ഥര്, ഇടലങനില്
മടറമാരു കൂട്ടര്ടക്കതനിടര മടറമാരു കൂട്ടലാം ഉകദദമാഗസ്ഥര്,  അങ്ങടനടയമാരു നനില ഇന്നച്ച്
നനിലനനില്ക്കുകന്നയനില.  ഇഗൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സനിവനില്
സര്വസ്പീസനിടല  പശ്നങ്ങളലാം  അപരദമാപ്തതകേളലാം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള
രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഭരണപരനിഷ്കമാര കേമ്മേസ്പീഷന്  സമഗ്രമമായനി  പരനികശമാധന നടെത്തനി അതുമമായനി
ബനടപ്പെട്ടച്ച് പരനിഹമാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പ്പെനിക്കുകേതടന്ന ടചയ്യുലാം.  വനിജനിലന്സനിടന
നനിയനനിക്കമാന് മുഖേദമനനി ശമനിക്കുന എന്ന തരത്തനില് അകദ്ദേഹലാം ഇവനിടടെ പരമാമര്ശനിച്ചു.
അതച്ച്  ഇതുവടര  ആരുലാം  ഉന്നയനിക്കമാത്ത  ഒരു  പശ്നമമാണച്ച്.  ഇവനിടടെ  സസതനമമായനി
പവര്ത്തനിക്കമാനുള്ള അവകേമാശലാം  വനിജനിലന്സനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  പവര്ത്തനത്തനില്
എടന്തലമാലാം മമാനദണങ്ങള ടകേമാണ്ടുവരണടമന്നച്ച് പരനികശമാധനിക്കണടമന്നമാണച്ച് കകേമാടെതനിയുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചതച്ച്. അതനിനനുസൃതമമായ ചനില നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. 
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പദ്ധതനി ടചലവനിടന കേമാരദലാം അങ്ങച്ച് ഇവനിടടെ ചൂണനിക്കമാണനിച്ചു,   കനരടത്ത ഞമാന്
പറഞ്ഞ  കേമാരദലാം  ഒനകൂടെനി  ആവര്ത്തനികക്കണതമായനിട്ടനില.  60  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ
ടചലവുണമായനിട്ടുണച്ച്.  ശതമമാനത്തനിലുലാം  കുറവച്ച്  സസമാഭമാവനികേമമായനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  രണച്ച്
കേമാരണങ്ങളമാലമാണച്ച്.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുമമായനി ബനടപ്പെട്ട ഘട്ടത്തനിലുലാം   കനമാട്ടച്ച് നനികരമാധനത്തനിടന
ഭമാഗമമായുലാം  ടചലവനില്  കുറവച്ച്  വന.  എന്നമാല്  ആ കുറവുകേടളലമാമുണമായനിട്ടുലാം  ഇഗൗ
പറയുന്ന കുറവുകേള മമാത്രകമ ഉണമായുള.  അതമാണച്ച് നമാലാം മനസനിലമാകക്കണതച്ച്. 

ഇവനിടടെ ടകേ.എ.എസച്ച്.-ടന പറനി പറഞ്ഞു, അതച്ച് നല രസ്പീതനിയനില് നടെപ്പെമാക്കമാന്
നമുക്കച്ച് കേഴനിയുടന്നമാരു കേമാരദമമാണച്ച്.  ഒരു ആശങയുലാം അക്കമാരദത്തനില് ഉണമാകകേണതനില.
രണമാലാം  നനിരയമായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് ടപമാഫഷണലുകേളടടെ അഭമാവവുലാം ഫസ്പീല്ഡനിടല
പരനിചയക്കുറവുലാം വലനിയ കതമാതനില് പയമാസങ്ങള സൃഷനിക്കുനണച്ച്.  അവ നടെപ്പെമാക്കുന്നതനിനുലാം
വരുന്ന  കപമാരമായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  തലമുറയുടടെ  കസവനലാം
പകയമാജനടപ്പെടുത്തമാനമാണച്ച് ഇതനിലൂടടെ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സര്വസ്പീസനില്  പകവശനിക്കു
ന്നതനിനുമുമ്പച്ച് അവര്ക്കച്ച് ആവശദമമായ പരനിശസ്പീലനവുലാം പമാകയമാഗനികേ പരനിജമാനവുലാം
ലഭദമമാക്കുലാം. അത്തരടമമാരു രസ്പീതനിയമാണച്ച് പധമാനമമായുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ. ഇവനിടടെ ഒരു
തരത്തനിലുള്ള  ഭയവുലാം  നമ്മുടടെ  ഉകദദമാഗസ്ഥരനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നനില.  അത്തരത്തനിലുള്ള
ഉകദദമാഗസ്ഥടരയമാടകേ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലപമാടെച്ച്  തടന്നയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
സസസ്പീകേരനിച്ചുകപമാരുന്നതച്ച്.  അനമാവശദമമായ  ഒരു  അന്തരസ്പീഷലാം  സൃഷനിക്കമാന്  നമ്മേള
ശമനികക്കണതനില  എന്നമാണച്ച്  അതുസലാംബനനിചച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  അതു
ടകേമാണ്ടുതടന്ന ഇക്കമാരദലാം സഭ നനിര്ത്തനിവചച്ച് ചര്ച ടചകയ്യണ  ഒരമാവശദവുലാം വരുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനിയുടടെ  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് അടെനിയന്തരപകമയത്തനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

      (അടെനിയന്തര പകമയമാവതരണത്തനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ടചന്നനിത്തല  ):  സര്,  ബഹുമമാനദനമായ
മുഖേദമനനിയുടടെ വനിശദസ്പീകേരണത്തനില് നനിനതടന്ന ഭരണലാം ഒചനിടന കവഗതയനിലമാണച്ച്
നസ്പീങ്ങുന്നടതന്നച്ച് വളടര വദക്തമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പദ്ധതനി പവര്ത്തനലാം അവതമാള
ത്തനിലമായനിരനിക്കുന എന്നച്ച് അകദ്ദേഹലാം തടന്ന സമ്മേതനിചനിരനിക്കുന.  പദ്ധതനി പവര്ത്തനലാം
കവഗതയനില്  നസ്പീങ്ങുന്നനില,  ഭരണകേമാരദങ്ങളനില്  കവഗത  കപമാര,  ഭരണപരനിഷ്കമാര
കേമ്മേസ്പീഷകനമാടെച്ച്  അതച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കമാന് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഭരണപരനിഷ്കമാര കേമ്മേസ്പീഷടന
സ്ഥനിതനി  ഞമാന് പറയമാടത  എലമാവര്ക്കുലാം അറനിയമാവുന്ന കേമാരദമമാണകലമാ;  ഇവനിടടെ
ഭരണത്തനിനച്ച് കവഗത കപമാരമാ എന്നച്ച് മുഖേദമനനി തടന്ന സമ്മേതനിച സമാഹചരദത്തനില്
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവതരനിപ്പെനിച  അടെനിയന്തരപകമയത്തനിനച്ച്  വളടര
പസക്തനിയുണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള  കകേരളത്തനിടല  സനിവനില്  സര്വസ്പീസനിടന  അവസ്ഥ
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ചരനിത്രത്തനിടല ഒരു കേറുത്ത അദ്ധദമായമമാണച്ച്.  ഇ.എലാം.എസച്ച്.  മുതല് ശസ്പീ.  ഉമ്മേന് ചമാണനി
വടര  മുഖേദമനനിമമാരമായനിരുന്ന  ഏടതങനിലുടമമാരു  കേമാലഘട്ടത്തനില്  ടഎ.എ.എസച്ച്.
ഉകദദമാഗസ്ഥര് പരസദമമായനി ടസക്രട്ടറനികയറനിനുള്ളനില് കയമാഗലാം കചര്ന്നച്ച് കൂട്ട അവധനി
എടുക്കമാനുള്ള തസ്പീരുമമാനടമടുത്തനിട്ടുകണമാ;  മുഖേദമനനിടയ കേണച്ച് പരമാതനി  പറഞ്ഞ ചസ്പീഫച്ച്
ടസക്രട്ടറനിക്കച്ച്  ശകേമാരലാം  കകേളകക്കണനി വന്നനിട്ടുകണമാ;  രമാജനി  വയ്ക്കുടമനള്ള ഭസ്പീഷണനി
ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനി മുഴക്കനിയ കേമാലഘട്ടമുണമായനിട്ടുകണമാ; ഇവനിടടെ ഉന്നത ഉകദദമാഗസ്ഥര്
തമ്മേനിലുള്ള  ശസ്പീതസമരടത്തപ്പെറനി  പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങളടടെ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേമാലത്തച്ച്
ശസ്പീ. മമാതഡ്യു ടെനി. കതമാമസച്ച്  ഒരു അടെനിയന്തരപകമയലാം അവതരനിപ്പെനിചതനിടനപ്പെറനി അങ്ങച്ച്
പറഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  രമാജു  നമാരമായണസസമാമനിയുടടെ  കകേമാണ്ഫനിഡന്ഷദല്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
സനി.എലാം.  റനിവമ്യൂ ടചയ്ത കകേസമാണതച്ച്.  മുഖേദമനനി അതമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  അതുലാം ഈ
വനിഷയവുമമായനി  യമാടതമാരു  ബനവുമനില.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ടമനനിടന
അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടെയനില്  ഇത്തരടമമാരു പതനിസനനിയുണമായനിട്ടനില.  ഉകദദമാഗസ്ഥര്
ഇന്നച്ച് തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുന്നനില. ഫയലുകേളനില് എഴുതമാന് അവര്ക്കച്ച് മടെനിയമാണച്ച്. അവര്
എലമാ ഫയലുകേളലാം ഒനകേനില് മുഖേദമനനിക്കച്ച് അയയ്ക്കുലാം അടലങനില് ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനിക്കച്ച്
അയയ്ക്കുലാം.  ഒരുകദദമാഗസ്ഥനുലാം ഇന്നച്ച് തസ്പീരുമമാനടമടുക്കമാന് മുകന്നമാട്ടുവരുന്നനില.  ഉകദദമാഗസ്ഥര്
തമ്മേനിലുള്ള അഭനിപമായ വദതദമാസങ്ങടളമാടക്ക ഒരു ഭരണത്തനില് സസമാഭമാവനികേമമാണച്ച്.
അങ്ങടനയുണമാകുന്ന പശ്നങ്ങള ഗഗൗരവമമായനി  പരനിഗണനിചച്ച്   അകതസമയലാം തടന്ന
പരനിഹരനിക്കമാനുള്ള ഇചമാശക്തനി മുഖേദമനനി കേമാട്ടനിയനില എനള്ളതമാണച്ച്  ഇവനിടെടത്ത
പരമാതനി.  5  മമാസമമായനി  ഈ പശ്നലാം നനിലനനിന്നനിട്ടുലാം  മുഖേദമനനി പരമാതനികേള വമാങ്ങനി
കേസ്പീശയനിലനിട്ടതലമാടത  ഇതനിടനമാരു  പരനിഹമാരലാം  കേമാണമാന്  ശമനിചനില.  പശ്നങ്ങള
കൂടുതല് അഗ്രനികവറച്ച് ടചയ്തതച്ച് അതുടകേമാണമാണച്ച് എന്നതച്ച് നനിസര്ക്കമമായ കേമാരദമമാണച്ച്.
സനിവനില് സര്വസ്പീസനിലുലാം ഭരണത്തനിലുമുണമാകുന്ന അഭനിപമായവദതദമാസങ്ങള സസമാഭമാവനികേമമാണച്ച്.
അത്തരലാം  പശ്നങ്ങളനില്  ജമാഗരൂകേമമായ ഇടെടപടെല്  മുഖേദമനനിയുടടെ  ഭമാഗതനനിനണമായനില
എനള്ള  പരമാതനിയമാണച്ച്  ഞങ്ങളക്കനിവനിടടെ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇടതമാടക്ക
കപമാകേടട്ട.  പമാവടപ്പെട്ട  കപമാലസ്പീസുകേമാര്ക്കച്ച്  റനിപ്പെബനികേച്ച്  ദനിനത്തനില്  ഒരു  ടമഡല്
ടകേമാടുക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത ഗവണ്ടമനമാണനിതച്ച്. ഒരു കകേമാണ്സ്റ്റേബനിളനിനച്ച് ജസ്പീവനിതത്തനില്
കേനിട്ടുന്ന ഏറവുലാം വലനിയ അലാംഗസ്പീകേമാരമമാണച്ച് രമാഷപതനിയുടടെ ഒരു ടമഡല്. പനിണറമായനി
സര്ക്കമാരനിനച്ച്  എന്തുപറനി;  ആ  പമാവങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു   ടമഡല്  ടകേമാടുക്കമാന്കപമാലുലാം
കേഴനിഞ്ഞനില;  ഇതമാകണമാ  ഭരണത്തനിടന  കനട്ടലാം;  ചരനിത്രത്തനില്  ആദദടത്ത  സലാംഭവമകല
ഇതച്ച്?  ഇവനിടടെ ചമാകവറുകേടള ഇറക്കനിയുള്ള യുദ്ധമമാണച്ച് നടെക്കുന്നതച്ച്.  ശനിഖേണനികേടള
മുന്നനിര്ത്തനിയുള്ള* യുദ്ധമമാണച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് നടെക്കുന്നതച്ച്. ബഹുമമാനദനമായ
മുഖേദമനനി ഒന്നച്ച് ഓര്ക്കണലാം,  വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് ധനകേമാരദ വകുപ്പുച്ച് ടസക്രട്ടറനിയുടടെ

* സഭമാദ്ധദക്ഷടന ഉത്തരവനിന്പകേമാരലാം  സഭമാകരഖേയനില്  നനിലനനിര്ത്തനി. (ഫയല് നമ്പര് 940/ഇ.ബനി/
2017/നനി,.ടസ.  3-3-2017)
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വസ്പീടെച്ച്  ടറയ്ഡച്ച്  ടചയ്തതുമുതല്  ആരലാംഭനിചതമാണച്ച്  പശ്നങ്ങള.  ധനകേമാരദ  വകുപ്പുച്ച്
ടസക്രട്ടറനിയുടടെ വസ്പീടെച്ച് അകദ്ദേഹലാം ഇലമാത്ത സമയത്തച്ച് എന്തനിനമാണച്ച് ടറയ്ഡച്ച് ടചയ്തതച്ച്;
അതുമമാത്രമല,  അതനിടനതടെര്ന്നച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  കനടര  ധനകേമാരദ
ഇന്സ് ടപക്ഷന് വനിലാംഗനിടന പരനികശമാധന,  അവര് തമ്മേനിലുള്ള ശസ്പീതസമരലാം,   കടെമാലാം
കജമാസനിടനതനിടരയുള്ള അകനസഷണലാം,  കപമാള ആനണനിടക്കതനിടരയുള്ള   അകനസഷണലാം,
വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര്ടക്കതനിടര കവടറ നടെപടെനികേള, ഇതമാണച്ച് ഇവനിടെടത്ത പശ്നലാം.
ധനകേമാരദ ഇന്ടസക്ഷന് വനിലാംഗനിടന ഉപകയമാഗനിചച്ച് ഡയറക്ടര്ടക്കതനിടരയുള്ള അകനസഷണലാം,
അതനിടനതടെര്ന്നച്ച് ഡയറക്ടര് നനിരവധനി ഉകദദമാഗസ്ഥര്ടക്കതനിടരയുള്ള അകനസഷണലാം
നടെതന്ന  അസമാധമാരണമമായ സമാഹചരദലാം സലാംസ്ഥമാന  ടസക്രകട്ടറനിയറനിലുലാം ഭരണ
രലാംഗതമുണമായനി എന്നതമാണച്ച്  ഇവനിടെടത്ത പശ്നലാം.  ഈ പശ്നലാം അങ്ങച്ച് ലഘൂകേരനിചച്ച്
കേമാണരുതച്ച്. അങ്ങച്ച് ഭരണലാം തുടെങ്ങനിയനികട്ടയുള. ഇതനിടന മുളയനികല നുള്ളനിയനിടലങനില്
ഭമാവനിയനില് ഒരു മുഖേദമനനിക്കുലാം കകേരളലാം   ഭരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത അവസ്ഥയുണമാകുലാം.
ഒരു ഭരണകൂടെത്തനിനുലാം  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന് കേഴനിയമാത്ത അവസ്ഥയുണമാകുലാം.  ഇവനിടടെ
രണച്ച് പക്ഷവുലാം കകേമാടെതനിയനില് കപമാകുകേയമാണച്ച്. ബഹുമമാനദനമായ  വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്
ചൂണനിക്കമാണനിച കപരുകേള ഞമാന് പറയുന്നനില.   ഇവര്ടക്കമാടക്ക എങ്ങടനയമാണച്ച്
ഉത്തരവമാദടപ്പെട്ട  റനിക്കമാര്ഡുകേള  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്;  ഓകരമാരുത്തരുലാം  കകേമാടെതനിയനില്
കപമാകുകമ്പമാള ഇവര്ക്കച്ച്  ഈ നല റനിക്കമാര്ഡുകേള,  ടസക്രട്ടറനികയറനിടല  authentic
റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള  എങ്ങടനയമാണച്ച്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്;  കകേമാണ്ഫനിഡന്ഷദല്  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള
എങ്ങടനയമാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്? ബനിനമാമനികേടള വചച്ച് ഇരുകൂട്ടരുലാം കകേമാടെതനികേളനില് നടെതന്ന
ശസ്പീതസമരമമാണനിതച്ച്. കകേസ്സുകേള മമാത്രമമാണച്ച് ഇവനിടടെ നടെനടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. അതമാണച്ച്
ഭരണത്തനിടന  ഏറവുലാം  വലനിയ  നനിഷ് ക്രനിയതസമമായനി  എനനിക്കച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
ചസ്പീഫച്ച്  ടസക്രട്ടറനിയുടടെ കപരനില് ദ്രുതപരനികശമാധന,  കഹമാലാം ടസക്രട്ടറനിയുടടെ കപരനില്
ദ്രുതപരനികശമാധന.  ആരുടടെ  കപരനിലുലാം  ദ്രുതപരനികശമാധന  കവടണന്നച്ച്  ഞമാന്  പറയുന്നനില.
പരമാതനി  വന്നമാല്  ചനിലകപ്പെമാള ദ്രുതപരനികശമാധന കവണനി വരുലാം.  പകക്ഷ അതനിടന
തുടെര്നണമാകുന്ന  സലാംഭവവനികേമാസങ്ങളമാണച്ച്  ഭരണത്തരലാംഗത്തച്ച്  ഏറവുലാം  വലനിയ
പതനിസനനി  ഉണമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനമാണച്ച്  ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച്ച്.
അലകമാണര് കതമാമസനിടന വനിധനിയുടടെ കേമാരദലാം അങ്ങച്ച് ഇവനിടടെ പറഞ്ഞു. അലകമാണര്
കതമാമസച്ച് ഒരു വനിധനി പഖേദമാപനിച്ചു.  ആ വനിധനിടക്കതനിരമായനി അപ്പെസ്പീല് കപമായനിലമായനിരു
നടവങനില്  വനിജനിലന്സനിനച്ച്  പവര്ത്തനിക്കമാകന  കേഴനിയനിലമായനിരുന.   വനിജനിലന്സനിടന
ഓഫസ്പീസച്ച് അടെച്ചുപൂകട്ടണനിവരുമമായനിരുന.  അത്തരടമമാരു വനിധനി ഒരു ജഡ്ജനി പുറടപ്പെടുവനിചമാല്
ഉത്തരവമാദനിതസമുള്ള ഒരു ഗവണ്ടമനച്ച് എന്ന നനിലയനില് അപ്പെസ്പീല് കപമാകുകേയലമാടത
മമാര്ഗ്ഗടമമാനമനിലമായനിരുന. അങ്ങച്ച് കഹമാലാം ടസക്രട്ടറനികയമാടെച്ച് കചമാദനിച്ചുകനമാക്കൂ. അകത
കഹമാലാം ടസക്രട്ടറനിയമാണകലമാ  ഇകപ്പെമാഴുമുള്ളതച്ച്.  വനിജനിലന്സനിടന  എലമാ  അധനികേമാരങ്ങളലാം
കേവര്ടന്നടുക്കുന്ന ഒരു വനിധനിയമായതുടകേമാണമാണച്ച് അന്നച്ച് ഞങ്ങള അപ്പെസ്പീല് കപമായതച്ച്.
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ഇവനിടടെ  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞകലമാ,  ഒരു  ടപറസ്പീഷന്  കേനിട്ടനിയമാല്  ഉകദദമാഗസ്ഥടനതനിടര
അകനസഷനിക്കകണ എന്നച്ച്,  കവണലാം.  പകക്ഷ  personal vendetta  പമാടെനില. Personal
vendetta  ആണച്ച്  ഇവനിടടെ  കേണ്ടുടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവര്  തമ്മേനിലുള്ള  ഈ
അഭനിപമായ വദതദമാസങ്ങള കേമാരണലാം യമാടതമാരു ഭരണ നടെപടെനിയുലാം മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നനില
എന്നതമാണച്ച് ഏറവുലാം പധമാനടപ്പെട്ട കേമാരദലാം.  പദ്ധതനി നനിര്വഹണടത്തപ്പെറനിടയമാനലാം
ഞമാന് പറയുന്നനില.  അങ്ങയുടടെ കേയ്യനിലുള്ള എലമാ കരഖേകേളലാം  എടന കേയ്യനിലുമുണച്ച്.
പദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങളനില് കേമാരദക്ഷമത വരുന്നനില എന്നതച്ച് ഗുരുതരമമായ പശ്നലാം തടന്നയമാണച്ച്.
ഇന്നടല  അങ്ങച്ച് അതച്ച് സമ്മേതനിചതുടകേമാണച്ച് ഞമാന് ആ വനിഷയത്തനികലക്കച്ച് കപമാകുന്നനില.
അതച്ച് അങ്ങയുടടെ കേമാലത്തച്ച് മമാത്രമല ടഫബ്രുവരനി,  മമാര്ചച്ച്  മമാസങ്ങളനിലമാണച്ച്  എലമാ
പദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങളലാം നടെക്കുന്നതച്ച്.  പകക്ഷ ഈ ഗവണ്ടമനനിടന ആദദ നമാളകേളനില്
കപമാലുലാം പദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള കേമാരദക്ഷമതകയമാടടെ മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നനില എന്നതച്ച്
ഗുരുതമമായ  ഒരു  പശ്നമമായനിത്തടന്ന  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.
പദ്ധതനി  പവര്ത്തനങ്ങളടടെ  കേമാലതമാമസത്തനിനച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഇവനിടടെ  ചനില കേമാരദങ്ങള
സൂചനിപ്പെനിച്ചു. പകക്ഷ  ജമാഗരൂകേമമായ പദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള നടെക്കമാത്തതനിടന കേമാരണലാം
ഉകദദമാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലുള്ള  അടെനിയമാണച്ച്.  ഇവര്  ഫയലുകേള  നസ്പീക്കമാത്തതുലാം
തസ്പീരുമമാനടമടുക്കമാത്തതുമമാണച്ച് കേമാരണലാം. ഇവനിടടെ നനിരവധനി  ഉദമാഹരണങ്ങള നമുക്കച്ച്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന് കേഴനിയുലാം. സമയമനിലമാത്തതുടകേമാണച്ച് ഞമാന് അതനികലയച്ച് കേടെക്കുന്നനില.
വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറുടടെ  ഇകപ്പെമാഴടത്ത  സ്ഥനിതനിടയന്തമാണച്ച്?  ഭസമാസുരനച്ച്  വരലാം
ടകേമാടുത്ത  സ്ഥനിതനിയമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറുടടെ  പവര്ത്തനലാംമൂലലാം
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങടനടയമാനലാം ഒരുകദദമാഗസ്ഥന് പവര്ത്തനിക്കമാന് പമാടെനില.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് ഇവനിടടെ ചൂണനിക്കമാണനിചതമാണച്ച്. 'വലനിയ പരമാതനി
ഇവനിടടെ  എടുക്കനില'  എന്നമാണച്ച് കനമാട്ടസ്പീസച്ച് കബമാര്ഡനില് വന്നതച്ച്.  കനമാട്ടസ്പീസച്ച് കബമാര്ഡനില്
അങ്ങടനടയമാരു  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  ഒട്ടനിക്കമാന്  ഉകദദമാഗസ്ഥനച്ച്  എങ്ങടനയമാണച്ച്  ടടധരദലാം
വന്നതച്ച്;  അങ്ങടന ടവറുകത വനിടുന്നതച്ച് ശരനിയമാകണമാ;  അങ്ങച്ച് അകനസഷണലാം നടെത്തനി
ആകരമാപണലാം ശരനിയമാടണങനില് നടെപടെനിടയടുക്കുടമന്നച്ച് ഞമാന് ഉറച്ചുവനിശസസനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഈ സഭയനില് അങ്ങതച്ച്  പറകയണനിവരുലാം.  നമാലാം  എവനികടെയമാണച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്;  ഒരു
ജനമാധനിപതദ സലാംവനിധമാനത്തനില്  ബമ്യൂകറമാക്രസനിയനികലക്കച്ച് കപമാകുന്നതനിനച്ച് ഒരു അതനിരനികല;
ജനമാധനിപതദത്തനില് ജനപതനിനനിധനികേളലാം  മനനിമമാരുലാം അടെങ്ങുന്ന കേദമാബനിനറച്ച്  എടുക്കുന്ന
തസ്പീരുമമാനലാം  കപമാലുലാം  കചമാദദലാം  ടചയ്യുന്ന  നനിലയനികലക്കച്ച്  കേമാരദങ്ങള  കപമാകുന്നതച്ച്
അപകേടെകേരമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച് എന്തുപറഞ്ഞമാലുലാം കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസക്കമാലടത്ത ഭരണത്തനില്
ഫയലുകേള  ഉറങ്ങുന.  ടസക്രട്ടറനികയറനിനുള്ളനില്  ഫയലുകേളനില്  തസ്പീരുമമാനമുണമാകുന്നനില.
അകതമാടടെമാപ്പെലാം തടന്ന ഭരണരലാംഗലാം നനിശ്ചലമമായനിരനിക്കുന. ഭരണരലാംഗത്തച്ച് കേമാരദക്ഷമ
തയുണമാകുന്നനില.  ഇക്കമാരദത്തനില് അങ്ങച്ച് മുഖേദമനനി എന്ന നനിലയനില് ഗഗൗരവമമായ
പരനികശമാധന നടെകത്തണനിയനിരനിക്കുന.  അതുടകേമാണച്ച് ഞങ്ങള ഒരു പുകേമറയുണമാക്കുനടവന്നച്ച്
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അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ഒരനിക്കലുലാം ശരനിയല.  വസ്തുതകേടള വസ്തുതകേളമായനി കേമാണണലാം.  ഇടതലമാലാം
കകേരളത്തനില് ഭരണലാം നടെക്കുന്നനില എന്നതനിടന സൂചനകേളമാണച്ച്.  നനിഷനിയമമായ ഒരു
ഭരണലാം  ഉണമായനി  എനള്ളതനിടന  ഏറവുലാം  വലനിയ  ഉദമാഹരണങ്ങളമാണച്ച്  ഞങ്ങള
ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.  ഈ  അടെനിയന്തരപകമയലാം  ചര്ച  ടചയ്യമാത്തതനില്
പതനികഷധനിചച്ച് ഞമാനുലാം എടന പമാര്ട്ടനിയുലാം വമാക്കഗൗട്ടച്ച് ടചയ്യുന.

(ഗവണ്ടമനച്ച്  നനിലപമാടെനില്  പതനികഷധനിചച്ച്  പതനിപക്ഷ കനതമാവുലാം  അകദ്ദേഹത്തനിടന
പമാര്ട്ടനിയനില്ടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങളലാം സഭ വനിട്ടച്ച് പുറതകപമായനി.

[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്]

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്  : സര്, മുഖേദമനനിയുടടെ വനിശദസ്പീകേരണലാം വളടര
നനിര്ഭമാഗദകേരമമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുറച്ചു  മമാസങ്ങളമായനി   ഇവനിടടെ  ഭരണസലാംഭനവുലാം
അനമാഥമാവസ്ഥയുലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്. ആദദടത്ത  6  മമാസക്കമാലലാം വനിമര്ശനങ്ങളനില്
നനിനലാം മമാറനിനനില്ക്കണടമന്ന ഞങ്ങളടടെ തസ്പീരുമമാനത്തനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് ടപമാതുടവ
വനിമര്ശന സസഭമാവലാം  കുറച്ചു.  പടക്ഷ,  ഇവനിടടെ  ഭരണസലാംഭനമുണമായനി,  അനമാഥമാവസ്ഥയുണമായനി.
അതനിനച്ച്  ഒറ  ഉദമാഹരണലാം കപമാടര?  ഞങ്ങളടടെ ആദദടത്ത ഒരു വര്ഷക്കമാലടത്ത
ഭരണ  കനട്ടങ്ങള  ജനങ്ങള  ടനകഞമാടെച്ച്  കചര്തപനിടെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അകതസമയലാം
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  മമാസങ്ങള  യമാടതമാരു  ചലനവുമനിലമാത്ത,  ജനങ്ങളനില്  വളടരയധനികേലാം
അസസസ്ഥതയുണമാക്കനിയ ഒരു ഭരണകൂടെമമാണനിതച്ച്.  ഇത്ര ടചറനിയ കേമാലത്തനിനുള്ളനില്
ഇത്രയധനികേലാം  ഒറടപ്പെട്ടുകപമായ ഒരു സര്ക്കമാര്  കകേരള  ചരനിത്രത്തനിലുണമായനിട്ടനിടലന്നച്ച്
ആര്ക്കമാണച്ച്  അറനിയമാത്തതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  ഇവനിടെടത്ത വനിഷയടമന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്,
കനരടത്ത  ഇവനിടടെ  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല,  ഒരു  ജനമായത്ത  സലാംവനിധമാനത്തനില്
എകനികേമ്യൂട്ടസ്പീടവന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  കേദമാബനിനറലാം  ബമ്യൂകറമാക്രസനിയുലാം  കചര്ന്നതമാണച്ച്.  പധമാനമമായുലാം
കപമാളനിസനി  കഫമാര്മുകലഷന്  നടെനകേഴനിഞ്ഞമാല്  അതനിടന  ഇലാംപനിടമകനഷന്,
അ ഡനിനനികസ്ട്രഷന്,  ടറഗുകലഷന്  എന്നനിവയനിടലലമാലാം  സര്ക്കമാരനിടന  സഹമായനികക്കണതച്ച്
ഉകദദമാഗസ്ഥ സമൂഹമമാണച്ച്. അവടര വനിശസമാസത്തനിടലടുക്കമാകനമാ, അവരുടടെ കസവനലാം
ഉപകയമാഗടപ്പെടുത്തമാകനമാ  കേഴനിയമാത്തവനിധലാം  ഭരണ  കനതൃതസലാം  പരമാജയടപ്പെട്ടുടവന്ന
യമാഥമാര്ത്ഥദലാം എന്തനിനമാണച്ച് മറച്ചുപനിടെനിക്കുന്നതച്ച്. 10-15  വര്ഷക്കമാലലാം ഇന്നടത്ത മുഖേദമനനി
ഈ സഭയനില് തുടെര്ചയമായനി ഇലമാതനിരുന്നതനിടന ഒരു വലനിയ ഭമാരലാം ഈ സലാംസ്ഥമാനലാം
വഹനികക്കണകേമാരദമനില. 15 വര്ഷക്കമാലലാം അകദ്ദേഹലാം ഈ സഭയനിലനിലമായനിരുന്നതു ടകേമാണച്ച്
സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന ഇന്നടത്ത കനര്ക്കമാഴ്ച അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് നഷമമായതമാകണമാ  ഈ
9 മമാസക്കമാലലാം ഭരണസലാംഭനത്തനിനച്ച് ഇടെയമാക്കനിയടതന്ന കചമാദദമുയരുന.  അകതസമയലാം
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കമാലടത്ത ജനകസവനത്തനിലധനിഷനിതമമായ,  ചടുലമമായ ഭരണചക്രലാം
തനിരനിക്കമാന്  കശഷനിയുള്ള  ഒരു  ഭരണതടെര്ചയമാണച്ച്  ജനങ്ങള  ആഗ്രഹനിചതച്ച്.  ആ
വമാഗമാനമമാണച്ച് ഈ സര്ക്കമാര് നല്കേനിയതച്ച്.  ഞങ്ങള വന്നമാല് കൂടുതല് കേമാരദങ്ങള
ശരനിയമാക്കമാടമന്നച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.  ശരനിയമായനിലമാടയന്നച്ച്  മമാത്രമല,
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ഭരണസലാംഭനത്തനിടനയുലാം  അനമാഥമാവസ്ഥയുടടെയുലാം  നനിര്ഭമാഗദകേരമമായ  ഒരു  സമാഹചരദമമാണച്ച്
ഇവനിടടെയുണമായതച്ച്.  കനരടത്ത  പതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  അതച്ച്  പറടഞ്ഞങനിലുലാം
ആവര്ത്തനികക്കണ ആവശദമുണച്ച്. 4 കപമാലസ്പീസച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് ലഭനികക്കണ കപമാലസ്പീസച്ച്
ടമഡല് റനിപ്പെബനികേച്ച് ദനിനത്തനില് ടകേമാടുക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത ഒരു സര്ക്കമാരുലാം വകുപ്പെനിടന
ചുമതലയുള്ള  മുഖേദമനനിയുലാം  ഇവനിടടെ  എന്തച്ച്  അവകേമാശവമാദമുന്നയനിചമാലുലാം  ഈ
കേഴനിഞ്ഞ മമാസങ്ങളനില്  ഭരണലാം പരനിപൂര്ണ്ണ  പരമാജയമമായനിരുനടവന്നച്ച് ജനങ്ങള
ഏറപറയുന്ന ഒരു സമയത്തച്ച് മമാറനി ചനിന്തനിക്കമാനുലാം നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമാനുലാം ഗവണ്ടമനച്ച്
തയ്യമാറമാകുടമങനില്  സസമാഗതമാര്ഹമമായ  കേമാരദമമാണച്ച്.  പടക്ഷ,  ഇതച്ച്  ഇവനിടടെ  ചര്ച
ടചകയ്യണ വനിഷയമമായനിരുന. ഇതച്ച് നനിസമാരവല്ക്കരനികക്കണ വനിഷയമമായനിരുന്നനില.
അതുടകേമാണച്ച് ചര്ചയച്ച് അനുവമാദലാം നല്കേമാത്ത ഗവണ്ടമനച്ച് നടെപടെനിയനില് പതനികഷധനിചച്ച്
ഞമാനുലാം എടന കേക്ഷനിയനിടല അലാംഗങ്ങളലാം സഭവനിട്ടച്ച് പുറതകപമാകുകേയമാണച്ച്.

(ഗവണ്ടമനച്ച് നനിലപമാടെനില് പതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീറുലാം
അകദ്ദേഹത്തനിടന പമാര്ട്ടനിയനില്ടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങളലാം സഭവനിട്ടച്ച് പുറതകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മമാണനി  : സര്, ടപനനിലാംഗച്ച് പരമാതനികേടളമാനമനിടലന്ന മുഖേദമനനിയുടടെ
വമാദലാം ശരനിയല.  കേനിട്ടുന്ന പരമാതനികേളനില് ആക്ഷനുണമാകുന്നനില.  ആക്ഷനുണമായമാകല
അതച്ച് ഫയലമായനി വരനികേയുള. സതദത്തനില് ഫയലുകേള ജനകററച്ച് ടചയ്യുന്നനില.  പരമാതനികേള
അങ്ങടന  ഇരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേനിട്ടുന്ന  പരമാതനിയനികനല്  ഒരു  ആക്ഷനുമനില.  ഫയല്
കേനിട്ടുന്നയമാളതടന്ന അതച്ച് വചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതമാണച്ച് ഇന്നടത്ത സലാംഭവലാം.  അതുടകേമാണച്ച്
ഫയലുകേളക്കച്ച്  നസ്പീക്കമനിടലനള്ളതച്ച്  അനനികഷധദമമായ  ഒരു  പരമമാര്ത്ഥമമാണച്ച്.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനി പദ്ധതനി  നനിര്വഹണത്തനിലമാണച്ച്  ഊറലാംടകേമാണതച്ച്.  2015-16
വര്ഷടത്ത പദ്ധതനി  നനിര്വഹണവുമമായനി  തമാരതമദലാം  ടചയ്യുകേയമാണുണമായതച്ച്.  അങ്ങടന
തമാരതമദലാം ടചകയ്യണ കേമാരദമനില.  അടതമാരു രക്ഷടപ്പെടെലമാണച്ച്.  ഇടക്കമാലടത്ത വമാര്ഷനികേ
പമാന് ഔട്ടച്ച് കല എത്രയമാടണന്നതമാണച്ച് നമുക്കമാവശദലാം.  ഔട്ടച്ച് കല എത്ര ടചലവഴനിചനിട്ടു
ടണന്നതമാണച്ച്  പധമാനടപ്പെട്ട  കേമാരദലാം.  ഇകപ്പെമാള  വര്ഷമാവസമാനമമായനി.  പമാന്
എകച്ച്ടപന്ഡനിചര്  44  ശതമമാനമമാടണന്നച്ച്  പറഞ്ഞമാല്  അഭനിമമാനകേരമമായ  ഒരു
കേമാരദമമാകണമാ;  അതുടകേമാണച്ച്  സതദലാംപറഞ്ഞമാല്  ഇവനിടടെ  യമാടതമാരു  പവൃത്തനിയുലാം
നടെക്കുന്നനില.  വഴനിയുലാം  പമാലവുലാം കറമാഡുടമമാടക്ക നന്നമാടയന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  ഒരു
വഴനിയുലാം  ഒരു  പമാലവുലാം  ചൂണനിക്കമാണനിചമാല് പദ്ധതനി  പവര്ത്തനമമാകയമാ;  കമകക്രമാ
അല  കനമാകക്കണതച്ച്  മമാകക്രമായമാണച്ച്  കനമാകക്കണതച്ച്.  പദ്ധതനിയുടടെ  ഔട്ടച്ച് കലയനില്
ടചലവമാക്കനിയതച്ച്  44  ശതമമാനലാം മമാത്രമമാണച്ച്.  ഇതച്ച് ആകക്ഷപകേരമമായ ഒരു കേമാരദമമാണച്ച്.
ഈ  ഗവണ്ടമനനിടന  പനിടെനിപ്പുകകേടെനിലുലാം  ടകേടുകേമാരദസ്ഥതയനിലുലാം  ഞങ്ങള  പതനികഷധനിക്കുന.
പടക്ഷ, എലമാറനിനുലാം,  എനലാം വമാക്കഗൗട്ടച്ച് എടന്നമാരു സനിസ്റ്റേലാം  ഞങ്ങള സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
ഇതച്ച്  പതനികഷധമാര്ഹമമായ  കേമാരദമമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്  തനിരുത്തണലാം.
ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന് ഉണരണലാം, ഉണര്ന്നമാല് കേമാരദലാം ശരനിയമാകുലാം.  
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ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  : സര്,  ഇവനിടടെ ഏടതമാടക്കതരത്തനിലുള്ള വനിശദസ്പീകേര
ണമുണമായമാലുലാം  കകേരളത്തനിടലമാരു  ഭരണസലാംഭനമുടണന്നതച്ച്  യമാഥമാര്ത്ഥദമമാണച്ച്.
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ടമനച്ച് അധനികേമാരത്തനില് വന്ന സനര്ഭത്തനില് ആദദലാം ടചയ്തതച്ച്
100  ദനിന കേര്മ്മേ പദ്ധതനിയമായനിരുന.  ഒരു കേര്മ്മേ പദ്ധതനി വച്ചുടകേമാണച്ച് അതനിടല
ഓകരമാ പദ്ധതനിയുലാം നടെപ്പെനിലമാക്കുവമാനുള്ള സമാഹചരദങ്ങള അന്നടത്ത ഗവണ്ടമനച്ച്
ഒരുക്കുകേയമായനിരുന.   ആ  100  ദനിന  കേര്മ്മേ  പദ്ധതനിടകേമാണമാണച്ച്  ചരനിത്ര
പധമാനമമായ.................

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച്ച്  : സര്,  കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്.   ഇന്നടല ഈ
സഭയനില് വമാക്കഗൗട്ടനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മുസസ്പീലാംലസ്പീഗച്ച്  കനതമാവച്ച്  പസലാംഗനിക്കമാന്
തുടെങ്ങനിയകപ്പെമാള വമാക്കഗൗട്ടനിടലങനില് പസലാംഗനിക്കമാന് അനുവദനിക്കനിടലന്നച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
സസ്പീക്കര് റൂളനിലാംഗച്ച് നല്കുകേയുണമായനി. വമാക്കഗൗട്ടച്ച് ഉടണന പറഞ്ഞച്ച് പസലാംഗനിച്ചു.  അതച്ച്
വമാക്കഗൗട്ടച്ച് ഉണമായനിട്ടമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മമാണനി സമാര് വമാക്കഗൗട്ടനിലമാടത
പസലാംഗനിച്ചു.  അതച്ച് ഓര്ഡറനിലമാകണമാ?

മനി  .   ടഡപമ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്  : അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കമാലാം.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  : സര്,  അത്തരത്തനിലുള്ള 100  ദനിന കേര്മ്മേ പരനിപമാടെനികേള
യു.ഡനി.എഫച്ച്. നടെപ്പെനിലമാക്കനിയകപ്പെമാള ഈ ഗവണ്ടമനച്ച് എന്തച്ച് ടചയ്തുടവന്നതച്ച് നമ്മേള
കേമാകണണ ഒന്നമാണച്ച്.  ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഒരു  വദക്തത കവണലാം.  പധമാന കേമാരണലാം
ഗവണ്ടമനനിടല  ഉയര്ന്ന  ഉകദദമാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലുള്ള  കപമാരുതടന്നയമാടണന്നതച്ച്
വളടര വദക്തമമാണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  ഒരു  ഭരണസലാംഭനലാം  സലാംജമാതമമായനിരനിക്കുനടവന്നച്ച്
പതനിപക്ഷമമാകരമാപനിചതച്ച് അതുടകേമാണ്ടു തടന്നയമാണച്ച്. ഇവനിടടെ ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്
അടെനിയന്തരപകമയലാം  അവതരനിപ്പെനിച്ചുടകേമാണച്ച്  പറഞ്ഞു,  വനിവനിധ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമന്റുകേളനില്,
കപമാലസ്പീസുകേമാര്ക്കച്ച്  രമാഷപതനിയുടടെ  ടമഡല്  ലഭദമമാകേമാത്ത  സമാഹചരദലാം  തുടെങ്ങനി
മുകന്നമാട്ടു കനമാക്കുകമ്പമാള അതനിടന നനിസമാരമമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയനില.  ആ ഒടരമാറ
സലാംഭവലാംടകേമാണച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് കസനയുടടെ ആത്മവസ്പീരദത്തനിനുണമായനിരനിക്കുന്ന കചമാര്ച
ടചറുതല. അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരുപമാടെച്ച് വനിഷയങ്ങള നമുക്കച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയുലാം.  ഇതച്ച്
എലമാ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമന്റുകേളനിലുലാം  പടെര്ന്നനിരനിക്കുന.  അതനിടന  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നതച്ച്
ജനങ്ങളമാടണന്നതച്ച് നമുക്കച്ച്  വനിസരനിക്കമാന് കേഴനിയുന്ന ഒന്നല.  പധമാനടപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയടമന്ന
നനിലയനില്  അതച്ച്  ചര്ച  ടചകയ്യണനിയനിരുന.  അതച്ച്  ചര്ച  ടചയ്യമാത്തതനില്
പതനികഷധനിച്ചുടകേമാണച്ച് ഞമാന് വമാക്കഗൗട്ടനില് പങ്കുകചരുകേയമാണച്ച്.

(ഗവണ്ടമനച്ച് നനിലപമാടെനില് പതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് സഭവനിട്ടച്ച്
പുറതകപമായനി.)

(സഭവനിട്ടച്ച്  പുറതകപമായ  പതനിപക്ഷമാലാംഗങ്ങള  അല്പസമയത്തനിനുകശഷലാം
സഭയനില് തനിരനിടചത്തനി.)
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(1) മഹമാത്മമാഗമാനനി കദശസ്പീയ ഗ്രമാമസ്പീണ ടതമാഴനിലുറപ്പെച്ച് പദ്ധതനി
ടതമാഴനിലമാളനികേളടടെ കസവന-കവതന വദവസ്ഥകേള

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രമാജകഗമാപമാലന്:  സര്,  ടതമാഴനില്  അവകേമാശമാധനിഷനിതമമാക്കനി

ഗ്രമാമസ്പീണ ജനതയുടടെ ഉപജസ്പീവന സുരക്ഷനിതതസലാം ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിനച്ച് ഇന്തദന് പമാര്ലടമനച്ച്

പമാസമാക്കനിയ  ശകദ്ധയമമായ  നനിയമ  നനിര്മ്മേമാണങ്ങളനിടലമാന്നമാണച്ച്  2005-ടല  മഹമാത്മമാഗമാനനി

കദശസ്പീയ  ഗ്രമാമസ്പീണ  ടതമാഴനിലുറപ്പു  നനിയമലാം.  പസ്തുത  നനിയമലാം  ഒന്നമാലാംഘട്ടത്തനില്

2006  ടഫബ്രുവരനിയനില്  പമാലക്കമാടെച്ച്,  വയനമാടെച്ച്  ജനിലകേളനിലുലാം  2007-ല്  ഇടുക്കനി,

കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ജനിലകേളനിലുലാം 2008-ല് മറച്ച് ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം വദമാപനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.

ജനപങമാളനിത്തവുലാം  സുതമാരദതയുലാം  ഉത്തരവമാദനിതസവുലാം  ഉറപ്പെമാക്കനിടക്കമാണച്ച്  പദ്ധതനി

നനിര്വഹണലാം നടെതന്നതനില് ഒരു പരനിധനിവടര കനട്ടമുണമാക്കമാന് നമ്മുടടെ സലാംസ്ഥമാനത്തനിനച്ച്

കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുടണങനിലുലാം ഉല്പ്പെമാദനക്ഷമവുലാം  ഗുണകമനയുള്ളതുമമായ ഈടുറ ആസനികേള

സൃഷനിക്കുന്ന കേമാരദത്തനില് നമാലാം ഇനനിയുലാം മുകന്നറമാനുണച്ച്.  ടതമാഴനില് നല്കുന്നകതമാടടെമാപ്പെലാം

ഈടുറ  ആസനികേള  സൃഷനിക്കുകേവഴനി  ഗ്രമാമസ്പീണ  ജനതയുടടെ  ഉപജസ്പീവനത്തനിനുള്ള

ഉപമാധനികേള  വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിടന

3-1-2014-ടല  S.O  19  (E)  നമ്പര് വനിജമാപന പകേമാരലാം  ടതമാഴനിലുറപ്പു  നനിയമത്തനിടല

പട്ടനികേ ഒനലാം രണ്ടുലാം കഭദഗതനി വരുതകേയുണമായനി. കഭദഗതനി വരുത്തനിയ പട്ടനികേ ഒന്നനിലുലാം

രണനിലുലാം  കേമാതലമായനിട്ടുള്ള പല മമാറങ്ങളലാം ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്  നനിലവനിലുള്ള

ഭഗൗതനികേ ടതമാഴനില് സമാഹചരദങ്ങളക്കച്ച് ഇണങ്ങുന്ന രസ്പീതനിയനില് ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിയനില്

കൂടുതല്  പകൃതനിവനിഭവ  പരനിപമാലനവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  ടപമാതു  ആസനികേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ദുര്ബല  ജനവനിഭമാഗങ്ങളടടെ  വനിഭവമാടെനിത്തറ  ശക്തനിടപ്പെടുതന്നതനിനുതകുന്ന

വദക്തനിഗത ആസനികേളടടെ നനിര്മ്മേമാണത്തനിനുലാം ഇതര വകുപ്പുകേളമമായനിട്ടുള്ള സമനസയലാം

സമാധദമമാക്കനിടക്കമാണ്ടുള്ള  ഗ്രമാമസ്പീണ  ആസനികേളടടെ  നനിര്മ്മേമാണത്തനിനുലാം  പുതനിയ

കഭദഗതനികേള വളടരകയടറ സഹമായകേമമാകുലാം.

കഭദഗതനിയനില്  ടഷഡമ്യൂള  2-ടല  10-ാം  ഖേണനികേയനില്  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്

അവകേമാശടപ്പെട്ട ആടകേ ടതമാഴനില് ദനിനങ്ങളടടെ എണ്ണത്തനിനച്ച് വനികധയമമായനി ഒരു വദക്തനിക്കച്ച്

അകപക്ഷനിക്കമാവുന്ന ടതമാഴനില് ദനിനങ്ങളടടെ എണ്ണത്തനികനമാ യഥമാര്ത്ഥത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന

ടതമാഴനില്  ദനിനങ്ങളടടെ  എണ്ണത്തനികനമാ  പരനിധനിയുണമായനിരനിക്കുന്നതല  എന്ന  ഭമാഗലാം

കകേരളടത്ത സലാംബനനിചനിടെകത്തമാളലാം വളടര പസക്തമമാണച്ച്. ഇവനിടടെ രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്ത

ടതമാഴനിലമാളനികേള  32  ലക്ഷമമാണച്ച്.  ആക്ടസ്പീവച്ച് വര്കക്കഴച്ച്  (10  ദനിവസടമങനിലുലാം കജമാലനി
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ടചയ്യുന്നവര്) 23 ലക്ഷമമാണച്ച്. സമൂഹത്തനിടല ഏറവുലാം ദരനിദ്രരുലാം കേഷത അനുഭവനിക്കു

ന്നവരുമമാണച്ച് ഈ പദ്ധതനിടയ ആശയനിക്കുന്നതച്ച്. 19 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് കകേരളത്തനില്

കകേവലലാം 40 ദനിവസമമാണച്ച് ടതമാഴനില് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. 100 ദനിവസലാം ടതമാഴനില് ലഭനിചവര്

ഏതമാണച്ച്  ഇരുപതനിനമായനിരകത്തമാളലാം  മമാത്രമമാണച്ച്.  ടതമാഴനില്  ലഭനിച  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച്

കൃതദമമായനി  കൂലനി  ലഭദമമാകേമാത്ത  സ്ഥനിതനിയമാണച്ച്  കകേരളത്തനിലുള്ളതച്ച്.  ടതമാഴനിലുറപ്പു

ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞ നവലാംബര് മുതല്  500  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ കുടെനിശനികേയമാണച്ച്

നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് ടതമാഴനിലമാളനികേളടടെ വനിയര്പ്പെനിടന വനിലയമാണച്ച്. അദ്ധസമാനടത്തയുലാം

അതുകപമാടല അദ്ധസമാനനിക്കുന്നവടനയുലാം ബഹുമമാനനിക്കുന്ന നമ്മുടടെ സര്ക്കമാരനിനച്ച് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമനനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചലുത്തനി ഈ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കമാനുലാം കുടെനിശനികേ ടകേമാടുത

തസ്പീര്ക്കമാനുലാം  ആവശദമമായ  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കമാനുലാം  കേഴനിയണലാം.

ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച് ഇകപ്പെമാള ലഭനിക്കുന്ന കൂലനിയമാകേടട്ട കകേവലലാം  240  രൂപയമാണച്ച്.

ജസ്പീവനിതടചലവുകേള  കദനലാംദനിനലാം  കൂടുന്ന  ഒരു  സ്ഥനിതനിയമാണച്ച്  ഇനള്ളതച്ച്.   ഈ

പുതനിയ സമാഹചരദത്തനില് ഏറവുലാം ദരനിദ്രരുലാം  കേഷത അനുഭവനിക്കുന്നവരുമമായ ഈ

കമഖേലയനിടല  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച് പതനിദനിനലാം ഏറവുലാം ചുരുങ്ങനിയതച്ച് 500 രൂപടയങനിലുലാം

നല്കേമാന്  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കമാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

ടചലുകത്തണനിയനിരനിക്കുന. ടതമാഴനില് ദനിനലാം 200 ആയനി ഉയര്ത്തമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനിയണലാം.

ടതമാഴനില് സമയലാം രമാവനിടല  9  മണനി മുതല് കവകുകന്നരലാം  4  മണനിവടരയമാക്കമാന്

സര്ക്കമാര്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  കേമാര്ഷനികേ  കമഖേലയനിടല  എലമാ  കജമാലനികേളലാം

പരമ്പരമാഗത ടതമാഴനിലുകേളലാം പദ്ധതനിയനിലുളടപ്പെടുത്തമാനുള്ള അടെനിയന്തര നടെപടെനികേള

സസസ്പീകേരനിക്കമാവുന്നതമാണച്ച്.  ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേടരക്കൂടെനി പദ്ധതനിയുടടെ ഭമാഗമമാക്കനി വനിപുലസ്പീകേരനിക്കമാന്

കേഴനിയണലാം.  മുഴുവന് ടതമാഴനിലുറപ്പു ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കുലാം സഗൗജനദ കറഷന് അനുവദനി

ക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിയുലാം സസസ്പീകേരനികക്കണതുണച്ച്. 

ആസനിയുണമാക്കമാനുള്ള കപമാജക്ടച്ച് തയ്യമാറമാകക്കണതച്ച് ഉകദദമാഗസ്ഥരമാണച്ച്.  എന്നമാല്
ഇവരുടടെ  അനമാസ്ഥമൂലലാം  ചനിലയനിടെങ്ങളനിടലങനിലുലാം  ടതമാഴനില് നഷടപ്പെടുന്ന സ്ഥനിതനി
ഇകപ്പെമാഴുണച്ച്. ഇടെതുപക്ഷ ജനമാധനിപതദ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനനിടന ഇടെടപടെല് വളടര
ശക്തവുലാം അഭനിനനനമാര്ഹവുമമാണച്ച്. 5.70  കകേമാടെനി ടതമാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.
6.03  കകേമാടെനിയമാണച്ച് ടെമാര്ജറച്ച്.  അതനിരൂക്ഷമമായ വരളചയനികലക്കുലാം കുടെനിടവള്ള ക്ഷമാമത്തനികലക്കുലാം
നസ്പീങ്ങനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്ന  കകേരളടത്ത  വരളചമാ  ബമാധനിത  സലാംസ്ഥമാനമമായനി
പഖേദമാപനിചനിരനിക്കുകേയമാണകലമാ?  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  എലമാ  ഗ്രമാമപഞമായതകേളലാം  5
വര്ഷലാം  മുന്പുതടന്ന  വമാട്ടര്  ടഷഡച്ച്  മമാസ്റ്റേര്  പമാന്  തയ്യമാറമാക്കനി.  എന്നമാല്  ഏടറ
പണലാം  ടചലവഴനിച്ചുണമാക്കനിയ  ആ  കരഖേ  ഉപകയമാഗടപ്പെടുതന്നതനില്  കവണത്ര
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ജമാഗ്രത പുലര്ത്തനിയനിട്ടനില.  അങ്ങടന ടചയ്തനിരുനടവങനില് ഇകപ്പെമാള കകേരളത്തനില്
വരളച ഇത്ര രൂക്ഷമമാകുമമായനിരുന്നനില. ഓകരമാ ഗ്രമാമപഞമായതലാം വനികേസനമാസൂത്രണമാര്ത്ഥലാം
പതനിവര്ഷ ജലബഡ്ജറച്ച് തയ്യമാറമാക്കനി നടെപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനുള്ള സമാധദതകേള ആരമാകയണ
സമയലാം  കൂടെനിയമാണനിതച്ച്.  ഓകരമാ  പഞമായത്തനിലുലാം  കജമാലനിടക്കതന്ന  ടതമാഴനിലുറപ്പു
ടതമാഴനിലമാളനികേളലാം കുകറ ഭൂവുടെമകേളലാം മമാത്രലാം ആത്മമാര്ത്ഥമമായനി മനസ്സുവചമാല് നമ്മുടടെ
ഗ്രമാമങ്ങളനിടല  ജലക്ഷമാമവുലാം  ഭകക്ഷദമാല്പ്പെമാദനക്ഷയവുലാം  പരനിഹരനിക്കമാന്  നടലമാരു
പരനിധനിവടര  കേഴനിയുലാം.  ഇതനിനമായനി  മഴ-കൃഷനി-കവനല്ക്കമാലങ്ങളനില്  ഏടറടുകക്കണ
പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  പഞമായതകേള  ടതമാഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിയനില്  പകതദകേലാം  കേര്മ്മേ
പരനിപമാടെനിയുലാം  കലബര്  ബഡ്ജറലാം  തയ്യമാറമാക്കണലാം.  ഗ്രമാമസഭകേള  ഇക്കമാരദത്തനില്
അതസ്പീവ ജമാഗ്രത പുലര്ത്തണലാം. പരനിസരങ്ങളനില് ടപയ്തുവസ്പീഴുന്ന മഴടവള്ളലാം മണ്ണനിടന
പമാളനികേളനിലൂടടെ തമാകഴയച്ച് വദമാപനിപ്പെനിചച്ച് മണ്ണനില് ഈര്പ്പെമമായുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലമമായുലാം ഉപരനിതല
കസമാതസ്സുകേളനികലക്കുള്ള നനികക്ഷപമമായുലാം മമാറന്നതനിനച്ച്  സഗൗകേരദടമമാരുക്കമാന് വമാട്ടര്
ടഷഡച്ച്  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് മഴടവള്ള സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏടറടുക്കമാന്
കേഴനിയണലാം.  ഇതനിടന ഭമാഗമമായനി കുളങ്ങളടടെ നവസ്പീകേരണലാം,  ഉറവകേളടടെ പുനരുദ്ധമാരണലാം,
ഭൂജല പരനികപമാഷണങ്ങളടടെ നനിര്മ്മേമാണലാം,  മഴടവള്ളലാം കേനിണറുകേളടടെ കമല്ഭമാഗതണമാക്കുന്ന
കുഴനികേളനിടലത്തനിച്ചുടകേമാണ്ടുള്ള  കേനിണര്  റസ്പീ  ചമാര്ജനിലാംഗച്ച്,  മഴടവള്ളലാം  കുടുക്കനിയനിടെമാന്
പരദമാപ്തമമായനിട്ടുള്ള ഇതര സലാംഭരണനികേളടടെ നനിര്മ്മേമാണലാം,  നവസ്പീകേരണലാം, വനിവനിധതരലാം
വമാട്ടര്  ഹമാര്ടവസ്റ്റേനിലാംഗച്ച്,  കേനിണറുകേളടടെ  നനിര്മ്മേമാണലാം  എന്നസ്പീ  പവൃത്തനികേള  വമാട്ടര്
ടഷഡച്ച് അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് ഏടറടുക്കുകേയുലാം ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിടയ ഈ പശ്നങ്ങളക്കച്ച്
പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന്  ഉപകയമാഗടപ്പെടുത്തമാനുലാം  കേഴനിയണലാം.  പകദശനികേ  വനികേസനവുമമായനി
ബനടപ്പെട്ട നനിരവധനി  ഘടെകേങ്ങളനില്  ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിയുടടെ സഹമായലാം ഉറപ്പുവരുത്തമാന്
കേഴനിയുലാം. കകേരളത്തനില് പഖേദമാപനിച ഹരനിത കകേരളലാം പദ്ധതനിയുടടെ അച്ചുതണമാകേണലാം
ഈ കമഖേലയനില് ഏടറടുക്കുന്ന മുഴുവന് പദ്ധതനികേളലാം. ഹരനിത കകേരളലാം പദ്ധതനിയുമമായനി
ബനടപ്പെടുത്തനി കേര്മ്മേ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലമാക്കമാന് കേഴനിയണലാം. പുതനിയ സമാഹചരദത്തനില്
കൂടുതല്  ടതമാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷനിക്കമാന് കേഴനിയണലാം.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് കകേരളത്തനിടല
ടതമാഴനിലമാളനികേള ഇന്നടലയുലാം ഇനമമായനി  ശക്തമമായ സമരലാം നടെത്തനിവരനികേയമാണച്ച്.
ഇന്നടല  ജനിലമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിടലലമാലാം  സമായമാഹ്ന  ധര്ണ്ണകേള  സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇന്നച്ച്  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  രമാജച്ച് ഭവന്  മമാര്ചച്ച്  സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ
സമാഹചരദത്തനില് കദശസ്പീയ ഗ്രമാമസ്പീണ ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിയനിടല ടതമാഴനിലമാളനികേളടടെ
കസവന-കവതന വദവസ്ഥകേള അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് ടതമാഴനില് ദനിനങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശദമമായ  നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിക്കമാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചലുതന്നതനിനമായനി ഈ സര്ക്കമാരനിടന ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടെനവുലാം

വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  ഗ്രമാമസ്പീണ കമഖേലകേളനില്  ദമാരനിദ്രദവുലാം

ടതമാഴനിലനിലമായ്മയുലാം നനിര്മ്മേമാര്ജ്ജനലാം ടചയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തമാടുകൂടെനിയമാണച്ച് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കമാര് മഹമാത്മമാഗമാനനി കദശസ്പീയ ഗ്രമാമസ്പീണ ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനി ആരലാംഭനിചതച്ച്.

2-2-2006-ലമാണച്ച് ഈ പദ്ധതനിക്കച്ച് തുടെക്കലാം കുറനിചതച്ച്.  അനമുതല്  1-2-2011  വടര

പദ്ധതനിയനിടല കൂലനിനനിരക്കച്ച് 125 രൂപയമായനിരുന. പസ്തുത കേമാലയളവനില് സലാംസ്ഥമാനടത്ത

മനിനനിമലാം കൂലനി 200  രൂപയമായനിരുന. സലാംസ്ഥമാനലാം വനിജമാപനലാം ടചയ്ത 200 രൂപ മനിനനിമലാം

കൂലനി  കദശസ്പീയ  ടതമാഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിയനില്  കജമാലനി  ടചയ്യുന്ന  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കുലാം

നനിജടപ്പെടുതന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച് ആവശദടപ്പെട്ടനിരുടന്നങനിലുലാം അനുകൂല

തസ്പീരുമമാനലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനച്ച് സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നനില.  എന്നമാല്  2011  മുതല് ഓകരമാ

വര്ഷവുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് കേണ്സമ്യൂമര് കപസച്ച് ഇന്ഡകച്ച് അഗ്രനിക്കളചറല് കലബറനിടന

മമാനദണലാം  അവലലാംബനിചച്ച്  കൂലനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചച്ച്  വനിജമാപനലാം  പുറടപ്പെടുവനിചനിരുന.

2011-ല് കൂലനി 150 രൂപയമായുലാം 2012-ല് 164 രൂപയമായുലാം 2013-ല് 180 രൂപയമായുലാം

2014-ല്  212  രൂപയമായുലാം  2015-ല്  229  രൂപയമായുലാം  2016-ല്  240  രൂപയമായുലാം

വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017-ടല  നനിരക്കച്ച്  ഉടെന്  വനിജമാപനലാം  ടചയ്യുടമന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കമാര് അറനിയനിചനിട്ടുടണനള്ള വനിവരവുലാം ഈ സമയത്തച്ച് അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

2011-ല് സലാംസ്ഥമാനടത്ത മനിനനിമലാം കൂലനി 200 രൂപയമായനിരുന. ഇന്നച്ച് പനിലനിമനിനറനി

പബനിഷച്ച് ടചയ്തനിട്ടുള്ള കേര്ഷകേടത്തമാഴനിലമാളനികേളടടെ മനിനനിമലാം കൂലനി നടെസ്പീല് കജമാലനിയനില്

വദമാപൃതരമാകുന്നവര്ക്കച്ച്  415  രൂപയമാണച്ച്.  ആ നനിലയച്ച്  കനമാക്കുകമ്പമാള ഇനനിടയമാരു

വര്ദ്ധനവച്ച് വരനികേയമാടണങനില്കപ്പെമാലുലാം ആ തുകേയുടടെ അടുടത്തത്തനില എന്നതച്ച് ഉറപ്പെമാണച്ച്.

സലാംസ്ഥമാനലാം  ഇക്കമാരദലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിടന  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതലാം.  8  മണനിക്കൂര്

ആയനി  MGNREGS-ല് കജമാലനി ടചയ്യുന്നവരുടടെ കജമാലനിസമയലാം നനിജടപ്പെടുത്തനിയതച്ച്

സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാരനിടന ശക്തമമായ ആവശദടത്ത തുടെര്ന്നമായനിരുന എനള്ളതുലാം

ഈ സനര്ഭത്തനില്  അനുസരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ കമഖേലയനില് കൂടുതല് ടതമാഴനിലവസരങ്ങള

ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടെപടെനികേളണമാകേണടമന്നച്ച് ഇന്നടല എലാം.ഒ.ആര്.ഡനി.-യുടടെ ബനടപ്പെട്ട

കജമായനിനച്ച് ടസക്രട്ടറനി പടങടുത്ത ശനില്പ്പെശമാലയനില് വളടര ശക്തമമായനി ആവശദടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.

ഡഗൗട്ടനിടന  പവൃത്തനികേളനില്  വദമാപൃതമമാകുവമാന്  MGNREGS-ടല  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച്

അവസരമുണമാക്കണടമനലാം  അവ  മുഴുവനമായുലാം  ഇതനിടന  പവൃത്തനി  ദനിനങ്ങളനില്

ഉളടപ്പെടുതവമാന്  സമാഹചരദടമമാരുക്കണടമനലാം  ശക്തമമായ  ആവശദലാം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.

അതച്ച്  പരനിഗണനിക്കമാടമന്നമാണച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്  ഇകപ്പെമാള  500
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കകേമാടെനി രൂപ കൂലനി ഇനത്തനില് കുടെനിശനികേയുണച്ച്. ആ തുകേ അടെനിയന്തരമമായനി ടകേമാടുത

തസ്പീര്ക്കണടമന്നച്ച് ബനടപ്പെട്ട ടസക്രട്ടറനികയമാടെച്ച് ആവശദടപ്പെടുകേയുലാം അവരതച്ച് ഒരമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്

റനിലസ്പീസച്ച്  ടചയ്തു നല്കേമാടമന്നച്ച്  സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുള്ള വനിവരവുലാം ഞമാന് ഈ

സനര്ഭത്തനില്  ഇവനിടടെ  അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതുകപമാടലത്തടന്ന  100  ടതമാഴനില്

ദനിനങ്ങള  തനികേയ്ക്കുന്ന  ആളകേളടടെ  കപരുകേള  കരഖേടപ്പെടുതന്നതനിനച്ച്  കസമാഫച്ച് ടവയറനിടല

ഒരു  ഡനിടഫക്ടുടകേമാണച്ച്  സമാധനിക്കുന്നനില  എനള്ളതുലാം  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  ബുദ്ധനിമുട്ടനിക്കുനണച്ച്.

ഇക്കമാരദലാം  ബനടപ്പെട്ട  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെയുലാം  മനിനനിസ്റ്റേറുകടെയുലാം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതകേയുലാം

എത്രയുലാംടപടട്ടന്നച്ച്  ഈ  ബുദ്ധനിമുട്ടച്ച്  ദൂരസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കമാടമന്നച്ച്

അവര്  അറനിയനിച  കേമാരദവുലാം  ഈ  സനര്ഭത്തനില്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  അലാംഗകത്തയുലാം

സഭകയയുലാം അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .   എലാം  .   രമാജകഗമാപമാലന്: സര്, കകേരളത്തനിടല മുനനിസനിപ്പെല് കകേമാര്പ്പെകറഷന്

അതനിര്ത്തനിയനില്  ടതമാഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനി  ശക്തനിടപ്പെടുതന്നതനില്  ഈ  സര്ക്കമാര്

എടന്തലമാലാം നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്?

കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്, 2016-17-ടല അയ്യങമാളനി ടതമാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനി

MGNREGS-നച്ച് തുലദമമായനി നഗര പകദശങ്ങളനിടല ദമാരനിദ്രദ നനിര്മ്മേമാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം

ടതമാഴനിലനിലമായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാര് ആവനിഷ്കരനിച പദ്ധതനിയമാണച്ച്.

2016-17-ല് ഇതനിനമായനി  15 കകേമാടെനി രൂപ  നസ്പീക്കനി വചതനില് 14.96 കകേമാടെനി രൂപയുലാം

(99.47 ശതമമാനലാം) ടചലവമായനിട്ടുണച്ച് എന്ന  വനിവരലാം അറനിയനിക്കുന. അകതമാടടെമാപ്പെലാം

അയ്യങമാളനി പദ്ധതനി കേമാരദക്ഷമമമായനി നടെതന്നതനിനച്ച് ആവശദമമായ എലമാ സലാംവനിധമാനങ്ങളലാം

സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  ഒരുക്കനിടക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അയ്യങമാളനി  ടതമാഴനിലുറപ്പു

പദ്ധതനിടയ സസൂകലാം നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അതനിടന ടഡവലപ്ടമനനിടന സലാംബനനി

ക്കുന്ന  കേമാരദങ്ങള  സര്ക്കമാരനിടന  കബമാധദടപ്പെടുതന്നതനിനുലാം  കവണനി  സലാംസ്ഥമാന

തലത്തനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  സമമാനമമായ  ഒരു  കേമ്മേനിറനിടയ  നനികയമാഗനിചനിട്ടുണച്ച്  എന്ന

കേമാരദവുലാം അറനിയനിക്കുന.

(2)   സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച് ടവല്ടഫയര് കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് : സര്, നമ്മുടടെ സലാംസ്ഥമാനടത്ത കേദമാമ്പസുകേളനില്നനിനലാം
ഒട്ടുലാം ആശമാസദമലമാത്ത വമാര്ത്തകേളമാണച്ച് കകേട്ടുടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  രക്ഷകേര്ത്തമാക്കളകടെയുലാം
കുട്ടനികേളകടെയുലാം  ഇടെയനില്  വലനിയ  ഉല്ക്കണ്ഠയുണമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഓകരമാ
കേദമാമ്പസനിലുലാം  കഹമാസ്റ്റേലുകേളനിലുലാം  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേടള  സലാംബനനിചച്ച്  വളടര
ബുദ്ധനിമുകട്ടറനിയ വമാര്ത്തകേളമാണച്ച് വദമാപകേമമായനി വനടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  സസമാശയ



412 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 2, 2017

കകേമാകളജുകേളനില് ഉണമായനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങടളക്കുറനിചച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നച്ച്
മമാസങ്ങളമായനി സലാംസ്ഥമാന വദമാപകേമമായനി ചര്ച ടചയ്യുകേയമാണച്ച്.  സസമാശയ കകേമാകളജുകേളനില്
ഇകനണല് അസടസനനിടന കപരനിലുലാം അമനിതമമായ അചടെക്കത്തനിടന കപരനിലുലാം കുട്ടനികേള
പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കടപ്പെടുന. സസമാശയ കകേമാകളജച്ച് മമാകനജുടമന്റുകേളടടെ കേസ്പീഴനില് ഇടെനിമുറനികേളടണന്ന
റനികപ്പെമാര്ട്ടുവടര  പുറതവരുന.  ഭസ്പീകേരമമായനി  കുട്ടനികേള മര്ദ്ദേനിക്കടപ്പെടുകേയുലാം  അവര്ക്കച്ച്
യമാടതമാരു  സസമാതനദവുലാം  ഇലമാത്ത  അവസ്ഥയുമമാണച്ച്  ഈ  കേദമാമ്പസുകേളനിലുള്ളതച്ച്.
ഇതച്ച്  സസമാശയ കകേമാകളജുകേളനില് മമാത്രമമായനി ഒതുങ്ങനി നനില്ക്കുന്ന ഒരു വനിഷയമല.
വനിദദമാര്ത്ഥനികേടള  സലാംബനനിചനിടെകത്തമാളലാം  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലഘട്ടങ്ങളനിടലമാനലാം
ഉണമാകേമാതനിരുന്ന പല പശ്നങ്ങളലാം പുതനിയതമായനി ഉണമാകുനടവന്ന കേമാരദലാം ശദ്ധമാപൂര്വലാം
കനമാക്കനിക്കമാകണണ ഒന്നമാണച്ച്.  പറവകേടളകപ്പെമാടല പമാറനി നടെന്നച്ച് സസമാതനദത്തനിടന
ശുദ്ധവമായു  ശസസനിചച്ച്  വളകരണ  കുട്ടനികേളടടെ  വദക്തനിതസവനികേമാസലാംകപമാലുലാം  ഇത്തരലാം
പശ്നങ്ങളടകേമാണച്ച് തടെയടപ്പെടുകേയമാണച്ച്.   ശമാരസ്പീരനികേവുലാം മമാനസനികേവുമമായനി ഉണമാകുന്ന
പയമാസങ്ങള  അവടര  അപകേര്ഷതമാകബമാധത്തനികലയച്ച്   നയനിക്കുകേയുലാം  അവര്
പനികന്നമാക്കലാം കപമാകുകേയുലാം ടചയ്യുന.  പഠന കേമാരദങ്ങളനിലുലാം പമാകഠദതര  വനിഷയങ്ങളനിലുടമലമാലാം
മുന്നനില് നനിന്നനിരുന്ന പല കുട്ടനികേളലാം ഇത്തരലാം ദുരനുഭവങ്ങള കേമാരണലാം പനികന്നമാക്കലാം
കപമാകുന്ന അവസ്ഥ  പലകപ്പെമാഴുമുണമാകുന.  വനിദദമാര്ത്ഥനി  സലാംഘടെനമാ  പവര്ത്തനലാംകപമാലുലാം
പല  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  തടെയുകേയമാണച്ച്.  വനിദദമാര്ത്ഥനി  സലാംഘടെനമാ  പവര്ത്തനത്തനിനുലാം
അതനികനതമായ  നമ്യൂനതകേളണച്ച്.  സലാംഘടെനമാ  പവര്ത്തനലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനില്
ചനില സലാംഘടെനകേള മറ  വനിദദമാര്ത്ഥനി സലാംഘടെനകേടള പവര്ത്തനിക്കമാന് അനുവദനിക്കുന്നനില.
അവര്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമമായ  പവര്ത്തനങ്ങള  ടകേമാണ്ടുവരുന.  മറള്ള  വനിദദമാര്ത്ഥനി
സലാംഘടെനകേള പവര്ത്തനിക്കുകമ്പമാള അവടര ക്രൂരമമായനി ആക്രമനിക്കുകേയുലാം സലാംഘടെനമാ
സസമാതനദലാം നനികഷധനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേയമാണച്ച്. മകറടതങനിലുലാം വനിദദമാര്ത്ഥനി സലാംഘടെനകേള
പവര്ത്തനിക്കമാനമായനി  മുകന്നമാട്ടച്ച്  വന്നമാല്  അവര്ക്കച്ച്  കേദമാമ്പസനില്കപ്പെമാലുലാം  കേടെന
വരമാന്  കേഴനിയമാത്ത  സമാഹചരദമുണമാക്കുന.  ജനമാധനിപതദടത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സസമാതനദടത്ത
കുറനിച്ചുലാം  കുട്ടനികേളക്കച്ച്  ഉദമാത്തമമായ  സങല്പ്പെങ്ങളണമാകകേണതച്ച്  പഠനകേമാലത്തമാണച്ച്.
അവര്ക്കച്ച്  പവര്ത്തന സസമാതനദമനില, സലാംഘടെനമാ സസമാതനദമനില, വദക്തനിപരമമായ
അഭനിപമായലാം  പകേടെനിപ്പെനിക്കമാന്കപമാലുമുള്ള  സസമാതനദലാം  ഇന്നച്ച്  കേദമാമ്പസുകേളനിലനില.
കേദമാമ്പസുകേളനിലുണമാകുന്ന  അമനിതമമായ  അക്രമലാം  കുട്ടനികേടള  അരമാഷസ്പീയവമാദനികേളമാക്കുടമന്നച്ച്
നമ്മേള  ഭയടപ്പെകടെണനിയനിരനിക്കുന.  വലനിയ  അതനിക്രമങ്ങളമാണച്ച്  കേദമാമ്പസുകേളനില്
നടെക്കുന്നതച്ച്.  പണ്ടുകേമാലത്തച്ച് ഒരു പുസകേകമമാ,  കേവനിതകയമാ,  കനമാവകലമാ പുറത്തനിറങ്ങനിയമാല്
അവ ആദദലാം  വമായനിക്കുന്നതച്ച്  കേദമാമ്പസനിടല  വനിദദമാര്ത്ഥനി  കനതമാക്കളമായനിരുന.   വനിദദമാര്ത്ഥനി
കനതമാക്കളടടെ കകേകേളനിലമായനിരുന പുസകേങ്ങള.  പകക്ഷ ദഗൗര്ഭമാഗദവശമാല്  ഇന്നച്ച്
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അവരനില് പലരുകടെയുലാം കകേകേളനില് പുസകേങ്ങളല ഉള്ളതച്ച്.  എലമാവരുകടെയുലാം എന്നച്ച്
ഞമാന് പറയുന്നനില,  പലരുലാം കകേകേളനില് ആയുധങ്ങളമമായനിട്ടമാണച്ച്  കേദമാമ്പസുകേളനില്
വരുന്നതച്ച്.  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന ഈ അരമാഷസ്പീയവമാദടത്ത നമാലാം ഗഗൗരവമമായനി കേമാണണലാം.
വര്ഗ്ഗസ്പീയവമാദനികേളക്കുലാം  കദശകദ്രമാഹനികേളക്കുലാം  ലഹരനിമരുന്നച്ച്  മമാഫനിയകേളക്കുലാം  കേദമാമ്പസുകേളനില്
ഇടെമുണമാക്കനി  ടകേമാടുക്കുകേയമാടണന്ന  സതദലാം  നമാലാം  വനിസരനിക്കരുതച്ച്.  സലാംഘടെനമാ
പവര്ത്തനലാം  നടെത്തമാന്  അനുവദനിക്കമാത്തതനിടന  ഫലമമായനി  പുറതവരുന്നതച്ച്
വര്ഗ്ഗസ്പീയ വമാദനികേളമാണച്ച്. അവടര എലമാവര്ക്കുലാം ഭയമുണച്ച്.  ലഹരനിമരുന്നച്ച് മമാഫനിയകേള
എലമാ  സ്കൂളകേളനിലുലാം  കകേകളജുകേളനിലുലാം  പനിടെനിമുറുക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ലഹരനിമരുന്നച്ച്
മമാഫനിയകേള  ഒരു  കേമാലഘട്ടത്തനില്  നല  രസ്പീതനിയനില്  വനിദദമാര്ത്ഥനി  സലാംഘടെനമാ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടെക്കുന്ന  കേദമാമ്പസുകേളനില്  കേടെക്കമാന്  മടെനിചനിരുന.  ടമയനിന്
സ്ട്രസ്പീമനില് നനില്ക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത കുട്ടനികേളക്കച്ച്, വനിദദമാര്ത്ഥനി സലാംഘടെനമാ പവര്ത്തനലാം
നടെത്തമാന് കേഴനിയമാത്ത, പമാകഠദതര പവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തമാന് സസമാതനദമനിലമാത്ത
കുട്ടനികേള പതനിടയ ലഹരനി മരുന്നനികലയ്ക്കുലാം മറച്ച് അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം പനികന്നമാക്കലാം
കപമാകുന്ന അവസ്ഥയമാണുള്ളതച്ച്. വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന റമാഗനിലാംഗനിടനതനിടര അതനിശക്തമമായ
പതനികഷധലാം കകേരളത്തനിലുടണങനിലുലാം അതച്ച് കേദമാമ്പസ്സുകേളനില് വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.
തമമാശയമായനി  തുടെങ്ങുന്ന  റമാഗനിലാംഗച്ച്  ഗഗൗരവതരമമാകുകേയുലാം  പല  കുട്ടനികേളകടെയുലാം  ഭമാവനി
നശനിപ്പെനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം സലാംജമാതമമാകുകേയുലാം ടചയ്യുന.  അതുകപമാടല
അസഹനിഷ്ണുതടയന്ന  വമാക്കച്ച്  നമ്മേള  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്  വര്ഗ്ഗസ്പീയതടക്കതനിരമായുലാം
കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിക്കുന്ന  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമമാദനി  ഗവണ്ടമനനിടനതനിരമായനിട്ടുമമായനിരനിക്കണലാം.
അസഹനിഷ്ണുത അലമാടതയുലാം നമ്മുടടെ കേദമാമ്പസുകേളനില് ഉണമാകുനണച്ച്. യൂണനികവഴനിറനി
കകേമാകളജച്ച്  കേദമാമ്പസനില് ആണ്കുട്ടനിയുലാം  ടപണ്കുട്ടനിയുലാം  സലാംസമാരനിചതനിടന കപരനില്
ആണ്കുട്ടനി  ക്രൂരമമായ  മര്ദ്ദേനത്തനിനനിരയമായതച്ച്  അസഹനിഷ്ണുതയകല?  മലാംഗലമാപുരത്തച്ച്
സലാംഘപരനിവമാറനിടന ശസ്പീരമാമകസനടയന്ന സലാംഘടെനയുണച്ച്. ആണ്കുട്ടനികേളലാം ടപണ്കുട്ടനികേളലാം
ഒരുമനിചച്ച്  സലാംസമാരനിചമാല്  ബസനില്നനിനലാം  ഇറക്കനി  അവടര  ക്രൂരമമായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുലാം.
അവനിടെടത്ത ശസ്പീരമാമകസന ടചയ്യുന്ന അകതപണനിയകല തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച് യൂണനികവഴനിറനി
കകേമാകളജനില്  ആണ്കുട്ടനിയുലാം  ടപണ്കുട്ടനിയുലാം  സലാംസമാരനിചതനിടന  കപരനില്  ഒരുകൂട്ടലാം
വനിദദമാര്ത്ഥനികേള ടചയ്തതച്ച്.  മഹമാരമാജമാസച്ച്  കകേമാകളജനില് പനിന്സനിപ്പെമാളനിടന  കേകസര
കേത്തനിചതുലാം അസഹനിഷ്ണുതയുടടെ ഭമാഗമമാണച്ച്.  ജനമാധനിപതദടത്തക്കുറനിചച്ച് ഉദമാത്തമമായ
ധമാരണയുള്ള ഏടതങനിലുലാം വനിദദമാര്ത്ഥനികേകളമാ വനിദദമാര്ത്ഥനി സലാംഘടെനകേകളമാ ഇതച്ച് ടചയ്യുകമമാ?
വനികക്ടമാറനിയ  കകേമാകളജനിടല  ദളനിതച്ച്  വനിഭമാഗക്കമാരനിയമായ  പനിന്സനിപ്പെമാളനിനച്ച്  ശവമമാടെലാം
ഒരുക്കനിടക്കമാടുത്തതച്ച്  ആര്ട്ടച്ച്  ഇന്സ്റ്റേകലഷനമാടണന്നച്ച്  കവണടമങനില്  പറയമാലാം.
പകക്ഷ  അതുലാം  അസഹനിഷ്ണുതയകല;  അതുടകേമാണച്ച്  നമ്മുടടെ  കുഞ്ഞുങ്ങടള  നമുക്കച്ച്
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ടകേമാലയച്ച് ടകേമാടുക്കുവമാന് കേഴനിയുകമമാ?  ഒനലാംരണ്ടുലാം കുട്ടനികേളള്ള കുടുലാംബത്തനില് നനിന്നമാണച്ച്
കുട്ടനികേള കപമാകുന്നതച്ച്.  ജനിഷ്ണു പകണമായച്ച് എനപറയുന്നതച്ച് ഒരമാളല;  ആ കുട്ടനിയുടടെ
മരണവമാര്ത്ത കകേളക്കുകമ്പമാള നമ്മുടടെ കുഞ്ഞുങ്ങകളമാടെച്ച് ആ കപരച്ച് കചര്ത്തച്ച് വയച്ച് ക്കണലാം.
ഞമാന്  എടന  മകേളടടെ  കപരനികനമാടടെമാപ്പെമമാണച്ച്  ആ  കപരച്ച്  കചര്ത്തച്ച്  വചതച്ച്.
ഇവനിടടെടയലമാവരുകടെയുലാം കുടുലാംബത്തനിടന സസപ്നങ്ങളമമായനിട്ടമാണച്ച് കുട്ടനികേള പഠനിക്കമാന്
കപമാകുന്നതച്ച്.  ആ  കുട്ടനി  അവനിടടെ  മരനിക്കമാനുള്ള  സമാഹചരദമുണമാടയങനില്  എലമാ
കുടുലാംബങ്ങളനിലുലാം ഈടയമാരു  ഉല്ക്കണ്ഠ  വദമാപകേമമായനി  ഉണമാകുന. ഇടെത്തട്ടുകേമാരനിലമാടത
കനരനിട്ടച്ച് കുട്ടനികേളക്കച്ച്  എലമാതരത്തനിലുള്ള പരമാതനികേളലാം നല്കേമാന് കേഴനിയുന്ന സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി
അധനികേമാരങ്ങളള്ള ഒരു സലാംവനിധമാനലാം കവണലാം.നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം നടെത്തനി, സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി
അധനികേമാരങ്ങളള്ള,  ഒരു  സ്റ്റുഡനച്ച്  ടവല്ടഫയര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച്
സര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച് ആവശദടപ്പെടുകേയമാണച്ച്.

വനിദദമാഭദമാസ വകുപ്പുമനനി (ടപമാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്  ) : സര്,  ശസ്പീ. വനി. ഡനി.
സതസ്പീശന് ഇവനിടടെ അവതരനിപ്പെനിച നമ്മേടളടയലമാലാം കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന ഈ വനിഷയലാം
സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാര് വളടര പമാധമാനദകത്തമാടുലാം ഗഗൗരവകത്തമാടുമമാണച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.
വര്ഷങ്ങളമായനി  വളര്നവരുന്ന ആ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസ്ഥമാന
സര്ക്കമാര് സസസ്പീകേരനിച ചനില കേമാരദങ്ങടളക്കുറനിചച്ച് ഞമാനനിവനിടടെ സൂചനിപ്പെനിക്കമാലാം.  ഇടതലമാലാം
ഇലമാതമാക്കുന്നതനിനച്ച്  മുന്കേരുതല്  നടെപടെനിടയന്ന  നനിലയച്ച്  ടചയ്യുന്ന  കേമാരദങ്ങള
എലമാവരുലാം  മനസനിലമാക്കനി പൂര്ണ്ണമമായുലാം  വനിജയനിപ്പെനിക്കണടമന്ന ഒരഭദര്ത്ഥനയമാണച്ച്
എനനിക്കുള്ളതച്ച്.  സലാംസ്ഥമാനടത്ത സസമാശയ വനിദദമാഭദമാസ സ്ഥമാപനങ്ങളടടെ പവര്ത്തനലാം
സലാംബനനിചച്ച്  സര്വകേലമാശമാലകേള,  യു.ജനി.സനി,  എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.,  കേഗൗണ്സനില്
ഓഫച്ച്  ആര്ക്കനിടടെക്ചര്,  ടമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫച്ച്  ഇന്തദ  എന്നനിവയുടടെ
മമാനദണങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്. എന്നമാലുലാം ഈ കമഖേലയനില് ചനില പശ്നങ്ങള ഇകപ്പെമാഴുലാം
നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.  ആ വനിഷയങ്ങളമാണച്ച്  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതച്ച്.  ഈ കേമാരദങ്ങള
പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനമായനി ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മുഖേദമനനി കവസച്ച് ചമാന്സനിലര്മമാരുടടെ
ഒരു കയമാഗലാം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തനിരുന. പസ്തുത കയമാഗലാം ഇകനണല് അസടസനച്ച് തുടെങ്ങനി
പരസ്പീക്ഷമാ നടെത്തനിപ്പുമമായനി ബനടപ്പെട്ട കേമാരദങ്ങള പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവസ്ചമാന്സനിലര്
മമാത്രലാം  അടെങ്ങുന്ന  ഒരു  സമനിതനിയുലാം  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കമാണനിചതടെക്കമുള്ള
വനിഷയങ്ങള  സമഗ്രമമായനി  പരനികശമാധനിചച്ച്  സര്ക്കമാരനിനമാവശദമമായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച് ജസ്റ്റേനിസച്ച് ടകേ. ടകേ. ദനികനശടന കനതൃതസത്തനില് ഒരു കേമ്മേസ്പീഷനുലാം
രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  കേമ്മേസ്പീഷകനമാടെച്ച്  സസമാശയ  കമഖേലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
എലമാ പശ്നങ്ങളലാം പരനികശമാധനിചച്ച് സര്ക്കമാരനിനച്ച് പരനിഹമാരമമാര്ഗ്ഗങ്ങള നല്കുവമാനമാണച്ച്
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നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതുകപമാടല ഇകനണല് അസടസനനിടന സലാംബനനിചച്ച്  ജസ്റ്റേനിസച്ച്
ടകേ.  ടകേ.  ദനികനശന്  കേമ്മേസ്പീഷനച്ച്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  3-2-2017-ടല
സര്ക്കമാര് ഉത്തരവുപകേമാരലാം എലാം.  ജനി.  സര്വകേലമാശമാല കവസച്ച് ചമാന്സനിലര് കേണ്വസ്പീനറമായനി
ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്  (ഇകനണല്  അസടസനനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള  പമാഥമനികേ
പഠനലാം) 4-2-2017-ടല സര്ക്കമാര് ഉത്തരവുപകേമാരലാം ജസ്റ്റേനിസച്ച് ടകേ.  ടകേ.  ദനികനശന്
ടചയര്മമാനുലാം കഡമാ. ടകേ. ടകേ. എന്. കുറുപ്പെച്ച്, കഡമാ. ആര്.വനി.ജനി. കമകനമാന് എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളമമായ  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷന്   രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടെമാടത  എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.
നനിര്കദ്ദേശപകേമാരലാം  ഓലാംബുഡ്സമാടന  നനിയമനിക്കമാനുള്ള  എ.പനി.ടജ.  അബ്ദുള  കേലമാലാം
സമാകങതനികേ  സര്വകേലമാശമാലയുടടെ  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  സര്ക്കമാര്  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
എലമാ  സസമാശയ  കകേമാകളജുകേളനിലുലാം  പനി.ടെനി.എ.  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  കമഖേലയനില്  പശ്നങ്ങളണമായകപ്പെമാടഴലമാലാം  ശക്തമമായ  ഇടെടപടെലുകേള
നടെത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമനിക്കടപ്പെട്ട കേമ്മേനിറനികേളടടെ റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ലഭനിചമാലുടെന് സസസ്പീകേരനികക്കണ
തുടെര്നടെപടെനികേള  സര്ക്കമാര്  ഗഗൗരവപൂര്വലാം  പരനികശമാധനിചച്ച്  തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുന്നതമാണച്ച്.
സസമാശയ രലാംഗടത്ത പശ്നങ്ങളലാം ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സുപസ്പീലാംകകേമാടെതനി വനിധനിയുടടെ ടവളനിചത്തനില്
അടുത്ത  അദ്ധദയന വര്ഷത്തനില് ടമഡനിക്കല്,  ദന്തല്  കകേമാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പകവശനലാം
സലാംബനനിചച്ച്  പകതദകേ  സര്വകേക്ഷനി  കയമാഗലാം  കചരണടമന്ന  പതനിപക്ഷമുളടപ്പെടടെയുള്ള
രമാഷസ്പീയ കേക്ഷനികേളടടെ അഭനിപമായവുലാം കേണക്കനിടലടുത്തച്ച് അടുതതടന്ന സര്വകേക്ഷനി
കയമാഗലാം  കചര്ന്നച്ച്  ഇക്കമാരദങ്ങള  പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  യുവജന  കേമ്മേസ്പീഷന്
രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെമാള  അതനില്ത്തടന്ന  സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച്  ടവല്ടഫയര്  എന്ന  ആശയലാം
വളടര  വദക്തമമായനി  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്തടന്ന  യുവജന
കേമ്മേസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില്  കേമാരദമമായനി  ഇടെടപട്ട  ഒരമാളമാടണന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്
മനസനിലമാകുലാം.  അത്തരത്തനിലുള്ള ചനില കേമ്മേസ്പീഷനുകേള നനിലനനില്ക്കുന്ന സമാഹചരദത്തനില്
സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച്  ടവല്ടഫയര്  എനള്ളതച്ച്  ആ  കേമ്മേസ്പീഷനനിലൂടടെതടന്ന  ശക്തമമാക്കനി
ടകേമാണ്ടുവരണകമമാടയന്ന കേമാരദവുലാം പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്. ഏതമായമാലുലാം ഒന്നനിലധനികേലാം
കേമ്മേസ്പീഷനുകേള വരനികേ എന്നതനിനപ്പുറലാം ഈ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കത്തക്ക രസ്പീതനിയനില്
മൂര്ത്തമമായനിട്ടുള്ള  ഒനരണച്ച്  പധമാന  കേമ്മേസ്പീഷനുകേളടടെ  പവര്ത്തനത്തനിലൂടടെ  ഈ
പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കത്തക്ക  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളണമാകുടമന്നച്ച്  പതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളതടെര്ന്നച്ച് വളടര കൃതദതകയമാടടെ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശക്തമമായ നനിലപമാടെച്ച് സര്ക്കമാരനിടന ഭമാഗതനനിനമുണമാകുലാം. ഒരു ടപമാതു പശ്നടമന്ന
നനിലയനില് അങ്ങച്ച് അവതരനിപ്പെനിചതുകപമാടലതടന്ന ടപമാതു സമവമായലാം ഇക്കമാരദത്തനിലുണമാക്കനി
വനിദദമാഭദമാസ  രലാംഗത്തച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  അപകേടെകേരമമായ  ഇത്തരലാം  പവണതകേള
ഇലമാതമാക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു ശമലാം നടെതടമന്നച്ച് ഞമാന് അറനിയനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഞമാന് സസമാശയകകേമാകളജുകേളടടെ മമാത്രലാം കേമാരദമല
പറഞ്ഞതച്ച്. കകേരളത്തനിടല എലമാ കേദമാമ്പസുകേളനിലുലാം ഉണമായനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്ന പശ്നങ്ങളമാണച്ച്.
ഇകപ്പെമാള  ലമാ  അക്കമാദമനിയനില്  വനിഷയമുണമായനി,  നമ്മേളതനിടന  പലതരത്തനില്
ടപമാളനിറനിക്കകലസച്ച്  ടചയ്തു.  ഇതച്ച്  അതുകപമാടല  തസ്പീരുന്ന  ഒരു  പശ്നമല.  പുതനിയ
ജനകറഷനുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച്  കേദമാമ്പസനില് ഉണമായനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്ന വനിഷയമമാണച്ച്.
പലതരത്തനില്  കേദമാമ്പസ്സുകേളനില്  കവണമാത്ത  എലടമനച്ച്സച്ച്  വനടകേമാണനിരനിക്കുന
എന്നതമാണച്ച്  ഇതനിടല  ഗഗൗരവതരമമായ  കേമാരദലാം.  യുവജനകേമാരദ  കേമ്മേസ്പീഷനുലാംമറലാം
സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി  പവറനില.  അടതമാടക്ക കപരനിനുമമാത്രലാം  വചനിരനിക്കുന്ന കേമ്മേസ്പീഷനുകേളമാണച്ച്.
ഇത്തരലാം  കേമാരദങ്ങളനില്  ഇടെടപട്ടച്ച്  തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുക്കമാന്  കേഴനിയുന്ന,  സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി
അധനികേമാരങ്ങളള്ള,  പലലാം  നഖേവുമുള്ള,  ഒരു നനിയമത്തനിടന പനിന്ബലകത്തമാടുകൂടെനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച് ടവല്ഫയര് കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ കേമാരദങ്ങളകൂടെനി
സര്ക്കമാരനിടന പരനിഗണനയനില് വയ്ക്കുകമമാ എന്നതമാണച്ച് എടന കചമാദദലാം? 

ടപമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്:  സര്,  ജസ്റ്റേനിസച്ച് ദനികനശന് കേമ്മേസ്പീഷന് കകേരളത്തനിടല
ടപമാതുവമായ എലമാ പശ്നങ്ങളലാം പഠനിക്കമാന് നനികയമാഗനിക്കടപ്പെട്ട കേമ്മേസ്പീഷനമാണച്ച്.  ആ
കേമ്മേസ്പീഷടന  നനിര്കദ്ദേശമമാണച്ച്  നമ്മേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  നനിര്കദ്ദേശടത്തക്കുറനിചച്ച്
ഇകപ്പെമാള പകതദകേലാം പറയമാന് പമാടെനില. അതച്ച് പവര്ത്തനിചച്ച് തുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന. കനരടത്ത
സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല സസമാശയ കകേമാകളജുകേളനിടല പശ്നങ്ങളക്കച്ച് കൂടുതല് ഊന്നല്
നല്കേനി; കേമാരണലാം അവനിടടെയമാണച്ച് കൂടുതല് പശ്നങ്ങളണമായതച്ച്.  മറ കകേമാകളജുകേളനില്
പശ്നങ്ങളടണന്നച്ച്  നമുക്കറനിയമാലാം.  അതുടകേമാണച്ച്  ഇതുവടര  ഉണമായനിരുന്ന  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളലാം
ജസ്റ്റേനിസച്ച് ദനികനശന് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളലാം കവസച്ച് ചമാന്സനിലര്മമാരുടടെ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളലാം
കചര്തവചച്ച് ഏറവുലാം  അനുകയമാജദമമായ  രസ്പീതനിയനില്  കകേരളത്തനിടല  വനിദദമാര്ത്ഥനികേളടടെ
പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കത്തക്ക രസ്പീതനിയനില് ഒരു സലാംവനിധമാനമുണമാക്കുലാം.

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്)  :  സര്,
വനിദദമാഭദമാസരലാംഗത്തച്ച്  ഇന്നച്ച്  രൂപലാംടകേമാള്ളുന്ന പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു
സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി  കേമ്മേനിറനി  ആവശദമമാടണന്ന ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടമമ്പറുടടെ  ആവശദത്തനിടന
ടവളനിചത്തനില് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ജസ്റ്റേനിസച്ച് ടകേ.ടകേ. ദനികനശന് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് പരനികശമാധനിചച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഉചനിതമമായ തസ്പീരുമമാനലാം എടുക്കുന്ന
തമായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം കവണടമങനില് അങ്ങടനടയടുക്കമാലാം.  അതലമാടത
ഒരു  സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി  അധനികേമാരകത്തമാടുകൂടെനിയ  കേമ്മേനിറനി  മതനിടയങനില്  അങ്ങടനടയമാരു
കേമ്മേനിറനി രൂപസ്പീകേരനിക്കമാലാം. കേമ്മേനിറനിയുടടെ റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് കേനിട്ടനിയതനിനുകശഷലാം ആ ദനിശയനില്
ഗവണ്ടമനച്ച് ചനിന്തനിക്കുന്നതമായനിരനിക്കുലാം.
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(1)    ഫമാ. കടെമാലാം ഉഴുന്നമാലനിലനിടന കമമാചനലാം

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മമാണനി :  സര്,  പമാലമാ  നനികയമാജകേമണലത്തനില് രമാമപുരലാം
പഞമായത്തച്ച്  നനിവമാസനിയമായ  ഫമാദര്  കടെമാലാം  ഉഴുന്നമാലനിലനിടന  യമനനിടല  ഭസ്പീകേരര്
തട്ടനിടക്കമാണ്ടുകപമായനിട്ടച്ച്  മമാര്ചച്ച്  നമാലനിനച്ച്  ഒരു വര്ഷലാം തനികേയുകേയമാണച്ച്.  സകലഷദന്
സഭമാലാംഗമമായ ഫമാ. കടെമാലാം കേഴനിഞ്ഞ മൂന വര്ഷമമായനി യമനനിടല ഏദനനില് ആതുര ശുശ്രൂഷ
നടെത്തനിടക്കമാണനിരനിക്കുകേയമായനിരുന.  കലമാകേമാദരണസ്പീയരമായ  മദര്  ടതകരസടയയുലാം
ബമാബമാ ആലാംടതടയയുലാം കപമാടല അഗതനികേടളയുലാം ആലലാംബഹസ്പീനടരയുലാം കരമാഗനികേടളയുടമമാടക്ക
ശുശ്രൂഷനിക്കുന്ന മഹത്തരമമായ സമര്പ്പെനിത  കസവന രലാംഗത്തച്ച്  പവര്ത്തനിച്ചുടകേമാണനി
രനിക്കകവയമാണച്ച് ഐ.എസച്ച്.  ഭസ്പീകേരര് അകദ്ദേഹടത്ത തട്ടനിടക്കമാണ്ടുകപമായതച്ച്.  അകദ്ദേഹത്തനിടന
കമമാചനത്തനിനുകവണനി കുടുലാംബമാലാംഗങ്ങളലാം നമാട്ടുകേമാരുലാം ഒന്നടെങലാം പമാര്ത്ഥനയനിലമാണച്ച്.
ഞമാന് അകദ്ദേഹത്തനിടന ഭവനലാം പല തവണ സനര്ശനിച്ചു.  അകദ്ദേഹത്തനിടന കമമാചന
ത്തനിനമായനി എലാം.പനി.മമാരുലാം കകേരളത്തനില് നനിനള്ള മനനിമമാരുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചലുത്തനിയനിട്ടുലാം തട്ടനിടക്കമാണ്ടു കപമായവടര കേടണതവമാകനമാ അവരുമമായനി
ബനടപ്പെടെമാകനമാ ഉള്ള യമാടതമാരു നടെപടെനിയുലാം  ഇതുവടര ഉണമായനിട്ടനില  എനള്ളതച്ച്
കഖേദകേരമമാണച്ച്. ഇക്കഴനിഞ്ഞ ക്രനിസ്തുമസച്ച്  ദനിനത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിടന ഒരു വസ്പീഡനികയമാദൃശദലാം
കേമാണുകേയുണമായനി.  അകദ്ദേഹലാം സങടെകത്തമാടടെ  പറഞ്ഞതച്ച്  'എകന്നമാടടെമാപ്പെലാം  തട്ടനിടക്കമാണ്ടുകപമായ
പലടരയുലാം  കമമാചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി,  ഞമാന്  മമാത്രലാം  കമമാചനിപ്പെനിക്കടപ്പെടെമാടത  ഭസ്പീകേരവലയത്തനില്
കേനിടെക്കുന' എന്നമാണച്ച്. ഞമാന് ഒരു ഇന്തദക്കമാരന് ആയതുടകേമാണമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഈ
ഗതനികകേടെച്ച്  ഉണമായടതനവടര  പറഞ്ഞച്ച്  അകദ്ദേഹലാം  വനിലപനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇതച്ച്
നമുക്കച്ച് അഭനിമമാനനിക്കമാവുന്ന ഒരു കേമാരദമല.  ഇന്തദയച്ച് യമനുമമായനി നയതന  ബനങ്ങള
ഇടലന്നതമാണച്ച്  ഒരു  പകക്ഷ  അകദ്ദേഹത്തനിടന  കമമാചനത്തനിനച്ച്  തടെസമമായനി  നനില്ക്കുന്നടതന്നച്ച്
കവണടമങനില്  വമാദനിക്കമാലാം.  യു.എന്.  കപമാലുള്ള  അന്തമാരമാഷ  ഏജന്സനിയുടടെ  സഹമായലാം
കനടുവമാന് ഇന്തദമാ ഗവണ്ടമനച്ച് മുകന്നമാട്ടുവരണലാം.  ഈ ആവശദലാം ഉന്നയനിച്ചുടകേമാണച്ച്
സഭ  ഒരു  പകമയലാം  പമാസമാക്കുകേയമാടണങനില്  പകമയരൂകപണ  നമുക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനനികനമാടെച്ച്  ആവശദടപ്പെടെമാലാം.  അതനിനച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനി  മുന്കകേ  എടുക്കണലാം.
ഇടതമാരു വലനിയ  വനിഷയമമായനി  ഏടറടുകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്  എന്നമാണച്ച്  എടന  അഭദര്ത്ഥന.
അതനിനുള്ള  സതസര  നടെപടെനികേള  ഗവണ്ടമനച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച്   ഞമാന്
അഭദര്ത്ഥനിക്കുന.     

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സമാസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്) :  സര്,  മനിഷനറസ്പീസച്ച്
ഓഫച്ച് ചമാരനിറനിയുടടെ ഭമാഗമമായനി ആതുര കസവന രലാംഗത്തച്ച് പവര്ത്തനിച്ചുവന്ന മലയമാളനിയമായ
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കവദനികേന്  ഫമാ.  കടെമാലാം  ഉഴുന്നമാലനിലനിടന  യമനനിടല  ഏദന്  തുറമുഖേതവചച്ച്  2016
മമാര്ചച്ച്  4-ാം തസ്പീയതനി മനിഷനിനറസ്പീസച്ച് ഓഫച്ച് ചമാരനിറനിയുടടെ അഗതനി മനനിരലാം ആക്രമനിചച്ച്
ഭസ്പീകേരര്  തട്ടനിടക്കമാണ്ടുകപമാകുകേയുണമായനി.  ആഭദന്തരകേലമാപലാം മൂര്ചനിചനിരനിക്കുന്ന യമനനില്
ഇന്തദന് നയതന കേമാരദമാലയവുമമായനി  സജസ്പീവമമായനി ഇടെടപടുന്നതനിനച്ച് സലാംസ്ഥമാന
സര്ക്കമാരനിനച്ച് ഒകട്ടടറ പരനിമനിതനികേളണച്ച്.  വനികദശരമാജദങ്ങളനില് നടെക്കുന്ന പവര്ത്തനങ്ങളനില്
സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാരനിനച്ച് കനരനിട്ടച്ച് ഇടെടപടെമാന് സമാധനിക്കനില. ആയതനിനമാല് ഇക്കമാരദലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിടന  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതകേയുലാം  ഫമാ.  കടെമാലാം  ഉഴുന്നമാലനിലനിടന
കമമാചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച്
ആവശദടപ്പെടുകേയുമുണമായനി.  കകേന്ദ്ര വനികദശകേമാരദവകുപ്പുലാം പസ്തുത രമാജദടത്ത എലാംബസനിയുലാം
മുകഖേനയമാണച്ച് കമമാചനത്തനിനമായുള്ള പവര്ത്തനലാം നടെത്തനിയതച്ച്. ഫമാ. കടെമാലാം ഉഴുന്നമാലനില്
ഭസ്പീകേരരുടടെ  തടെവനിലമാടണന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല്
ഒളനിവനില് പമാര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന സ്ഥലലാം ഇതുവടര കേടണത്തമാനമായനിട്ടനില. 25-4-2016-ല്
സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങളടടെ  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  ഫമാ.  കടെമാലാം
ഉഴുന്നമാലനിലനിടന  കമമാചനിപ്പെനിക്കമാനമാവശദമമായ  ഇടെടപടെല്  നടെത്തണടമനച്ച്   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച് അഭദര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല് നമാളനിതുവടര ഒരു മറുപടെനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടനില.
പനങ്ങമാടെച്ച് ഭമാരതറമാണനി ഇടെവകേമാലാംഗങ്ങള ഫമാ.  കടെമാലാം ഉഴുന്നമാലനിലനിടന കമമാചനിപ്പെനിക്കു
ന്നതനിനമാവശദമമായ  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നമാവശദടപ്പെട്ടച്ച്  31-1-2017-ല്
സര്ക്കമാരനിനച്ച് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത നനികവദനത്തനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്
ഫമാ. കടെമാലാം ഉഴുന്നമാലനിലനിടന കമമാചനലാം സലാംബനനിച പുകരമാഗതനി വനിലയനിരുതന്നതനിനച്ച്
സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമനച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരുമമായനി കേത്തനിടെപമാടുകേള നടെതകേയുണമായനി.
ഫമാ.  കടെമാലാം  ഉഴുന്നമാലനിലനിടന  കമമാചനിപ്പെനിക്കമാനമാവശദമമായ  നടെപടെനികേള  തസരനിതടപ്പെടുത്തണടമന്നച്ച്
യമനനിടല ഇന്തദന് നയതന കേമാരദമാലയകത്തമാടുലാം ആവശദടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഫമാ.  കടെമാലാം
ഉഴുന്നമാലനിലനിടന  കമമാചനലാം  ഉറപ്പെനിക്കുന്നതനിനമായനി  കൂടുതല്  ശമങ്ങള  സലാംസ്ഥമാന
ഗവണ്ടമനച്ച് നടെതന്നതമാണച്ച്.   

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മമാണനി :  സര്,  മുഖേദമനനികയമാ മനനിസഭയനിടല ഏടതങനിലുലാം
മനനിമമാകരമാ  പധമാനമനനിടയ  കേണച്ച്  നനികവദനലാം  നല്കേണലാം.  അടലങനില്  ഒരു
സര്വകേക്ഷനി നനികവദകേ സലാംഘടത്ത ഡല്ഹനിയനികലക്കച്ച് അയചമാലുലാം മതനിയമാകുലാം.  ഇക്കമാരദലാം
വളടര ഗഗൗരവമമാടയടുക്കണലാം. കേത്തനിടെപമാടെനില് ഇടതമാതുങ്ങനി നനില്ക്കമാന് പമാടെനില.  കനരനിട്ടച്ച്
നമ്മുടടെ വനികേമാരലാം,  നമ്മുടടെ ആവശദലാം കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടന അറനിയനിക്കണലാം.  അതനിനുള്ള
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമാന് തയ്യമാറമാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന് :  ഇക്കമാരദലാം  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനിയുടടെ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തമാലാം. 
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(2) ഭമാരതച്ച് എര്ത്തച്ച് മൂകവഴച്ച് ലനിമനിറഡനിടന സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    അച്ചുതമാനനന്:  സര്,  എടന  മണലത്തനിടല  പുതുകശരനി
ഗ്രമാമപഞമായത്തനില് കേഞനികക്കമാടെച്ച്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ഇന്തദയനിടല മനിനനി നവരത
കേമ്പനനികേളനില്  ഒന്നമായ  ഭമാരതച്ച്  എര്ത്തച്ച്  മൂകവഴച്ച്  ലനിമനിറഡനിടന  സസകേമാരദവല്ക്കരനിക്കമാന്
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇന്തദന് പതനികരമാധ മനമാലയത്തനിനച്ച്
കേസ്പീഴനിലുള്ള  ഇഗൗ  കേമ്പനനിയുടടെ  നമാലമാമടത്ത  യൂണനിറച്ച്  2010-ലമാണച്ച്  കേഞനികക്കമാടെച്ച്
സ്ഥമാപനിതമമാകുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനില്  അന്നച്ച്  അധനികേമാരത്തനിലനിരുന്ന  ഇടെതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതദമുന്നണനി സര്ക്കമാര് കേമ്പനനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ  375  ഏക്കര്
ഭൂമനി  ഏടറടുതടകേമാടുക്കുകേയുലാം  അതനിനുകവണ  പശ്ചമാത്തല  സഗൗകേരദടമമാരുക്കനി
ടകേമാടുക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിരുന.  ഇന്തദന് കേരകസനയുടടെ നടട്ടലമായ ബനി.ഇ.എലാം.എല്.
നമാടെനിടന അതനിര്ത്തനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ  യുകദ്ധമാപകേരണങ്ങള  കസനയച്ച്
എത്തനിച്ചുടകേമാടുക്കുന്നതനിലുലാം മലനനിരകേളനിലുലാം മഞ്ഞച്ച് മൂടെനിയ പകദശങ്ങളനിലുലാം ഇന്തദന്
കസനയച്ച്  യമാത്രയച്ച്  ഉപകേരനിക്കുന്ന  കസനമാവമാഹനങ്ങളനില്  ഒന്നമായ  ടപടമാടടെകേച്ച്
നനിര്മ്മേമാണത്തനിലുലാം ഏര്ടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  കൂടെമാടത,  ഇന്തദന് ടറയനില്കവയമാവശദമമായ
കകേമാച്ചുകേളടടെയുലാം  ടമകടമാ  കകേമാച്ചുകേളടടെയുലാം  നനിര്മ്മേമാണവുലാം  ഏടറടുത്തച്ച്  ടചയ്യുന.
അതദമാധനനികേമമായ എര്ത്തച്ച് മൂകവഴനിടന നനിര്മ്മേമാണവുലാം നടെക്കുന. ഇന്തദയുടടെ കേല്ക്കരനി
ഖേനനികേളക്കുലാം  ഇരുമ്പയനിരച്ച്  ഖേനനികേളക്കുലാം  ഖേനനത്തനിനമാവശദമമായ  അതദമാധനനികേ
യകനമാപകേരണങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ടകേമാടുക്കുന്നതുലാം  പസ്തുത  സ്ഥമാപനമമാണച്ച്.  മര്മ്മേ
പധമാനമമായ   മനിനനി  നവരത  ടപമാതുകമഖേലമാ  സ്ഥമാപനത്തനിടന  ആടകേ  ആസനി
ഏതമാണച്ച്  56,000  കകേമാടെനിരൂപ വരുടമന്നമാണച്ച് കേണക്കുകേള ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  20  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കേമ്പനനിയുടടെ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  2321 കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ
ലമാഭമുണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  54  ശതമമാനലാം  ഓഹരനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിടന
കകേവശമുള്ളതനില്  26  ശതമമാനലാം  പനിന്വലനിക്കമാനുള്ള  നടെപടെനികേളനികലക്കമാണച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  കപമാകുന്നതച്ച്.  ഓഹരനി  മൂലദലാം  4,000  കകേമാടെനിരൂപ  വരുന്ന  ഒരു
സ്ഥമാപനമമാണച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് ടവറുലാം  6,000  കകേമാടെനി രൂപയച്ച് സസകേമാരദ കേമ്പനനികേളക്കച്ച്
വനില്ക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  ഇന്തദയനിലുടെനസ്പീളലാം  3036  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തമാണച്ച്
ബനി.ഇ.എലാം.എല്.-ടന  നമാലച്ച്  സ്ഥമാപനങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  പമാലക്കമാടെച്ച്
യൂണനിറനില്നനിന്നച്ച് മമാത്രലാം  6000-ത്തനില്പ്പെരലാം മനിലനിട്ടറനി ടക്കുകേളലാം  240-ല്പ്പെരലാം ടറയനില്കവ
കകേമാച്ചുകേളലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിടന ഇത്തരലാം സസകേമാരദവല്ക്കരണ
നടെപടെനികേള  വന് സമാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടുകേളലാം രമാജദത്തനിനച്ച് തസ്പീരമാനഷവുലാം വരുത്തനിവയ്ക്കുലാം.
ഏതമാണച്ച്  3000  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച് ടതമാഴനില് നഷടപ്പെടുലാം.  പമാലക്കമാടെച്ച് യൂണനിറനില്
500 കപര്ക്കമാണച്ച് ടതമാഴനില് നഷടപ്പെടെമാന് കപമാകുന്നതച്ച്.  ലമാഭകേരമമായനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന
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ഇഗൗ ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപനടത്ത വനില്ക്കല് പട്ടനികേയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
തനിടനതനിടര ടതമാഴനിലമാളനികേള സനി.ടഎ.ടെനി.യു.-ടന കനതൃതസത്തനില് പകക്ഷമാഭത്തനിലമാണച്ച്.
സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന വദവസമായ ശലാംഖേലയനില് അഭനിമമാനമമായനി നനിലനനില്ക്കുന്ന ഇന്തദന്
കേരകസനയുടടെ നടട്ടലമായ ബനി.ഇ.എലാം.എല്.-ടന സസകേമാരദ കേമ്പനനികേളക്കച്ച് വനില്ക്കമാനുള്ള
നടെപടെനികേളനില്നനിനലാം  പനിനമാറണടമനലാം  ബനി.ഇ.എലാം.എല്.  ടപമാതുകമഖേലയനില്
നനിലനനിര്ത്തമാന് ആവശദമമായ നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിക്കണടമനലാം കകേരള നനിയമസഭ
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച് ആവശദടപ്പെടെണടമന്നച്ച് ഞമാന് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

വദവസമായവുലാം  കസമാര്ട്സുലാം  യുവജനകേമാരദവുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമമായ്തസ്പീന്): സര്, വളടര ഗഗൗരവമമായ ഒരു വനിഷയമമാണച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  വനി. എസച്ച്.
അച്ചുതമാനനന് ഇവനിടടെ ഉന്നയനിചതച്ച്.  കകേന്ദ്ര പതനികരമാധ വകുപ്പെനിനു കേസ്പീഴനിലുള്ള മനിനനി
നവരത  കേമ്പനനികേളനിടലമാന്നമാണച്ച് ബനി.ഇ.എലാം.എല്.  പസ്തുത ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപനലാം
2010 കമയച്ച് മമാസലാം മുതലമാണച്ച് പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിചതച്ച്.  ഇതനിനമാവശദമമായ ആയനിരലാം
ഏക്കര് ഭൂമനി അനുവദനിക്കണടമന്നച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് ആവശദടപ്പെട്ടനിരുന.  കനരടത്ത
സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല, 374.59  ഏക്കര് ഭൂമനി കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് പമാട്ടവദവസ്ഥയനില്
കേനിന്ഫ  മുഖേമാന്തരലാം  നല്കേനിയനിരുന്നതമാണച്ച്.  അതനില്  170  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കേമ്പനനി
വനികേസനമാവശദങ്ങളക്കുകവണനി വനിനനികയമാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്പനനി  ആവശദടപ്പെടുന്ന മുറയച്ച്,
സര്ക്കമാര്  ബമാക്കനി  600  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കൂടെനി  കേനിന്ഫ  മുഖേമാന്തനിരലാം  നല്കേമാടമന്നച്ച്
സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  പതനികരമാധ  കസനയമാവശദമമായ  രമാജദസുരക്ഷമാ
ഉപകേരണങ്ങളമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിടന  നയലാം
കകേരളത്തനിടല  കകേന്ദ്ര  ടപമാതുകമഖേലമാ  സ്ഥമാപനങ്ങടള  പതനിസനനിയനിലമാക്കനിയതനിടന
ഫലമമായനി നമ്മുടടെ സലാംസ്ഥമാനതലാം അതനിടന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള അനുഭവടപ്പെടുനണച്ച്.  പധമാനമമായുലാം
ഇറക്കുമതനി നയലാം, ഓഹരനി വനിറഴനിക്കല്, നനികക്ഷപലാം കുറയല്, അവഗണനമാ മകനമാഭമാവലാം
തുടെങ്ങനിയവടയലമാലാം കകേരളത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപന
ങ്ങടളയുലാം ടതമാഴനിലമാളനികേടളയുലാം വലനിയ പയമാസത്തനിലമാക്കുനണച്ച്.  മഹമാരമാഷയനിടല
ടപമാതുകമഖേലമാ  സ്ഥമാപനങ്ങളനില്  16  ശതമമാനത്തനിലധനികേലാം  നനികക്ഷപലാം  നടെതകമ്പമാള
കകേരളത്തനില് അതച്ച്   ടവറുലാം  1.43  ശതമമാനലാം  മമാത്രമമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ടപമാതുകമഖേലമാ
സ്ഥമാപനമമായ എചച്ച്.ഒ.സനി.എല്.  ബനി.ടഎ.എഫച്ച്.ആര്.-ല്  (കബമാര്ഡച്ച്  കഫമാര്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഫനിനമാന്ഷദല്  റസ്പീ-കേണ്സ്ട്രക്ഷന്)  ഉളടപ്പെടുത്തനി  അടെച്ചുപൂട്ടമാന്
തസ്പീരുമമാനനിചതമാണച്ച്.  സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരുലാം  എലാം.പനി.മമാരുലാം  അതനിശക്തമമായ  ഇടെടപടെലുകേള
നടെത്തനിയതനിടനതടെര്ന്നമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള  ആ  സ്ഥമാപനടത്ത  ടപമാതുകമഖേലയനില്
നനിലനനിര്ത്തമാനുള്ള  തസ്പീരുമമാനമുണമായതച്ച്.  ഇന്സ്ട്രുടമകനഷന്  ലനിമനിറഡനിടന  രമാജസ്ഥമാനനിലുള്ള
ഒരു യൂണനിറച്ച് നഷത്തനിലമാടണന്നച്ച് പറഞ്ഞമാണച്ച് പമാലക്കമാടുള്ള കേഞനികക്കമാടെച്ച് യൂണനിറച്ച്
പൂട്ടമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  ആ  സ്ഥമാപനലാം  ഏടറടുക്കമാന്
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തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവനിടടെ  സമാമ്പത്തനികേ  ബമാധദത  ഉണമായതനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് ഇകപ്പെമാള ചര്ചകേള നടെനടകേമാണനിരനിക്കുന.  ഇടതമാടക്കയമാണച്ച്
കകേരളത്തനിലുള്ള കകേന്ദ്ര ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളടടെ സ്ഥനിതനി. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം
എചച്ച്.എന്.എല്.-ടന സലാംബനനിചച്ച്  ഇവനിടടെ  ചര്ച നടെതകേയുണമായനി.  നനികക്ഷപങ്ങള
ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനില്  അടലങനില്  സലാംസ്ഥമാനകത്തക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനില്
അവഗണനമാപരമമാടയമാരു  സമസ്പീപനലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനു  പുറകമയമാണച്ച്  സസകേമാരദവല്ക്കരണ
നടെപടെനികേള.  ഇകപ്പെമാള  ഗഗൗരവമമാടയമാരു  പശ്നലാംകൂടെനി  വരനികേയമാണച്ച്.  ഒരു  കജമായനിനച്ച്
ടവഞസര് കേമ്പനനിയമാണച്ച് അങമമാലനിയനിടല  'ടടെല്കേച്ച്'.  പസ്തുത സ്ഥമാപനലാം കജമായനിനച്ച്
ടവഞസര്  കേമ്പനനിയമായനി  പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  44  ശതമമാനലാം  ഓഹരനി
അവര്ക്കുടണങനിലുലാം  ഇഗൗ കേമാലത്തനിനനിടെയച്ച്  അവരുടടെ  ഭമാഗതനനിന്നച്ച്  ഒരു  നനികക്ഷപവുലാം
ഉണമായനിട്ടനില.  ഇകപ്പെമാള അവര് പനിന്വമാങ്ങമാന് നനില്ക്കുനടവന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.
തസ്പീര്ചയമായുലാം, വളടര ഗഗൗരവകമറനിടയമാരു സമാഹചരദമമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള ടപമാതുകമഖേലമാ
സ്ഥമാപനങ്ങടള ബമാധനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  രമാജദരക്ഷടയ  ബമാധനിക്കുന്ന,  യന  സമാമഗ്രനികേള
ഉണമാക്കുന്ന   കമഖേല  ഉളടപ്പെടടെ  സസകേമാരദവല്ക്കരണലാം  നടെത്തമാനമാണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  സഖേമാവച്ച്  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനന് ഉന്നയനിച ഇഗൗ വനികേമാരകത്തമാടെച്ച്
സഭ ടഎകേകേകണ്ഠദനയുള്ള   നനിലപമാടെച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കണലാം. അകദ്ദേഹലാം ഉന്നയനിച ഇഗൗ ആവശദലാം
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച് ഞമാന് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന. വനിറഴനിക്കല് നടെപടെനികേളടക്കതനിടര
സലാംസ്ഥമാന സര്ക്കമാര് അതനിശക്തമമായ നനിലപമാടുകേളമമായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിടനയുലാം
എലാം.പനി.  മമാടരയുലാം സമസ്പീപനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  കകേരളടത്ത ബമാധനിക്കുന്ന ഗഗൗരവമമാടയമാരു
വനിഷയമമായതുടകേമാണച്ച്  ഒരു  ടപമാതു  അഭനിപമായവുലാം  കയമാജനിപ്പുലാം  ഇക്കമാരദത്തനില്
ഉണമാകേണടമന്ന  അകദ്ദേഹത്തനിടന  അഭനിപമായടത്ത  സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്
ശരനിവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്. 

(3) കേര്ഷകേ ടപന്ഷന് വനിതരണലാം

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച്ച്:  സര്,  ഇന്നടല  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനിയുടടെ
നനനിപകമയത്തനിനുള്ള  മറുപടെനിയനില്  കകേരളത്തനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ടചയ്യമാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേമാരദങ്ങടളക്കുറനിച്ചുള്ള  പസമാവന  വളടര  സസമാഗതമാര്ഹമമായനിട്ടമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  കതമാന്നനിയതച്ച്.  കേര്ഷകേടര മമാത്രമല,  വരുന്ന തലമുറടയ കൂടെനി  കേമാര്ഷനികേ
കമഖേലയനില്  ആഭനിമുഖേദമുള്ളവരമാക്കനി  മമാറമാനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നമാണച്ച്
അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതച്ച്. കൃഷനിക്കമാടര ഇത്രമമാത്രലാം കസ്നേഹനിക്കുടന്നമാരു കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
കകേരളത്തനില്  അടുത്ത കേമാലടത്തമാനലാം ഉണമായനിട്ടനില എന്നമാണച്ച് എടന അഭനിപമായലാം.
ടമത്രമാന് കേമായലനില്  കൃഷനിയനിറക്കനിയതച്ച് ടകേമായ്യമാന് 11-ാം തസ്പീയതനി മനനി കപമാകുകേ
യമാടണന്നറനിഞ്ഞതനില്  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  എന്നമാല്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  കേര്ഷകേകരമാടെച്ച്
കസ്നേഹമുകണമാ; കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ടപന്ഷന് ടകേമാടുത്തനിട്ടച്ച് പതനിമൂന്നച്ച് മമാസമമായനി. ബമാക്കനി
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എലമാവരുടടെയുലാം  ടപന്ഷന്  ടകേമാടുക്കമാടമങനില്  എന്തുടകേമാണമാണച്ച്  കേര്ഷകേരുടടെ
ടപന്ഷന് മമാത്രലാം ടകേമാടുക്കമാത്തതച്ച്? മുഖേദമനനിയുലാം കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുലാം ഇത്രമമാത്രലാം
ആത്മമാര്ത്ഥത കേര്ഷകേകരമാടെച്ച് പുലര്തനടവന്നച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്, 600  രൂപയമായനിരുന്ന
ടപന്ഷന്  തുകേ  1,000  രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതച്ച്  ടകേമാടുക്കമാത്തതനില്  എന്തച്ച്
നദമായമമാണുള്ളതച്ച്?  ഇകപ്പെമാഴുള്ള  സര്ക്കമാര്  മമാത്രമല  വരുന്ന  സര്ക്കമാരുലാം  കപമായ
സര്ക്കമാരുടമലമാലാം  സലാംഘടെനിത  വനിഭമാഗങ്ങളടടെ  നസ്പീരമാളനിപ്പെനിടുത്തത്തനിലമര്ന്നച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.
ഉത്തരവമാദടപ്പെട്ട  രമാഷസ്പീയ പസ്ഥമാനങ്ങള സലാംഘടെനിത വനിഭമാഗങ്ങടള  സലാംതൃപ്തനിടപ്പെടുത്തമാന്
തമാല്പ്പെരദമുള്ളവരമാണച്ച്. എന്തനിനമാണച്ച് ഇതച്ച് ടകേമാടുക്കമാടത മമാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്? ടപന്ഷന്
ടകേമാടുക്കണടമങനില്   കേര്ഷകേന്  പതടകേമാലലാം  കേമാര്ഷനികേവൃത്തനി  ടചയ്തുടവനള്ള
സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്  വനികലജച്ച്  ഓഫസ്പീസര്  ടകേമാടുക്കണടമന്നച്ച്  പറയുന.  ഇവനിടടെ  ഏടതങനിലുലാം
വനികലജച്ച്  ഓഫസ്പീസര്കക്കമാ,  വനികലജച്ച്  അസനിസ്റ്റേനനികനമാ  ടപന്ഷന് വമാങ്ങമാന്  പതവര്ഷലാം
എവനിടടെടയങനിലുലാം  കജമാലനി ടചയ്തതനിടന സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച് ടകേമാടുക്കകണമാ; ഏടതങനിലുലാം
ഒരു  ഉകദദമാഗസ്ഥന്  പതടകേമാലലാം  ഇന്ന  ഓഫസ്പീസനില്  കജമാലനി  ടചയ്തമാല്  മമാത്രകമ
ടപന്ഷന്  ടകേമാടുക്കുകേയുള്ളുടവന്നച്ച്  നനിയമടമമാനലാം  ഇലകലമാ;  എന്തുടകേമാണമാണച്ച്
കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  മമാത്രലാം  ഇഗൗ  നനിയമലാം  ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്?  രണച്ച്  ടഹക്ടര്  ഭൂമനിയുലാം,
60  വയസ്സുമമാടണങനില്  എലമാവര്ക്കുലാം ടപന്ഷന് എന്നച്ച് പറഞ്ഞു.  അങ്ങടനയമാടണങനില്
രണച്ച്  ടഹക്ടര് ഭൂമനിയുകണമാടയന്നച്ച്  പരനികശമാധനിചമാല് കപമാകര?   ബുദ്ധനിമുട്ടനി  കൂടുതല്
വരുമമാനമുണമാക്കനിയമാല്,  അവനച്ച്  ടപന്ഷനനിടലന്നച്ച്  പറകയണ  കേമാരദടമന്തമാണച്ച്?
ഉകദദമാഗസ്ഥരമാടണങനില് മനിനനിമലാം പതനിനമായനിരലാം രൂപ ടപന്ഷന് ലഭനിക്കുലാം. കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ആയനിരലാം  രൂപ ടകേമാടുത്തനിട്ടച്ച്  അതനിനച്ച്  ഇങ്ങടന  നനിയനണലാം  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്
മരദമാദയമാകണമാ? ബഹുമമാനടപ്പെട്ട വനി. എസച്ച്. സുനനില് കുമമാര് കേര്ഷകേടര കസ്നേഹനിക്കുന്ന
ആളമാടണനള്ള കേമാരദലാം എനനിക്കറനിയമാലാം.  നനിര്ബനമമായുലാം ഇഗൗ നനിയമങ്ങള മമാറനി
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആയനിരലാം  രൂപ ടപന്ഷന് ഉടെന് ടകേമാടുക്കണലാം.  ഇകപ്പെമാള പതനിമൂന്നച്ച്
മമാസടത്ത കുടെനിശനികേയുണച്ച്. അതച്ച് ഒരുകേമാരണവശമാലുലാം അലാംഗസ്പീകേരനിക്കമാന് പറന്നതല.
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ടപന്ഷന്  ടകേമാടുക്കമാനുള്ള  നടെപടെനി  ഉടെന്  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച്
ആവശദടപ്പെടുകേയമാണച്ച്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമമാര്  ):  സര്,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേമാരദങ്ങള  ശരനിയമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹത്തനിടന  കേര്ഷകേ  കസ്നേഹടത്ത
ഞമാന് പകതദകേലാം  സസമാഗതലാം ടചയ്യുകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേമാലത്തച്ച്
രണച്ച്  ടഹക്ടര് കൃഷനി  ഭൂമനിയുള്ള   60  വയസച്ച്  തനികേഞ്ഞ  എലമാവര്ക്കുലാം  ടപന്ഷന്
ടകേമാടുക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു. അതനിനച്ച് പകതദകേനിചച്ച് മമാനദണടമമാനലാം ഉണമായനിരുന്നനില.
എന്നമാല് അന്നച്ച് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയതച്ച്  113  കകേമാടെനി രൂപ മമാത്രമമാണച്ച്.  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനച്ച് അധനികേമാരത്തനില് വന്നകപ്പെമാള മറച്ച് ടപന്ഷന് കുടെനിശനികേകേള ടകേമാടുത
തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് കൃഷനി വകുപ്പെച്ച്  113  കകേമാടെനി രൂപയുലാം ടപന്ഷന് ഇനത്തനില് നല്കേനി.
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മമാത്രമല,  എലമാ  ടപന്ഷനുലാം  ആയനിരലാം  രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെമാള  കേര്ഷകേ
ടപന്ഷനുലാം ആയനിരലാം  രൂപയമാക്കനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുലാം അഡസ്പീഷണല്
ആതടടറകസഷന് വഴനി ജൂണ് മമാസടത്ത ടപന്ഷന് ആയനിരലാം രൂപ ടകേമാടുക്കുകേയുലാം
ടചയ്തു. ഞമാന് ഇതുസലാംബനനിച മറച്ച് വനിശദമാലാംശങ്ങള പറയമാലാം.  കേമാര്ഷനികകേമാല്പമാദനലാം
ടമചടപ്പെടുതന്നകതമാടടെമാപ്പെലാം കേര്ഷകേ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതന്നതനിടന ഭമാഗമമായനി  60
വയസച്ച് തനികേഞ്ഞ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആശസമാസമമായനി 'കേനിസമാന് അഭനിമമാന്' എന്ന കപരനില്
ടപന്ഷന് പദ്ധതനിക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിരുന.
ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞതച്ച്  10  വര്ഷടമങനിലുലാം  കൃഷനി  മുഖേദ  ഉപജസ്പീവന  മമാര്ഗ്ഗമമായനി
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള 60 വയസച്ച് തനികേഞ്ഞ ടനല് കേര്ഷകേര്ക്കമാണച്ച് കേര്ഷകേ ടപന്ഷന്
നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  പസ്തുത  പദ്ധതനി
പുനരവകലമാകേനലാം ടചയ്തച്ച് രണച്ച് ടഹക്ടര് വടര കൃഷനി ഭൂമനിയുള്ള 60 വയസച്ച് തനികേഞ്ഞ
എലമാ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ടപന്ഷന് നല്കേമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാര് 2015
ആഗസ്റ്റേച്ച് മമാസലാം മുതല് നല്കേമാനുണമായനിരുന്ന കുടെനിശനികേയനില്  115.81  കകേമാടെനി  രൂപ
ഇഗൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തനില്  വന്ന  ഉടെന്തടന്ന  നല്കേനി.  എലമാ  സമാമൂഹദ
സുരക്ഷമാ ടപന്ഷനുകേളലാം പതനിമമാസ തുകേ ആയനിരലാം രൂപയമാക്കമാന് ഇഗൗ സര്ക്കമാര്
തസ്പീരുമമാനനിചതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  1-6-2016  മുതല്  കേര്ഷകേ  ടപന്ഷനുലാം
600  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  1000  രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  നനിരക്കനില്
2016  ജൂണ് മമാസടത്ത കേര്ഷകേ ടപന്ഷന്  35.6  കകേമാടെനി രൂപ ഇഗൗ ഗവണ്ടമനച്ച്
നല്കുകേയുലാം ടചയ്തു. ഇഗൗ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മുന്സര്ക്കമാര്
നല്കേമാനുണമായനിരുന്ന കുടെനിശനികേയുളടപ്പെടടെ  151.41  കകേമാടെനി   രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ടപന്ഷന്  മമാനദണലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ലനിസ്റ്റേച്ച്  തയ്യമാറമാക്കുന്നതനില്  ധമാരമാളലാം
അപമാകേതകേളള്ളതമായുലാം  നനിരവധനി  അനര്ഹരമായ  ആളകേള  ടപന്ഷന്  വമാങ്ങുന്നതമായുലാം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടതനിടനതടെര്ന്നച്ച്  ധനവകുപ്പെനിടന  നനിര്കദ്ദേശമാനുസരണലാം  വനിശദമമായ
പരനികശമാധന  നടെത്തനിയനിരുന.  കേര്ഷകേ  ടപന്ഷന്  ലഭനിച്ചുടകേമാണനിരുന്ന  ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം അനര്ഹടര ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനുലാം മമാനദണലാം പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടെപടെനി
നടെനവരുന്ന കേമാലയളവനില് ധനകേമാരദവകുപ്പെച്ച് ടപന്ഷന് അനുവദനിക്കമാത്തതനിനമാല്
ടപന്ഷന് നല്കേമാന് കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  എന്നമാല് കേര്ഷകേ ടപന്ഷന് നല്കുന്ന
ഗുണകഭമാക്തമാക്കളടടെ ലനിസ്റ്റേച്ച്  22-2-2017-ല് ധനകേമാരദവകുപ്പെച്ച് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച്
ടസക്രട്ടറനിയുടടെ അദ്ധദക്ഷതയനില് കചര്ന്ന കയമാഗത്തനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം
ടചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു. 1-3-2017-ല് കൂടെനിയ മനനിസഭമാ കയമാഗത്തനില് കേര്ഷകേ ടപന്ഷന്
നല്കുന്നതനിനുള്ള മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള കഭദഗതനി വരുത്തനി ഉത്തരവമായനിട്ടുണച്ച്. 2017
മമാര്ചച്ച് മമാസത്തനില്ത്തടന്ന അര്ഹരമായ എലമാ അകപക്ഷകേരുടടെയുലാം അന്തനിമ ലനിസ്റ്റേച്ച്
തയ്യമാറമാക്കനി  ടപന്ഷന്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അര്ഹരമായ എലമാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കുടെനിശനികേയനിലമാടത  മമാര്ചച്ച്  മമാസത്തനില്ത്തടന്ന
ടപന്ഷന് നല്കേമാനുള്ള എലമാ നടെപടെനികേളലാം സസസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.                   
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(4) അട്ടപ്പെമാടെനിയനിടല ശനിശു മരണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  അട്ടപ്പെമാടെനിയനിടല  ആദനിവമാസനി  സമൂഹത്തനില്
ശനിശു  മരണങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരദലാം  സഭയുടടെയുലാം
ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം ശദ്ധയനില് ടകേമാണ്ടുവരമാനമാണച്ച് ഇഗൗ സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.
രണച്ച് ദനിവസലാം മുമ്പച്ച്, 27-2-2017-ല് അട്ടപ്പെമാടെനിയനിടല പട്ടനിമമാളലാം ആദനിവമാസനി ഉഗൗരനില്
രമാജമാമണനി-ടവള്ളനിങനിരനി ദമ്പതനികേളടടെ നമാലച്ച് മമാസലാം പമായമമായ രമാഹുല് എന്ന കുട്ടനി
കേടുത്ത  വനിളര്ചമൂലലാം  മരണടപ്പെടുകേയുണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  മമാസവുലാം  അട്ടപ്പെമാടെനിയനില്
ഇതുകപമാടലമാരു ശനിശു മരണലാം റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ടചയ്തനിരുന. അതനിനുടതമാട്ടുമുമള്ള മമാസങ്ങളനിലുലാം
അവനിടടെ  ശനിശു മരണങ്ങളണമായനിട്ടുണച്ച്.  ശനിശുമരണങ്ങള ആവര്ത്തനിചച്ച്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
ടചയ്യുന്ന  സമാഹചരദത്തനില് അട്ടപ്പെമാടെനിയനിടല ആകരമാഗദലാം,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗലാം,  സമാമൂഹദനസ്പീതനി
എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള ശക്തമമായ നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച് പകതദകേമമായനി ഇഗൗ
സനര്ഭത്തനില് പറയുകേയമാണച്ച്.  കേണക്കുകേള പകേമാരലാം  2007  മുതല് അട്ടപ്പെമാടെനിയനില്
ശനിശു മരണങ്ങള റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ടചയ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  അട്ടപ്പെമാടെനിയനില് ശനിശു മരണനനിരക്കച്ച്
ഏറവുലാം  ഗുരുതരമമായ  2013-14  വര്ഷത്തനില്  അന്നടത്ത  സലാംസ്ഥമാന-കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരുകേളടടെ ഇടെടപടെല്മൂലലാം ഹ്രസസകേമാല ദസ്പീര്ഘകേമാല നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചു.
പധമാനമമായുലാം ആകരമാഗദലാം,  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗലാം,  സമാമൂഹദ നസ്പീതനി എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള
ഏകകേമാപനിപ്പെനിചച്ച്  നടെത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  ശനിശുമരണലാം  ഗണദമമായനി  കുറച്ചു
ടകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിച്ചു.  2015-16-ല്  അട്ടപ്പെമാടെനിയനില്  ഒരു ശനിശു  മരണലാംകപമാലുലാം
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ടചയ്യടപ്പെടെമാത്ത മമാസങ്ങളമുണച്ച്.  എന്നമാല് ഇകപ്പെമാള വസ്പീണ്ടുലാം കേമാരദങ്ങള
അവതമാളത്തനികലക്കച്ച് കപമായ്ടക്കമാണനിരനിക്കുന എന്ന ചനില സൂചനകേള വരനികേയമാണച്ച്.
ഇവനിടടെ  പല  പദ്ധതനികേളലാം  നനിലയ്ക്കുകേയുലാം  പണത്തനിടന  അഭമാവമുടണന്നച്ച്  പരമാതനി
പറയുകേയുലാം  ടചയ്യുന്ന  സമാഹചരദമുണച്ച്.  അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന  ഉകദദമാഗസ്ഥമമാരുടടെ
ഭമാഗതനനിന്നച്ച്  വസ്പീഴ്ചകേളണമാകുനണച്ച്.  അതനിടനതനിടര  അതനിശക്തമമായ  നടെപടെനിയുണമാകേണലാം.
ഇകപ്പെമാള  മരണടപ്പെട്ട  കുട്ടനി  പസവകത്തമാടടെ  മരണടപ്പെടുകേകയമാ  ചമാപനിള്ളയമായനി
ജനനിക്കുകേകയമാ ടചയ്തതല. ജനനിചച്ച് 4 മമാസലാം ജസ്പീവനിചതനിനുകശഷമമാണച്ച് മരനിചതച്ച്.  ഇഗൗ
കുട്ടനിടയ  ഗുരുതരമാവസ്ഥയനില്  ആശുപത്രനിയനില്  ടകേമാണ്ടുകപമായകപ്പെമാള  കുട്ടനിയുടടെ
രക്തത്തനിടല ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന അളവച്ച്  1.3 mg/ml  ആയനിരുന.  ഇതച്ച് കേടണത്തനി
പരനിചരനിക്കുന്നതനില്  വസ്പീഴ്ചയുണമായനി  എന്നതച്ച്  വദക്തമമാണച്ച്.  4  മമാസലാം  പമായമമായ
കുട്ടനിയനില്  ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന  അളവച്ച്  14  mg/ml  ആണച്ച്  വകരണതച്ച്.  അതച്ച്
1.3 mg/ml  ആയനിട്ടുലാം ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് കേടണത്തമാന് സമാധനിചനില എന്നതച്ച് വലനിയ
വസ്പീഴ്ചയമാണച്ച്.  ഗര്ഭനിണനിയമായനി  ഒരു  ആദനിവമാസനി  യുവതനി  പസവനിക്കുന്നതനിനനിടെയനില്
ആനുപമാതനികേമമായനി മൂന്നച്ച് സര്ക്കമാര് ജസ്പീവനക്കമാരുടടെ കസവനലാം അവര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കമാന്
ഇകപ്പെമാള സലാംവനിധമാനമുണച്ച്.  ടഹല്ത്തച്ച് അനനികമറര്മമാര്,  എസച്ച്.റനി.  ടപമാകമമാട്ടര്മമാര്,
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മറച്ച്  ആകരമാഗദ പവര്ത്തകേര് എന്നനിങ്ങടന എഴുനൂകറമാളലാം ജസ്പീവനക്കമാടര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഒകര  കേമാലയളവനില് നൂറനി  അന്പകതമാളലാം  ആദനിവമാസനി  സസ്പീകേളമാണച്ച്  ഗര്ഭനിണനികേളമാ
കുന്നടതങനില്കപ്പെമാലുലാം  ഒരു  യുവതനിക്കച്ച്  3  ജസ്പീവനക്കമാരുടടെ  കസവനലാം  ലഭനിക്കുലാം.
3  ജസ്പീവനക്കമാരുടടെ കസവനലാം ലഭദമമാകകേണ സമാഹചരദത്തനിലമാണച്ച്  4  മമാസലാം പമായമമായ
കുട്ടനിയുടടെ  ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന  അളവച്ച്  1.3  mg/ml-കലക്കച്ച്  എത്തനിയനിട്ടുലാം  ആരുലാം
അറനിയമാതനിരുന്നതച്ച്.  ആശുപത്രനിയനില്  ടകേമാണ്ടുകപമായകപ്പെമാള  ഗുരുതരമാവസ്ഥയനിലമാ
യനിരുന്നതനിനമാല് രക്ഷനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  ഇതുകപമാലുള്ള സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനി
ക്കടപ്പെടുന.  കേഴനിഞ്ഞ  മമാസലാം  കുട്ടനി  മരണടപ്പെട്ടതച്ച്  മുലപ്പെമാല് ടതമാണയനില്  കുടുങ്ങനി
യമാടണന്നമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ  ഭമാഗതനനിന്നച്ച്  വസ്പീഴ്ചയുണമാകുന.
ആവശദത്തനിനുള്ള  കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷനുണമാകുന്നനില.  ഇഗൗ  സമാഹചരദത്തനില്  ഇതനിടല
പമാളനിചകേളലാം ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ ടകേടുകേമാരദസ്ഥതയുലാം തടെയമാന് അതനിശക്തമമായ ഇടെടപടെല്
വകുപ്പുമനനിയുടടെ ഭമാഗതനനിനണമാകേണലാം, അതനിനമാവശദമമായ നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.
ഇനനിയുലാം ശനിശുമരണങ്ങള റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ടചയ്യടപ്പെടുന്ന സമാഹചരദലാം അട്ടപ്പെമാടെനിയനിലുണമാകേരുതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലത്തച്ച്  അട്ടപ്പെമാടെനിയനില്  ശനിശുമരണങ്ങള  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ടചയ്യമാത്ത
മമാസങ്ങളണമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനിയുലാം അങ്ങടന കവണടമന്നച്ച് വനിചമാരനിചമാല് സമാധനിക്കുലാം.
ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ  അലലാംഭമാവലാം  കൃതദമമായനി  തടെയുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കമാര് മുകന്നമാട്ടുവരണടമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനുള്ളതച്ച്. 

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  മണ്ണമാര്ക്കമാടെച്ച്
നനികയമാജകേ മണലത്തനിടല അട്ടപ്പെമാടെനി പട്ടനിമമാളലാം ഉഗൗരനിടല രമാജമാമണനി-ടവള്ളങനിരനി
ദമ്പതനികേളടടെ നമാലുമമാസലാം പമായമമായ കുട്ടനി  27-2-2017-നച്ച്  മരണടപ്പെട്ടു.  27-ാംതസ്പീയതനി
രമാവനിടല കുട്ടനി പമാല് കുടെനിക്കമാടത  നനിര്ത്തമാടത കേരയുകേയുലാം പനനി അനുഭവടപ്പെടുകേയുലാം
ടചയ്തകപ്പെമാള കകേമാട്ടത്തറ കടബല് ടസഷദമാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില് ടകേമാണ്ടുവന.
അകപ്പെമാകഴയ്ക്കുലാം  കുട്ടനി  gasping stage  ആവുകേയുലാം തുടെര്ന്നച്ച്  മരണടപ്പെടുകേയുലാം ടചയ്തു.
കുട്ടനിയുടടെ   രക്തലാം  പരനികശമാധനയച്ച്  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇഗൗ  കുട്ടനിടയ  അതനിടന  അമ്മേ
രമാജമാമണനി  പസവനിചതച്ച്  8-ാം  മമാസത്തനിലമായനിരുന;  അടതമാരു  പനി-ടമചസര്
ടഡലനിവറനിയമായനിരുന.  പസവസമയത്തച്ച്  1.8  കേനികലമാഗ്രമാലാം  തൂക്കമമാണച്ച്  കുട്ടനിക്കുണമായനിരുന്നതച്ച്.
കുട്ടനിടയയുലാം  അമ്മേടയയുലാം  ആകരമാഗദ  പവര്ത്തകേര് പലതവണ  സനര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്.
ടഫബ്രുവരനി  14-ാം  തസ്പീയതനി   കഡമാക്ടറുലാം  സലാംഘവുലാം  ഉഗൗരനില്  കപമായനി  കുട്ടനിടയ
പരനികശമാധനിചച്ച് പതനികരമാധ കുത്തനിവയലാം നല്കേനി. 22-ാം തസ്പീയതനി കുഞ്ഞനിടന തൂക്കലാം
3 കേനികലമാഗ്രമാമമായനി വര്ദ്ധനിച്ചു. കവദദസഹമായലാം ഇലമാത്തതനിടനകയമാ കപമാഷകേമാഹമാര
കുറവനിടനകയമാ  ഭമാഗമമായനിട്ടല  കുട്ടനിയുടടെ  മരണലാം  സലാംഭവനിചതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
അട്ടപ്പെമാടെനി  കമഖേലയനില്  ആകരമാഗദവകുപ്പെച്ച്  ഏറവുലാം  ഫലപദമമായ  ഇടെടപടെലമാണച്ച്
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നടെത്തനിയതച്ച്. 33  സ്കൂളകേളനിലമായനി  8200  ആദനിവമാസനി കുട്ടനികേടള രക്ത പരനികശമാധന
ഉളടപ്പെടടെ സമഗ്ര പരനികശമാധനയച്ച് വനികധയമമാക്കനി.  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനച്ച് അധനികേമാരത്തനില്
വന്നച്ച്  ഏഴമാമടത്ത  ദനിവസലാം,  ഞമാനുലാം  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.-യുലാം  അതനില്
പടങടുത്തനിരുന. അവനിടടെ എലാം.എല്.എ.  സമാരഥനിയമായനിട്ടുള്ള ഒരു ജനകേസ്പീയ സമനിതനിയുമുണച്ച്.
അകദ്ദേഹത്തനിടന  കമല്കനമാട്ടത്തനിലമാണച്ച്  എലമാകേമാരദങ്ങളലാം  നടെക്കുന്നതച്ച്.  അകദ്ദേഹലാം
ആവശദടപ്പെട്ടതനുസരനിചമാണച്ച്  പരനികശമാധന  നടെത്തനിയതച്ച്.  ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന   അളവച്ച്
കുറഞ്ഞുവരുന്ന  കുട്ടനികേളക്കച്ച് പകതദകേ പരനിഗണന ആവശദമമാടണന്നച്ച് അന്നച്ച് ഞമാന്
പത്രക്കമാകരമാടെച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.  പരനികശമാധനയനില്,  550  കുട്ടനികേളക്കച്ച്  രക്തത്തനില്
ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന അളവച്ച്  10  മനിലനിഗ്രമാമനില് തമാടഴയമാടണന്നച്ച് കേടണത്തനി.  സമാധമാരണ
അളവച്ച്  12  മനിലനിഗ്രമാമമാണച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  നല ഇടെടപടെലുണമായമാല്  10  മനിലനിഗ്രമാലാം
എനള്ളതച്ച്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിയുലാം.  53  കപര്ക്കച്ച്  ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന  അളവച്ച്
7 മനിലനിഗ്രമാമനില് തമാടഴയമാണച്ച്. അതുലാം പരനിഹരനിക്കമാവുന്നതമാണച്ച്. എന്നമാല് 5 കപര്ക്കച്ച്
ഹസ്പീകമമാകഗമാബനിടന അളവച്ച് 5 മനിലനിഗ്രമാമനില് കുറവമാണച്ച്.  ഇതച്ച് മനസനിലമാക്കനിയതനിടന
ഭമാഗമമായനി  ആ കുട്ടനികേളക്കച്ച്  രക്തലാം നല്കുകേയുലാം മറച്ച്  കുട്ടനികേളക്കച്ച്  അയണ്  ആനച്ച്
കഫമാളനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച് ഗുളനികേ ടകേമാടുക്കുകേയുലാം ടചയ്തു.  ഇഗൗ കുട്ടനികേടള പകതദകേമമായനി
നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.  1500  കുട്ടനികേടള  ഇനനിയുലാം  പരനികശമാധനയച്ച്  വനികധയമമാക്കമാനുണച്ച്.
അതനിനുള്ള  നടെപടെനിയുലാം  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  6  മമാസലാംടകേമാണമാണച്ച്  8200  കുട്ടനികേടള
സമഗ്ര  പരനികശമാധനയച്ച് വനികധയമമാക്കനിയതച്ച്.  നവജമാത ശനിശുക്കളക്കച്ച് എടന്തങനിലുലാം
അപകേടെമുണമായമാല്  അവര്ക്കച്ച്  പകതദകേ  പരനിചരണലാം  കടബല്  കഹമാസനിറലനില്
നടെതന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധമാനമുണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നമ്യൂടസ്പീഷദന്  റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന്
ടസനര്  സജസ്പീവമമാണച്ച്.  53  ഊരുകേളനില്  കേമ്മേമ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്  ഉണമായനിരുന്നതച്ച്
ഇകപ്പെമാള  157  ആയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനമായനി  സമാധമാരണ  സമാമൂഹദനസ്പീതനി
വകുപ്പെമാണച്ച് പണലാം അനുവദനിക്കുന്നടതങനിലുലാം  അതച്ച്  മതനിയമാകേനില എനള്ളതുടകേമാണച്ച്
3.5 കകേമാടെനി രൂപ  കടബല് വകുപ്പെച്ച് പതദകേനിചച്ച് ടകേമാടുത.  സമാമൂഹദനസ്പീതനി  വകുപ്പെച്ച്
മുകഖേന നടെപ്പെമാക്കനി വരുന്ന കപമാഷകേമാഹമാര വനിതരണ പദ്ധതനി സമയബനനിതമമായനി
നടെക്കുകേയമാണച്ച്,  പരനികശമാധനകേളലാം നടെതനണച്ച്.  കേഗൗമമാര പമായക്കമാരമായ ടപണ്കുട്ടനികേളക്കച്ച്
ഭക്ഷണ സമാധനങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്യുന്ന 'സഫല' പദ്ധതനിയുലാം സജസ്പീവമമാണച്ച്. ആകരമാഗദ
വകുപ്പെച്ച് മുകഖേന നടെതന്ന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളണച്ച്. കപമാഷകേമാഹമാരക്കുറവുള്ള കുട്ടനികേളക്കച്ച്
നമ്യൂടസ്പീഷദന് റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന് ടസനര്,  പസ്പീ സ്കൂള കുട്ടനികേളക്കച്ച് നമ്യൂടനിമനികച്ച് വനിതരണലാം,
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമമാര്ക്കുലാം ജനനനി ജനരക്ഷമാ പദ്ധതനി,  ആറുമമാസലാം
വടര മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമമാകരയുലാം കപമാഷകേമാഹമാരക്കുറവുലാം ഭമാരക്കുറവുമുള്ള കുട്ടനികേകളയുലാം
അവരുടടെ ഉഗൗരുകേളനില് കപമായനി നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന പകതദകേ ടെമാസച്ച് കഫമാഴച്ച് തുടെങ്ങനിയവയമാണച്ച്
വനിവനിധ പദ്ധതനികേള. ഭമാരക്കുറവുള്ള കുട്ടനികേളക്കച്ച്  തസ്പീവ്ര  പരനിചരണ ഇന്കുകബറര്
സലാംവനിധമാനലാം കകേമാട്ടത്തറ കടബല് ടസഷദമാലനിറനി ആശുപത്രനിയനില് ഏര്ടപ്പെടുത്തനി.
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5  ടമമാകബല് ടമഡനിക്കല് യൂണനിറകേള ഇകപ്പെമാള പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിടനടയമാടക്ക
ഭമാഗമമായനി ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച് കസ്റ്റേറച്ച് ശരമാശരനിടയക്കമാള കുറച്ചുടകേമാണ്ടുവരമാന് സമാധനിച്ചു.
കദശസ്പീയമാടെനിസ്ഥമാനത്തനില് 1000 പസവലാം നടെക്കുകമ്പമാള 46 ശനിശുമരണലാം നടെക്കുനടണന്നച്ച്
ഞമാന് മുമലാം സൂചനിപ്പെനിട്ടുളളതമാണച്ച്. കകേരള സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച് അതച്ച്  16-ഉലാം അട്ടപ്പെമാടെനിയനില്
കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം 7-ഉലാം ആണച്ച്.  ഇവനിടടെ സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല  ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച്
2012-ല്  16 -ഉലാം 2013-ല്  31-ഉലാം 2014-ല്  15-ഉലാം 2015-ല്  14-ഉലാം 2016-ല്  7-ഉലാം
ആണച്ച്. 2015-ല് ശനിശുമരണലാം നടെന്നനിട്ടനിടലന്നച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതച്ച്
എവനിടടെ നനിനള്ള കേണക്കനുസരനിചമാടണന്നറനിയനില. കേഴനിഞ്ഞ  തവണ ഞമാന് ഇകത
വനിഷയലാം  അടെനിയന്തരപകമയമമായനി  ടകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാഴുലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  കേമാരദമമാണച്ച്.
ഇഗൗ വനിഷയത്തനില് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടമമ്പറുടടെ  ഇടെടപടെലുണമായനിട്ടുണച്ച്.  ശനിശുമരണ
നനിരക്കച്ച്  നന്നമായനി  കുറച്ചുടകേമാണ്ടുവരമാന് സമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിരവധനി   ഫ്ലകച്ച്  കബമാര്ഡുകേള
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗടത്ത പുകേഴനിടക്കമാണച്ച്  അട്ടപ്പെമാടെനി  കമഖേലയനില് സമാര്വത്രനികേമമായനി
കേമാണമാന് സമാധനിക്കുലാം. അടതലമാലാം ഇതനിടന ഭമാഗമമായനി വചതമാണച്ച്. രമാഷസ്പീയലാം പറയുന്നതല,
ഒഗൗകദദമാഗനികേമമായ കേണക്കമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.   ഇനനിയുലാം ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച്
കുറച്ചുടകേമാണ്ടുവരമാന്  നമുക്കച്ച്  സമാധനിക്കുലാം.  പകക്ഷ  സലാംസ്ഥമാന  ശരമാശരനിടയക്കമാളലാം
കുറച്ചുടകേമാണ്ടുവരമാന് സമാധനിച്ചുടവനള്ളതച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥദമമാണച്ച്. തമാങളടടെ കേണക്കുപകേമാരലാം
7 കുട്ടനികേളമാണച്ച് മരണടപ്പെട്ടടതന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. അതനില് രണച്ച് കുട്ടനികേള അഡല്റലാം
അഞ്ചു  കുട്ടനികേള  ടചറുപമായത്തനിലുള്ളവരുമമാണച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ടമമ്പര്
അവനിടടെ ജനകേസ്പീയ കേമ്മേനിറനി അടെനിയന്തരമമായനി വനിളനിക്കുകേ,  എടന്തങനിലുലാം പശ്നമുടണങനില്,
അതച്ച്  ഗവണ്ടമനനിനച്ച്  സമാധനിക്കുന്നതമാടണങനില്  പരനിപൂര്ണ്ണമമായനി  ടചയ്തുതരുലാം.
ഇതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  തമാങളടടെ  കനതൃതസത്തനില് ഒരു ജനകേസ്പീയ സമനിതനി  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനച്ച് രൂപസ്പീകേരനിചതച്ച്.  അതനിടന പവര്ത്തനലാം ഫലപദമമായനി നടെക്കുനകണമാ
എനള്ളതുലാംകൂടെനി  പരനികശമാധനിക്കണലാം.  ആദനിവമാസനികേളക്കച്ച്  എന്തു  കുറവുണമായമാലുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശക്തമമായ നനിലപമാടെച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കുലാം. 

(5) ഭൂമനി തനിരനിടകേ നല്കേല് 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര്, വയനമാടെച്ച് ജനിലമാ കേളക്ടകററനിനച്ച് മുമ്പനില് കേഴനിഞ്ഞ
561 ദനിവസമമായനി ഒരു കുടുലാംബലാം സതദമാഗ്രഹലാം ഇരനിക്കുകേയമാണച്ച്. കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല്
കജമാര്ജ്ജനിടന കുടുലാംബത്തനിടല മരുമകേനുലാം ഭമാരദയുലാം രണ്ടു കുട്ടനികേളമമാണച്ച് സതദമാഗ്രഹലാം
ഇരനിക്കുന്നതച്ച്.  കുട്ടനികേള  സ്കൂളനില്  കപമാകുന്നനില.  സര്ക്കമാര്  നടെത്തനിയ  എലമാ
അകനസഷണത്തനിലുലാം  ഇഗൗ  കുടുലാംബത്തനികനതമാണച്ച്  ഭൂമനിടയന്നച്ച്  കേടണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
2006-ല് സഖേമാവച്ച് വനി.എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനടന കനതൃതസത്തനിലുള്ള കേദമാബനിനറച്ച് കയമാഗലാം
കചര്ന്നച്ച് ആ ഭൂമനി അവര്ക്കച്ച് തനിരനിചച്ച് നല്കേനിയതമായനിരുന. കഫമാറസ്റ്റുകേമാടര സഹമായനിക്കുന്ന
കലമാബനി, വണ് എര്ത്തച്ച് വണ് കലഫച്ച് എന്ന സലാംഘടെന കഹകക്കമാടെതനിയനില്നനിനലാം
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കസ്റ്റേ വമാങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമായനിരുന. അതനിനുകശഷലാം വനിജനിലന്സച്ച് അകനസഷണത്തനില്
ഇഗൗ ഭൂമനി പൂര്ണ്ണമമായുലാം കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല് കുടുലാംബത്തനികനതമാടണന്നച്ച് കേടണതകേയുലാം
അതനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് കുറക്കമാര്ടക്കതനിടര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച്
അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച്ച്  ടസക്രട്ടറനി  ഞങ്ങളക്കച്ച്  കേത്തച്ച്   നല്കുകേയുലാം  ടചയ്തതമാണച്ച്.
ഏറവുലാം ഒടുവനില് 5 -9-2016-നച്ച് ചസ്പീഫച്ച് ടസക്രട്ടറനിയുടടെ അദ്ധദക്ഷതയനില് കയമാഗലാം കചര്ന്നച്ച്
ഇഗൗ ഭൂമനിടയക്കുറനിചച്ച് വസ്പീണ്ടുലാം പരനികശമാധനിക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുലാം വയനമാടെച്ച് ജനിലമാ
കേളക്ടര് തയ്യമാറമാക്കനിയ റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് ഭൂമനി  പൂര്ണ്ണമമായുലാം അകദ്ദേഹത്തനികനതമാടണന്നച്ച്
കരഖേമാമൂലലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇഗൗ  വനിവരങ്ങള  യഥമാസമയലാം
കഹകക്കമാടെതനിടയ അറനിയനിക്കമാത്തതുടകേമാണമാണച്ച് കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല് കുടുലാംബത്തനി
ടനതനിരമായുള്ള വനിധനി വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്. വനിജനിലന്സച്ച് അകനസഷണത്തനിലുലാം കേളക്ടര് തലത്തനില്
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള അകനസഷണത്തനിലുലാം കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല് കുടുലാംബത്തനികനതമാണച്ച് ഭൂമനിടയന്നച്ച്
കേടണത്തനിയ  സ്ഥനിതനിക്കച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ആ  ഭൂമനി  തനിരനിചച്ച്  ടകേമാടുകക്കണതമാണച്ച്.
ടജയനിലാംസച്ച്  കേടുത്ത മമാനസനികേ  സലാംഘര്ഷത്തനിലമാണച്ച്.  എടന്തങനിലുലാം  സലാംഭവനിചമാല്
നമാടെനിനതച്ച് ദു:ഖേമമായനി മമാറുലാം.  ഒരു നനിമനിഷലാംകപമാലുലാം നസ്പീതനി കവകേനിപ്പെനിക്കമാന് പമാടെനില.
കേടുത്ത  മനുഷദമാവകേമാശ ലലാംഘനമമാണച്ച് ടജയനിലാംസനിടന കേമാരദത്തനില്  നടെക്കുന്നതച്ച്.
അടെനിയന്തരമമായനി ഭൂമനി  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് തനിരനിചച്ച് ടകേമാടുക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ നടെപടെനി
ഗവണ്ടമനനിടന ഭമാഗതനനിനലാം  ഉണമാകേണടമന്നമാണച്ച്  ഞമാന് ഇഗൗ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ
ആവശദടപ്പെടുന്നതച്ച്. 

റവനമ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേമാണവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖേരന്):  സര്,
വയനമാടെച്ച്  ജനിലയനിടല  മമാനന്തവമാടെനി  തമാലൂക്കനില്  കേമാഞ്ഞനിരങ്ങമാടെച്ച്  വനികലജനില്
6  ഏക്കര് ഭൂമനി കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല് കജമാസനിനുലാം  6  ഏക്കര് ഭൂമനി ദമാനമാധമാരപകേമാരലാം
ശസ്പീ.  കജമാര്ജ്ജനിനുലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ഇഗൗ  ഭൂമനി  8-7-1977-ടല  വനിജമാപന
പകേമാരലാം നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനിയമായനി വനിജമാപനലാം ടചയ്ത ഭൂമനിയനിലുളടപ്പെട്ടതമാടണന്നച്ച്
അറനിയനിചതനിടനതടെര്ന്നച്ച് കേക്ഷനികേള കഫമാറസ്റ്റേച്ച് ടനിബമ്യൂണലനില് നല്കേനിയ പരമാതനിയനില്
OA386/75 നമ്പരമായനി ടെനി ഭൂമനി വനഭൂമനിയനില്ടപ്പെട്ടതലമാടയന്നച്ച് ടനിബമ്യൂണല് ഉത്തരവമായനി.
ഇതനിടനതനിടര വനലാം വകുപ്പെച്ച് കഹ കക്കമാടെതനിയനില് അപ്പെസ്പീല് നല്കുകേയുലാം 19-4-2007
പകേമാരലാം  ഭൂമനി  പരമാതനിക്കമാര്ക്കച്ച്  പതനിച്ചുനല്കേണടമന്നച്ച്  ഉത്തരവമാകുകേയുലാം ടചയ്തനിരുന.
അപകേമാരലാം രണച്ച് വര്ഷലാം ടെനി  കേക്ഷനികേള നനികുതനി ഒടുക്കനിയനിരുന.  എന്നമാല്  'വണ്
എര്ത്തച്ച്  വണ്  കലഫച്ച്'  എന്ന  സലാംഘടെന  ഇതനിടനതനിടര   ഒരു  റനിട്ടച്ച്  ടപറസ്പീഷന്
കഹകക്കമാടെതനിയനില്  സമര്പ്പെനിചതനിടനതടെര്ന്നച്ച്  നനിലവനില്  ഭൂനനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്
കസ്റ്റേ ടചയ്തച്ച് കകേമാടെതനി ഉത്തരവമായനി. ടെനി ഭൂമനി കേനിട്ടണടമന്നമാവശദടപ്പെട്ടച്ച്  2015 ആഗസ്റ്റേച്ച്
15  മുതല്  കേളക്ടകററച്ച്  പടെനിക്കല്  പകരതനമായ  കേമാഞ്ഞനിരത്തനിനമാല്  കജമാര്ജ്ജനിടന
മകേളലാം  മരുമകേനുലാം  സമരലാം  തുടെരുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ചസ്പീഫച്ച്
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ടസക്രട്ടറനിയുടടെ അദ്ധദക്ഷതയനില് കയമാഗലാം കചരുകേയുലാം റവനമ്യൂ-വനലാം വകുപ്പുകേകളമാടെച്ച്
പകതദകേമമായ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കമാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിരുന.
ആയതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  മമാനന്തവമാടെനി  സബ്കേളക്ടര്  കേണ്വസ്പീനറമായനി  ഒരു
കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം വനിശദമമായനി അകനസഷണലാം നടെത്തനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്തനിരുന.  കഹകക്കമാടെതനിയനില്  'വണ് എര്ത്തച്ച് വണ് കലഫച്ച്'  എന്ന സലാംഘടെന
ഫയല്  ടചയ്ത  റനിട്ടച്ച്  ടപറസ്പീഷനുലാം  കഹകക്കമാടെതനിയനില്  നനിലവനിലുണമായനിരുന്ന
MFA 492/85  നമ്പര് കകേസ്സുലാം തസ്പീര്പ്പെമാക്കനി  7-12-2016-ല് വനിധനിയമായനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.
ആയതുപകേമാരലാം  'വണ്  എര്ത്തച്ച്  വണ്  കലഫച്ച്'-ടന  വമാദലാം  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം
19-4-2007-ടല  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ടചയ്യുകേയുലാം  വനഭൂമനി  ഏതമാടണന്നച്ച്  
കേടണത്തമാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലുള്ള തുടെര്
നടെപടെനി  വനലാം വനദജസ്പീവനി വകുപ്പെനിലമാണച്ച് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഇഗൗ കേമാരദങ്ങളമാണച്ച്
ഇതുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് വസ്തുതമാപരമമായനി ഇവനിടടെ ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  എന്നമാല്
ബഹുമമാനദനമായ  അലാംഗലാം  ശസ്പീ.  സനി.  ടകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന്  ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കമാണനിച
കേമാരദങ്ങളടടെ അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് ഏടതങനിലുലാം കേമാരദങ്ങള യഥമാസമയലാം കകേമാടെതനിയുടടെ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതന്നതനില്  വസ്പീഴ്ച  വന്നനിട്ടുകണമാ  എന്നതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
ഇകപ്പെമാള  അവസമാനമമായനി  കേടണത്തനിയനിട്ടുളളതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  വനലാം
വനദജസ്പീവനി  വകുപ്പുമമായനി  കയമാജനിചച്ച്  ഇക്കമാരദത്തനില്  തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുന്നതമാണച്ച്.
കൂടെമാടത,  ഇഗൗ സമരലാം അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കനുകൂലമമായ സമാഹചരദലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സമാധദത പരനികശമാധനിക്കമാവുന്നതമാണച്ച്.

(6) കബമാട്ടച്ച് ടജട്ടനിയുടടെ ആഴലാം കൂട്ടല്

ശസ്പീ  .    കതമാമസച്ച് ചമാണനി: സര്, പമ്പമാ നദനിയുലാം അചന്കകേമാവനിലമാറുലാം മണനിമലയമാറുലാം
മസ്പീനചനിലമാറുലാം എലമാലാം തലങ്ങടനയുലാം വനിലങ്ങടനയുലാം ഒഴുകുന്ന ഒരു നമാടെമാണച്ച് കുട്ടനമാടെച്ച്.
അതുടകേമാണച്ച്  പല പകദശങ്ങളലാം  തുരുതകേള കപമാടല ഒറടപ്പെട്ടച്ച്  കേനിടെക്കുകേയമാണച്ച്.
ഒരു  ബകസമാ,  ഓകട്ടമാറനിക്ഷകയമാ,  കസക്കനികളമാകപമാലുലാം  കേടെനടചലമാത്ത  പകദശമമാണച്ച്.
അവനിടടെ  കേര്ഷകേനുലാം  കേര്ഷകേടത്തമാഴനിലമാളനിയുലാം  ആലപ്പുഴ  പട്ടണത്തനിടലത്തമാന്
ആശയനിക്കുന്നതച്ച് വമാട്ടര് ടമാന്കസമാര്ട്ടനിടന കബമാട്ടുകേടളയമാണച്ച്.  കബമാട്ടുകേളമാവശദത്തനിനനില.
ആ പശ്നത്തനിനച്ച് പരനിഹമാരലാം  ഇകപ്പെമാഴുണമായനിവരുനണച്ച്. പുതനിയ കബമാട്ടുകേള ഓര്ഡര്
ടചയ്തനിട്ടുടണന്നറനിഞ്ഞതനില്  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  കബമാട്ടച്ച്  ടജട്ടനികേളനില്  രണ്ടുലാംമൂനലാം
മണനിക്കൂറുകേള  കേമാത്തനിരുന്നമാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  കബമാട്ടുകേളനില്  ആളകേള  കേയറുന്നതച്ച്.
കബമാട്ടനില്  കേയറനിയമാല്ത്തടന്ന,  ഇകപ്പെമാള  കുട്ടനമാട്ടനില്  ജലനനിരപ്പെച്ച്  തമാഴ്ന്നതുടകേമാണച്ച്,
രണച്ച്  കേനികലമാമസ്പീറര്  ഇപ്പുറലാം  ബസച്ച്  സ്റ്റേമാനനിനടുത്തച്ച്  ആളകേടള  ഇറക്കനിവനിടുകേയമാണച്ച്
ടചയ്യുന്നതച്ച്.  അതനിടന കപരനില് നമാട്ടുകേമാര് വമാട്ടര് ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് ഓഫസ്പീസച്ച് ഉപകരമാധനിച്ചു.
ഇതച്ച് വമാട്ടര് ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടച്ച്ടമനനിടന കുഴപ്പെമല,  ഇറനികഗഷന് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടച്ച്ടമനച്ച്
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ആഴലാം കൂട്ടനിയമാല് മമാത്രകമ സമാധനിക്കുകേയുള.  ഇഗൗ പശ്നലാം ഡനി.ഡനി.സനി.-യനില് ചര്ച
ടചയ്യുകേയുലാം  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിടല  ഉകദദമാഗസ്ഥര്  അതനിനുകവണനി  എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയ്യമാറമാക്കമാടമന്നച്ച്  പറയുകേയുലാം  ടചയ്തു.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനിയുടടെ
കപവറച്ച്  ടസക്രട്ടറനിക്കച്ച്  ജലകസചന വകുപ്പെച്ച്  ഡയറക്ടര് അയചനിരനിക്കുന്ന കേത്തനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിനച്ച്  ഫണനില എന്നമാണച്ച്.   ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
മനനി,  ഞമാന് അങ്ങകയമാടെച്ച്  കചമാദനിക്കടട്ട,  പമാടെത്തച്ച് ടവള്ളലാം വര്ദ്ധനിചകപ്പെമാള ഞമാന്
പറഞ്ഞതനുസരനിചച്ച്  അന്നടത്ത  ജലകസചന  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  നനിര്കദ്ദേശപകേമാരലാം
എടന കബമാട്ടുപകയമാഗനിചച്ച് ജലകസചന വകുപ്പെനിടന ടഡഡ്ജര് വലനിച്ചുടകേമാണ്ടുകപമായനി
പമാടെടത്ത ടവള്ളലാം  വറനിക്കമാന് ഉപകയമാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ ടഡഡ്ജര് രണ്ടു ദനിവസലാം
ഉപകയമാഗനിക്കമാടമങനില്  ഇഗൗ  കതമാട്ടനില്കൂടെനി  രണച്ച്  കേനികലമാമസ്പീറര്  അപ്പുറലാം  വടര
കബമാട്ടുകേളക്കച്ച് കപമാകേമാന് കേഴനിയുലാം. അതനിനച്ച് എന്തച്ച് ഫണമാണച്ച് കവണതച്ച്; ഡസ്പീസല് ഒഴനിചമാല്
മതനി,  ഉകദദമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  ശമ്പളവുലാം കേനിട്ടുനണച്ച്.  ഡസ്പീസല് വമാങ്ങമാന് കേമാശനിടലങനില്
ഞമാന് ആ കേമാശച്ച് തരമാലാം.  അലമാടത എന്തു ടചയ്യുലാം;  കേമാരണലാം ആളകേളലാം വനിദദമാര്ത്ഥനികേളലാം
വളടരയധനികേലാം ബുദ്ധനിമുട്ടുനണച്ച്.  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.,  പസച്ച് ടു പരസ്പീക്ഷകേള നടെക്കുന.
ആളകേള ചമാക്കുടകേട്ടുകേളലാം കതമാളനില് ചുമനടകേമാണച്ച് മുലയല്നനിന്നച്ച് ബസച്ച് സ്റ്റേമാന്റുവടര
നടെകക്കണ  സ്ഥനിതനിയമാണനികപ്പെമാഴുള്ളതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  ഇക്കമാരദത്തനില്  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നച്ച്  കുട്ടനമാട്ടനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേടത്തമാഴനിലമാളനി
കേളക്കുലാംകവണനി ഞമാനഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .     മമാതഡ്യു  ടെനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
എലാം.എല്.എ.  ഉന്നയനിച  വനിഷയലാം  കനരടത്തതടന്ന  ജലഗതമാഗത  വകുപ്പെനിടനകൂടെനി
ചുമതലയുളള ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി ഒരു കുറനിപ്പെച്ച് സഹനിതലാം എടന്ന
അറനിയനിചനിരുന.  ആലപ്പുഴ വമാടെക്കനമാലനില് മുരുകേന് ടജട്ടനി  മുതല് പടെനിഞ്ഞമാകറമാട്ടച്ച്
875  മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തനില്  ആഴലാംകൂട്ടനി  യമാത്രമാ  കബമാട്ടുകേളടടെ  സഞമാരലാം
സുഗമമമാക്കുന്നതനിനുകവണനി 15 ലക്ഷലാം രൂപയുടടെ എസ്റ്റേനികമറനിനച്ച് ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയര്
(ടഎ&എ)  സമാമ്പത്തനികേമാനുമതനിയുലാം  ഭരണമാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ടെനി
പവൃത്തനിക്കച്ച് സമാകങതനികേമാനുമതനി നല്കേനി പവൃത്തനി നടെപ്പെനിലമാക്കമാനുള്ള അടെനിയന്തര
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമാന് ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(7)  ആലത്തൂര് കമമാകഡണ് കറസച്ച് മനില് തുറന്നച്ച് പവര്ത്തനിപ്പെനിക്കല്  

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ഡനി  .   പകസനന്: സര്, പമാലക്കമാടെച്ച് ജനിലയനിടല ടനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
വലനിയ പതസ്പീക്ഷ നല്കേനിടക്കമാണമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതുമുന്നണനി സര്ക്കമാര് ആലത്തൂര്
കമമാകഡണ്  കറസച്ച്  മനില്  സ്ഥമാപനിചതച്ച്.  എന്നമാല്  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ടന
ഭരണകേമാലത്തച്ച് സസകേമാരദ മനില് കലമാബനികേളടടെ സമ്മേര്ദ്ദേടത്തതുടെര്ന്നച്ച് അടെച്ചുപൂട്ടടപ്പെട്ടു.
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ഇകപ്പെമാള  കകേരളത്തനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയമായനി  ചുമതലകയറ  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.
സുനനില്  കുമമാറനിടന  ഇടെടപടെല്  മനില്  പുനരമാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പകചമാദനമമായനി  മമാറനി.
അകദ്ദേഹലാം മനില് സനര്ശനിചച്ച് ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം അതദമാധനനികേ സഗൗകേരദങ്ങകളമാടുകൂടെനി
മനില് പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിക്കുടമന്നച്ച് നടെത്തനിയ പഖേദമാപനലാം ജനങ്ങളനില് വലനിയ ആകവശമമായനി.
അതനിടനതടെര്ന്നച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധമാനടമലമാലാം  അറകുറപ്പെണനി  നടെത്തനി
പവര്ത്തനക്ഷമമമാക്കനി.  പടക്ഷ  അതച്ച്  കപമാരമാ,  ആധനനികേവല്ക്കരണത്തനില്
അടെനിയന്തരമമായനി  ടചകയ്യണ  കസമാര്ടട്ടകച്ച്  ടമഷസ്പീനുലാം  ആധനനികേ  മലനിനജല  സലാംസരണ
പമാന്റുലാം സ്ഥമാപനികക്കണതുണച്ച്.  അതുകപമാടലതടന്ന ഇഗൗ മനില്  സര്ക്കമാര് വകുപ്പുകേള
കനരനിട്ടച്ച്  നടെതകമ്പമാള  ഉണമാകുന്ന  എലമാ  പയമാസങ്ങളലാം  തുടെര്നമുണമാകുലാം  എന
തടന്നയമാണച്ച്  പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  ഞമാന്  അന്നച്ച്
ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തനിയതമാണച്ച്, ഒനകേനില് ആലത്തൂര് തമാലൂക്കനിടല സഹകേരണ സലാംഘത്തനിടന
ഒരു കേണ്കസമാര്ഷദലാം രൂപസ്പീകേരനിചച്ച് അവര്ക്കച്ച് കകേമമാറണലാം അടലങനില് നനിലവനില്
നല പവര്ത്തനലാം നടെതന്ന ആലത്തൂര് തമാലൂക്കച്ച് മമാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് സഹകേരണ സലാംഘലാം
ഇതച്ച്  ഏടറടുക്കമാന് സന്നദ്ധമമാണച്ച്,  അവടര  ഏല്പ്പെനിക്കണലാം.  അങ്ങടന ഏല്പ്പെനിക്കുകമ്പമാള
ആ തമാലൂക്കനിടല ഏതമാനുലാം പഞമായതകേളടടെ ടനലച്ച് ല്ല്  സലാംഭരണ ഉത്തരവമാദനിതസടമങനിലുലാം
അവര്ക്കച്ച്  ലഭദമമാക്കനിയമാല്  നല  രസ്പീതനിയനില്  ആ  മനില്  പവര്ത്തനക്ഷമമമാക്കമാന്
കേഴനിയുന്നതമാണച്ച്.  എന്തമായമാലുലാം  മനില്  വസ്പീണ്ടുലാം  പഴയ  ഗതനിയനികലയച്ച്  കപമാകുടമന്ന
പത്രവമാര്ത്തകേള വനടകേമാണനിരനിക്കുന്ന  സമാഹചരദത്തനില് അടെനിയന്തരമമായനി ഇഗൗ പവര്ത്തനലാം
എന്നച്ച് പുനരമാരലാംഭനിക്കമാന് കേഴനിയുടമന്നച്ച് ബഹുമമാനദനമായ മനനി പഖേദമാപനിക്കണടമന്ന
അഭദര്ത്ഥനയമാണച്ച് ഇഗൗ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ മുകന്നമാട്ടുവയമാനുള്ളതച്ച്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമമാര്  ):  സര്,  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്
ടവയര്ഹഗൗസനിലാംഗച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷടന  അധസ്പീനതയനിലുള്ള  പമാലക്കമാടെച്ച്  ജനിലയനിടല
ആലത്തൂരനില് 2000-ല് കറസച്ച് മനിലനിനച്ച് നനിര്മ്മേമാണമാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  2008-ല്
നനിര്മ്മേമാണലാം  പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേയുലാം  ടചയ്തതമാണച്ച്.  മനിലനിനച്ച്  ആവശദമമായ  ടനലച്ച് ല്ല്  നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്
ആലത്തൂര്  കകേമാ-ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച്  മമാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  ടസമാകസറനിയമായനിരുന.  എന്നമാല്
ടനലനിടന വനില വര്ദ്ധനിചകപ്പെമാള ടസമാകസറനി  ടനലച്ച് ല്ല്  നല്കുവമാന് തയ്യമാറമാകേമാത്ത
സമാഹചരദമുണമായനി. ഇകതതടെര്ന്നച്ച് മനിലനിടന പവര്ത്തനലാം തടെസടപ്പെടുകേയുലാം 8-6-2010
മുതല്  കറസച്ച്  മനിലനിടന  പവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണമമായുലാം  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ടചയ്തു.
ഇഗൗ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം കൃഷനി  വകുപ്പുനനി എന്ന നനിലയനില്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട എലാം.എല്.എ.-യുടടെകൂടെനി  അഭദര്ത്ഥന മമാനനിച്ചുടകേമാണച്ച്  26-8-2016-ല്
ആലത്തൂര്  കറസച്ച്  മനില്  സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുതകേയുലാം
വര്ഷങ്ങളമായനി ഉപകയമാഗശൂനദമമായനിക്കനിടെന്ന കറസച്ച് മനില് പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ
നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തു.  സമയബനനിതമമായനി  അറകുറപ്പെണനികേള
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നടെത്തനി  കറസച്ച്  മനില്  വസ്പീണ്ടുലാം  പവര്ത്തനസജ്ജമമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ടനലച്ച് ല്ല്
കുത്തനി  അരനിയമാക്കനിയ  ആദദ  കലമാഡച്ച്  25-2-2017-ല്  സനിവനില്  സകപസച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇടതലമാലാം ഇഗൗ മനിലനിടന പവര്ത്തനലാം ഉദ്ഘമാടെനലാം
നടെത്തമാടത തടന്ന ടചയ്ത കേമാരദങ്ങളമാണച്ച്.  ബമാക്കനിയുള്ള ടനലച്ച് ല്ല് അരനിയമാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള  പുകരമാഗമനിച്ചുടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതുലാം  സനിവനില്  സകപ സച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷനച്ച്
നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേരമാറമായനിട്ടുണച്ച്.  ഏകേകദശലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനിലവരുന്ന  ഒരു
കസമാര്ടട്ടകച്ച്  ടമഷസ്പീന് സ്ഥമാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  മമാലനിനദ
സലാംസരണ  പമാനനിടന  കലസന്സച്ച്  പുതുക്കുന്നതനിനച്ച്  ടപമാലമ്യൂഷന്  കേണ്കടമാള
കബമാര്ഡുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് ആവശദമമായ നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ആലത്തൂര്  കറസച്ച്  മനിലനിടന പവര്ത്തനലാം പൂര്ണ്ണസജ്ജമമാകുന്നകതമാടടെ ആലത്തൂര്
തമാലൂക്കനിടല  16  പഞമായതകേളനിലമായനി  12000  ടഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  രണച്ച്  വനിള
കൃഷനിയനില്നനിനലാം ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്ന മുഴുവന് ടനലലാം സലാംഭരനിചച്ച് അരനിയമാക്കുന്നതനിനച്ച്
സമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  മനിലനിടന നടെത്തനിപ്പെനിടന ചുമതല ആടര ഏല്പ്പെനിക്കണടമന്നതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  സനിവനില്  സകപസച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷനുമമായനി  ഇകപ്പെമാള  ആകലമാചന
നടെത്തനിവരനികേയമാണച്ച്.  സനിവനില്  സകപസച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷന്  അകതടറടുക്കമാന്
തയ്യമാറമാടണങനില് അതനിടന പവര്ത്തന ചുമതല ഏല്പ്പെനിക്കമാന് കൃഷനി വകുപ്പെച്ച് തയ്യമാറമാണച്ച്.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടമമ്പര് ഇവനിടടെ ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വയ്ക്കുകേയുണമായനി.  ഇതച്ച് രണ്ടുലാംകൂടെനി
കചര്തടകേമാണച്ച്  ഒരു  മസ്പീറനിലാംഗച്ച്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി  ഇതനിടന  പവര്ത്തനലാം  ഏതച്ച്
രസ്പീതനിയനിലമായനിരനിക്കണടമന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  അടെനിയന്തരമമായനി  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുലാം
മമാര്ചച്ച് മമാസലാം അവസമാനകത്തമാടുകൂടെനി കറസച്ച് മനിലനിടന പവര്ത്തനലാം പൂര്ണ്ണരൂപത്തനില്
തടന്ന പവര്ത്തനസജ്ജമമാക്കുകേയുലാം ടചയ്യുലാം.

(8) ശബരനി ടറയനില് നനിര്മ്മേമാണ പവര്ത്തനങ്ങള 

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാലാം :  സര്,  അങമമാലനി-എരുകമലനി-ശബരനി  ടറയനിലനിടന
പവര്ത്തനലാം 30 വര്ഷലാംമുമ്പച്ച് ആരലാംഭനിചതമാണച്ച്.  അങമമാലനി മുതല് കേമാലടെനിവടരയുള്ള
സ്ഥലകമടറടുപ്പെച്ച്  പൂര്ത്തനിയമായനി.  പടക്ഷ  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  അവനിടടെനനിനലാം  ഇകങ്ങമാട്ടുള്ള
സ്ഥലകമടറടുപ്പെച്ച്,  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനന്  മുഖേദമനനിയമായനിരനിക്കുകമ്പമാഴുലാം
ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചമാണനി മുഖേദമനനിയമായനിരനിക്കുകമ്പമാഴുലാം അകലന്ടമനച്ച് സലാംബനനിച്ചുള്ള ചര്ചകേള
നടെന.  ആ ചര്ചകേളനില് തര്ക്കങ്ങടളലമാലാം പരനിഹരനിച്ചു.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മുഖേദമനനി
ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയനുലാം ടറയനില്കവയുടടെ ചുമതലയുള്ള ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി
ശസ്പീ.  ജനി.  സുധമാകേരനുലാം  നമ്മുടടെ  എലാം.പനി.-മമാരുലാം  ബനടപ്പെട്ടതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്
കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില്  213  കകേമാടെനി രൂപ ഇതനിനുകവണനി ഇകപ്പെമാള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിടന
പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കമാനുള്ള  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേളണമാകേണലാം.  ബമാക്കനി
സ്ഥലകമടറടുപ്പെമാണച്ച്  അടെനിയന്തരമമായനി  നടെകത്തണതച്ച്.  രണമാമതച്ച്,  എരുകമലനിയനില്
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നനിനലാം പുനലൂര് വടരയമാണച്ച് 30 വര്ഷലാംമുമ്പച്ച് അകലന്ടമനച്ച് തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്. അതമായതച്ച്
അങമമാലനി-എരുകമലനി,  എരുകമലനി-പുനലൂര്.  പുനലൂരനില്നനിന്നച്ച്  തനിരുവനന്തപുരകത്തയമാണച്ച്
അകലന്ടമനച്ച്  വകരണതച്ച്.  റമാന്നനി  വഴനി  പുനലൂര്  വടരയുള്ള  അകലന്ടമനച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിചതമാണച്ച്.  പടക്ഷ  അതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  രണമാലാംഘട്ടത്തനില്  എടുക്കമാടമന്നമാണച്ച്
അനണമാക്കനിയ ധമാരണ.  ആ ധമാരണപകേമാരലാം എരുകമലനിയനില് നനിനലാം ഒന്നമാലാംഘട്ട
നനിര്മ്മേമാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു. എന്നമാല് എരുകമലനിയനില് നനിനലാം റമാന്നനിവഴനി പുനലൂര് വടരയുള്ള
രണമാലാംഘട്ടത്തനിടന  സ്ഥലകമടറടുക്കല്  നടെപടെനിക്കുള്ള  ഫയലുകേള  ഗവണ്ടമനച്ച്
നസ്പീക്കനിയനിട്ടനില.  അതനിനുള്ള നടെപടെനികേള ആരലാംഭനിക്കണലാം.  ഒന്നമാലാംഘട്ട നനിര്മ്മേമാണവുലാം
രണമാലാംഘട്ടത്തനിടന അകലന്ടമന്റുലാം ഭൂമനി  ഏടറടുക്കലുലാം ആരലാംഭനിക്കമാനുള്ള നടെപടെനികേള
അടെനിയന്തരമമായനി ഗവണ്ടമനച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് അഭദര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്. 

ടപമാതുമരമാമതലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്) :  സര്,
അങമമാലനി-ശബരനി  പമാതയുടടെ  എറണമാകുളലാം  ജനിലയനിടല  നനിര്മ്മേമാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
പുകരമാഗമനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  ടറയനില്പ്പെമാതയുടടെ  ഒന്നമാലാംഘട്ടത്തനിനുകവണനി  അങമമാലനി
മുതല്  കേമാലടെനി  വടരയുള്ള  സ്ഥലടമടുപ്പെച്ച്  നടെപടെനി  പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേമാലടെനി
കസ്റ്റേഷടന  പണനിയുളടപ്പെടടെയുള്ള  നനിര്മ്മേമാണ  പവര്ത്തനങ്ങള   പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.
ബമാക്കനി പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി എറണമാകുളലാം ജനിലയനിടല കുന്നതനമാടെച്ച്, കകേമാതമലാംഗലലാം,
മൂവമാറപുഴ തമാലൂക്കുകേളനില്  325.57  ഏക്കര് സ്ഥലലാം ഏടറടുക്കുന്നതനിനുള്ള അര്ത്ഥന
ടറയനില്കവയനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ബൃഹത്തമായ  പദ്ധതനിയമായതനിനമാല്
സ്ഥലടമടുപ്പെനിനമായനി രണച്ച് പകതദകേ  ഓഫസ്പീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി
പൂര്ത്തനിയമാകുന്നകതമാടടെ സ്ഥലടമടുപ്പെച്ച് കജമാലനികേള തസരനിതടപ്പെടുത്തമാന് കേഴനിയുലാം. കകേമാട്ടയലാം
ജനിലയനിടല അകലന്ടമനച്ച് സലാംബനനിചച്ച് രൂക്ഷമമായ തര്ക്കമമാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.
അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കമാന്  കകേമാട്ടയലാം  ജനിലമാ  കേളക്ടര്  ജനപതനിനനിധനികേളമമായനി  ചര്ച
ടചയ്തനിരുന.  11-2-2014-ല്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനിയുടടെ  അദ്ധദക്ഷതയനില്
കയമാഗലാംകചര്ന്നച്ച്  ഇതച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇകപ്പെമാള  ടറയനില്കവയുടടെ
പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.  സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരനിടന  നനിരന്തരമമായ  ആവശദലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
2017-18  -ടല  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില്  ഈ  പദ്ധതനി  പൂര്ണ്ണമമായുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്
മുതല്മുടെക്കുന്ന  പദ്ധതനിയമായനി  പഖേദമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടറയനില്കവയുടടെ  പനിങച്ച്ബുക്കനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനി  113.59  കകേമാടെനി രൂപ കേദമാപ്പെനിറല് എകച്ച്ടപന്ഡനിചറമായുലാം  100  കകേമാടെനി
രൂപ എകച്ച്ടമാ ബഡ്ജറച്ച് റനികസമാഴച്ച് ടപമാവനിഷനമായുലാം ടമമാത്തലാം 213.59  കകേമാടെനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടെമാടത  2017  ജനുവരനിയനില് മുഖേദമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി
വനിജയന് പധമാനമനനിടയ സനര്ശനിചച്ച് ഇതനിടനക്കുറനിചച്ച് പകതദകേമമായനി സലാംസമാരനിക്കുകേയുലാം
ഫണനിടന  ലഭദത  സലാംബനനിചച്ച്  ഉറപ്പെച്ച്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തു.  ടറയനില്കവയുടടെ
കേമാരദത്തനിലുലാം ഊര്ജ്ജസസലമമായ നടെപടെനികേളമാണച്ച്  മുഖേദമനനി സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.
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നമ്മുടടെ സസപ്ന പദ്ധതനിയമായ അങമമാലനി-ശബരനി ടറയനില്പ്പെമാത സമസ്പീപഭമാവനിയനില്ത്തടന്ന
സമാക്ഷമാത്കേരനിക്കുന്നതനിനമായനി 2017-18-ടല ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച ഫണച്ച് പൂര്ണ്ണമമായുലാം
അടെനിയന്തരമമായനി  ലഭദമമാക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  23-2-2017-ല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരനികനമാടെച്ച് കരഖേമാമൂലലാം ആവശദടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്. 

(9)  കേരമന-കേളനിയനിക്കമാവനിള കദശസ്പീയപമാതയുടടെ രണമാലാംഘട്ട 
നനിര്മ്മേമാണപവര്ത്തനങ്ങള

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമമാര്: സര്, കേരമന-കേളനിയനിക്കമാവനിള കറമാഡച്ച് വനികേസനലാം
സമയബനനിതമമായനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കമാന്  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കണ
ടമന്നതമാണച്ച് എടന സബ്മനിഷന്.  എന്.എചച്ച്.-47-ല് ഉളടപ്പെട്ട കകേരളത്തനിടല ഏറവുലാം
പധമാനടപ്പെട്ട  കറമാഡുകേളനിടലമാന്നമാണനിതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേമാലത്തച്ച്  സ്ഥലലാം
ഏടറടുക്കുന്നതനിനുലാം കറമാഡച്ച് നനിര്മ്മേമാണത്തനിനുലാംകവണനി എകേകദശലാം  400  കകേമാടെനികയമാളലാം രൂപ
ടചലവഴനിചച്ച്  ഒന്നമാലാംഘട്ടലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  ആദദഘട്ടലാം  1-3-2016-ല്
അന്നടത്ത മുഖേദമനനിതടന്ന ഉദ്ഘമാടെനകേര്മ്മേലാം നനിര്വഹനിച്ചു. 2016 മമാര്ചനില് ആദദഘട്ടലാം
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചച്ച് ഒരു  വര്ഷമമാടയങനിലുലാം  രണമാലാംഘട്ടത്തനിടന  നനിര്മ്മേമാണ പവര്ത്തനങ്ങള
ഇതുവടര ആരലാംഭനിചനിട്ടനില എന്നതച്ച് ഏറവുലാം പധമാനമമാണച്ച്. ബമാലരമാമപുരലാം ഉളടപ്പെടടെയുള്ള
പകദശങ്ങളനിടല കറമാഡനില്  ഇകപ്പെമാഴുലാം മണനിക്കൂറുകേകളമാളലാം വമാഹനങ്ങളടടെ കേമ്യൂവമാണച്ച്.
ഭയങര   ടമാഫനികേച്ച്  കബമാക്കമാണച്ച്  ഉണമാകുന്നതച്ച്.  ഇതനിടന  അടെനിയന്തര  പമാധമാനദലാം
മനസനിലമാക്കനി പമാവചമ്പലലാം മുതല് വഴനിമുക്കുവടരയുള്ള ഭൂമനി ഏടറടുക്കുകേയുലാം കറമാഡച്ച്
നനിര്മ്മേമാണത്തനിനമാവശദമമായ  തുകേ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യണടമന്നമാണച്ച്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂടടെ  ഞമാന്  ആവശദടപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഒന്നമാലാംഘട്ടലാം  ഒരു  വര്ഷലാംടകേമാണച്ച്
പൂര്ത്തനിയമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സമയബനനിതമമായനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കമാന്
കേഴനിഞ്ഞു. അതനികലയമായനി ടസഷദല് ഓഫസ്പീസറമായനി ഒരു ഐ.എ.എസച്ച്. ഓഫസ്പീസടറ
നനിയമനിച്ചു.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളടടെ  ഏകകേമാപനലാം  ഇതനില്  ആവശദമമാണച്ച്.  റവനഡ്യു,
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.,  വമാട്ടര് സകപ,  ഇലകനിസനിറനി,  ടടെലനികകേമാലാം തുടെങ്ങനിയ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടച്ച്ടമന്റുകേളനില്
എടന്തങനിലുടമമാരു  തടെസമുണമായമാല്  പണനി  അവനിടടെ  നനില്ക്കുലാം.  ഉയര്ന്ന  ഒരു
ഐ.എ.എസച്ച്. ഉകദദമാഗസ്ഥടന ഇതച്ച് കകേമാ-ഓര്ഡനികനറച്ച് ടചയ്യുന്നതനിനച്ച് നനിയമനിചമാല്
സമയബനനിതമമായനി  ഈ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയുലാം.  ഇതച്ച്
കകേരളത്തനിടല  ഏറവുലാം  തനിരക്കുളള  ഒരു  കറമാഡമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള  തനിരുവനന്തപുരലാം
നഗരത്തനിലൂടടെ യമാത്ര  ടചയ്യുന്നതുകപമാടലയമാണച്ച്  ഇതുവഴനിയുള്ള  യമാത്ര.  വളടരയധനികേലാം
ടമാഫനികേച്ച് തടെസമുണമാകുന.  അതുടകേമാണച്ച്  ഇതച്ച്  ഏറവുലാം  അതദന്തമാകപക്ഷനിതമമായനിട്ടുടള്ളമാരു
കേമാരദമമാണച്ച്.  അടെനിയന്തരമമായനി ഇതനികലയമാവശദമമായ തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുലാം സ്ഥല
കമടറടുക്കുകേയുലാം ഒരു ടസഷദല് ഓഫസ്പീസടറ ഇതനിടന നനിര്മ്മേമാണ പവര്ത്തനങ്ങള കകേമാ-
ഓര്ഡനികനറച്ച് ടചയ്യുന്നതനിനച്ച് നനിയമനിക്കുകേയുലാം കവണലാം എന്നതമാണച്ച് എടന അഭദര്ത്ഥന.
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ടപമാതുമരമാമതലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്) :സര്,
കദശസ്പീയപമാത 47 കേരമന-കേളനിയനിക്കമാവനിള കറമാഡച്ച് നമാലുവരനിപ്പെമാതയമായനി വനികേസനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിടന ഒന്നമാലാംഘട്ടലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  രണമാലാം റസ്പീചമായ പമാവചമ്പലലാം
മുതല്  വഴനിമുക്കുവടരയുള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെതന്നതനിനമാവശദമമായ
176  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ ഭരണമാനുമതനി  13-10-2016-ല് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി
സര്ക്കമാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സ്ഥലകമടറടുക്കലമാണച്ച്  പുകരമാഗമനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  പമാവചമ്പലലാം
മുതല് ബമാലരമാമപുരലാം വടരയുള്ള സ്ഥലകമടറടുക്കുന്നതനിനമായനി അഞച്ച് തവണകേളമായനി
അനുവദനിച  266.67  കകേമാടെനി  രൂപ  റവനമ്യൂ  വകുപ്പെനിനച്ച്  കകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്
122.46 കകേമാടെനി  രൂപ വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ബമാലരമാമപുരലാം-വഴനിമുക്കച്ച്  വടരയുള്ള
ഒന്നര  കേനികലമാമസ്പീറര്  ഭമാഗത്തച്ച്  2.0769  ടഹക്ടര്  ഭൂമനി  ഏടറടുകക്കണനിവരുലാം.  അതനിനമായനി
ഉകദ്ദേശലാം  98.097  കകേമാടെനി  രൂപ ആവശദമമാടണന്നച്ച്  റവനമ്യൂ വകുപ്പെച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഈ  തുകേയച്ച്  ഭരണമാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.
പമാവചമ്പലലാം മുതല് ബമാലരമാമപുരലാം വടരയുള്ള അഞച്ച് കേനികലമാമസ്പീററനില് മുകന്നകേമാല്
കേനികലമാമസ്പീറര് ഭമാഗടത്ത സ്ഥലലാം റവനമ്യൂ വകുപ്പെച്ച് ഏടറടുത്തച്ച് ടപമാതുമരമാമത്തച്ച് വകുപ്പെനിനച്ച്
കകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏടറടുത്ത സ്ഥലങ്ങളനിലുള്ള ചമയങ്ങള ടപമാളനിച്ചുമമാറന്നതനിനുള്ള
പവൃത്തനികേള പുകരമാഗമനിച്ചുവരുന. ബമാലരമാമപുരലാം മുതല് വഴനിമുക്കുവടരയുള്ള ബമാക്കനി
മൂകന്നകേമാല് കേനികലമാമസ്പീറര്  സ്ഥലലാം പുതനിയ എല്.എ.ആക്ടച്ച്  2013  പകേമാരലാം  ഏടറടു
ക്കുന്നതനിനുള്ള  റവനമ്യൂ  നടെപടെനികേളലാം  പുകരമാഗമനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  പണലാം  കകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
സ്ഥലടമടുപ്പെച്ച്  പൂര്ത്തനിയമാകുന്ന  മുറയച്ച്  ടടെണര്  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയമാക്കനി  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  സ്ഥലകമടറടുക്കമാടത  നനിര്മ്മേമാണലാം  നടെതന്നതച്ച്  പലവനിധ
നനിയമ  നടെപടെനികേളക്കുലാം  സമാമ്പത്തനികേ  നഷത്തനിനുലാം  കേമാലതമാമസത്തനിനുലാം  ഇടെവരുതന്നതു
ടകേമാണച്ച്  സ്ഥലകമടറടുത്തകശഷലാം  മമാത്രകമ  നനിര്മ്മേമാണലാം  നടെത്തമാവൂ  എന്നമാണച്ച്
നനിലവനിലുള്ള ചട്ടലാം. ആടകേയുള്ള  ആറര കേനികലമാമസ്പീററനില് ഇനനി കകേമമാറലാം ടചകയ്യണ
മൂകന്നകേമാല് കേസ്പീകലമാമസ്പീറര് സ്ഥലലാം പൂര്ണ്ണമമായുലാം ലഭദമമാക്കുന്ന മുറയച്ച് പവൃത്തനി ടടെണര്
ടചയ്യുന്നതമാണച്ച്.  സ്ഥലടമടുപ്പെച്ച്  തസരനിതടപ്പെടുതന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  എലമാ  നടെപടെനികേളലാം
കകേടക്കമാണനിട്ടുണച്ച്.  ഉടെന്  ടടെണര്  ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
എന്നമാല്  27-2-2017-ല് തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലമാ കേളക്ടര് നടെത്തനിയ മസ്പീറനിലാംഗനില് ഇതനിനകേലാം
സ്ഥലലാം  കകേമമാറനിയ  മൂകന്നകേമാല്  കേനികലമാമസ്പീറര്  ഭമാഗടത്ത  പവൃത്തനികേള  ടടെണര്
ടചയ്യണടമന്നറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആറര കേനികലമാമസ്പീറര് സ്ഥലവുലാം പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയമാല് മമാത്രകമ
ടടെണര്  ടചയ്യമാന് പമാടുളടവന്ന ടപമാതുതമാല്പരദലാം നമാഷണല് കഹകവ അകതമാറനിറനിയമാണച്ച്
പരനിഗണനികക്കണതച്ച്.  അതമായതച്ച്  കേനിട്ടനിയ സ്ഥലലാം ടടെണര് ടചയ്യമാനുള്ള അനുവമാദലാം
ലഭനിചനിട്ടനില.  ഏതമായമാലുലാം  ഈ  ഭമാഗലാം  പൂര്ത്തനിയമാകക്കണതച്ച്   സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന
അടെനിയന്തര ടപമാതു തമാല്പരദമമാടണന്ന കേമാരദമമാണച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം ഇവനിടടെ
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര് ]

(10) ബനിനമാനനി സനിങച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് അടെച്ചുപൂട്ടല്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബ്രമാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച്:  സര്,  1967-ല്  പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിച
കകേരളത്തനിടല ഏറവുലാം വലനിയ ഒരു വന്കേനിടെ വദവസമായ സ്ഥമാപനമമാണച്ച് ബനിനമാനനി
സനിങച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ഇരുപതച്ച് മമാസക്കമാലമമായനി അതച്ച് പൂട്ടനിയനിട്ടനിരനി ക്കുകേയമാണച്ച്.
അവനിടടെ കജമാലനി ടചയ്തനിരുന്ന അഞ്ഞൂകറമാളലാം ടതമാഴനിലമാളനികേള ഇകപ്പെമാള വഴനിയമാധമാര
മമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 'കസ്റ്റേ അറച്ച് കഹമാലാം'  എന്ന കപരനിലമാണച്ച് കേമ്പനനി അടെചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
യമാടതമാരു നനിയമവദവസ്ഥകേളലാം  പമാലനിചനിട്ടനില എന മമാത്രമല എന്നച്ച് തുറക്കുടമനകപമാലുലാം
അറനിയമാന് കേഴനിയമാത്ത സ്ഥനിതനിയമാണച്ച്.  ടടഡകവഴച്ച് സനിഫനികക്കഷന് നടെത്തനി പുതനിയ
ഉല്പന്നലാം പുറത്തനിറക്കനി അതച്ച് ഉടെടന പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിക്കുടമന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
മുഖേദമനനി കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞതച്ച്.  പകക്ഷ ഇകന്നവടര യമാടതമാനലാം
നടെത്തനിയനിട്ടനില. 20 മമാസമമായനി ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച് കജമാലനിയുമനില, ശമ്പളവുമനിലമാത്ത
അവസ്ഥയനിലമാണച്ച്.  ഇന്നടല  ടതമാഴനിലമാളനികേളടടെ  ഒരു  നനിയമസഭമാ  മമാര്ച്ചുണമായനിരുന.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  പതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  ഉദ്ഘമാടെനലാം  ടചയ്ത  മമാര്ചച്ച്  ബഹുമമാനദരമായ
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  എലാം.എല്.എ.,  ചന്ദ്രന്  പനിള്ള  തുടെങ്ങനിയ  കനതമാക്കളമാണച്ച്
നയനിചതച്ച്.  വലനിയ ജനകേസ്പീയപശ്നലാം,  ടതമാഴനിലമാളനി പശ്നലാം എന്നതനിലുപരനി കകേരളത്തനിടല
വന്കേനിടെ വദവസമായ സ്ഥമാപനലാം പൂട്ടനികപ്പെമാകുന്ന സ്ഥനിതനി ഒഴനിവമാക്കമാന് ഗവണ്ടമനച്ച്
അടെനിയന്തരമമായനി ഇടെടപടെണടമന്നതമാണച്ച് എടന ആവശദലാം.

വദവസമായവുലാം കസമാര്ട്സുലാം യുവജനകേമാരദവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   ടമമായ്തസ്പീന്  ):
സര്,  ഇടെയമാര്  വദവസമായ വനികേസന കമഖേലയനില്  1967-ല് പവര്ത്തനമമാരലാംഭനിച
സ്ഥമാപനമമാണച്ച്  M/s.  ബനിനമാനനി സനിങച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്.  സനിങച്ച്,  കേമാഡനിയലാം,  സളഫമ്യൂറനിക്കമാസനിഡച്ച്
എന്നനിവയുടടെ നനിര്മ്മേമാണമമാണച്ച് നടെത്തനിവന്നനിരുന്നതച്ച്.  38000  ടെണ് ഉല്പമാദനകശഷനിയുള്ള
കേമ്പനനി  അതനിടന  90  ശതമമാനലാം  ഉല്പമാദനകശഷനി  പകയമാജനടപ്പെടുത്തനിയനിരുന.
സനിങച്ച്  സളടടഫഡനില്  നനിനലാം  സനിങച്ച്  ടമറല്  കവര്തനിരനിടചടുക്കുന്ന  പവര്ത്തനലാം
വളടരയധനികേലാം ടടവദഡ്യുതനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതമാണച്ച്. 2011-13 കേമാലഘട്ടത്തനില് ടടവദഡ്യുതനി
തമാരനിഫനില് വന്ന വര്ദ്ധനവമാണച്ച് യൂണനിറനിടന നനിലവനിടല സമാമ്പത്തനികേ പതനിസനനിക്കച്ച്
പധമാന കേമാരണമമായനിത്തസ്പീര്ന്നതച്ച്.  ടടവദഡ്യുതനി  നനിരക്കച്ച്  വര്ദ്ധനവുമൂലലാം  ഉല്പമാദനടചലവച്ച്
കൂടുകേയുലാം സനിങച്ച്  ടമറലനിടന വനില കുറയുകേയുലാം ടചയ്തതുമൂലലാം കേമ്പനനിയുടടെ വരുമമാനത്തനില്
ഗണദമമായ  കുറവച്ച് സലാംഭവനിച്ചു. 2014  മമാര്ചച്ച്  27  മുതല് കേമ്പനനി ഉല്പമാദനലാം നനിര്ത്തനിവച്ചു.
ബനിനമാനനി സനിങച്ച് ലനിമനിറഡനില് ടകേ.എസച്ച്.ടഎ.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച് 100 രൂപ മുഖേവനിലയുള്ള
32224  ഓഹരനി  പങമാളനിത്തമുണമായനിരുന. 1994-ല് പസ്തുത ഓഹരനി  ടകേ.എസച്ച്.ടഎ.ഡനി.സനി.
വനിറഴനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തു.  ടടെകേച്ച് നനിക്കല്  മമാകനജര്  തലത്തനില്  ഏകേകദശലാം  80
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ടതമാഴനിലമാളനികേളലാം മറച്ച് സ്ഥനിരജസ്പീവനക്കമാരുലാം ഉളടപ്പെടടെ ഏകേകദശലാം  250  ടതമാഴനിലമാളനികേളലാം
ടെനി  കേമ്പനനിയനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന.  ആയതനില്  ടടെകേച്ച് നനിക്കല്  മമാകനജര്
തലത്തനിലുള്ളവടര  കേമ്പനനി  ഒഴനിവമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  മറച്ച്  സ്ഥനിരജസ്പീവനക്കമാടര
പനിരനിച്ചുവനിട്ടനിട്ടനിടലങനിലുലാം അവര്ക്കച്ച്  2015  ജൂണ് വടര മമാത്രകമ കേമ്പനനി ശമ്പളലാം ടകേമാടുത്തനിട്ടുള.
കേമ്പനനിയുടടെ സമാമ്പത്തനികേ സ്ഥനിതനി ടമചടപ്പെടുതന്നതനിനമായനി ബനി.ടഎ.എഫച്ച്.ആര്.
മുമ്പമാടകേ  2014-ല്  ആപനികക്കഷന്  ഫയല്  ടചയ്തനിരുനടവങനിലുലാം  ഉത്തരവച്ച്
പുറടപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ബനി.ടഎ.എഫച്ച്.ആര്.  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുലാം ടചയ്തു.  നനിലവനില്
സനിങച്ച്  നനിര്മ്മേമാണത്തനിനമായുള്ള  പമാനച്ച്  പവര്ത്തനിപ്പെനിക്കമാന്  കേമ്പനനിക്കച്ച്  കേഴനിയനില.
ആയതനിനമാല്  മറച്ച്  പുനരുദ്ധമാരണ  പദ്ധതനികേളക്കമായനി  കേമ്പനനിയുടടെ  മുലാംടടബ  ഓഫസ്പീസച്ച്
മുഖേമാന്തനിരലാം  ഒരു ടടെകകമാ  ഇക്കകണമാമനികേച്ച്  ഫസ്പീസനിബനിലനിറനി  സ്റ്റേഡനി  നടെത്തനിവരുന.
ഇഗൗ  പഠനത്തനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  പുനരുദ്ധമാരണ  നടെപടെനികേള  സര്ക്കമാര്
അനുമതനികയമാടടെ നടെപ്പെനിലമാക്കമാനമാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നച്ച് കേമ്പനനിയുടടെ ഡയറക്ടര്
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  ഒരു  കയമാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി  കേമ്പനനിയുടടെ
പുനരുദ്ധമാരണ  പമാകക്കജനിടനക്കുറനിചച്ച്  അധനികൃതരുമമായനി  ചര്ചടചയ്യമാനുലാം  വളടര
ടപടട്ടന്നച്ച് ആ കേമ്പനനി തുറന പവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സമാധദതകേള സര്ക്കമാര്
ആരമായുന്നതമാണച്ച്. 

(11) ടമാവന്കൂര് സനിമനച്ച്സച്ച് കനരനിടുന്ന പതനിസനനി

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, ടവള്ള സനിടമനച്ച് ഉല്പമാദനിപ്പെനിക്കുന്ന കകേരളത്തനിടല
ഏറവുലാം  പഴക്കലാം ടചന്ന ടമാവന്കൂര്  സനിടമനച്ച്സച്ച്  എന്ന സ്ഥമാപനലാം  ഇന്നച്ച്  ഏറവുലാം
വലനിയ ഭസ്പീഷണനി കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  ഇന്തദയനിടലതടന്ന ഏറവുലാം നല ടടവറച്ച് സനിടമനമാണച്ച്
അവര് ഉല്പമാദനിപ്പെനിക്കുന്നടതന്നച്ച് ടപമാതുടവ അലാംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള ആ സ്ഥമാപനലാം  ഇന്നച്ച്
അടെച്ചുപൂട്ടലനിടന ഭസ്പീഷണനിയനിലമാണച്ച്. ആ സ്ഥമാപനത്തനില് പനി.എഫച്ച്. തുകേകയമാ ഗ്രമാറവനിറനി,
ഇന്ഷസറന്സനിടന തുകേകയമാ അടെചനിട്ടനില.  ടടവദഡ്യുതനിബനലാം കവര്ടപടുതന്നതനിടന
വക്കനില് നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ പമാവശദലാം ടടവദഡ്യുതനി ബനലാം കവര്ടപടുത്തനിടയങനിലുലാം
പനിന്നസ്പീടെച്ച് പുനനഃസ്ഥമാപനിച്ചു. ശമ്പളലാം മുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. കനിലാംഗര് ടപമാടെനിചമാണച്ച് അവനിടടെ
സനിടമനച്ച്  ഉല്പമാദനലാം നടെതന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള കനിലാംഗര് ടപമാടെനിചച്ച് സനിടമനച്ച്  ഉല്പമാദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
സമാമ്പത്തനികേ കശഷനിയനില  എന്ന നനിലപമാടെമാണച്ച്  വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവതരമമായ
ഒരു  സ്ഥനിതനിയമാണനിതച്ച്.  ടവള്ളക്കക്ക  ഉപകയമാഗനിചമായനിരുന  കനരടത്ത  അവനിടടെ
സനിടമനച്ച് ഉല്പമാദനലാം നടെത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.  പരനിസ്ഥനിതനി പശ്നമുള്ളതുടകേമാണച്ച് കവമ്പനമാട്ടച്ച്
കേമായലനില്  നനിന്നച്ച്  ടവള്ളക്കക്ക  ടവട്ടനിടയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ചനില  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള
വന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച് ഇഗൗ പുതനിയ സമാഹചരദത്തനികലയച്ച് എത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 56 ഏക്കര്
വനിസ്തൃതമമായ സ്ഥലലാം പരനിപൂര്ണ്ണമമായുലാം ഗവണ്ടമനനിടന നനിയനണത്തനിലുള്ളതമാണച്ച്.
അതച്ച് പനി.പനി.പനി.-യനികലക്കച്ച് ടകേമാണ്ടുകപമാകേണടമനള്ള നനിലയനില് ചനില നസ്പീക്കങ്ങള
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നടെന്നനിരുന. അങ്ങച്ച് വദക്തനിപരമമായനി അതനിടനതനിരമാടണന്നച്ച് എനനിക്കറനിയുകേയുലാം ടചയ്യമാലാം.
അതച്ച്  നമ്മുടടെ  ടപമാതുകമഖേലമാ  സ്ഥമാപനമമായനിത്തടന്ന  നനിലനനിര്ത്തനി,  അതനിടന
ഋണബമാധദതകേടളലമാലാം  ഒഴനിവമാക്കനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതനിനുള്ള  പുനരുദ്ധമാരണ
പമാകക്കജുണമാക്കണടമന്നച്ച് ഞമാന് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അവനിടെടത്ത ടതമാഴനിലമാളനികേളലാം
ആ സ്ഥമാപനടത്ത ആശയനിചച്ച് കനരനിട്ടലമാടത   കജമാലനിടചയ്യുന്ന ആളകേളലാം അവനിടെടത്ത
ജനങ്ങളലാം  ഒരുകപമാടല  ഇഗൗ  കേമാരദത്തനില്  ആശങയുള്ളവരമാണച്ച്.  അങ്ങയുടടെ
ഇടെടപടെലനിലൂടടെ ആ സ്ഥമാപനടത്ത രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിയുണമാകേണലാം.

വദവസമായവുലാം കസമാര്ട്സുലാം യുവജനകേമാരദവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    ടമമായ്തസ്പീന്  ):
സര്, കകേമാട്ടയലാം ജനിലയനിടല നമാട്ടകേത്തച്ച് സ്ഥമാപനിചനിട്ടുള്ള ടമാവന്കൂര് സനിടമനച്ച്സച്ച് എന്ന
കേമ്പനനി  1949-ലമാണച്ച്  സനിമനച്ച്  ഉല്പമാദനലാം  തുടെങ്ങനിയതച്ച്.  തുടെക്കത്തനില്  കവമ്പനമാട്ടച്ച്
കേമായലനിടല കേക്ക ഉപകയമാഗനിചച്ച്  കഗ്ര സനിമനമാണച്ച്  ഉല്പമാദനിപ്പെനിച്ചു തുടെങ്ങനിയടതങനിലുലാം
പനിന്നസ്പീടെച്ച്  കഗ്ര സനിമന്റുലാം ടടവറച്ച്  സനിമന്റുലാം ഉല്പമാദനലാം തുടെങ്ങനി.  കഗ്ര സനിമനച്ച്  ഉല്പമാദനലാം
ലമാഭകേരമടലന്നച്ച്  കേടണത്തനിയതനിനമാല്  1974-ല് ഉല്പമാദനലാം  നനിര്തകേയുലാം പൂര്ണ്ണമമായുലാം
ടടവറച്ച് സനിമനച്ച് ഉല്പമാദനവുമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാവുകേയുലാം ടചയ്തു.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം
സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല നല ഡനിമമാനച്ച് ഉണമായനിരുന്നതമാണച്ച്. കേക്ക ഖേനനലാം ടചയ്യമാനുള്ള
അനുമതനിയുടടെ കേമാലമാവധനി 2020 വടരയുടണങനിലുലാം ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടടഹകക്കമാടെതനി
ഖേനനലാം  നനികരമാധനിചനിട്ടുള്ളതനിനമാല്  2014  ആഗസ്റ്റേച്ച്  മുതല് കേക്ക  ഖേനനലാം  ടചയ്യമാന്
സമാധനിക്കുന്നനില. ടടവറച്ച് കനിലാംഗര് വമാങ്ങനി ജനിപ്സവുലാം കചര്ത്തച്ച് ടപമാടെനിചച്ച് ടടവറച്ച് സനിടമനച്ച്
ഉല്പമാദനിപ്പെനിചച്ച്  വനില്പന  നടെത്തനിവന്നനിരുന.  ഒരു  മമാസലാം  50  ടെണ്  വമാളപുട്ടനിയുലാം
ഉല്പമാദനിപ്പെനിക്കുനണച്ച്.  ടടവറച്ച്  കനിലാംഗര് വമാങ്ങമാന് ഫണനിലമാത്തതനിനമാല് ടടവറച്ച്  സനിടമനച്ച്
ഉല്പമാദനലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന.  വര്ക്കനിലാംഗച്ച് കേദമാപനിറല് അസനിസ്റ്റേനച്ച്സച്ച് ഇനത്തനില്
10  കകേമാടെനി  രൂപ  അനുവദനിക്കണടമന്നച്ച്  കേമ്പനനി  ആവശദടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കമാരദലാം
സര്ക്കമാരനിടന  പരനികശമാധനയനിലമാണച്ച്.  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവമായ  കേക്ക  ഖേനനലാം
ടചയ്യമാന് സമാധനിക്കമാത്തതുമൂലലാം  ടടവവനിധദവല്ക്കരണലാം അനനിവമാരദമമായനിത്തസ്പീര്ന.
കനരടത്ത ഇവനിടടെ പറഞ്ഞതുകപ്പെമാടല ഇതനിനച്ച് കകേമാട്ടയത്തച്ച് 53.66 ഏക്കര് സ്ഥലവുലാം
കേമാക്കനമാടെച്ച്  3.7  ഏക്കറുലാം  ടടവക്കത്തച്ച്  (ടചമ്പച്ച്) 2.2  എക്കര് സ്ഥലവുമുണച്ച്.  രണച്ച്
ടഡഡ്ജറുകേളലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ടതമാഴനിലമാളനികേളലാം  ലഭദമമായനിട്ടുള്ളതനിനമാല്  ടഡഡ്ജനിലാംഗച്ച്,
റനിസര്കവമായറനിടല  ടചളനി,  മണല് നസ്പീക്കലാം  ടചയ്യല്,  ഇന്ലമാന്ഡച്ച്  വമാട്ടര്കവയ്സച്ച്,
തുറമുഖേങ്ങള എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടല ആഴലാംകൂട്ടല് എന്നസ്പീ കമഖേലകേളനികലയച്ച് പവര്ത്തനലാം
വദമാപനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്പനനിയുടടെ  സഞനിത  നഷലാം,  കേരമാറുകേമാര്ക്കുലാം  സര്ക്കമാര്
കലമാണനിലുലാം  ടടവദഡ്യുതനി  കബമാര്ഡനിനുലാം  നല്കേമാനുള്ള ബമാധദത  86  കകേമാടെനി  രൂപയച്ച്
മുകേളനിലമാണച്ച്. ഇഗൗ സര്ക്കമാര് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇഗൗ സ്ഥമാപനത്തനിനച്ച് 1.46 കകേമാടെനി രൂപ
ധനസഹമായമമായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പുനരുദ്ധമാരണത്തനിനമായനി 3.50 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ
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നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപ്പെനിടന പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്. കനരടത്ത അങ്ങച്ച് ഇവനിടടെ
സൂചനിപ്പെനിചതുകപ്പെമാടല ഇതച്ച്  പനി.പനി.പനി.  കമമാഡലനികലയച്ച്  കപമാകേണടമനള്ളടതമാനലാം
സര്ക്കമാര് തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടനില.  ഇഗൗ സ്ഥമാപനടത്ത രക്ഷനിടചടുക്കമാന് കേഴനിയുന്ന ഒരു
പുനരുദ്ധമാരണ പദ്ധതനി തയ്യമാറമാക്കമാന് സര്ക്കമാര് റനിയമാബനികനമാടെച്ച്   അവശദടപ്പെട്ടനിരനി
ക്കുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച് തയ്യമാറമാക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇതനിടന പവര്ത്തനലാം ഒനകൂടെനി ടമചടപ്പെട്ട
രസ്പീതനിയനില് സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിയുലാം. ശമ്പളലാം മുടെങ്ങമാനുള്ള സമാധദതയനില, ശമ്പളലാം
ടകേമാടുക്കമാനുള്ള നടെപടെനികേളലാം സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.           

VI കമശപ്പുറതവച കേടെലമാസ്സുകേള

2016-ടല സമാമ്പത്തനികേ അവകലമാകേനലാം

ധനകേമാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടെനി  .   എലാം  .   കതമാമസച്ച് ടഎസകേച്ച്):  സര്,
2016-ടല സമാമ്പത്തനികേ അവകലമാകേനലാം ഞമാന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന. 

VII  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

സസ്പീകേളടടെയുലാം കുട്ടനികേളടടെയുലാം വനികേലമാലാംഗരുടടെയുലാം കക്ഷമലാം
സലാംബനനിച സമനിതനിയുടടെ രണമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് 

ശസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷമാ കപമാറനി:  സര്,  സസ്പീകേളടടെയുലാം കുട്ടനികേളടടെയുലാം വനികേലമാലാംഗരുടടെയുലാം
കക്ഷമലാം സലാംബനനിച സമനിതനിയുടടെ അദ്ധദക്ഷയമായ ഞമാന് സമനിതനിയുടടെ രണമാമതച്ച്
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന.

ചട്ടലാം  303  അനുസരനിചച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  2-3-2017-ല്  ഉന്നയനിച
ക്രമപശ്നത്തനികനലുള്ള റൂളനിലാംഗമാണച്ച്. അങ്ങച്ച് എഴുതനിനല്കേനിയതച്ച് ടചയര് പരനികശമാധനിചച്ച്
റൂള  ടചയ്തമാല്  കപമാകര.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  അലാംഗത്തനിനച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കണടമങനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കമാലാം.

VIII ചട്ടലാം 303 അനുസരനിച്ചുള്ള ക്രമപശ്നലാം

കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുന്ന കേടെലമാസ്സുകേള സലാംബനനിചച്ച്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  28-2-2017-നച്ച് സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തച്ച് വച ചനില

വമാര്ഷനികേ ഭരണറനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള  നനിയമമാനുസൃതലാം  വയ്കക്കണതമാകണമാ  എന്നച്ച്

പരനികശമാധനിക്കണടമന്നമാണച്ച്  റൂള  303 പകേമാരലാം  ആവശദടപ്പെടുന്നതച്ച്.   സമാധമാരണ
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കേമ്പനസ്പീസച്ച് ആക്ടച്ച് പകേമാരലാം രൂപസ്പീകേരനിചകതമാ സഭ പമാസമാക്കനിയ പകതദകേ നനിയമത്തനിടന

അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് രൂപസ്പീകേരനിചകതമാ ആയ ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളടടെകയമാ മറച്ച്

സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി  സ്ഥമാപനങ്ങളടടെകയമാ  ഭരണ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള,  വമാര്ഷനികേ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള,

ഓഡനിറച്ച് അക്കഗൗണച്ച്സച്ച് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള എന്നനിവ സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്കക്കണതുണച്ച്.

അലമാത്ത കുകറ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളലാം ഇവനിടടെ വരുനണച്ച്, അതച്ച് അലാംഗങ്ങളടടെ അറനിവനികലയമായനി

മമാത്രലാം  തരുന്ന  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളമാണച്ച്.  ഇവനിടടെ  ആ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള  കൂടെനി  കമശപ്പുറത്തച്ച്

വയടപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഭരണഘടെനമാപരമമായ റൂളസച്ച് ഓഫച്ച് ടപമാസസ്പീഡഡ്യുവറനിലുള്ള

കേമാരദങ്ങള മമാത്രമമാണച്ച് കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്കക്കണതച്ച്.  അതനിടന കൂടടെ മറ കേമാരദങ്ങള

വയ്ക്കുന്നകതമാടുകൂടെനി  അതനിടന   sanctity  ഇലമാതമാകുലാം.   28-2-2017-ല്  കമശപ്പുറതവച

പത്തച്ച് കേമാരദങ്ങള യമാടതമാരു കേമാരണവശമാലുലാം  സഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തച്ച്  വയ്കക്കണമാത്ത

കേമാരദങ്ങളമാണച്ച്.  ഏടതങനിലുലാം നനിയമത്തനിടന പനിന്ബലത്തനിലല കമല്പ്പെറഞ്ഞ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള

സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തച്ച് വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അലാംഗങ്ങളടടെ അറനിവനികലയമായനി വനിതരണലാം

ടചയ്യടപ്പെട്ട  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  രൂപത്തനിലുള്ള  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള  സഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തച്ച്

വയ്ക്കുന്നതച്ച്  നനിയമപകേമാരമല,  അതനിനച്ച്  ഒരു നനിയമത്തനിടന  പനിന്ബലവുമനില.  അതച്ച്

പരനികശമാധനിക്കടപ്പെടെണടമന്നമാണച്ച് ഞമാന് ആവശദടപ്പെട്ടതച്ച്.

12.00 Noon]

റൂളനിലാംഗച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പമാര്ലടമന്റുലാം സലാംസ്ഥമാന നനിയമസഭയുലാം പമാസമാക്കനിയ നനിയമങ്ങള

പകേമാരവുലാം  മറച്ച്  സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടുകേള  പകേമാരവുലാം  നനിയമസഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തച്ച്  നനിരവധനി

കരഖേകേള വയ്ക്കുനണച്ച്. കൂടെമാടത കേസ്പീഴ്വഴക്കടമന്ന നനിലയനിലുലാം Practice and Procedure

of  Parliament  by  M.  N.  Kaul  and  S.  L.  Shakdhar  എന്ന  ഗ്രന്ഥത്തനില്

പതനിപമാദനിചനിരനിക്കുന്നതനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലുലാം ചനില കരഖേകേള സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തച്ച്

വച്ചുവരുന്നതമായനി കേമാണുന.  അകതമാടടെമാപ്പെലാം നമ്മുടടെ സഭയുടടെ ഭമാഗമമായനി പവര്ത്തനിച്ചു

വരുന്ന  "നനിയമസഭയുടടെ  കമശപ്പുറതവച  കേടെലമാസുകേള  സലാംബനനിച  സമനിതനി"

മുന്കേമാലങ്ങളനില് സഭയനില് സമര്പ്പെനിച റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് ഉളടക്കമാളളനിചനിരുന്ന ശനിപമാര്ശകേളടടെ

അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലുലാം കരഖേകേള സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുനണച്ച്.

ഇപകേമാരലാം സഭയനില് സമര്പ്പെനിക്കടപ്പെടുന്ന നടലമാരു ശതമമാനലാം കരഖേകേളലാം അലാംഗങ്ങളടടെ

അറനിവനികലയമായനി  സര്ക്കുകലറച്ച്  ടചയ്തമാല്  മതനിയമാകുന്നതമാടണനലാം  ചട്ടപകേമാരലാം

സഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തച്ച്  വയ്കക്കണതടലനമമാണച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  അലാംഗലാം

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് ഉന്നയനിചതച്ച്. ഇഗൗ വനിഷയലാം ഇതനിനുമുമതടന്ന ടചയറനിടന
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ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിരുന്നതമാണച്ച്. ഇക്കമാരദലാം സമഗ്രമമായനി പരനികശമാധനിചച്ച് സഭമാചട്ടങ്ങളനില്
ആവശദമമായ  കഭദഗതനികേള  വരുകത്തണതുകണമാ  എന്ന  കേമാരദവുലാം  ടചയറനിടന
പരനിഗണനയനിലുണച്ച്. അതനിനമാവശദമമായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പ്പെനിക്കമാന് കമശപ്പുറതവച
കേടെലമാസ്സുകേള സലാംബനനിച സമനിതനിക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച് ലഭദമമാകുന്ന
മുറയച്ച് ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഒരു അന്തനിമ തസ്പീരുമമാനലാം ടടകേടക്കമാള്ളുന്നതമാണച്ച്.

IX  നനിയമനനിര്മ്മേമാണകേമാരദലാം

തമാടഴപ്പെറയുന്ന ബനിലകേളടടെ അവതരണവുലാം സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്
അയയണടമന്ന പകമയവുലാം

2016-ടല കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് 
(സമാധൂകേരണലാം) ബനില്

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്) :  സര്, 2016-ടല കകേരള കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് (സമാധൂകേരണലാം) ബനില് ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്) :  സര്, 2016-ടല കകേരള
കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് (സമാധൂകേരണലാം) ബനില് മരമാമതലാം ഗതമാഗതവുലാം
വമാര്ത്തമാവനിനനിമയവുലാം  സലാംബനനിച  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനി  V-ടന  പരനിഗണനയച്ച്
അയയണടമന്ന പകമയലാം ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ടതമാഴനിലുലാം എടടകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രമാമകൃഷ്ണന്) : സര്, ഞമാന്
പകമയടത്ത പനിന്തമാങ്ങുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്) :  സര്,  ഇടതമാരു വലനിയ
ബനിടലമാനമല. 2007 ഏപനില് 1-ാം തസ്പീയതനി മുതല് ഒറത്തവണ നനികുതനി അടെയല്
വദവസ്ഥ  പകേമാരലാം  നനികുതനി  ഇഗൗടെമാക്കനിയ  നടെപടെനി  സമാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
ബനിലമാണനിതച്ച്.  ഇഗൗ  കേമാലഘട്ടത്തനില്  നനികുതനി  ഇഗൗടെമാക്കനിയകപ്പെമാള  മൂലദവര്ദ്ധനിത
നനികുതനി,  ടസസച്ച്,  കേസ്റ്റേലാംസച്ച് ഡമ്യൂട്ടനി എന്നനിവകൂടെനി ഉളടപ്പെടുത്തനിടക്കമാണമാണച്ച് വമാഹന
നനികുതനി  ഇഗൗടെമാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  എന്നമാല് ഇഗൗ നടെപടെനി ശരനിയല.  വമാഹനവനില മമാത്രലാം
കേണക്കമാക്കനികയ ടെമാകച്ച് പനിരനിക്കമാവൂ  എന്ന കകേസച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടടഹകക്കമാടെതനിയനില്
വരനികേയുണമായനി.  ഫമാത്തനിമ ടഷറനിന് അഭനി V/s കജമായനിനച്ച്  ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് ഓഫസ്പീസര്,
കേമായലാംകുളലാം എന്നനിവര് കേക്ഷനികേളമായ  കകേസനില്  പരമാതനിക്കമാര്ക്കച്ച് അനുകൂലമമായമാണച്ച്
കകേമാടെതനി വനിധനി പുറടപ്പെടുവനിചതച്ച്.  പസ്തുത കകേമാടെതനി വനിധനിയുടടെ അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്
അപകേമാരലാം പനിരനിച തുകേ ബനടപ്പെട്ട കേക്ഷനികേളക്കച്ച് തനിരനിചച്ച് ടകേമാടുകക്കണനിവന്നമാല്
സര്ക്കമാരനിനച്ച് വന് സമാമ്പത്തനികേ ബമാധദതയമാണച്ച് ഉണമാകുകേ.  ഇതച്ച് മറനികേടെക്കുന്നതനിനമായനി
2014-ടല  കകേരള  ധനകേമാരദ  ആക്ടച്ച്  (2014-ടല  29)  പകേമാരലാം  1976-ടല  കകേരള
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കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് ആക്ടനിടല  (1976-ടല  19) 2-ാം വകുപ്പെച്ച്  (ഇ)
ഖേണത്തനിടല  'ക്രയമൂലദലാം'  എന്ന  പദത്തനിടന  നനിര്വചനത്തനില്  മൂലദവര്ദ്ധനിത
നനികുതനി, ടസസച്ച്, കേസ്റ്റേലാംസച്ച്/എടടകസച്ച് ഡമ്യൂട്ടനി എന്നനിവ ഉളടപ്പെടുത്തനി 2007 ഏപനില്
1-ാം  തസ്പീയതനി  മുതല്  മുന്കേമാല  പമാബലദലാം  നല്കേനി  പസ്തുത  ഖേണലാം  കഭദഗതനി
ടചയ്തനിരുനടവങനിലുലാം പസ്തുത തസ്പീയതനി മുതല് ആക്ടച്ച് ഗസറനില് പസനിദ്ധസ്പീകേരനിച 2014
ജൂടടല 23-ാം തസ്പീയതനി വടര കമല് പസമാവനിച രസ്പീതനിയനില് വമാഹനങ്ങളടടെ 'ക്രയമൂലദലാം'
കേണക്കമാക്കനിയതുലാം  അപകേമാരലാം  വമാഹന  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയനിചതുലാം  ചുമത്തനിയതുലാം
പനിരനിടചടുത്തതുമമായ  നടെപടെനികേള  സമാധൂകേരനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഇതുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട
കകേസുകേള കകേമാടെതനിയനില് വന്നകപ്പെമാള സര്ക്കമാരനിനുകവണനി ഇപകേമാരലാം ഒരു നനിയമ
നനിര്മ്മേമാണലാം  ഉടെന്  പമാബലദത്തനില്  ടകേമാണ്ടുവരുടമന്നച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുണമായനിരുന.
അതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ടടഹകക്കമാടെതനിയനിടല  കകേസുകേളനില്
നനിന്നച്ച്  തല്ക്കമാലലാം സര്ക്കമാര് അനുകൂല വനിധനി കനടെനിടയടുത്തനിട്ടുണച്ച്.   കകേമാടെതനിടയ
അറനിയനിചതനുസരനിചച്ച് ഒരു നനിയമലാം പമാസമാക്കനിടയടുകക്കണ ബമാധദത ഗവണ്ടമനനിനച്ച്
വനകചര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഇപകേമാരലാം  ഒരു  ബനില്  ഇവനിടടെ
അവതരനിപ്പെനികക്കണനിവന്നതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലത്തച്ച്  വന്നനിട്ടുള്ള  വസ്പീഴ്ച
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള ബനില് എന്ന നനിലയനില്,  ഇനനി  വനിധനിയനുസരനിചച്ച്
പവര്ത്തനികക്കണനിവരുകമ്പമാള സര്ക്കമാരനിനച്ച് വന് സമാമ്പത്തനികേ ബമാധദത ഉണമാകുടമന്ന
സമാഹചരദലാംകൂടെനി കേണക്കനിടലടുതടകേമാണച്ച് ഇഗൗ ബനില് അധനികേലാം ചര്ച കൂടെമാടതതടന്ന
സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് അയയണടമന്ന പകമയലാം പമാസമാക്കനിത്തരണടമന്നച്ച് സഭകയമാടെച്ച്
ഞമാന് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കഭദഗതനി  ബനിലനികനലുള്ള  ചര്ചയമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  നടെക്കുന്നതച്ച്.
നനിയമനനിര്മ്മേമാണത്തനിടന  ഭമാഗമമായുളള  ചര്ചയച്ച്  സമയനനിഷയനില.  പടക്ഷ,  രണച്ച്
യുവസമാമമാജനികേരമാണച്ച്  ചര്ചയനില്  പടങടുക്കുന്നതച്ച്.  അവര്  സസമാഭമാവനികേമമായുലാം
സമയനനിഷയുലാം അചടെക്കവുടമലമാലാം പമാലനിക്കമാന് കേഴനിയുന്ന സമാമമാജനികേരമായതുടകേമാണച്ച്
വനിഷയത്തനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നച്ച് ചുരുങ്ങനിയ സമയത്തനിനുളളനില് സലാംസമാരനിക്കുടമന്നമാണച്ച്
ടചയര് പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്: 2016-ടല കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്
(സമാധൂകേരണലാം)  ബനില് ടപമാതുജനമാഭനിപമായലാം ആരമായുന്നതനിനമായനി  31-3-2017  വടര
സര്ക്കുകലറച്ച് ടചയ്യണടമന്ന 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഇഗൗ ബനിലനിടന കഭദഗതനിയുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച്  ആദദലാം തടന്ന ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
ടചയര് പറഞ്ഞനിട്ടുളള വമാക്കുകേള മുഖേവനിലയ്ടക്കടുക്കുകേയമാണച്ച്. ബനിലനിടന ചര്ചയനില്
സലാംസമാരനിക്കമാന്  പകതദകേമമായ  സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടനിടലങനിലുലാം  അനന്തമമായനി
ചര്ച  നസ്പീട്ടനിടകേമാണ്ടുകപമായനി  സഭയുടടെ  സമയലാം  കേളയണടമന്നച്ച്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
ചനില കേമാരദങ്ങള അധനികേലാം സമയടമടുക്കമാടത സൂചനിപ്പെനിക്കമാടമന്നമാണച്ച് ഞമാന് കേരുതുന്നതച്ച്.  
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ഇഗൗ  നനിയമനനിര്മ്മേമാണത്തനികലക്കച്ച്  നയനിച  സമാഹചരദങ്ങടള  സലാംബനനിചച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി തുടെക്കത്തനില്ത്തടന്ന സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
ടടഹകക്കമാടെതനിയുടടെ  വനിധനിനദമായമമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള  ഇഗൗ  നനിയമനനിര്മ്മേമാണത്തനിടന
ആവശദകേതയനികലക്കച്ച് നയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വനിധനിനദമായത്തനിടന വനിശദമാലാംശങ്ങളനികലക്കച്ച്
ഇകപ്പെമാള കേടെക്കുന്നനില. ആ വനിധനിനദമായലാംമൂലലാം ഉണമായനിട്ടുള്ള അസമാധമാരണവുലാം എന്നമാല്
വദമാപ്തനികയറനിയതുമമായ  പതനിസനനി  മറനികേടെക്കുന്നതനിനുകവണനി  2014-ടല  കകേരള
ധനകേമാരദ ആക്ടച്ച്  പകേമാരലാം കകേരള കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന നനികുതനി  ചുമത്തല് നനിയമത്തനിടല
2-ാം  വകുപ്പെച്ച്  (ഇ)  ഖേണത്തനിടല  'ക്രയമൂലദലാം'  എന്ന പദത്തനിടന നനിര്വചനത്തനില്
മൂലദവര്ദ്ധനിത നനികുതനി,  ടസസച്ച്,  കേസ്റ്റേലാംസച്ച്/എടടകസച്ച് ഡമ്യൂട്ടനി  എന്നനിവ ഉളടപ്പെടുത്തനിടകേമാണച്ച്
2007 ഏപനില് 1-ാം തസ്പീയതനി മുതല് മുന്കേമാല പമാബലദലാം നല്കേനി പസ്തുത ഖേണലാം കഭദഗതനി
ടചയ്തനിരുനടവങനിലുലാം  പസ്തുത  തസ്പീയതനി  മുതല്  ആക്ടച്ച്  ഗസറനില്  പസനിദ്ധസ്പീകേരനിച
2014 ജൂടടല 23-ാം തസ്പീയതനി വടര കമല് പസമാവനിച രസ്പീതനിയനില് വമാഹനങ്ങളടടെ ക്രയമൂലദലാം
കേണക്കമാക്കനിയതുലാം  അപകേമാരലാം  വമാഹന  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയനിചതുലാം  ചുമത്തനിയതുലാം
പനിടെനിടചടുത്തതുമമായ നടെപടെനികേള സമാധൂകേരനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടനില  എന്നമാണച്ച്  അകദ്ദേഹലാം ഇവനിടടെ
സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  അങ്ങടന  സമാധൂകേരനിക്കപ്പെടുന്നതനിനുകവണനി  അന്നച്ച്  ഇത്തരടമമാരു
നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം നടെത്തമാതനിരുന്നതുടകേമാണമാണച്ച് ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  രണച്ച്
വര്ഷലാം മുമ്പച്ച് അത്തരടമമാരു ഉത്തരവമാദനിതസലാം  ഏടറടുക്കമാന് സമാധനിക്കമാത്തതുടകേമാണമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള ഇതച്ച് ടകേമാണ്ടുവകരണതമായനി വന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടടഹകക്കമാടെതനിയുടടെ
വനിധനിയമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  പകതദകേമമായനി  കേമാകണണതച്ച്.  കകേമാടെതനി  എലമായ്കപ്പെമാഴുലാം
ബഹുമമാനനിക്കടപ്പെടുന്ന  സ്ഥമാപനമമാണച്ച്.  വനിധനിനദമായകത്തമാടുലാം  നടെപടെനിക്രമങ്ങകളമാടുലാം
സമാധമാരണ ജനത്തനിനുണമാകുന്ന ബഹുമമാനത്തനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലമാണച്ച് കകേമാടെതനി
നനിലനനില്ക്കുന്നടതന്നച്ച് മഹമാനമായ ആര്തര് ടെനി. വമാണര് ബനില്റച്ച് പരമാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഒരു  വനിധനിനദമായലാം  പുറടപ്പെടുവനിക്കുകമ്പമാള  പമാകയമാഗനികേമമായനി  അതച്ച്  എങ്ങടന
നടെപ്പെമാക്കമാനമാകുടമന്നതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കടപ്പെകടെണതമായനിരുന.  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനച്ച്
അധനികേമാരത്തനില്  വന്നയുടെടന  ഹരനിത  ടനിബമ്യൂണല്  പുറടപ്പെടുവനിച  ഉത്തരവച്ച്
ഇത്തരത്തനില്  കേമാകണണതമാണച്ച്.  ആ  ഉത്തരവച്ച്  പകേമാരലാം  കകേരളത്തനിടല  ആറച്ച്
പട്ടണങ്ങളനില് 10 വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴക്കമുള്ള ഡസ്പീസല് വമാഹനങ്ങള ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്
നനികരമാധനിക്കുകേയുണമായനി. 2000  സനി.സനി.യുലാം അതനിനച്ച് മുകേളനിലുലാം എഞനിന് കേപ്പെമാസനിറനിയുള്ള
ഡസ്പീസല്  വമാഹനങ്ങളടടെ  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  നനിര്ത്തലമാക്കനി.  ആ  വനിധനി  ഉടെന്തടന്ന
നടെപ്പെനിലമാക്കനിയമാല് കകേരളത്തനിടല ടപമാതുനനിരതകേളനില്നനിന്നച്ച് ഏകേകദശലാം 1,11,000
വമാഹനങ്ങള ഒറയടെനിക്കച്ച് അപതദക്ഷമമാകുലാം. അതനില് 61,000 യമാത്രമാ വമാഹനങ്ങളലാം
40,000  മറച്ച്  ആവശദങ്ങളക്കുകവണനി ഓടുന്ന വമാഹനങ്ങളലാം  ഉളടപ്പെടുന.  ഹരനിത
ടനിബമ്യൂണലനിടന  ഉത്തരവനിടന  പമാധമാനദലാം  പൂര്ണ്ണമമായുലാം  ഉളടക്കമാള്ളുകമ്പമാള,
പമാരനിസ്ഥനിതനികേമമായ  ആകുലതകേടള  ശരനിവയ്ക്കുന്നകതമാടടെമാപ്പെലാം,  ഈ  ഉത്തരവച്ച്  ടപടട്ടന്നച്ച്
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നടെപ്പെമാക്കുന്നതുമൂലമുണമാകുന്ന  സവനികശഷമമായ  സമാഹചരദലാം  നമുക്കച്ച്  കേമാണമാതനിരനിക്കമാനമാവനില.
ഈ വനിധനിയനികലക്കച്ച് നയനിച കേമാരദങ്ങള ഗഗൗരവകത്തമാടടെ പരനികശമാധനിക്കുകമ്പമാള, ഒരു
വനിധനിനദമായലാം  പുറടപ്പെടുവനിക്കുകമ്പമാഴുണമാകുന്ന  അസമാധമാരണമമായ  സമാഹചരദവുലാം
സലാംസ്ഥമാനത്തനിനുണമാകുന്ന അപരനിഹമാരദമമായ നഷവുടമലമാലാം  പരനിഗണനിക്കടപ്പെകടെണതമാണച്ച്.
ഇതച്ച്  ഞമാന് സമാനര്ഭനികേമമായനി  സൂചനിപ്പെനിച്ചു എനമമാത്രലാം.  പനിരനിടചടുകക്കണ നനികുതനികേള
സലാംബനനിചച്ച്  പലകപ്പെമാഴുലാം  വമ്പനിച  ഇളവുകേള  പഖേദമാപനിക്കുന്നതമായനി  വനിവനിധ
ബഡ്ജറകേള  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഘട്ടത്തനില്  കേണനിട്ടുണച്ച്.  യൂണനിയന്  ബഡ്ജറനില്
ഒരു വര്ഷലാം അഞച്ച് ലക്ഷലാം കകേമാടെനിയനില്പ്പെരലാം രൂപയമാണച്ച് കകേമാര്പ്പെകററച്ച് ടെമാകനില് ഇളവച്ച്
ടചയ്തുടകേമാടുക്കുന്നതച്ച്.  എന്.ഡനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റുലാം  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റുലാം  അകത
രസ്പീതനിയമാണച്ച്  പനിന്തുടെര്ന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അഞച്ച്  ലക്ഷലാം  കകേമാടെനിടയനപറഞ്ഞമാല്  ഒരു
ശരമാശരനി മലയമാളനിയുടടെ സമാമമാനദ ഗണനിതശമാസ യുക്തനികേളടകേമാണച്ച് നനിര്ദ്ധമാരണലാം
ടചയ്യമാന് കേഴനിയമാത്ത ഒരു ഭസ്പീമമാകേമാരമമായ സലാംഖേദയമാടണന്നച്ച് നമുക്കറനിയമാലാം. 5 എടന്നഴുതനി
12  പൂജദമനിടുകമ്പമാഴമാണച്ച് അഞച്ച് ലക്ഷലാം കകേമാടെനിയമാവുകേ.  വന്കേനിടെ കകേമാര്പ്പെകററകേളക്കച്ച്
യൂണനിയന്  ബഡ ച്ച്ജറനില്  അഞച്ച്  ലക്ഷലാം  കകേമാടെനിയനില്പ്പെരലാം  രൂപ  ഇളവു  ടചയ്തു
ടകേമാടുക്കുന.  അതനിടന  ഏഴനിടലമാന്നച്ച്  പണടമങനിലുലാം  ഇന്തദന്  ജനതയ്ക്കുകവണനി
നസ്പീക്കനിവചനിരുടന്നങനില് എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്. കഭദമനിലമാടത ഒരു കേനികലമാഗ്രമാലാം
അരനിക്കുലാം കഗമാതമ്പനിനുലാം മൂന്നച്ച് രൂപ നനിരക്കനില് ടകേമാടുക്കമാന് കേഴനിയുമമായനിരുനടവന്നച്ച്
ബഹുമമാനദനമായ പനി.  സമായനിനമാഥച്ച്  ആധനികേമാരനികേമമായ കേണക്കുകേളടടെ പനിന്ബലകത്തമാടുകൂടെനി
സൂചനിപ്പെനിച്ചു.എന്നമാല് ആ ദനിശയനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് ചനിന്തനിചനില.  ഈ രൂപത്തനില്
നനികുതനി ഇളവുടചയ്തച്ച്  ടകേമാടുക്കുന്നതുമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്  കകേമാര്പ്പെകററകേടള സഹമായനിക്കമാനുള്ള
നടെപടെനികേള പലകപ്പെമാഴുലാം ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര്: സര്, ഇവനിടടെ അഞച്ച് ലക്ഷലാം കകേമാടെനി രൂപയുടടെ നനികുതനി
ഇളവനിടനക്കുറനിടചമാടക്ക സലാംസമാരനിച്ചു. ഇങ്ങടന നനികുതനി ഇളവുടചയ്തച്ച് ടകേമാടുക്കുന്നതനിനച്ച് അവര്
നനിഘണ്ടുവനില്  Revenue forgone  എടന്നമാരു പുതനിയ വമാക്കച്ച് കേടണത്തനിയനിരുന.
Revenue  forgone  എനപറഞ്ഞുടകേമാണച്ച്  കകേമാര്പ്പെകററകേളക്കച്ച്  നനികുതനി  ഇളവു
ടചയ്തുടകേമാടുക്കുന്ന സലാംവനിധമാനലാം ഈ രമാജദത്തച്ച് പരനിചയടപ്പെടുത്തനിയതച്ച് ആരമാടണന്നച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗത്തനിനച്ച് അറനിയമാകമമാ?

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  ഈ സഭയനിലനിരനിക്കുന്ന ചനില ആളകേളടടെ ശനിരസച്ച്
കുനനിഞ്ഞുകപമാകുനണച്ച്. അകപ്പെമാള അതു സലാംബനനിചച്ച് എലമാവര്ക്കുലാം നല ധമാരണയു
ണമാകുടമന്നമാണച്ച് ഞമാന് കേരുതുന്നതച്ച്.  ഞമാന് അതനിടന വനിശദമാലാംശങ്ങളനികലയച്ച് കേടെക്കുന്നനില.
വനിജയച്ച് മലദടയകപ്പെമാടലയുള്ളവര് നമ്മുടടെ നമാടെനിടന ടകേമാള്ളയടെനിചച്ച് രക്ഷടപ്പെടുന്നതുലാം
നമ്മേള  കേണ്ടു.  ഇവനിടടെ  സവനികശഷമമായ  ഒരു  സമാഹചരദമുണമായനിരനിക്കുന.
സലാംസ്ഥമാനത്തനിടന  കറമാഡ ച്ച്  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  കവണനിയമാണച്ച്
വമാഹന നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിടചടുക്കുന്ന പണലാം നമാലാം ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്.
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[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില്  പമാനല്  ഓഫച്ച്  ടചയര്മമാന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  വനി.  അബ്ദുള
ഖേമാദര്]

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച്ച്:  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷലാംസസ്പീര് പറഞ്ഞതനികനമാടെച്ച്
ഞമാന് കയമാജനിക്കുകേയമാണച്ച്. കകേമാര്പ്പെകററകേളനില്നനിനള്ള നനികുതനി എഴുതനിത്തള്ളുനടവന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച് കേണക്കനില് കേമാണനിക്കുന്നകതയുള.  എന്നമാല് കേക്ഷനികേളനില്നനിന്നച്ച് പണലാം
തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുടമനള്ള റനിസര്വച്ച് ബമാങനിടന ഒരു സര്ക്കുലറുണമായനിരുന. വന്കേനിടെ
കകേമാര്പ്പെകററകേളനില്നനിനള്ള തുകേ എഴുതനിത്തള്ളുനടവന്നച്ച് ഔകദദമാഗനികേമമായനി കരഖേ
തരനികേയമാണച്ച്.  എഴുതനിത്തള്ളുനടവന്നച്ച്  പറഞ്ഞുടകേമാണച്ച്  അവരനില്നനിനലാം  അതച്ച്
ഈടെമാക്കമാതനിരനിക്കുന്നനില  എന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  കേണക്കച്ച്  അഡ്ജസ്റ്റേച്ച്  ടചയ്യമാന്
കവണനിയമാണച്ച്  എഴുതനിത്തള്ളുനടവന്നച്ച്  റനികക്കമാര്ഡനില്  കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതച്ച്  അങ്ങയുടടെ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  റനിസര്വച്ച്  ബമാങനിടന  സമസ്പീപകേമാലതള്ള  ചനില
അഭനിപമായ പകേടെനങ്ങളലാം നനിലപമാടുകേളലാം എടന സമാമമാനദയുക്തനിക്കച്ച് നനിരക്കുന്നതല,
എനനിക്കച്ച്  മനസനിലമാക്കമാനുലാം സമാധനിചനിട്ടനില.  ആ കമഖേലയനില് ഞമാന് പണനിതനലമാത്തതു
ടകേമാണമാടണന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.  സമസ്പീപ ഭൂതകേമാലമാനുഭവങ്ങളടടെ അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്
നമ്മുടടെ രമാജദലാം  ഭരനിക്കുന്ന ആളകേള കകേമാര്പ്പെകററകേളക്കച്ച് അനുകൂലമമായ നനിലപമാടെച്ച്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം കകേമാര്പ്പെകററച്ച് വല്ക്കരണത്തനികലയച്ച്  നമാടെനിടന നയനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്ന
കേമാഴ്ചയമാണച്ച് കേമാണുന്നതച്ച്.  പതമാകേകേളടടെ നനിറകഭദങ്ങളക്കപ്പുറലാം അതനിടനതനിടര ഒരു
ജനവനികേമാരലാം  ഉയര്നവരുനണച്ച്.  പട്ടനിണനികേനിടെന്നച്ച്  മനുഷദര്  മരനിക്കുന്ന  രമാജദത്തച്ച്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള നനിലപമാടുകേള സസസ്പീകേരനിക്കമാന് പമാടുകണമാടയന്ന കചമാദദവുലാം ഉയര്ന
വരുനണച്ച്.  ആ കചമാദദത്തനിടന മുനടയ അഭനിമുഖേസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത ഘട്ടത്തനില്
പറയുന്ന ചനില സൂത്രങ്ങളമായനിട്ടമാണച്ച് ഞമാനനിതനിടന കേണക്കമാക്കുന്നടതന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  

കറമാഡപകേടെങ്ങള വലനിയ കതമാതനില് വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്. നമ്മുടടെ പമാതകേള
അപകേടെലാം പതനിയനിരനിക്കുന്ന പമാതകേളമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുന. ഓകരമാ ദനിവസവുലാം നമ്മുടടെ
രമാജദടത്ത പമാതകേളനില് ഒഴുക്കടപ്പെടുന്നതച്ച്  ഗമാലന് കേണക്കനിനച്ച്  രക്തമമാണച്ച്.  നമ്മുടടെ
രമാജദത്തച്ച് പതനിവര്ഷലാം  ഒന്നര ലക്ഷലാം ആളകേളമാണച്ച്  കറമാഡപകേടെങ്ങളനില് ടകേമാലടപ്പെടുന്നതമായനി
കേണക്കമാക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്. പരനികക്കറവര്, അലാംഗഭലാംഗലാം വന്നവര് ഇങ്ങടനയുള്ള കേണക്കച്ച്
പരനികശമാധനിചമാല് ഏതമാണച്ച് 25 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം വരുടമന്നമാണച്ച് ആധനികേമാരനികേമമായ
വനിവരലാം.  കകേരളത്തനിലമാകേടട്ട 2016-ല് 4149 കപര് കറമാഡപകേടെങ്ങളനില് മരണടപ്പെട്ടുടവന്നമാണച്ച്
കേണക്കച്ച്.  49329  അപകേടെങ്ങള ഈ കേമാലയളവനിലുണമായനി.  ആടകേ ജനസലാംഖേദയുമമായനി
തമാരതമദലാം ടചയ്തമാല്  ഇതച്ച് കദശസ്പീയ ശരമാശരനികയക്കമാള കൂടുതലമാടണന്നച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയുലാം.
ഇന്തദ-പമാകേനിസ്ഥമാന്  യുദ്ധത്തനില്  ഇരുഭമാഗതമമായനി  മരണടപ്പെട്ട  കസനനികേരുടടെ
കേണക്കച്ച് ഏകേകദശലാം  6800  ആണകത്ര.  കലമാകേത്തനിടല ഏതച്ച്  യുദ്ധങ്ങളടടെ ചരനിത്രടമടുത്തച്ച്
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പരനികശമാധനിചമാലുലാം അതനില്വന്ന ജസ്പീവഹമാനനികയക്കമാകളടറയമാണച്ച് നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച്
ഓകരമാ  വര്ഷവുലാം  കറമാഡനില്  ടപമാലനിയുന്നടതന്നച്ച്  കേമാകണണതമായനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്
ഒരു  കകേമാടെനി  പതനിമൂന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനില്പ്പെരലാം  വമാഹനങ്ങള  ഇകപ്പെമാള  കറമാഡനില്
ഓടെനിടക്കമാണനിരനിക്കുനടവന്നമാണച്ച്  കേണക്കമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇങ്ങടന  സവനികശഷമമാടയമാരു
സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  നമ്മുടടെ  സലാംസ്ഥമാനതലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  സ്ഥനിതനി
വനികശഷത്തനില്  വമാഹനമാപകേടെങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷമാ  സലാംവനിധമാനങ്ങള
ടമചടപ്പെടുതന്നതനിനുമമായനി കൂടുതല് പണലാം നസ്പീക്കനിവയ്കക്കണതമായനി വരുലാം.  കറമാഡച്ച്
കസഫനിക്കുകവണനി  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്ന പണത്തനിടലമാരുഭമാഗലാം  നനികുതനിയമായനി പനിരനിടചടുക്കുന്ന
പണമമാണച്ച്.  കഹകക്കമാടെതനി  വനിധനിയുടടെ  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  പനിരനിടചടുത്ത  ഏഴച്ച്
ടകേമാലക്കമാലടത്ത  പണലാം  തനിരനിച്ചുടകേമാടുകക്കണനിവന്നമാല്  നമ്മുടടെ  കറമാഡുകേള
കുരുതനിക്കളമമാക്കനി  മമാറന്നതനികലയച്ച്  നയനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനിലുള്ള  ഒരു   സ്ഥനിതനി
വനികശഷമുണമാകുടമന്നച്ച് നമാലാം കേമാണണലാം.  ഈ ഘട്ടത്തനില് ഒരു കകേന്ദ്ര നനിയമലാം വരുന്നതച്ച്
സലാംബനനിച  വമാര്ത്തകേള  ഒരുപമാടെച്ച്  ചര്ച  ടചയ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  വനിഷയടത്ത
മുന്നനിര്ത്തനിടക്കമാണ്ടുള്ള  പണനിമുടെക്കനില്  രകണകേമാല്  കകേമാടെനിയനിലധനികേലാം  കമമാകട്ടമാര്
വമാഹനടത്തമാഴനിലമാളനികേള അണനികചര്ന്നതമായനിട്ടുള്ള വനിവരങ്ങളലാം നമ്മുടടെ മുമ്പനിലുണച്ച്.
അതു  സലാംബനനിച  ആകുലതകേള  ഈ  നമാടെച്ച്  നന്നമായനി  ചര്ച  ടചയ്യുനണച്ച്.  ഈ
നനിയമലാം  നടെപ്പെനിലമായമാല്  ഗതമാഗത  രലാംഗമമാടകേ  കകേമാര്പ്പെകററകേളടടെ  കേമാല്ക്കല്
അടെനിയറവയ്ക്കുന്ന സമാഹചരദലാം സൃഷനിക്കുടമന്നമാണച്ച് ടപമാതുവമായനി വനിലയനിരുത്തടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്.
രമാജദടത്ത ടപമാതുകമഖേലമാ ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് കകേമാര്പ്പെകറഷനുകേടളലമാലാം ഇലമാതമാക്കുകേയുലാം
അടതലമാലാം  കകേമാര്പ്പെകററകേളടടെ  നനിയനണത്തനിലമാകുകേയുലാം  ടചയ്യുന്ന  സമാഹചരദലാം,
കമമാകട്ടമാര്വമാഹന  വകുപ്പുതടന്ന  ഇലമാതമാകുന്ന  സ്ഥനിതനി,  കമമാകട്ടമാര്വമാഹന  നനികുതനി
ഈടെമാക്കമാനുള്ള ഭരണഘടെനമാപരമമായ സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ  അധനികേമാരലാം
കേവര്ടന്നടുക്കടപ്പെടുന്ന  സമാഹചരദലാം  ഇടതലമാലാം  കകേന്ദ്രനനിയമത്തനിടന  ഭമാഗമമായനി
വരുടമന്നമാണച്ച് ഭയടപ്പെടുന്നതച്ച്.  അതനിടനതനിടര വലനിയ പതനികഷധവുലാം നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച്
വളര്നവരുനണച്ച്. അപകേടെമുണമാകുന്ന സമാഹചരദങ്ങളനില് ഇന്ഷസറന്സച്ച് കേമ്പനനികേളടടെ
ബമാധദതയുലാം പരനിമനിതടപ്പെടുതന്നതനിനമായനി ഈ നനിയമലാം വദവസ്ഥ ടചയ്യുന്നതമായനിട്ടമാണച്ച്
കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുന്നതച്ച്.  അത്തരത്തനിടലമാരു  ഭസ്പീഷണനി  നമ്മുടടെ  മുമ്പനില്  വന
നനില്ക്കുനണച്ച്. ആ ഭസ്പീഷണനി മുമ്പനില് നനില്ക്കുന്ന സമാഹചരദത്തനില് കഹകക്കമാടെതനി
വനിധനി  നടെപ്പെമാക്കടപ്പെട്ടമാല് കൂടുതല് അപകേടെകേരമമായ സ്ഥനിതനിയമാണച്ച് കകേരളത്തനിലുണമാവുകേ.
കകേരളത്തനിടല  കറമാ ഡുകേളടടെ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിനമാവശദമമായ  നവസ്പീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമമായനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കണതമാണച്ച്.  അടെനിപ്പെമാതകേളടടെയുലാം
കമല്പ്പെമാലങ്ങളടടെയുലാം നനിര്മ്മേമാണലാം,  ആധനനികേ സനിഗ്നല് സലാംവനിധമാനലാം,  കേദമാമറകേള
സ്ഥമാപനിച്ചുടകേമാണച്ച്  സുരക്ഷമാ  സലാംവനിധമാനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തമാനുള്ള  നസ്പീക്കങ്ങള,
അപകേടെങ്ങളനില്  പരനിക്കുപറനിയവര്ക്കുള്ള  ആധനനികേ  ചനികേനിതമാ  സഗൗകേരദങ്ങള,
കടമാമമാടകേയര് സലാംവനിധമാനങ്ങള ഇവടയലമാലാം സമയബനനിതമമായനി സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്
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നടെപ്പെമാകക്കണ കേമാരദങ്ങളമാണച്ച്. ഇത്തരത്തനിലുള്ള സഗൗകേരദങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുതന്നതനിനച്ച് ധമാരമാളലാം
പണലാം ആവശദമമായനി വരുലാം. അതനിടനലമാമുള്ള പണലാം കേടണത്തമാനമാകേമാത്ത സ്ഥനിതനി
നമ്മുടടെ സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്  ഇകപ്പെമാളത്തടന്നയുണച്ച്.  ഈടയമാരു  ഘട്ടത്തനില്  മുന്കേമാല
പമാബലദകത്തമാടുകൂടെനി  അടെച   നനികുതനിടയലമാലാം  തനിരനിച്ചുടകേമാടുക്കണടമന്ന  സ്ഥനിതനി
വന്നമാല് അതച്ച് നമ്മുടടെ സലാംസ്ഥമാനത്തനിനച്ച് തമാങ്ങമാനമാവമാത്തതുലാം കകേരളത്തനിടന പമാതകേള
മുഴുവന്  മനുഷദജസ്പീവനുകേള  കഹമാമനിക്കത്തക്ക  നനിലയനില്  അപകേടെത്തനിലമാവുകേയുലാം
ടചയ്യുലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  നമ്മേള  വമാങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  ടെമാകച്ച്  കറമാഡനിടന
വനികേസനത്തനിനുലാം മറലാം ആവശദമമാടണന്ന അങ്ങയുടടെ പരമാമര്ശലാം  വളടര കേറക്ടമാണച്ച്.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള ഇഗൗ ബനില് നനിയമപരമമായനി നനിലനനില്ക്കുകമമാ
എന്ന ഒരു സലാംശയലാം ഞമാന് അങ്ങയുടടെ മുമ്പനില് വയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതനിലുള്ള പധമാന
കപമായനിനച്ച് എന്തമാണച്ച്? 2007 മുതല് 2014 വടര ഒരു നനിയമവുമനിലമാടത പനിരനിച ടെമാകച്ച്
തനിരനിച്ചുടകേമാടുക്കണടമന്നച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  കഹകക്കമാടെതനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതനില് രണ്ടു ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ കേമാലമാവധനിയുണച്ച്.  ഞമാന് ഇതനിടന രമാഷസ്പീയമമായനി
കേമാണുന്നനില. 2007  മുതല്  2014  വടര ഒരു നനിയമത്തനിടനയുലാം പനിന്ബലമനിലമാടത
പനിരനിടചടുത്ത  ടെമാകച്ച്  തനിരനിച്ചുടകേമാടുക്കണടമന്നച്ച്  'ഫമാത്തനിമ  ടഷറനിന്  അഭനി  Vs
കജമായനിനച്ച്  ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  ഓഫസ്പീസര്,  കേമായലാംകുളലാം'  എന്ന കകേസനില് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
കകേമാടെതനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഒരു കേമാലത്തച്ച് നനിലവനിലുള്ള നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള
ടെമാകച്ച്  ടകേമാടുക്കമാകന ജനത്തനിനച്ച്  ബമാധദതയുണമായനിരുനള.  അതനിടനമാരു നനിയമമനിടലങനില്
പനില്ക്കമാല  പമാബലദത്തനില്  ഇത്തരലാം  നനിയമങ്ങള  ടകേമാണ്ടുവരമാന്  പമാടെനിടലന്നച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  കഹകക്കമാടെതനിയുടടെ  തടന്ന  നനിരവധനി  റൂളനിലാംഗുകേളണച്ച്.   ഏടതമാരു
നനിയമത്തനിനുലാം  കപമാടസക്ടസ്പീവച്ച്  ഇഫക്ടമാണച്ച്.  ഒരു  നനിയമലാം  പമാസമാക്കനിയമാല്  ഇന്നച്ച്
മുതല് അതച്ച് പമാബലദത്തനില് വരനികേയമാണച്ച്.  പഴയ ടെമാകനിടനലമാലാം കൂടെനി ഇകപ്പെമാള ഒരു
നനിയമലാം  ഉണമാക്കനിയനിട്ടച്ച്  അതനിനച്ച്  പനില്ക്കമാല പമാബലദമുണമാകുടമന്നച്ച്  പറയുകമ്പമാള
അതച്ച് കേനിട്ടമാന് കപമാകുന്നനിടലന്നമാണച്ച് ഞമാന് മനസനിലമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇഗൗ ചര്ചയനില്
അങ്ങയുടടെ  അഭനിപമായലാം  വദക്തമമാക്കണടമന്നച്ച്  ഞമാന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന  ഇഗൗ  ബനില്  ടവറുടമമാരു  അധര  വദമായമാമമമായനി  മമാറുടമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.  കേമാരണലാം അന്നച്ച്   നനിയമലാം നനിലവനിലനില.  അതുടകേമാണമാണച്ച്
പനിരനിടചടുത്ത  ടെമാകച്ച്  തനിരനിച്ചുടകേമാടുക്കണടമന്നച്ച്   കകേമാടെതനി   പറഞ്ഞതച്ച്.  അങ്ങടന
പറഞ്ഞ  സമാഹചരദത്തനില്  വസ്പീണ്ടുലാം  ഒരു  നനിയമലാം  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  പരനിരക്ഷ
കേനിട്ടുന്നനില.  2007  മുതല്  2014  വടര  ടെമാകച്ച്  പനിരനിചനിട്ടനില.  2014-ല് യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ടമനമാണച്ച് ഒരു ബനില് ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്. അതുടകേമാണമാണച്ച് 2014 മുതല് അതനിനച്ച്
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ഇഫക്ടച്ച്  കേനിട്ടനിയതച്ച്.  2014  വടര  കേനിട്ടമാടത  കപമായതുലാം  അന്നച്ച്  നനിയമമനിലമാത്തതു
ടകേമാണമാണച്ച്. ഇങ്ങടനടയമാരു നനിയമലാം പനില്ക്കമാല പമാബലദത്തനില് ടകേമാണ്ടുവന്നമാല്
നനിയമപരമമായനി അതച്ച് നനിലനനില്ക്കനില എന്നമാണച്ച് എടന അഭനിപമായലാം. അകതക്കുറനിചച്ച്
അങ്ങയുടടെ അഭനിപമായടമന്തമാണച്ച് ? 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്  : സര്,  ചനില  അസമാധമാരണമമായ  സമാഹചരദങ്ങളനില്
റനികടമാടസക്ടസ്പീവച്ച്  ഇഫക്ടുലാം  കവണനിവരുലാം.  അങ്ങച്ച്  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞു, 2014-ല് യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ടമനനിനമാണച്ച് ഈ ബനില് ടകേമാണ്ടുവരണടമന്ന  കതമാന്നലുണമായടതന്നച്ച്.  2014-ടല
കകേരള കഹകക്കമാടെതനിയുടടെ വനിധനിനദമായടത്ത തുടെര്ന്നച്ച്  അങ്ങടന ടചകയ്യണതമായനി
വന;  അതച്ച്  ടചയ്തു.  അതനിടന  തുടെര്ചയമായനി  അതുവടര  പനിരനിടചടുത്ത  ടെമാകച്ച്
സമാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇങ്ങടനടയമാരു  നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം  നടെത്തമാന്   അന്നച്ച്  തയ്യമാറമായനില.
നനിങ്ങള  അന്നച്ച്  ടചകയ്യണനിയനിരുന്നതമാണച്ച്.  ഞമാന്  അതച്ച്  കേക്ഷനി  രമാഷസ്പീയത്തനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് കേമാണുന്നനില. മുന് ഗവണ്ടമനച്ച്  2014-ല്ത്തടന്ന ടചകയ്യണനിയനിരുന്ന
ഒരു കേമാരദലാം, അന്നച്ച് നനിങ്ങള ടചയ്യമാത്തതുടകേമാണച്ച്  ഇന്നച്ച് നമുടക്കലമാവര്ക്കുലാം ഒരുമനിചച്ച്
നനിന്നച്ച് ടചയ്യമാലാം.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്, ............(കമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)............. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്  : സര്,  അങ്ങടനയമാടണങനില്  2011-ല്  നനിങ്ങള
അധനികേമാരത്തനില് വന്നകപ്പെമാള ടചയ്യമാമമായനിരുന. 2013-ടല കകേരള കഹകക്കമാടെതനി
വനിധനി  വന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച്  നമ്മേള  ഇതച്ച്  ശദ്ധനിചതച്ച്.  അതുവടര  ടചയ്യമാതനിരുന്നതച്ച്
രണ്ടുകൂട്ടരുടടെയുലാം കുഴപ്പെമല. 2013-ടല വനിധനി വന്ന സമയത്തച്ച് നമുക്കച്ച് മനസനിലമായതനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്   2014-ല്  അതനിടന  പകുതനിഭമാഗലാം  നനിങ്ങള  ടചയ്തു,  ബമാക്കനി
ടചയ്തനില.  ഒരു കേമാരദലാം ടചയ്യുകമ്പമാള അതച്ച് വൃത്തനിയമായുലാം പൂര്ണ്ണമമായുലാം ടചയ്യണലാം.  ഇനനി
ഭമാവനിയനിലമാടണങനിലുലാം  അങ്ങടന  ടചയ്യണടമന്നച്ച്  ഓര്മ്മേടപ്പെടുതന്നതു  കൂടെനിയമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള ഇഗൗ നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം എന്നമാണച്ച് അതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
ഇവനിടടെ  അസമാധമാരണമമായ  ഒരു  സമാഹചരദമുണമായനി  എന്നമാണച്ച്  നമ്മേള  കേമാകണണതച്ച്.
2007  മുതല്  ഇഗൗടെമാക്കനിയ  നനികുതനി  പൂര്ണ്ണമമായുലാം  കഹകക്കമാടെതനി  വനിധനിടയ
മമാനനിച്ചുടകേമാണച്ച്  തനിരനിച്ചുടകേമാടുക്കുന്ന ഒരു  സ്ഥനിതനി  വന്നമാല് നമ്മുടടെ  സലാംസ്ഥമാനലാം
അഭനിമുഖേസ്പീകേരനിക്കുന്ന  സമാഹചരദലാം  എത്രമമാത്രലാം  അപകേടെകേരമമായനിരനിക്കുടമന്നമാണച്ച്
മനസനിലമാകക്കണതച്ച്.  ആ  സമാഹചരദലാം  ഒഴനിവമാക്കമാനമാണച്ച്  കസമാകദ്ദേശദ  പൂര്ണ്ണമമായനി
ഇഗൗ  ബനില്   മനനി  ഇവനിടടെ  ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഞമാന്  അകദ്ദേഹടത്ത
പകതദകേലാം അഭനിനനനിക്കമാനുലാംകൂടെനി ഇഗൗ അവസരലാം ഉപകയമാഗടപ്പെടുതന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്, ............(കമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)............. 
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്  : സര്, നനിങ്ങള അഭനിനനനിക്കുന്നനിടലങനില് കവണ;  ഞമാന്
അഭനിനനനികചമാടട്ട.

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  സര്,  നനിയമപരമമായനി
നനിലനനില്ക്കുകേയനില എന്ന ആശങയമാണച്ച് ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  പകേടെനിപ്പെനിചതച്ച്.
2014-ല് ഇഗൗ വനിധനി ഉണമായതനിടനതടെര്ന്നച്ച് കകേമാടെതനിടയ സമസ്പീപനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇത്തരത്തനില്   ഒരു  സമാധൂകേരണ  ബനില്  പമാസമാക്കുന്നതമാടണന്നച്ച്  കകേമാടെതനിടയ
അറനിയനിക്കുകേയുലാം കകേമാടെതനി   സമ്മേതനിചതനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് പസ്തുത വനിധനി കസ്റ്റേ
ടചയ്തനിരനിക്കുകേയുമമാണച്ച്.   അകപ്പെമാള  കകേമാടെതനിയനില്  നനിനലാം  അനുകൂലമമായ  ഒരു
പതനികേരണലാം ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  ആ പശ്ചമാത്തലലാം കൂടെനി  കേണക്കനിടലടുക്കണടമന്നമാണച്ച്
ഞമാന് പറയുന്നതച്ച്.  

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം  സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്  ): സര്,  2014-ടല
ധനകേമാരദ ആക്ടനില് ഇതച്ച് ഉളടപ്പെടുതകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്  : സര്,  ഞമാന് മനനിടയ അഭനിനനനിക്കുനടവന്നച്ച് പറയമാന്
കേമാരണലാം ഇക്കമാരദത്തനില് മമാത്രമല, കമമാകട്ടമാര് വമാഹന വകുപ്പെച്ച് ധമാരമാളലാം പരമാതനികേളലാം
വനിമര്ശനങ്ങളലാം  എലമാകേമാലതലാം ക്ഷണനിച്ചുവരുതന്ന ഒരു വകുപ്പെമായനിരുന.  ഏതമായമാലുലാം
അവനിടെടത്ത കസവനങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  ഇകപ്പെമാള കകേടക്കമാണനിട്ടുള്ള  തസ്പീരുമമാനങ്ങള
അഭനിനനനമാര്ഹമമാണച്ച്.  അകപക്ഷനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞമാല് ഒരു ദനിവസലാംടകേമാണച്ച് സമാധമാരണക്കമാരമായ
ജനങ്ങളക്കച്ച് കമമാകട്ടമാര് വമാഹന വകുപ്പെനില്നനിനലാം അവശദലാം കവണനിവരുന്ന കരഖേകേളലാം
സര്ട്ടനിഫനിക്കറകേളടമലമാലാം തപമാലനില് അയച്ചുടകേമാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദമായലാം ഇകപ്പെമാള കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന വകുപ്പെനില് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇതുവഴനി ഏജന്റുമമാടരടയലമാലാം പടെനിക്കു
പുറതനനിര്തകേയമാണച്ച്.  ഇടെനനിലക്കമാരുടടെയുലാം  ഏജന്റുമമാരുടടെയുലാം  ചൂഷണലാം  ഇലമാതമാക്കുകേയമാണച്ച്.
അടതമാരു സുപധമാനമമായ ചുവടുവയമാണച്ച്.  ഞമാന് ധരനിക്കുന്നതച്ച്,  കമമാകട്ടമാര് വമാഹന
വകുപ്പെനിടന  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കമാനുലാം ശരനിയമായ ദനിശയനില് നടെത്തനിക്കമാനുമുള്ള ഒരു ശമമമാണച്ച്
ബഹുമമാനദനമായ മനനിയുടടെയുലാം വകുപ്പെനിടനയുലാം ഭമാഗത നനിനണമായനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള  : സര്,  ആദദമമായനി  കേമ്പമ്യൂട്ടകറകസഷന് നടെപ്പെമാക്കനിയ
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനമാണച്ച് കമമാകട്ടമാര് വമാഹന വകുപ്പെച്ച്.  ഭൂനനികുതനി, ടകേട്ടനിടെ നനികുതനി എന്നനിവ
ഓണ്കലനമായനി അടെയമാനുള്ള സഗൗകേരദലാം നമുക്കുണമായനി. കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി
മമാത്രലാം ഓണ്കലനമായനി അടെയമാനുള്ള സലാംവനിധമാനലാം ഇകപ്പെമാഴുമനില. അതുടകേമാണമാണച്ച്
ആര്.ടെനി.  ഓഫസ്പീസനിടന  മുന്നനില്  രമാവനിടല  മുതല്  കവകുകന്നരലാം  വടര  കേമ്യൂ
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നനില്കക്കണനി  വരുന്നതച്ച്.  പലകപ്പെമാഴുലാം  ഇതനിനച്ച്  സമയമനിലമാത്തതു  ടകേമാണമാണച്ച്
ഏജന്റുമമാടര  നനികുതനി  അടെയമാന്  പല  ആളകേളലാം  ഏല്പനിക്കുന്നതച്ച്.    ഇഗൗ  കേമാരദലാം
അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്  : സര്,  അതമാണച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഏജന്റുമമാരുടടെയുലാം
ഇടെനനിലക്കമാരുടടെയുലാം  ചൂഷണലാം  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി  തുടെങ്ങനി  എന്നതനിലമാണച്ച്
ഞമാന്  അകദ്ദേഹടത്ത അഭനിനനനിചതച്ച്.  ആ കമഖേലയനില്  നനില്ക്കുന്ന ഏജന്റുമമാരുടടെ
ചൂഷണലാം,  ഇടെനനിലക്കമാരുടടെ  ആധനികേദലാം  ഇടതലമാലാം  നമുക്കറനിയമാവുന്നതമാണച്ച്.  ആ
പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മനനിയുടടെ നസ്പീക്കടത്തയമാണച്ച് ഞമാന് അഭനിനനനിചതച്ച്.
അകതമാടടെമാപ്പെലാം ഇഗൗ രലാംഗത്തച്ച് രണച്ച് വര്ഷലാം മുന്പുതടന്ന നമാലാം ടകേമാണ്ടുവകരണനിയനിരുന്ന ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം,  ഇത്തനിരനി  കവകേനിടയങനിലുലാം   ആ  ബമാധദത  ഏടറടുക്കുകേയുലാം
കകേമാടെതനിയുടടെ കൂടെനി കേമാഴ്ചപ്പെമാടുകേളക്കനുസൃതമമായനി ഇഗൗ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കമാനുള്ള ഒരു
ചുവടെച്ച് വയ്ക്കുകേയുമമാണച്ച്.  ഇഗൗ സമാഹചരദത്തനില് ഇഗൗ ബനിലനിടന അനുകൂലനിച്ചു ടകേമാണച്ച്
ഞമാന് എടന ചര്ച അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാലാം  :  സര്, 2016-ടല കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്
(സമാധൂകേരണലാം)  ബനില് ഒരു ടസലക്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയച്ച്  അയയണടമന്ന
2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

ബഹുമമാനദനമായ മനനി പറഞ്ഞതുകപമാടല ഒരു ടചറനിയ ബനിലമാണനിതച്ച്.   ഒരു
സമാകങതനികേതസലാം  പരനിഹരനിക്കുകേ,  നടെന്ന  കേമാരദങ്ങളക്കച്ച്  സമാധൂകേരണലാം  നല്കുകേ
എനള്ളതമാണച്ച് ഇഗൗ ബനിലനിടന ഉകദ്ദേശദലാം.  അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന ആ ഉകദ്ദേശദശുദ്ധനിടയ
നമുടക്കലമാവര്ക്കുലാം  അലാംഗസ്പീകേരനികക്കണതമായനി  വരുലാം.  അതലമാടത  മറ  മമാര്ഗ്ഗമനില.
എനനിക്കച്ച്  മുന്പച്ച്  സലാംസമാരനിച  ശസ്പീ.  എലാം.  സസരമാജച്ച്  പറഞ്ഞതുകപമാടല,  വമാങ്ങനിയ
നനികുതനി  മുഴുവന്  ഉടെമകേടളയുലാം  കതടെനിപ്പെനിടെനിചച്ച്  തനിരനിച്ചു  നല്കുകേടയന  പറഞ്ഞമാല്
ഗവണ്ടമനനിനച്ച്  സമാമ്പത്തനികേനഷലാം  ഉണമാകുന്നതച്ച്  മമാത്രമല  പമാകയമാഗനികേമമായനി
നടെക്കമാനുലാം  കപമാകുന്നനില.  കേമാരണലാം  2007-2014  വര്ഷക്കമാലലാംടകേമാണച്ച്  പല
ആളകേളനില്നനിനലാം  പല  അവസരങ്ങളനിലമായനി  വമാങ്ങനിയ  നനികുതനി  മുഴുവന്  തനിരനിച്ചു
ടകേമാടുക്കുകേ  എനപറയുന്നതച്ച്  പമാകയമാഗനികേമമായനി  നടെക്കമാത്ത  കേമാരദമമാടണന്നച്ച്
കകേമാടെതനിക്കുലാം കബമാധദടപ്പെകടെണതമാണച്ച്.  അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന ഇങ്ങടനടയമാരു നനിയമത്തനിടന
അനനിവമാരദത  നമാടള  ഒരനിക്കല്  കകേമാടെതനിടയ കബമാധദടപ്പെടുത്തമാന് സര്ക്കമാരനിനച്ച്
കേഴനിയുടമനതടന്നയമാണച്ച് ഞമാന് പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. ആ സമാകങതനികേതസലാം അങ്ങടന
മറനികേടെക്കമാന് സമാധനിക്കുടമന്നച്ച്  പതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ കമഖേലയുമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്
ഗവണ്ടമന്റുലാം വകുപ്പുലാം കേമാരദങ്ങള കുകറക്കൂടെനി  അവധമാനതകയമാടുകൂടെനി ടചകയ്യണതുണച്ച്
എനള്ള  വനിലയനിരുത്തലനികലയച്ച്  കേമാരദങ്ങള  എത്തനികചകരണതുണച്ച്.  ഫനിനമാന്സച്ച്
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ബനില്  ഏപനില്  ഒന്നമാലാം  തസ്പീയതനി  നനിലവനില്  വന.   അതച്ച്   ഗസറനില്  പബനിഷച്ച്
ടചയ്തതച്ച്  മമാസങ്ങളക്കുകശഷമമാണച്ച്.  ആ  കേമാലയളവനിടല  കേമാരദലാം  എങ്ങടന
കവണടമന്നതനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള ഒരു കേണ്ഫമ്യൂഷന് ഇകപ്പെമാഴുലാം നനിലനനില്ക്കുനണച്ച് എന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.   അകതമാടടെമാപ്പെലാം  ഇഗൗ ബനിലനിടല ചനില വമാചകേങ്ങള,  പല
ബനിലനിലുലാം  അങ്ങടനടയമാടക്ക കേമാണുനണച്ച്;  അതനിടനയുലാം കൂടെനി  സമാകങതനികേതസവുലാം
സമാലാംഗതദവുലാം  ടപമാതുവനില്  വനിലയനിരുത്തടപ്പെകടെണതമായനിട്ടുണച്ച്  എന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കതമാനന്നതച്ച്. കേമാരണലാം ടസക്ഷന്  (സനി)യനില്  പറയുന്നതച്ച്  'അപകേമാരലാം ഒടുക്കനിയനിട്ടുള്ള
ഏടതങനിലുലാം  നനികുതനി  തനിരനിച്ചുനല്കേണടമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുടകേമാണ്ടുള്ള ഏടതങനിലുലാം
ഡനിക്രനികയമാ ഉത്തരകവമാ യമാടതമാരു കകേമാടെതനിയുലാം നടെപ്പെനിലമാക്കമാന് പമാടെനിലമാത്തതമാടണന്നച്ച്'
ഇഗൗ  ബനിലനില്ത്തടന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കകേമാടെതനിയുടടെ  അധനികേമാരങ്ങള  ഉപകയമാഗനിക്കമാന്
പമാടെനിടലന്ന തരത്തനില്  ഒരു നനിയമലാം  പമാസമാക്കനിയമാല്   അതനിനച്ച്   എത്രകത്തമാളലാം
നനിലനനില്പുടണന്നച്ച് പറയമാന് സമാധനിക്കനില.  നനിയമസഭ പമാസമാക്കുന്ന ഏതച്ച് നനിയമവുലാം
ജുഡസ്പീഷദല്  റനിവമ്യൂവനിനച്ച്  വനികധയമമാക്കുകേ  എന്നതച്ച്  കകേമാടെതനിയുടടെ  അധനികേമാരമമാണച്ച്.
പകതദകേനിച്ചുലാം അതനില്  Fundamental Rights-ടന വയകലഷനുകണമാ എന്ന കചമാദദലാം
നമാടളകേളനില് കകേമാടെതനികേളനില് ഉന്നയനിക്കടപ്പെടെമാവുന്നതമാണച്ച്.  ഈ ഒരു പര്ട്ടനിക്കുലര്
സമയത്തനിനുകശഷവുലാം  അതനിനുമുമലാം  രണ്ടുതരലാം  പരനിഗണനകേള  വരുനണകലമാ;
Fundamental  Rights-ടന വയകലഷന് ഉണമാകുന്ന ഘട്ടത്തനില് കകേമാടെതനിക്കച്ച്  writ
entertain ടചയ്യമാന് സമാധനിക്കുടമന്ന കേമാരദത്തനില് യമാടതമാരു സലാംശയവുമനില.  ഭമാവനിയനില്
കകേമാടെതനി ഇതുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് ഒരു ഉത്തരവുലാം നടെപ്പെനിലമാക്കരുതച്ച്, പുറടപ്പെടുവനിക്കരുതച്ച്
എന്നച്ച്  നനിയമത്തനില് ഒരു കകമാസച്ച് എഴുതനിവചമാല് നനിയമപരമമായനി അതനിനച്ച്  എത്രമമാത്രലാം
നനിലനനില്പ്പുടണന്ന കേമാരദലാം നമ്മേള പരനികശമാധനികക്കണതുണച്ച്. അതനിടന കവര്ഡനിലാംഗച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്നതമാകണമാ,  അങ്ങടന പറയമാന് നമുക്കച്ച് സമാധനിക്കുകമമാ,  കകേമാടെതനിയുടടെ
അധനികേമാരങ്ങള  ഏകേപക്ഷസ്പീയമമായനി  റദ്ദേച്ച്  ടചയ്യമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ  എനള്ള  കേമാരദങ്ങള
സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനി പരനികശമാധനികക്കണതുടണന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.  കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന വകുപ്പുലാം അതുമമായനി ബനടപ്പെട്ട ഉകദദമാഗസ്ഥ സലാംവനിധമാനവുലാം സലാംബനനിചച്ച്
ജനങ്ങളക്കച്ച്  നനിരവധനി പരമാതനികേള ഉണച്ച്.   അങ്ങടനയുള്ള ഒരു വകുടപ്പെന്ന നനിലയനില്
അതനിടന വളടര ഗഗൗരവകത്തമാടടെ കകേകേമാരദലാം  ടചയ്യമാന് കേഴനികയണതുടണന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് അഭദര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്. അഴനിമതനി ഒരു വലനിയ യമാഥമാര്ത്ഥദമമായനി ഇകപ്പെമാഴുലാം
നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ ഗവണ്ടമനച്ച് വന്നതനിനുകശഷലാം അതച്ച് വര്ദ്ധനികചമാ,  മുന്കേമാല
ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ  കേമാലത്തമായനിരുകന്നമാ  കൂടുതല്  ഉണമായനിരുന്നതച്ച്  എനള്ള
തര്ക്കത്തനികലയ്ടക്കമാനലാം  ഞമാന്  കപമാകുന്നനില.  കകേരളത്തനില്  ഏതച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്
ഭരനിചമാലുലാം ഏറവുലാം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടെക്കുന്ന ഒരു സര്ക്കമാര് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനമായനി
കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പെച്ച്  എത്രകയമാ  പതനിറമാണ്ടുകേളമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകേയമാണച്ച്.
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ഈ  കമഖേലയനില്  ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷണറുടടെ  ഇടെടപടെലനിടന  ഭമാഗമമായനി  കുറച്ചു
കേമാരദങ്ങള  മുടമ്പമാടക്ക നടെന്നനിരുന.  അങ്ങടനടയമാരു പതസ്പീതനി  പുറത്തച്ച് ഉണമായനിരുന.
ഇകപ്പെമാഴുലാം ഏറവുലാം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടെക്കുന്ന, എലമാ കേമാരദങ്ങളടടെയുലാം തസ്പീരുമമാനടമടു
ക്കുന്നതനില് കകേക്കൂലനി  പധമാന മമാനദണമമാകുന്ന ഒരു വകുപ്പെമായനി കമമാകട്ടമാര് വമാഹന
വകുപ്പെച്ച്  നനിലനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  അടുത്ത  ദനിവസലാം  പത്രങ്ങള  ചനില  വമാര്ത്തകേള
പുറതടകേമാണ്ടുവരനികേയുണമായനി. 23-1-2017 ജനുവരനി മമാസത്തനിടല കകേരളകേഗൗമുദനി പത്രലാം
അടെക്കമുള്ള പല പത്രങ്ങളലാം ഫമാന്സനി നമ്പറുകേളടടെ കലലത്തനില് വലനിയ  അഴനിമതനിയുലാം
ഒതകേളനിയുലാം ഉണമാകുനടണന്ന ആകക്ഷപലാം പുറതവനിട്ടനിട്ടുണച്ച്. ഇഷടപ്പെട്ട നമ്പര് കലലലാം
വനിളനിചമാണച്ച്  ആളകേള വമാങ്ങുന്നതച്ച്.  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഒരു മനിനനിമലാം  തുകേ നനിശ്ചയനിക്കുലാം.
അതനിനുകശഷലാം കൂടുതല് ആവശദക്കമാരുടണങനില് കലല തുകേ എത്രടയത്ര ഉയര്ന
കപമാകുനടവന്നതച്ച് സമാഹചരദങ്ങളക്കനുസരനിചമാണച്ച് തസ്പീരുമമാനനിക്കടപ്പെടുന്നതച്ച്.  സമാധമാരണ
ഗതനിയനില് ഏഴുലാം എട്ടുലാം പതലാം ലക്ഷലാം രൂപ വടര നല്കേനി കലലത്തനില് ഒന്നമാലാം നമ്പര്
പനിടെനിക്കമാനുള്ള  സമാഹചരദലാം  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെമാഴുലാം  കലലത്തനിടന
അടെനിസ്ഥമാനമമായനി നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയമാണച്ച്.  ചനില സസ്പീരനിസനില്
ഏഴച്ച്  ലക്ഷലാം,  എട്ടച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വടര  കേനിട്ടുന.  ചനില  സസ്പീരസ്പീസനില്  ഇതച്ച്  ഒരു
ലക്ഷത്തനില്നനിനലാം ഒരു ലക്ഷത്തനി അയ്യമായനിരലാം രൂപ എനപറഞ്ഞച്ച് ഇവര് തമ്മേനില്
ഒതകേളനിചച്ച് ലക്ഷങ്ങളടടെ വരുമമാന നഷലാം സര്ക്കമാരനിനച്ച് ഉണമാക്കുനണച്ച്.  ഉകദദമാഗസ്ഥരുലാം
ബനടപ്പെട്ട  കലലത്തനില്  പടങടുക്കമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആളകേളലാം  തമ്മേനിലുള്ള
ഒതകേളനിയമാടണന്നമാണച്ച്  മമാധദമങ്ങള  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ടചയ്യുന്നതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  ഒരു
പരനിഹമാര  നനിര്കദ്ദേശടമന്ന  നനിലയച്ച്  മുകന്നമാട്ടുവയമാനുള്ളതച്ച്,  സമസ്പീപ  മമാസങ്ങളനിടല
ആവകറജച്ച് തുകേകൂടെനി പരനികശമാധനിചച്ച് ഓകരമാ അവസരത്തനിലുലാം അടെനിസ്ഥമാന തുകേ ഗണദമമായനി
ഉയര്ത്തമാന്  സമാധനിക്കുടമങനില്  ആ  നനിലയനിലുള്ള  ഒതകേളനിയുടടെ  സമാധദതകേള
പരനിമനിതടപ്പെടുത്തമാനുലാം  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ലക്ഷങ്ങളടടെ  വരുമമാന  കനട്ടലാം  ഉണമാക്കമാനുലാം
സമാധനിക്കുലാം.  ഗവണ്ടമനച്ച് അതനിടന സമാധദതകേള പരമമാവധനി പരനികശമാധനിക്കണടമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.   ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ   മറകേമാരദങ്ങളനികലയ്ടക്കമാനലാം
കേടെക്കുന്നനില. ബനില് ആയതുടകേമാണ്ടുലാം തമാങളടടെ വകുപ്പെമായതുടകേമാണ്ടുലാം സമാനര്ഭനികേമമായനി
പറയുകേയമാണച്ച്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേമാലത്തച്ച്  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.
ടപന്ഷന് ഒരു മമാസലാം മുടെങ്ങനിയകപ്പെമാള ആടകേ കുഴപ്പെമമാടണന്ന രസ്പീതനിയനില് വലനിയ
പചരണവുലാം  അതനിടന  ഭമാഗമമായനി  എലമാലാം  ശരനിയമാക്കുന്ന  ഒരു  സര്ക്കമാര്  എന്ന
നനിലയനില് ഈ ഗവണ്ടമനച്ച്  അധനികേമാരത്തനില് വരനികേയുലാം ടചയ്തു.  മുന്കേമാലങ്ങളനില്
ടപന്ഷനമായനിരുന തടെസടമങനില് ഇകപ്പെമാള കനരമാലാംവണ്ണലാം ശമ്പളലാം കപമാലുലാം ടകേമാടുക്കമാന്
കേഴനിയമാത്ത അവസ്ഥയനികലക്കച്ച് ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില് പതനിസനനി നനിലനനില്
ക്കുകേയമാണച്ച്.   
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്, 1984-ല് ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില്
ടപന്ഷന്  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനമാണച്ച്  ടപന്ഷന്  ഫണച്ച്
രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതുലാം  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലാം  ഗവണ്ടമന്റുലാം  തുലദ
വനിഹനിതടമടുത്തച്ച്  ടപന്ഷന്  നല്കുന്നതനിനുലാം  തസ്പീരുമമാനടമടുത്തതച്ച്  എന്ന  വനിവരലാം
അകങ്ങയച്ച് അറനിയമാകമമാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം  : സര്,  തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുലാം.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനച്ച് ടചയ്ത
കേമാരദങ്ങള ടകേമാണമാണച്ച് ടപന്ഷന് വനിതരണലാം ഇകപ്പെമാഴുലാം ഭലാംഗനിയമായനി മുകന്നമാട്ടു   കപമാകുന്നതച്ച്.
അതനില് പകതദകേ സമയടത്ത ഏടതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള വസ്പീഴ്ചകേള വലനിയ രസ്പീതനിയനിലുള്ള
രമാഷസ്പീയ പചരണത്തനിനച്ച് അപ്പുറതള്ള ആളകേള ഉപകയമാഗനിചനിരുനടവന്ന കേമാരദമമാണച്ച്
ഞമാന് ഓര്മ്മേടപ്പെടുത്തമാന് ആഗ്രഹനിചതച്ച്.  പടക്ഷ ആ ആളകേള ഇകപ്പെമാള ശമ്പളലാം
കപമാലുലാം ടകേമാടുക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത അവസ്ഥയനില് അതനിടന മുകന്നമാട്ടുടകേമാണ്ടു കപമാകുകേയമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വനിന്ടസനച്ച്:  സര്,  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞതുടകേമാണച്ച്
പറയുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നനികപ്പെമാള പതനിനമായനിരലാം  രൂപ വരുമമാനമനിലമാത്ത ടഷഡമ്യൂളകേള
എലമാ സ്ഥലതലാം റദ്ദേമാക്കനിടക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കസ്റ്റേ ബസ്സുകേള പലതുലാം റദ്ദേമാക്കുകേയമാണച്ച്.
ദൂടര  സ്ഥലങ്ങളനില്  കപമായനി  വളടര  കലറമായനി  വരുന്ന  ആളകേളക്കച്ച്  വസ്പീട്ടനികലയച്ച്
കപമാകേമാനുള്ള  ഏകേമമാര്ഗ്ഗമമാണച്ച്  കസ്റ്റേ  ബസുകേള.  പുലര്ടച  വനിദദമാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
യമാത്രക്കമാര്ക്കുലാം  ടറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനനിലുലാം  മറ  സ്ഥലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം   കപമാകേമാനുള്ള
മമാര്ഗ്ഗലാം  ഈ  കസ്റ്റേ  ബസുകേളമാണച്ച്.  അതച്ച്  റദ്ദേമാക്കുന്നതുടകേമാണച്ച്  വളടര  വലനിയ
പതദമാഘമാതങ്ങളമാണുണമാകുന്നതച്ച്.  അകതമാടടെമാപ്പെലാം  ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേള ഓടെനിടക്കമാണനിരുന്ന
സ്ഥലങ്ങളനിടലലമാലാം അതച്ച് ഫമാസ്റ്റേച്ച് പമാസഞറമാക്കനി ഓടെനിച്ചുടകേമാണനിരനിക്കുന്ന സമാഹചരദവുമുണച്ച്.
ഇതുമൂലലാം  വനിദദമാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  കേണ്സഷന്  ഉപകയമാഗടപ്പെടുത്തമാനമാകേമാത്ത   സമാഹചരദലാം
നനിലനനില് ക്കുന്നതച്ച്  അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?

[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര് ]

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുലാം.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-ടയ
കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു തുടെങ്ങനിയമാല് അതനിനുകവണനിമമാത്രലാം മണനിക്കൂറുകേള നസ്പീക്കനിവയ്കക്കണനി
വരുലാം. അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതച്ച്  വളടര പധമാനടപ്പെട്ട കേമാരദമമാണച്ച്.  ഞമാനടെക്കമുള്ള ആളകേള
സമമാന  പരമാതനിയുള്ളവരമാണച്ച്.  എടന  നനികയമാജകേമണലലാം  ഒരു  ഗ്രമാമസ്പീണ  പകദശമമാണച്ച്.
അവനിടടെ നനിനലാം തൃശ്ശൂര് ടമഡനിക്കല് കകേമാകളജനികലയടെക്കലാം   വളടര ലമാഭകേരമമായനി
പവര്ത്തനിച്ചുടകേമാണനിരുന്ന  പല  ടഷഡമ്യൂളകേളലാം  ഇകപ്പെമാള  നനിര്ത്തലമാക്കനിയ  സമാഹചരദമമാണച്ച്.
ഇക്കമാരദത്തനില്  യമാടതമാരു ടപഡക്ടബനിലനിറനിയുലാം  ഇലമാത്തതമാണച്ച്  പധമാന  പശ്നലാം.
സമാമമാനദലാം  കഭദടപ്പെട്ട രസ്പീതനിയനില് ആളകേള വനിശസസനിചച്ച്  ആശയനിചച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാടരമാടക്ക
അതനിടന സമയലാം കേണക്കമാക്കനി കപമാകുകേയുലാം കേമാരദങ്ങടളമാടക്ക ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ്യുന്ന
പല ടഷഡമ്യൂളകേളലാം ഒറയടെനിക്കച്ച് ശബരനിമലകയമാ അടലങനില് മകറടതങനിലുലാം കേമാരദലാം
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പറഞ്ഞച്ച് സസ്പീസണ് സമയത്തച്ച്  റദ്ദേമാക്കുന. രണ്ടുമമാസലാം കേഴനിഞ്ഞച്ച് ഇകത ടഷഡമ്യൂള വസ്പീണ്ടുലാം
ആരലാംഭനിക്കുകമ്പമാള തമാളലാം ടതറകേയമാണച്ച്. കേമാരണലാം ആളകേള മറച്ച് ഓപ്ഷന്സച്ച് കതടെനി
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങടന  അതച്ച്  തനിരനിച്ചുവരുകമ്പമാള  ഈ  പറഞ്ഞ  പഴയ
ലമാഭത്തനികലയ്ടക്കത്തമാന് പനിടന്നയുലാം സമയടമടുക്കുലാം.  ഇതച്ച്  ലമാഭകേരമടലനലാം,  കേട്ടച്ച്
ഓഫനില്നനിനലാം തമാടഴകപ്പെമായനി അതുടകേമാണച്ച് റദ്ദേമാക്കുകേയമാടണനലാം പറയുന്ന സമാഹചരദലാം
പല സ്ഥലങ്ങളനിലുമുണച്ച്. ഒരു ദനിവസലാം ഇത്ര രൂപ കേളക്ഷന് കവണടമന്ന മമാനദണലാം
നലതമാണച്ച്.  പടക്ഷ  ആ  മമാനദണലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പമാള  സമാമൂഹദ  പമാധമാനദലാം  കൂടെനി
കേണക്കനിടലടുത്തച്ച് പകതദകേനിച്ചുലാം ഉളപകദശങ്ങള, ഗ്രമാമസ്പീണ കമഖേലകേള, മറച്ച് വമാഹന
സഗൗകേരദലാം  ഇലമാത്ത,  സസകേമാരദ  വമാഹനങ്ങള  ഓപ്പെകററച്ച്  ടചയ്യമാത്ത  സ്ഥലങ്ങള
എന്നനിവയച്ച് ഒരു പകതദകേ പരനിഗണന നല്കേമാന് തയ്യമാറമാകേണടമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
അഭദര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്: സര്, ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം, ആടെനിടനപ്പെറനിയമാണച്ച്

പബനലാം.  പടക്ഷ  ആടെനിടന  ടകേമാണ്ടുകപമായനി   ടകേട്ടനിയനിട്ട  ടതങ്ങനിടനപ്പെറനിയമാണച്ച്

എഴുതനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനിടടെ ബനിലനിടനക്കുറനിചല ചര്ച ടചയ്യുന്നതച്ച്.  പകേരലാം

ഒരു  സര്ക്കമാരനിടന  കുറടപ്പെടുത്തമാന്  കവണനി  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യനികലയച്ച്

കപമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  പശ്നങ്ങളലാം  പരനിമനിതനികേളലാം

എടന്തലമാമമാടണന്നച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റമാമനിനച്ച്  അറനിയമാമകലമാ?  അതച്ച്

പരനിഹരനിക്കമാന് ടലഫലാം കററലാം ഒന്നനിച്ചു നനില്കക്കണ അവസരത്തനില് സര്ക്കമാരനിടന

കുറടപ്പെടുത്തനി  കപമാകുന്നതച്ച്  എത്രമമാത്രലാം  ശരനിയമാകുടമനള്ള  കേമാരദലാം  കൂടെനി  ചര്ച

ടചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  ബല്റമാലാം:  സര്,  ഒരു  ബനില്  ആകുകമ്പമാള  അനുബന

കേമാരദങ്ങടളമാടക്ക സസമാഭമാവനികേമമായുലാം ചര്ചമാവനിഷയമമാകുലാം.  സമയലാം ഒരുപമാടെച്ച്  നസ്പീണ്ടു

കപമാകുനടണങനില് അതച്ച് നമുക്കച്ച് പരനിമനിതടപ്പെടുത്തമാവുന്നകതയുള.  ഒരു കവരമാഗദ

ബുദ്ധനികയമാടു കൂടെനിയല,  ടപമാതുവമായനിട്ടുള്ള ചര്ച ഉയര്നവരടട്ട.  ആ ചര്ചയ്ക്കുടള്ളമാരു

അവസരമമായനി ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗത്തനിനച്ച് ഇതനിടന കേമാണമാവുന്നതമാണച്ച്. 

ശസ്പീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി:  സര്,  ഒരു സനിസ്റ്റേടത്തയമാടകേത്തടന്ന നന്നമാക്കമാന്

കേഴനിയുന്ന  രൂപത്തനിലുള്ള  ഒരു  ചര്ചയമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  നടെക്കുന്നതച്ച്.  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.

ബല്റമാലാം സലാംസമാരനിചകപ്പെമാള  എനനിക്കുണമായ  ഒരു  ആശങ  പങ്കുവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേമാലഘട്ടത്തനില് ടപന്ഷന് കേനിട്ടമാടത ആത്മഹതദ ടചയ്ത

ആളകേടള സലാംബനനിചച്ച് അകങ്ങയച്ച് അറനിയമാകമമാ?
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം :  സര്,  ഒറടപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള വരുകമ്പമാള അതനിടനതനിടര
വലനിയ  കേമാമ്പയനിനമായനിരുന.  സമാഹചരദങ്ങള  അതനിടനക്കമാള  കഭദടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ
എന്നച്ച് പരനികശമാധനിക്കണലാം. ആ നനിലയനിലുള്ള ചര്ച  ഈ ബനിലനിനച്ച്  ഉപകേമാരടപ്പെടുടമങനില്
അതച്ച് കപമാസനിറസ്പീവമായനി ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിയുലാം കേമാണുടമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.
എന്തമായമാലുലാം  മറ  വനിഷയങ്ങളനികലക്കച്ച്കപമാകുന്നനില.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യുമമായനി
ബനടപ്പെട്ട കേമാരദങ്ങളനില് വകുപ്പെനിടന ശദ്ധയുണമാകേണലാം എനള്ളതുടകേമാണമാണച്ച് ഞമാന്
പറയുന്നതച്ച്. ഇങ്ങടനടയമാക്കയമാണകലമാ നമുക്കച്ച് പറയമാനുള്ള സമാഹചരദലാം ഉണമാകുന്നതച്ച്.
ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  പല  തസ്പീരുമമാനങ്ങളനിലുലാം  സസകേമാരദ  ബസച്ച്  മമാഫനിയ  വലനിയ
രസ്പീതനിയനില്  ഇടെടപടുനടവന്ന ആകക്ഷപമുണച്ച്.  ഈ ഗവണ്ടമനച്ച് വന്നതനിനുകശഷലാം
മമാത്രമമാടണന്നച്ച്  ഞമാന്  പറയുന്നനില.  ഇടതമാടക്ക  കുകറ  കേമാലമമായനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ഈ
സമാഹചരദടത്ത  ഗവണ്ടമനച്ച്  പകതദകേമമായനി  കേമാകണണതുണച്ച്. പകതദകേനിച്ചുലാം  ദസ്പീര്ഘദൂര
ബസ്സുകേള വഴനിയമാണകലമാ ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കച്ച് ലമാഭമുണമാക്കമാന് കേഴനിയുന്നതച്ച്.
ദസ്പീര്ഘദൂര  ടഷഡമ്യൂളകേളടടെ  അകത  റൂട്ടനില്  ഓടുന്ന  സസകേമാരദ  ബസ്സുകേളമമായനിട്ടുള്ള
ഒതകേളനി,  അതച്ച് മമാധദമങ്ങളനിലടെക്കലാം  വമാര്ത്തയമായനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പല സസകേമാരദബസ്സുകേളലാം കകേമാണ്ടമാകച്ച്  കേമാകരദജമായനിട്ടമാണച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അവര്ക്കച്ച് ഒരു സ്ഥലതനനിന്നച്ച് ആടളടുത്തച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തച്ച് കൃതദമമായനി ഇറക്കമാനുള്ള
കലസന്സമാണുള്ളതച്ച്,  അലമാടത ഇടെയ്ക്കുനനിനലാം ആടള കേയറനി,  കസ്റ്റേജച്ച് കേമാകരദജമായനി
പവര്ത്തനിക്കമാനുള്ള കലസന്സച്ച് ഇല.  പകക്ഷ ഇകപ്പെമാള തനിരുവനന്തപുരതനനിനലാം
മലബമാറനികലയ്ക്കുലാം  തനിരുവനന്തപുരതനനിനലാം  ബമാലാംഗ്ലൂരനികലയ്ക്കുലാം  സര്വസ്പീസച്ച്  നടെതന്ന
സസകേമാരദ  സര്വസ്പീസുകേടളമാടക്കയുലാം നനിയമപകേമാരലാം  കകേമാണ്ടമാകച്ച്  കേമാകരദജുകേളമാണച്ച്.
എന്നമാല് അവടയമാടക്ക പവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്  കസ്റ്റേജച്ച് കേമാകരദജുകേളമായനിട്ടമാണച്ച്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഓടെമാതനിരനിക്കുകേ,  കകേമാണ്ടമാക്ടച്ച് കേമാകരദജനിടന
കപരനില് എവനികടെയുലാം നനിര്ത്തമാതനിരനിക്കുകേ, ജനങ്ങള പനിടന്ന എന്തുടചയ്യുലാം ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  ഇതച്ച്  വളടര  പധമാനടപ്പെട്ട  വനിഷയമമാണച്ച്.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  തടന്ന  അതനിടന  പമാധമാനദലാം  മനസനിലമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുതടന്നയമാണച്ച് ഞമാനുലാം പറയമാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇക്കമാരദലാം ഒരു രമാഷസ്പീയ ആകരമാപണമമായനി
കേമാകണണതല.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  നന്നമാവണലാം,  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കച്ച്
ലമാഭമുണമാകേണലാം.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  ലമാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിചമാല്  മമാത്രകമ
നഷത്തനിലുള്ള ഗ്രമാമസ്പീണ റൂട്ടുകേടളമാടക്ക അതുവചച്ച് കകേമാമ്പന്കസറച്ച് ടചയ്യമാന് സമാധനിക്കൂ.
അതുടകേമാണച്ച്  ഇക്കമാരദത്തനില്  ഒരു  ടപമാതുവമായ  ചര്ച  ഉയര്നവരണടമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ലമാഭലാം  കേനിട്ടുന്ന റൂട്ടുകേളനില് സസകേമാരദ  ബസ്സുകേള ഓപ്പെകററച്ച്
ടചയ്യുന്നതുലാം  അവനിടടെ  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  ടഷഡമ്യൂളകേള  പല  കേമാരണങ്ങളമാല്
മുടെക്കലാം വരുതന്നതുമമായ  സമാഹചരദങ്ങള നമ്മേള കേമാകണണതുണച്ച്.  കസ്റ്റേ സര്വസ്പീസുകേളടടെ
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കേമാരദത്തനിലുലാം  ഇതുകപമാടലയുള്ള  പശ്നലാം വരുനണച്ച്.  ആഴ്ച അവസമാനലാം ധമാരമാളലാം
മലയമാളനികേള അകങ്ങമാട്ടുലാം ഇകങ്ങമാട്ടുലാം യമാത്ര ടചയ്യുന്ന, കകേരളത്തനിടന ടതമാട്ടടുതള്ള
പധമാനടപ്പെട്ട  ടമകടമാകേളനികലയച്ച്  കൂടുതല്  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേള
അനുവദനിക്കമാനുലാം  ടഷഡമ്യൂളകേള മുടെക്കലാം  കൂടെമാടത  പവര്ത്തനിക്കുനടണന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തമാനുലാം
നമുക്കച്ച്  കേഴനികയണതമായനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  രലാംഗത്തച്ച്  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ചൂഷണവുലാം
ഉണമാകുനണച്ച്. കൂടുതല് ടടയനിനുകേള കവണടമന്നച്ച് ടറയനില്കവകയമാടെച്ച് ആവശദടപ്പെടെമാ
ടമന്നലമാടത,  ഒറയടെനിക്കച്ച് അതച്ച് നടെനടകേമാള്ളണടമന്നനില.  സസകേമാരദ ബസ്സുകേളടടെ
ചൂഷണത്തനിനച്ച് അറുതനി വരുത്തമാന് ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-ടയ എങ്ങടന ലമാഭകേരമമായനി
ഓപ്പെകററച്ച്  ടചയ്യമാന്  സമാധനിക്കുടമന്നതനിടനക്കുറനിചച്ച്  നമാലാം  ആകലമാചനികക്കണതുണച്ച്.
ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.  സനി.യനില് പല ടഫയറുകേളമാണച്ച്. തനിരുവനന്തപുരലാം-കകേമാഴനികക്കമാടെച്ച്
ഏതമാണച്ച്  650  രൂപയമാണച്ച്  ഈടെമാക്കുന്നതച്ച്.  പകക്ഷ  സസകേമാരദ  ബസ്സുകേള  പല
ദനിവസങ്ങളനിലുലാം യമാത്രക്കമാരുടടെ സഗൗകേരദത്തനിനുലാം ഡനിമമാനനിനുമനുസരനിചച്ച്  850  രൂപ
മുതല്  1200  രൂപ വടര ഈടെമാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണച്ച്.  ഇടതമാടക്ക പരസദമമായനിട്ടമാണച്ച്.
അവനിടടെയമാണച്ച് ഞമാന് ഗവണ്ടമനനിടന ഇടെടപടെല് കവണടമന്നച്ച് ആവശദടപ്പെടുന്നതച്ച്.
ഇവടരമാടക്ക  ടവബ്കസറനിലൂടടെ  ടെനിക്കറച്ച്  ബുക്കനിലാംഗച്ച് നടെത്തനി പല സ്ഥലങ്ങളനില്
നനിനലാം  ബസനില്  കേയറമാനുള്ള  അവസരമുണമാക്കുന.  കസ്റ്റേജച്ച്  കേദമാരനിയറമായനിട്ടമാണച്ച്
അവ പവര്ത്തനിക്കുന്നടതന്നച്ച് അവരുടടെതടന്ന ടവബ്കസറനിലൂടടെ ടവളനിടപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.
എന്നനിട്ടുലാം ഈ നനിയമലലാംഘനലാം വകുപ്പെച്ച് കേയ്യുലാംടകേട്ടനി കനമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

ശസ്പീമതനി വസ്പീണമാ കജമാര്ജ്ജച്ച്:  ബനിലനികനലുള്ള ചര്ച കേമാടുകേയറനി കപമാകുനടണങനിലുലാം
ഇന്നടല മലയമാളത്തനിടല  പമുഖേ  ചമാനല് പുറതടകേമാണ്ടുവന്ന ഒരു വമാര്ത്ത സലാംബനനിചച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ  ശദ്ധയനില്  ടകേമാണ്ടുവരമാന്  ഞമാന്  ഈ  അവസരലാം
വനിനനികയമാഗനിക്കുകേയമാണച്ച്. പത്തനലാംതനിട്ട  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെമായനിടല കഡവര്മമാരുലാം
കേണക്ടര്മമാരുലാം സസകേമാരദ ബസനിടല കേണക്ടര്മമാകരമാടുലാം കഡവര്മമാകരമാടുലാം  'ഞങ്ങള
പത്തച്ച് മനിനനിട്ടനിനുള്ളനില് പുറടപ്പെടുലാം നനിങ്ങള അതനിനുമുമ്പച്ച് പുറടപ്പെകട്ടമാള' എന്നച്ച് പറയുന്ന
ദൃശദങ്ങള പുറതവന്നനിട്ടുണച്ച്. രമാഷസ്പീയലാം ആകരമാപനിക്കുകേയല. രണച്ച് സലാംഘടെനകേളനില്
ടപട്ടവരമാണച്ച്  ഇതനില് ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വളടര ശക്തമമായ നടെപടെനി  ഇക്കമാരദത്തനിലു
ണമാകേണടമന്നച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനികയമാടെച്ച് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   പസലാംഗനിക്കുന്ന ആളടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുകത്തണതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  ബഹുമമാനദയമായ  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  വനിഷയലാം
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.  ഇക്കമാരദത്തനില്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള എലമാ ശമങ്ങളലാം ഗവണ്ടമനനിടന ഭമാഗതനനിനണമാകേണടമന്നച്ച്
അഭദര്ത്ഥനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്,  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് പറഞ്ഞ കേമാരദങ്ങള  വളടര
ഗഗൗരവമുള്ളതമാണച്ച്.  ബഹുമമാനദനമായ സസ്പീക്കറുലാം അതനില് പങമാളനിയമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എനനിക്കച്ച്
പറയമാനുള്ളതച്ച്  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.  കൃതദമമായനി  സര്വസ്പീസച്ച്  നടെതന്നനിടലനള്ളതമാണച്ച്.
ചനില  ദനിവസങ്ങളനില്  സര്വസ്പീസച്ച്  നടെതലാം,  ചനിലകപ്പെമാള  ഇല.  ഇങ്ങടനയമായമാല്
എങ്ങടനയമാണച്ച്  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  വരുമമാനലാം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്?
ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  തമാടഴത്തട്ടനില്  കുത്തഴനിഞ്ഞ  അവസ്ഥയമാണുള്ളതച്ച്.
ഇക്കമാരദത്തനില് ശക്തമമായനി ഇടെടപടെണലാം.  അതുകപമാടല നമ്മേള കകേരള ടെമാകനിയനില്
കേര്ണ്ണമാടെകേത്തനികലയച്ച് കപമാകുകമ്പമാള  ഭസ്പീമമമായ നനികുതനിയമാണച്ച് അവര് ഈടെമാക്കുന്നതച്ച്,
ഒരു  ദനിവസലാം  അകങ്ങമാട്ടുലാം  അവനിടടെ  നനിനലാം  തനിരനിച്ചുലാം  വരണടമങനില്  കമമാകട്ടമാര്
കേദമാബനിനച്ച്  700  രൂപ കവണലാം,  ഒരുപകക്ഷ ഒന്നനില് കൂടുതല് ദനിവസലാം നനിന്നമാല് ഒരു
വര്ഷടത്ത  ടെമാകച്ച്  അടെയ്കക്കണനിവരുലാം.  എന്നമാല്  കേര്ണ്ണമാടെകേത്തനിടല  ഒരു  ടെമാകനി
കകേരളത്തനില്  എതകമ്പമാള  അത്തരലാം  ഒരു  സ്ഥനിതനിയനില.  ഇവനിടെടത്ത  ടെമാകനി
കഡവര്മമാര് ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വലനിയ പയമാസലാം അനുഭവനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇക്കമാരദലാം
ഗവണ്ടമനനിടന ശദ്ധയനില് വകരണതമാണച്ച്. കകേരളത്തനിടല ടെമാകനി കഡവര്മമാരുടടെ,
കമമാകട്ടമാര്   ടതമാഴനിലമാളനികേളടടെ  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കമാര്  ഇടെടപകടെണതകല!
ഇതുസലാംബനനിചച്ച് എന്തമാണച്ച് അങ്ങയുടടെ അഭനിപമായലാം?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  തസ്പീര്ചയമായുലാം,  യമാടതമാരു  സലാംശയവുമനില.
കേര്ണ്ണമാടെകേത്തനില് ഏതച്ച് പമാര്ട്ടനി ഭരനിക്കുനടവന്ന തരത്തനിലുള്ള ചര്ചകേളനികലയ്ടക്കമാനലാം
കപമാകകേണ  കേമാരദമനില.  കകേരളത്തനിടല  സമാധമാരണക്കമാരമായ  കഡവര്മമാരുടടെ
പകതദകേനിചച്ച്  അകങ്ങമാട്ടുകപമായനി  രകണമാ മൂകന്നമാ  ദനിവസലാം  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  തനിരനിച്ചുവകരണ
സമാഹചരദമുണമാകുന്ന കഡവര്മമാരുടടെ  പശ്നങ്ങള  തസ്പീര്ചയമായുലാം  ഗവണ്ടമനനിടന
ശദ്ധയനില്  വന്നനിട്ടുടണന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  ഗവണ്ടമനച്ച്
അക്കമാരദത്തനില്  കേര്ണ്ണമാടെകേ  സര്ക്കമാരുമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്  ഉചനിതമമായ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കമാന് തയ്യമാറമാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അന്വര് സമാദത്തച്ച്:  സര്,  ഏതച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്  വന്നമാലുലാം  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.
ലമാഭകേരമമാക്കണടമന്നമാണച്ച്  നമ്മുടടെടയലമാലാം  ആഗ്രഹലാം.  ലമാഭകേരമല  എന്ന  കേമാരണത്തമാല്
ചനില  റൂട്ടുകേള നനിര്തന്ന സമാഹചരദലാം ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില് ഉണച്ച്.  സസ്പീ സുരക്ഷ
വലനിയ  പശ്നമമായനിരനിക്കുന്ന  ഈ  കേമാലഘട്ടത്തനില്,  കവകുകന്നരലാം  ഏഴുമണനിക്കുലാം
എട്ടുമണനിക്കുലാം  കപമാകുന്ന ബസ്സുകേള  ലമാഭകേരമടലന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  എടന  നനികയമാജകേ
മണലത്തനിടല ഒരു പകദശകത്തയച്ച് വരുന്ന ബസച്ച് നനിര്ത്തലമാക്കമാന് ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.
തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പകതദകേനിചച്ച്  സസ്പീകേള  കജമാലനി  കേഴനിഞ്ഞുവരുന്ന
സമയതള്ള  ബസ്സുകേള  ലമാഭമനിടലന  പറഞ്ഞച്ച്  നനിര്ത്തലമാക്കുന്ന   സമാഹചരദലാം
അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ ?
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ശസ്പീ  ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിലാം  : സര്, ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാലാം അടെക്കമുള്ള ടമമ്പര്മമാര്
ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  രലാംഗടത്ത അഴനിമതനിയുലാം മറകേമാരദങ്ങളലാം സലാംബനനിചച്ച്  ഇവനിടടെ ചര്ച
ടചയ്തതുടകേമാണച്ച് പറയുകേയമാണച്ച്.  ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് കമഖേലയനിടല അഴനിമതനിയുലാം  ഉകദദമാഗസ്ഥരുടടെ
നനിരുത്തരവമാദപരമമായ  ടപരുമമാറവുമമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച്ച്.
ഈ കൂട്ടത്തനില്  ധമാരമാളലാം  ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  ഓഫസ്പീസുകേള   കവണടമന്ന  ആവശദവുലാം
ഉയര്ന  വരുനണച്ച്.  പുതുതമായനി നനിലവനില്വന്ന  തമാലൂക്കുകേളനിടലമാനലാം  ആര്.ടെനി.
ഓഫസ്പീസുകേള സ്ഥമാപനിതമമായനിട്ടനില.  ആര്.ടെനി.  ഓഫസ്പീസുകേള ആവശദത്തനിനുണമായമാല്ത്തടന്ന
കുകറടയമാടക്ക അഴനിമതനി  കുറയമാന് സമാധനിക്കുലാം. ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച് ഓഫസ്പീസുകേളണമാക്കമാനുള്ള
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേമാരദലാം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലമാല്: സര്,  നമ്മേള ചര്ച ടചയ്യുന്നതച്ച് ഗതമാഗത വകുപ്പെനിടന
വരുമമാനവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങളമാണച്ച്.  അതനില്  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.
പധമാനടപ്പെട്ട  ഒരു  ഐറലാം  ആടണന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനിടടെ
വദക്തമമാക്കടപ്പെട്ട  ടപമാതുവനികേമാരലാം  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  പരനിഷ്കരണവുമമായനി
ബനടപ്പെട്ട സര്വസ്പീസച്ച് കേദമാന്സകലഷന് സലാംബനനിചമാണച്ച്.  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.
കസവന  തല്പ്പെരതയനില്നനിനലാം  മമാറനികപ്പെമാകുന്നതനിനച്ച്  എതനിരമായനിട്ടുള്ള  അഭനിപമായങ്ങളമാണച്ച്
സഭയനില്  നമ്മേള  കകേട്ടുടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനില്ത്തടന്ന  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
ഒരു കേമാരദലാം,  സര്വസ്പീസച്ച്  പരനിഷ്കരണത്തനിടന ഭമാഗമമായനി പതനിനമായനിരത്തനില് തമാടഴ
വരുമമാനമുള്ള ഗ്രമാമസ്പീണ കമഖേലയനിടല റൂട്ടുകേള ഒഴനിവമാക്കുകേയുലാം എന്നമാല് ശമാസസ്പീയമമായനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ടചയനിന്  സര്വസ്പീസുകേള  ആറമായനിരലാം  രൂപയച്ച്  ഓടുകേയുലാം  ടചയ്യുന്ന
സലാംവനിധമാനങ്ങള ഉടണനള്ളതച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതന്നതനിനച്ച്
അങ്ങച്ച് തയ്യമാറമാകുകമമാ? 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബമാബു: സര്, ഒരു  സസകേമാരദ  സ്ഥമാപനലാം  കകേമാടെതനി  വനിധനിപകേമാരലാം
ഗവണ്ടമനനികലയച്ച്  അടെച  കപസ  തനിരനിച്ചുകവണടമന്നച്ച്  ആവശദടപ്പെട്ടകപ്പെമാള
ഗവണ്ടമനച്ച്  കകേമാടെതനിയുടടെ ശദ്ധയനില്ടകേമാണ്ടുവന്നച്ച് അതച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
നനിയമപരമമായ  സമാധതയമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതച്ച്.  പകക്ഷ ഇത്തരത്തനില്
ഗവണ്ടമനനികലയച്ച് ഇകപ്പെമാള കേനിട്ടനിടക്കമാണനിരനിക്കുന്ന നനികുതനിയുളടപ്പെടടെ റൂട്ടനിടനയുലാം
ടപര്മനിറനിടനയുലാം,  അതുകപമാടല  ടകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  തടന്ന  ബമാധനിക്കുന്ന
തരത്തനികലയച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമനച്ച്  ആകലമാചനിക്കുകേയുലാം  ഇകപ്പെമാള
നടെപ്പെനിലമാക്കമാന് ശമനിച്ചുടകേമാണനിരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്ന കറമാഡച്ച് ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  കസഫനി
ബനില്  എന്ന  കകേമാര്പ്പെകററച്ച് വല്ക്കരണ  ബനിലനിടന  സലാംബനനിചച്ച്  അങ്ങയുടടെ
അഭനിപമായടമന്തമാണച്ച് ?
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  ധമാരമാളലാം  ടമമ്പര്മമാര്  അവരുടടെ  അഭനിപമായലാം
പറഞ്ഞു. സഭയുടടെ ടപമാതുവമായ ടസന്സച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിക്കച്ച് മനസനിലമാക്കമാന്
കവണനിയമാണച്ച് ഞമാന് വഴങ്ങനിടക്കമാടുത്തതച്ച്. ഈ പറഞ്ഞ പശ്നങ്ങടളമാടക്ക അതനിടന
ഗഗൗരവത്തനില്  ഉളടക്കമാള്ളമാന്  ഗവണ്ടമനനിനച്ച്  സമാധനിക്കണടമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
അഭദര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇവനിടടെ  ശസ്പീ  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രമാഹനിലാം പറഞ്ഞതുകപമാടല
ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  ഓഫസ്പീസുകേള എലമാ തമാലൂക്കനിലുലാം ഉണമാവുകേ എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതന്ന,
വളടര അടെനിയന്തര പമാധമാനദമുള്ള ഒരു ദഗൗതദലാം നമുക്കച്ച്  ഏടറടുകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.
അകതമാടടെമാപ്പെലാം  സമാധമാരണക്കമാരമായ  ഓകട്ടമാറനിക്ഷമാ  ടതമാഴനിലമാളനികേളക്കച്ച്  അവരുടടെ
മസ്പീറര് ഇടെയനിടടെ വമാലനികഡറച്ച് ടചകയ്യണ ആവശദമുണച്ച്.  അതനിനച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം
ഇകപ്പെമാഴുലാം സഗൗകേരദമനില.  എടന മണലത്തനിടല ആളകേളടക്കമാടക്ക ഇതനിനുകവണനി
ഒറപ്പെമാലലാം വടര കപമാകകേണ അവസ്ഥയമാണച്ച്. പട്ടമാമ്പനിയനില് ഇതനിനുള്ള സഗൗകേരദമനില.
പമാവടപ്പെട്ട ഓകട്ടമാറനിക്ഷമാ ടതമാഴനിലമാളനികേടളമാടക്ക ഇതനിനുകവണനി വളടര ദൂരലാം യമാത്ര
ടചകയ്യണ  അവസ്ഥയച്ച്  പരനിഹമാരമുണമാക്കനി,  എലമാ  തമാലൂക്കനിലുലാം  ഇതനിനുള്ള
സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കമാന്  ഗവണ്ടമനച്ച്  തയ്യമാറമാവുകേയമാടണങനില്  വളടര
നന്നമായനിരനിക്കുലാം  എന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  മറച്ച്  കേമാരദങ്ങടളമാനലാം
ഞമാന് പറയുന്നനില. എടന കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എലാം. സസരമാജച്ച്, അങ്ങയുടടെ  കഭദഗതനി പസച്ച് ടചയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സസരമാജച്ച്: സര്, ഞമാന് പസച്ച് ടചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എലാം.  സസരമാജച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച   കഭദഗതനി  സഭയുടടെ
അനുമതനികയമാടടെ പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാലാം, അങ്ങയുടടെ  കഭദഗതനി പസച്ച് ടചയ്യനകണമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാലാം: സര്, ഞമാന് പസച്ച് ടചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റമാലാം  അവതരനിപ്പെനിച   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. 

2016-ടല കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് (സമാധൂകേരണലാം) ബനില്
ടപമാതുമരമാമതലാം  ഗതമാഗതവുലാം  വമാര്ത്തമാവനിനനിമയവുലാം  സലാംബനനിച  V-ാംനമ്പര്
സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയച്ച് അയയണടമന്ന പകമയടത്ത 

    അനുകൂലനിക്കുന്നവര്....................

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്..............

പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയയയ്ക്കുന.
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(2) 2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
(കഭദഗതനി) ബനില്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടെനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്): സര്, 2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഞമാന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
പഖേദമാപനിച്ചുടകേമാണച്ച്  സതസരനനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം  നടെതവമാനുണമായ  സമാഹചരദലാം
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുടകേമാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറച്ച്ടമന്റുലാം ഞമാന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടെനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്): സര്, 2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  ഗ്രമാമവനികേസനവുലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേമാണവുലാം  സലാംബനനിച  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനി  IX-ടന പരനിഗണനയച്ച്  അയയണടമന്ന
പകമയലാം ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്): സര്,  ഞമാന്
പകമയടത്ത പനിന്തമാങ്ങുന. 

റൂളനിലാംഗച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് (കഭദഗതനി)
ഓര്ഡനിനന്സനിനച്ച് (2017-ടല ഓര്ഡനിനന്സച്ച് നമ്പര് 1) പകേരമമായുള്ള ഒരു ബനിലമാണച്ച്
ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ടപമാതുവമായ  ഒരു  കേമാരദലാം
ബനടപ്പെട്ടവരുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തമാന് ടചയര് ആഗ്രഹനിക്കുന. നനിയമസഭമാ ചട്ടലാം
75(1)-ല്  ഇപകേമാരലാം  പറയുന.  "ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിനച്ച്  പകേരലാം  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിച്ചുടകേമാണച്ച്,  കഭദഗതനികയമാടുകൂടെനിയകതമാ  അലമാത്തകതമാ  ആയ  ഒരു  ബനില്
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാടഴലമാലാം  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  മുകഖേന  അടെനിയന്തര
നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം  നടെകത്തണതമാവശദമമാക്കനിത്തസ്പീര്ത്ത  സമാഹചരദങ്ങള  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു
ടകേമാണ്ടുള്ള  ഒരു  പസമാവന  ബനിലനികനമാടടെമാപ്പെലാം  നനിയമസഭയുടടെ  മുമ്പമാടകേ
വയ്കക്കണതമാണച്ച്.”കമല്പ്പെറഞ്ഞ ചട്ടപകേമാരലാം ഒരു വനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പെച്ച്  സര്ക്കുകലറച്ച്
ടചയ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ടചയര്  അതച്ച്  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുകേയുണമായനി.
ഓര്ഡനിനന്സനിനച്ച്  പകേരമുള്ള   ബനിലനിടല   "ഉകദ്ദേശദകേമാരണങ്ങളടടെ  വനിവരണലാം”
എന്ന ശസ്പീര്ഷകേത്തനിന് കേസ്പീഴനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന വനിശദസ്പീകേരണമമാണച്ച്  "ചട്ടലാം  75(1)
പകേമാരമുള്ള പസമാവന”എന്ന കപരനിലുലാം ലഭദമമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.    ഇതച്ച്    നനിലവനില്
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തുടെരുന്ന ഒരു രസ്പീതനിയമാണച്ച്. ഇതച്ച് ശരനിയമായ നടെപടെനിയമാടണന്നച്ച് ടചയര് കേരുതുന്നനില.
ഇതച്ച്  രണ്ടുലാം  രണമായനിത്തടന്ന  കേമാകണണതുണച്ച്.   ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  പുറടപ്പെടുവനിച്ചുടകേമാണച്ച്
സതസര  നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം  നടെത്തമാനുണമായ സമാഹചരദലാം  വനിശദമമാക്കുന്നതമായനിരനിക്കണലാം
ചട്ടലാം  75  (1)  പകേമാരമുള്ള  പസമാവന.  അലമാടത  ബനിലനികനമാടടെമാപ്പെലാം  കചര്ക്കുന്ന
ഉകദ്ദേശദകേമാരണങ്ങളടടെ  വനിവരണത്തനിടന  കകേവലമമായ  ഒരു  ആവര്ത്തനലാം
മമാത്രമമാകേമാന്  പമാടെനിലമാത്തതമാണച്ച്.  നനിയമനനിര്മ്മേമാണ  പക്രനിയയുമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്
സഭമാലാംഗങ്ങളടടെ  ഒരു  അവകേമാശമമാണനിതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  നനിലവനില്  തുടെരുന്ന  ഈ
രസ്പീതനി  മമാകറണതുണച്ച്.  സഭമാലാംഗങ്ങളടടെ  അവകേമാശലാം   പരനിരക്ഷനിക്കടപ്പെകടെണതുണച്ച്.
കമലനില് ഇക്കമാരദത്തനില് ബനടപ്പെട്ടവര് അവധമാനത പുലര്ത്തണടമന്നച്ച് ടചയര് റൂള
ടചയ്യുകേയമാണച്ച്.  

നനിയമനനിര്മ്മേമാണകേമാരദലാം (തുടെര്ച)

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടെനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്): സര്, 2013-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന് ബനില് അവതരനിപ്പെനിച ഘട്ടത്തനില് അന്നടത്ത നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി
ഉകദ്ദേശദകേമാരണങ്ങളടടെ  വനിവരണത്തനില് പരമാമര്ശനിച ഒരു കേമാരദമമാണച്ച് ഞമാന് ഇവനിടടെ
ആദദലാം സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിനച്ച് ഉകപമാത്ബലകേമമായനിട്ടമാണച്ച് ഇങ്ങടന ഒരു ടചറനിയ
കഭദഗതനി  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  1992-ടല  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള  കദശസ്പീയ
കേമ്മേസ്പീഷന്  ആക്ടനിടല  19-ാം  കകേന്ദ്ര  ആക്ടച്ച്  മമാതൃകേയനില്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം
നടെത്തമാന് സര്ക്കമാര് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  കകേന്ദ്രനനിയമത്തനില് ഉപകയമാഗനിച അകത വമാക്കച്ച്
പകയമാഗനിക്കുകേ  മമാത്രമമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള  ഈ  കഭദഗതനിയനിലൂടടെ  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  1992-ടല
കമകനമാറനിറനി  ആക്ടച്ച്  19  അനുസരനിചച്ച്  കചര്ക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള വമാചകേലാം ഇങ്ങടനയമാണച്ച്.
“Provided  that  five  members  including  the  chairperson  shall  be  from
amongst  the  minority  communities.”അതനിനച്ച്  ഉകപമാത്ബലകേമമായനിട്ടമാണച്ച്
"മടറമാരു"  എന്നതനിനുപകേരലാം  "ഒരു"  എനള്ള വമാക്കച്ച്  സബ്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടച്ച്  ടചയ്തുടകേമാണച്ച്
നനിയമകഭദഗതനിക്കച്ച്  മുതനിരുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  നമ്മുടടെ  നനിയമലാം  കകേന്ദ്ര  നനിയമകത്തമാടെച്ച്
തുലദമമാക്കുന്നതനിനച്ച് കവണനിയുള്ളതമാണച്ച്,  സദ്ദുകദ്ദേശദകത്തമാടുകൂടെനിയുള്ളതമാണച്ച്  എന്ന
കേമാരദവുലാം അറനിയനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം: Sir, I move that  “This House resolves to
disapprove  The  Kerala  State  Commission  for  Minorities  (Amendment)
Ordinance, 2017 (Ordinance No.1 of 2017).”

[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് ടചയര്മമാന് ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫ് ]

ഓര്ഡനിനന്സച്ച് വളടര അതദമാവശദമമായ സമയങ്ങളനില് അതദപൂര്വമമായനി വളടര
ഗഗൗരവകത്തമാടുകൂടെനി  ഇറകക്കണതമാണച്ച്   എനള്ളതടെക്കമുള്ള  റൂളനിലാംഗച്ച്  ടചയറനിടന
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ഭമാഗതനനിനലാം  വന്ന  അവസരത്തനിലമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇവനിടടെ  സലാംസമാരനിക്കുന്നതച്ച്.
യമാടതമാരു  ഗഗൗരവവുലാം  കൂടെമാടതയമാണച്ച്  ഈ  ഓര്ഡനിനന്സുലാം  നനിയമകഭഭഗതനിയുലാം
ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  ഈ സഭയുടടെ മുമ്പമാടകേ പറയമാനുള്ളതച്ച്.
ഒരു നനിയമമുണമാകുന്നതച്ച് ഏതച്ച് സമാഹചരദത്തനിലമാടണന്നച്ച് നമുടക്കലമാവര്ക്കുമറനിയമാലാം.
ഒരു  രമാജദത്തച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സമാമൂഹനികേവുലാം  വനിദദമാഭദമാസവുലാം  സമാമ്പത്തനികേവുലാം
രമാഷസ്പീയവുമമായ സമാഹചരദങ്ങളനില് നനിന്നമാണച്ച് ഒരു നനിയമലാം രൂപടപ്പെട്ടുവരുന്നതച്ച്.  ആ
നനിലയച്ച്  ഇന്തദയനിടല നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച് അവരുകടെതമായ സമുദ്ധമാരണത്തനിനുകവണനി
നമ്മുടടെ  ഭരണഘടെന  നല  ടപമാട്ടക്ഷനുലാം  ടപമാവനിഷനുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഭരണഘടെനയുടടെ
29,  30  വകുപ്പുകേള  അതനിനുകവണനി പകതദകേലാം മഗൗലനികേമാവശങ്ങളനിലുളടപ്പെടുത്തനി
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച്  പരനിരക്ഷ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല്  ആ  പരനിരക്ഷയുടടെ
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് മമാത്രലാം നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച് അവരുടടെ സമുദ്ധമാരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തമാന്
കേഴനിയനില  എനള്ളതച്ച്  ഇന്തദയുടടെ  പകതദകേമമായ  സമാഹചരദത്തനില്   ചര്ചയച്ച്
വന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച്  ഇതുകപമാലുള്ള നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷനുകേള  രൂപസ്പീകൃതമമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.
1978 ടഫബ്രുവരനി 22-നമാണച്ച് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് നനിലവനില് വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഒരു  കദശസ്പീയ  നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  സസമാതനദമാനന്തര  ഭമാരതത്തനില്  വളടര
കനരടത്ത ആവശദമമായനി  വനടവങനിലുലാം  അതച്ച്  സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനിലുടെനസ്പീളലാം  പകതദകേനിചച്ച്
ബസ്പീഹമാര്, ഉത്തര്പകദശച്ച്, പശ്ചനിമ ബലാംഗമാള, കേര്ണ്ണമാടെകേ  എന്നസ്പീ സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനില്
രൂപസ്പീകൃതമമായനിട്ടുകപമാലുലാം കദശസ്പീയ തലത്തനില് നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കമാത്ത
ഒരു സമാഹചരദമുണമായനിരുന. തുടെര്ന്നച്ച് 1978 ടഫബ്രുവരനി 22-നച്ച് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കടപ്പെട്ടു. എന്നമാല്   കകേരളത്തനില്  ഒരു നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
കവണടമനളള ആവശദലാം  അതനിശക്തമമായനി നനിലനനിന്നനിരുനടവങനിലുലാം കകേരളത്തനിടന
പകതദകേമമായ,  സമാമുദമായനികേ  സമാഹചരദത്തനില് ഇതച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന് സലാംസ്ഥമാന
സര്ക്കമാര്  അറച്ചുനനിന.  അതനിനുകശഷലാം  ഇന്തദയനിടല  മറച്ച്  സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനില്
ഇതുകപമാലുള്ള ആക്ടുകേള നനിലവനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില് നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
കവണടമനളള  ആവശദലാം  ശക്തമമായനി  വനടകേമാണനിരനിടക്ക  കദശസ്പീയതലത്തനില്
1992-ല് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് നനിയമവുലാം കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ ധനകേമാരദ
വനികേസന  കകേമാര്പ്പെകറഷനുലാം കൂടെനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനിടനയടെനിസ്ഥമാനത്തനില്
കകേരളത്തനില്  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെ പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം അവര്ക്കമാവശദമമായ
സമാമുദമായനികേവുലാം  വനിദദമാഭദമാസവുലാം  സമാമൂഹനികേവുമമായ  വളര്ചയുലാം  പുകരമാഗതനിയുലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാംകവണനി   നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  കവണടമനള്ള  ആവശദലാം
അതനിശക്തമമായനി  ഉയരുകേയുണമായനി.  പകക്ഷ  ഇങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  സമാഹചരദമുണമാ
യനിട്ടുകപമാലുലാം കകേരളത്തനില് കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന് മമാറനിമമാറനിവന്ന ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ
കേമാലഘട്ടത്തനില് ആരുലാം മുകന്നമാട്ടുവന്നനില. 2009-ല് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷടന
ടചയര്മമാനമായ ഷമാഫനി അല് ഖുകറഷനി  അന്നടത്ത കകേരളമാ മുഖേദമനനിയമായനിരുന്ന
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ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനനച്ച്  തമാക്കസ്പീതനിടന  സസരത്തനില്ത്തടന്ന  ഒരു  കേത്തച്ച്
നല്കുകേയുണമായനി.  ഇനനി  നസ്പീട്ടനിടക്കമാണ്ടുകപമാകേമാന്  പമാടെനില,  കദശസ്പീയ  നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന്  1978-ല്  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിടന  അയല്  സലാംസ്ഥമാനമമായ
കേര്ണ്ണമാടെകേ കപമാടലയുള്ള മറച്ച് സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനില്  നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് നനിലവനില്
വന്നനിട്ടുലാം  കകേരള  സലാംസ്ഥമാന  നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  നനിലവനില്  വരമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്
ശരനിയടലന്നച്ച്  പറഞ്ഞമാണച്ച്  കദശസ്പീയ  നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് അന്നടത്ത മുഖേദമനനി
ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. അച്ചുതമാനനനച്ച്  കേത്തച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.

1.00 PM]

ഈ  കഭദഗതനി  ആവശദമുകണമാടയന്നതച്ച്  സഭ  പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയമാണച്ച്
ഞമാന് ഈ ചരനിത്രലാം ഇവനിടടെ പറയുന്നതച്ച്.  2009-ല് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
ടചയര്മമാന്  നല്കേനിയ  തമാക്കസ്പീതുകപമാലുലാം  അവഗണനിചച്ച്  അതച്ച്  അഗണദകകേമാടെനിയനില്ത്തടന്ന
നനില്ക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  എന്നമാല് 2011-ല് കകേരളത്തനില് അധനികേമാരത്തനില് വന്ന
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനില്  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുട്ടനിയമായനിരുന നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ
വകുപ്പെച്ച് കകേകേമാരദലാം  ടചയ്തനിരുന്നതച്ച്.  ആ വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനില്  നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള  ആകലമാചന  നടെക്കുകേയുലാം  2013-ല്  അതനിനുള്ള
ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തു.  2014-ലമാണച്ച്  കകേരള  സലാംസ്ഥമാന  നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന് ആക്ടച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്.  ആ ആക്ടനിലമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള കഭദഗതനി വരുതന്നതച്ച്.
എന്തനിനമാണച്ച്  ഈ കഭദഗതനിയനികലയച്ച്  കപമാകുന്നടതന്നച്ച്  സഭ ഗഗൗരവമമായനി  ആകലമാചനിക്കണലാം.
ജനങ്ങള  അവനിടടെയുലാം  ഇവനിടടെയുലാം  പറയുന്ന  അജമാതനമായ  ഒരു  വദക്തനിടയ
നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷനനില്  അലാംഗമമാക്കുന്നതനിനുകവണനി  മമാത്രലാം  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഒരു
ഓര്ഡനിനന്സച്ച് പുറടപ്പെടുവനിക്കുന. ആ ഓര്ഡനിനന്സച്ച് നനിയമമമാക്കുന്നതനിനച്ച് സഭയനില്
ടകേമാണ്ടുവന്നച്ച്  കഭദഗതനിയമായനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  ആ കഭദഗതനിക്കുകവണനി  സഭമാലാംഗങ്ങളടടെ
മുഴുവന് സമയവുലാം കേളയുന. ഈ സഭ അതദമാവശദമമായനി നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം നടെകത്തണ
ധമാരമാളലാം  കമഖേലകേളണച്ച്.  ആ  കമഖേലകേളടക്കമാനലാം  പകയമാറനിറനി  ടകേമാടുക്കമാടത
കകേവലലാം ഏകതമാ ഒരു വദക്തനിക്കുകവണനിയുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേമാണവുലാം കഭദഗതനിയുമമാണച്ച്
ഇവനിടടെ  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനി  ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായുലാം  ഇതച്ച്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിയുന്നതല.  

ഈ കഭദഗതനി എന്തനിനമാടണന്നച്ച് ആകലമാചനിക്കുകമ്പമാള ഞമാന് ചരനിത്രത്തനിടന
പനിന്നമാമറകത്തയച്ച് ഒനകൂടെനി കപമാകുകേയമാണച്ച്. 1978-ല് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടവന്നച്ച്  ഇവനിടടെ  ഞമാന്  കനരടത്ത  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  1978
ടഫബ്രുവരനിയനിലമാണച്ച് കദശസ്പീയ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിചതച്ച്. അതനിടന ടചയര്മമാനമായനി
അന്നടത്ത പധമാനമനനി ടമമാറമാര്ജനി കദശമായനി നനിയമനിചതച്ച് മനിനു ആര്. മസമാനനിടയ
ആയനിരുന. മനിനു ആര്. മസമാനനി പമാഴനി വനിഭമാഗത്തനില്ടപ്പെട്ടയമാളമായനിരുന. പമാഴനികേള
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ഇന്തദന്  കപമാപ്പുകലഷനനില്  കമകക്രമാകസമാപനികേച്ച്  കമകനമാറനിറനിടയന്നച്ച്  പറയമാവുന്ന
രസ്പീതനിയനില്  മമാത്രമുള്ള  സമുദമായമമായതുടകേമാണച്ച്,  ഇന്തദയനില്  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളനില്
മഹമാഭൂരനിപക്ഷമുള്ള  മുസസ്പീങ്ങളലാം  ക്രനിസദമാനനികേളമടെക്കമുള്ള  സമുദമായത്തനില്നനിനലാം
എടുക്കമാത്തതനിടന  കപരനില്  അന്നച്ച്  ടമമാറമാര്ജനി  കദശമായനി  ഏടറ  വനിമര്ശനലാം
കകേളകക്കണനിവന.  ആ  വനിമര്ശനലാം  ഉളടക്കമാണ്ടുടകേമാണച്ച്  1978  ടഫബ്രുവരനിയനില്
നനിയമനിക്കടപ്പെട്ട ടചയര്മമാടന മമാറനി 5 മമാസത്തനിനുകശഷലാം 1978 ജൂകലയനില് മുസസ്പീലാം
സമുദമായത്തനില് നനിനലാം ജസ്റ്റേനിസച്ച് എലാം. ആര്. അന്സമാരനിടയ നനിയമനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇകപ്പെമാഴടത്ത കഭദഗതനിയുമമായനി ബനടപ്പെട്ട വനിഷയത്തനികലയച്ച് വരുന്നതനിനു കവണനിയമാണച്ച്
ഞമാന് ഇക്കമാരദങ്ങള പറയുന്നതച്ച്.  ജസ്റ്റേനിസച്ച് എലാം.  ആര്.  അന്സമാരനിടയ ടചയര്മമാനമായനി
നനിയമനിച്ചുടകേമാണമാണച്ച് ടമമാറമാര്ജനി കദശമായനി അതച്ച് തനിരുത്തനിയതച്ച്. എന്നമാല് ആ ഒരു
പശ്ചമാത്തലത്തനില് നനിനടകേമാണമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാര് നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന് ആക്ടച്ച് കകേരളത്തനില് ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  അങ്ങടന ആക്ടച്ച് നനിലവനില് വന്നകപ്പെമാള
അതനിനകേത്തച്ച് ഇകപ്പെമാള കഭദഗതനി ടചയ്യമാന് കപമാകുന്ന വമാക്കച്ച് വളടര കൃതദമമാണച്ച്.  

2. 3-  ാം  വകുപ്പെനിനുള്ള  കഭദഗതനി  .-  2014-ടല  കകേരള  സലാംസ്ഥമാന
നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് ആക്ടനിടല (2014-ടല 5) 3-ാം വകുപ്പെച്ച്, (2)-ാം
ഉപവകുപ്പെച്ച്,  (ബനി)  ഖേണത്തനില്  "മടറമാരു"  എന്ന  വമാക്കനിനുപകേരലാം
"ഒരു"  എന്ന  വമാക്കച്ച്  കചര്കക്കണതമാണച്ച്.  ഇങ്ങടനയമാണച്ച്  മൂന്നമാലാം
വകുപ്പെനിനുള്ള കഭദഗതനി  പറയുന്നതച്ച്.   “ഒരു"  എന്ന വമാക്കച്ച്  കചര്ക്കുന്നതനിനച്ച്
മുമ്പമായനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്,

ഈ  കേമ്മേസ്പീഷനനില്  തമാടഴപ്പെറയുന്ന  അലാംഗങ്ങള  ഉണമായനിരനികക്കണതമാണച്ച്,
അതമായതച്ച്:-

(എ) സര്ക്കമാര് നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം ടചയ്യുന്ന, സലാംസ്ഥമാനടത്ത ഒരു നമ്യൂനപക്ഷ
സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം  നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  കേമാരദങ്ങളനില്
പകതദകേ പരനിജമാനമുള്ളതുലാം  നനിയമ പരനിജമാനമുള്ളതുമമായ ഒരു
ടചയര്കപഴണ്;

(ബനി) സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ടചയ്യുന്ന,  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  മടറമാരു
നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം  നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട
കേമാരദങ്ങളനില് പകതദകേ പരനിജമാനമുള്ളതുമമായ ഒരലാംഗലാം;

(സനി) സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ടചയ്യുന്ന,  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  നമ്യൂനപക്ഷ
സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം  നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  കേമാരദങ്ങളനില്
പകതദകേ പരനിജമാനമുള്ളതുലാം അത്തരലാം കേമാരദങ്ങളനില് പവര്ത്തന
മനികേവച്ച് ടതളനിയനിചനിട്ടുള്ളതുമമായ ഒരു വനനിത.
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ടചയര്മമാനമായനി വരുന്ന നമ്യൂനപക്ഷ അലാംഗലാം കേമ്മേസ്പീഷനനില് ഉണമാകുലാം.  അകത
സമുദമായത്തനില് നനിനതടന്ന വസ്പീണ്ടുലാം ഒരലാംഗലാം വരരുടതനള്ളതനിനമാല് കകേരളത്തനിടന
സമാമുദമായനികേവുലാം സമാമൂഹനികേവുമമായ സഹമാചരദങ്ങടളലമാലാം ഉളടപ്പെടുത്തനിടക്കമാണമാണച്ച്
അന്നച്ച്  ഈ  നനിയമനനിര്മ്മേമാണലാം  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ടചയര്മമാടന  അകത  സമുദമായത്തനില്
നനിനതടന്ന  മടറമാരു  അലാംഗലാം  വകരണതനില.  മറനിചച്ച്  മടറമാരു  സമുദമായമാലാംഗലാം
വരടട്ടടയനള്ളതമാണച്ച് അന്നടത്ത ഈ ബനിലനിടന തമാല്പ്പെരദടമനള്ളതച്ച് ഈ ബനില്
കനമാക്കനിയമാല് ആര് ക്കുലാം അറനിയമാന് സമാധനിക്കുലാം.  ഞമാന് അന്നടത്ത സഭയനിലുള്ള ആളല.
ഞമാടനമാരു പുതനിയ സമാമമാജനികേനമാണച്ച്.  ഈ ബനില് വമായനിചമാല് അറനിയമാലാം ബനിലനിടന
തമാല്പ്പെരദടമന്തമാടണന്നച്ച്.  എന്നമാല്  ഇന്നനിതനിനച്ച്  കഭദഗതനി  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്
എന്തനിനമാടണനള്ളതച്ച് എലമാവരുലാം ആകലമാചനിക്കണലാം.  കഭദഗതനി ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്  "ഒരു"
അലാംഗലാം എനള്ളതനിനമാണച്ച്.  ആ ഒരലാംഗലാം  ആരമാടണന്നച്ച്  കകേമാഴനികക്കമാടെച്ച്  അങ്ങമാടെനിയനിടലമാടക്ക
പറഞ്ഞുകകേളക്കുനണച്ച്.  ആ ഒരമാളക്കുകവണനി "മടറമാരു" എനള്ളതച്ച്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹസ്പീലാം  : സര്, അതമാരമാടണന്നച്ച് കപരച്ച് പറയമാകമമാ;

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം  : സര്,  ഞമാന് പറയുന്നനില,  നനിങ്ങളക്കറനിയമാമകലമാ;
നനിങ്ങളതടന്ന  പറഞ്ഞമാല്  മതനി.  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  എകപ്പെമാഴമാണച്ച്  പുറടപ്പെടുവനിക്കുകേ;
അങ്ങച്ച് ഒരു വക്കസ്പീലമാണകലമാ? അതദപൂര്വമമായ സനര്ഭങ്ങളനില്, സഭ കചരമാന് കവകുന്ന
സമയത്തച്ച്, അടുടത്തമാനലാം സഭ കൂടെമാന് കേഴനിയമാത്ത സമാഹചരദത്തനില്  അടെനിയന്തരമമായ
സമാഹചരദമുടണങനില്  എകനികേമ്യൂട്ടസ്പീവനിനുള്ള  അധനികേമാരമമാണച്ച്  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്.  ആ
ഓര്ഡനിനന്സമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  ദുരുപകയമാഗലാം  ടചയ്തുടകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനി
നനിയമസഭയനില്  അലാംഗങ്ങളടടെ  വനിലടപ്പെട്ട  സമയലാം  ഏകതമാ  ഒരു  വദക്തനിക്കു
കവണനി,.........ഞമാന് വസ്പീണ്ടുലാം വസ്പീണ്ടുലാം ആവര്ത്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്, നനിലവനിലുള്ള നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് നനിയമത്തനില്
അങ്ങച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാടലതടന്ന അതനിടന ടചയര്മമാന് ഒരു സമുദമായത്തനില്
നനിന്നമാടണങനില്,  നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദമായങ്ങള  ധമാരമാളമുള്ള  കകേരളത്തനില്  മടറമാരു
സമുദമായത്തനില്  നനിടന്നമാരമാള  വരണടമന്ന  സുതമാരദമമായ  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലാം
ഇവനിടടെ  അട്ടനിമറനിക്കടപ്പെടുന്നതച്ച്  ചനില  ഗൂഢതമാല്പ്പെരദങ്ങളടടെ  കപരനിലമാടണനള്ളതച്ച്
യമാഥമാര്ത്ഥദമമാണച്ച്.  ഈ  നനിയമകഭദഗതനി  വളടര  സനിലാംപനിളമാണച്ച്.  മടറമാരു
സമുദമായടമനള്ളതനിനച്ച് പകേരലാം ഒരു സമുദമായടമന്നച്ച് പറഞ്ഞമാല് കപമാടര.

മനി  .   ടചയര്മമാന്  : ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്, please come to the point.  നമാലച്ച്
കപര് സലാംസമാരനിക്കമാനുണച്ച്.
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ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്, ഇതനിനച്ച് പനിന്നനിടലന്തമാടണന്നച്ച് വചമാല്, ഗവണ്ടമനനിടന
കേയ്യനില്  ഒരമാളണച്ച്,  അടലങനില്  മനനിക്കച്ച്  ഒരനിഷക്കമാരനുണച്ച്.  അയമാടള  വയമാന്
നനിലവനിലുള്ള നനിയമലാം തടെസമമാകുകമ്പമാള ആ നനിയമത്തനിനച്ച് കഭദഗതനി വരുതന്നതനില്
ഗൂഢതമാല്പ്പെരദങ്ങളനിലമാടയന്നച്ച് പറടഞ്ഞങനില് ഇങ്ങടനടയമാരു ഗൂഢതമാല്പ്പെരദലാംകൂടെനി
കേമാരണമമായനിട്ടമാടണന്നകല അങ്ങച്ച് അഭനിപമായടപ്പെടുന്നതച്ച്?

മനി  .   ടചയര്മമാന്  : അതുതടന്നയമാണച്ച് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞുവരുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം  : സര്,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം  പറഞ്ഞതച്ച്  വളടര
പസക്തമമാണച്ച്.  അതുതടന്നയമാണച്ച് ഞമാന് ഊന്നനിപ്പെറഞ്ഞ കേമാരദവുലാം.  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
എകപ്പെമാഴമാണച്ച് പുറടപ്പെടുവനികക്കണടതന്നച്ച് നമുടക്കലമാമറനിയമാലാം.  ഒരു വദക്തനിക്കുകവണനി
ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  ടകേമാണ്ടുവരുന,  ആ  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  കഭദഗതനിയനിലൂടടെ
നനിയമമമായനി  ടകേമാണ്ടുവരുന,  ഈ  സഭയനിടല  മുഴുവന്  അലാംഗങ്ങളടടെയുലാം  സമയലാം
കേളയുന,  വളടര ലമാഘവകത്തമാടുകൂടെനി സഭടയ സമസ്പീപനിക്കുന,  സഭയുടടെ വനിലടപ്പെട്ട
സമയലാം കേളയുന,  സഭയനിടല ബനിസനിനസച്ച്  നടെത്തനിടക്കമാണ്ടുകപമാകകേണതച്ച് എകനികേമ്യൂട്ടസ്പീവുലാം
അതനിടന തലവനുമമാണച്ച്.  ആ എകനികേമ്യൂട്ടസ്പീവുതടന്ന ഈ സഭടയ   നനിസമാരവത്കേരനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് കൂട്ടുനനില്ക്കുന്നതനിനച്ച് തുലദമമാണച്ച് ഈ നനിയമകഭദഗതനി .  

ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  : സര്, ഈ നനിയമലാം പമാസമാക്കുകമ്പമാള അന്നടത്ത പതനിപക്ഷ
ഉപകനതമാവുലാം  ഇകപ്പെമാഴടത്ത  സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)  സലാംസ്ഥമാന  ടസക്രട്ടറനിയുമമായ
ശസ്പീ. കകേമാടെനികയരനി ബമാലകൃഷ്ണന് ഡനിസനനിലാംഗച്ച് കനമാടട്ടഴുതനി വളടര പസക്തമമായ കുടറ
കേമാരദങ്ങള പറയുകേയുണമായനി.  അതനില് പധമാനമമായനി  പറഞ്ഞതച്ച്,  ഈ കേമ്മേസ്പീഷനച്ച്
ടവറുലാം അകഡസസറനി  കനചകറയുള,  ഉപകദശലാം  ടകേമാടുക്കുകേടയന്നലമാടത ഫലപദമമായനി
ഇടെടപടെമാന് കേഴനിയനില എന്നമാണച്ച്. അതുടകേമാണച്ച് കുടറക്കൂടെനി ഇഫ ക്ടസ്പീവമായനി അധനികേമാരമുള്ള
വനിധത്തനില് കവണലാം ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനികക്കണനിയനിരുന്നടതന്നച്ച് സുദസ്പീര്ഘമമായനി
കപമാസനിറസ്പീവമായനി  സലാംസമാരനിച  ശസ്പീ.  കകേമാടെനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണടന  പസലാംഗലാം  ഞമാന്
ഓര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  അന്നച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിയുലാം കഭദഗതനിയനില്  ഇടെടപട്ടച്ച്  കുടറ
കേമാരദങ്ങള പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ആ കഭദഗതനികേടളമാനലാംതടന്ന ഇതനിനകേത്തച്ച് ടകേമാണ്ടുവരമാടത
ഇവനിടടെ  ഒറ  "ഒരു"-വനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഇതച്ച്  ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  യഥമാര്ത്ഥത്തനില്
ഇങ്ങടനടയമാരു കഭദഗതനി  ടകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള ഈ ഒറ  "ഒരു"-വനിനുപകേരലാം  അന്നച്ച്
ശസ്പീ.  കകേമാടെനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണന്  ഫലപദമമായനി  പറഞ്ഞ  കേമാരദങ്ങളകൂടെനി
കൂട്ടനികചര്കക്കണനിയനിരുന്നനികല എന്നതച്ച് ഒരു കുറവമായനി അകങ്ങയച്ച്  കതമാനനകണമാ;

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം  സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  കകേമാഴനികക്കമാടെച്ച്
അങ്ങമാടെനിയനിലൂടടെ ആകരമാ അലഞ്ഞുതനിരനിഞ്ഞു നടെക്കുന എന്നച്ച് പറഞ്ഞുവകലമാ.  ഈ
കഭദഗതനി  ഇടലങനിലുലാം  അകദ്ദേഹടത്ത  ടകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിക്കനികല;  ഈ  നനിയമപകേമാരലാം
നമ്യൂനപക്ഷമലമാത്ത ഏടതങനിലുടമമാരമാടള ഈ കേമ്മേസ്പീഷടന അലാംഗമമാക്കമാന് പറകമമാ?
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മനി  .   ടചയര്മമാന്: Another minority community എന്നമാണച്ച് wording.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ടചയര്മമാന് ഒരു കേമ്മേമ്യൂണനിറനിയനില് നനിന്നമായമാല്
ടകേമാണ്ടുവരമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ആള  അകത  കേമ്മേമ്യൂണനിറനിയനിലുള്ള  ആളമാടണങനില്
ഇകപ്പെമാഴുള്ള  നനിയമപകേമാരലാം  ടകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിക്കനില.  അതമാണച്ച്  പശ്നലാം.
അതുടകേമാണച്ച്  'മടറമാരു'  എന്നതച്ച്  മമാറനിയനിട്ടച്ച്  'ഒരു'  ആക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിങ്ങളടടെ
തമാല്പ്പെരദത്തനിനുകവണനി നനിയമലാം മമാറകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  ബഹുമമാനദരമായ അലാംഗങ്ങള പറഞ്ഞതുകപമാടല
ഇതച്ച് ടചരുപ്പെനിനനുസരനിചച്ച് കേമാല് മുറനിക്കുന്ന ഏര്പ്പെമാടെമാണച്ച്.  ഇതച്ച് നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷനമാണച്ച്.
ഇതനില്  നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദമായമാലാംഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട  ഒരമാടളകയ  ഉളടപ്പെടുത്തമാന്
കേഴനിയുകേയുള. അകപ്പെമാള 'ഒരു' എന്നച്ച് പറകയണ കേമാരദമനില.

സമാനര്ഭനികേമമായനി  ഞമാന്  ഒരു  കേമാരദലാംകൂടെനി  ഇതനികനമാടെച്ച്  കൂട്ടനികചര്ത്തച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  അലാംഗത്തനിടന  അഭനിപമായലാം  അറനിയമാന്  കചമാദനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അടെനിസ്ഥമാനപരമമായനി  നമ്യൂനപക്ഷ  സലാംരക്ഷണമമാണകലമാ  ഇതനിടന  ലക്ഷദലാം.
കകേരളത്തനില്  ഇന്നച്ച്  സവനികശഷമമായ  ചനില  സമാഹചരദങ്ങള  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.
വളടര ഗഗൗരവമമായനി നമ്മേള പരനികശമാധനികക്കടണമാരു കേമാരദമമാണച്ച്.

മനി  .   ടചയര്മമാന്: Please make it short.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  വളടര  പധമാനടപ്പെടട്ടമാരു  കേമാരദമമാണച്ച്.
നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദമായമാലാംഗമമായനി  മമാറനി  എന്നതനിടന  കപരനില്  ഒരു  വദക്തനി  ടകേമാല
ടചയ്യടപ്പെടുന്ന സമാഹചരദലാം കകേരളത്തനിലുണമായനി.

മനി  .    ടചയര്മമാന്:  നമ്മേള വനിവമാദത്തനികലയച്ച് കേടെകക്കണ. Shri. V.T. Balram,
don't make it controversial.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാലാം:  സര്,  ഇഷടപ്പെട്ട  മതലാം  സസസ്പീകേരനിക്കമാലാം  എനള്ളതച്ച്
ഇന്തദന്  ഭരണഘടെന ഉറപ്പുനല്കുന്ന അധനികേമാരമമാണച്ച്,  ആര്ട്ടനിക്കനിള  25.  ഇസമാലാം
മതത്തനികലയച്ച് മമാറനി എന്നതനിടന കപരനില് ടകേമാടെനിഞ്ഞനിയനില് കഫസല് എടന്നമാരു
ടചറുപ്പെക്കമാരന്  ടകേമാല  ടചയ്യടപ്പെട്ടകപ്പെമാള  ആ  ടകേമാലപമാതകേത്തനില്  സസമാഭമാവനികേമമായുലാം
സമൂഹത്തനിനുലാം ഗവണ്ടമനനിനുലാം ഉത്തരവമാദനിതസമുണച്ച്.  എന്നമാല് കഫസലനിടന കുടുലാംബത്തനിനച്ച്
നഷപരനിഹമാരലാം നല്കേനില എടന്നമാരു തസ്പീരുമമാനലാം സര്ക്കമാര് എടുത്തതമായനി മമാധദമങ്ങളനിലൂടടെ
അറനിയമാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ഇതച്ച്  ഉചനിതമമാകണമാ;  ഇത്തരത്തനിലുടള്ളമാരു  സമാഹചരദലാം
ആദദമമായനിട്ടമാണച്ച്.  ഇഷടപ്പെടട്ടമാരു  നമ്യൂനപക്ഷ  മതലാം  കകേരളത്തനില്  ടതരടഞ്ഞടുത
എന്നതനിടന  കപരനില്  ഒരു  മനുഷദന്  ജസ്പീവനിക്കമാനുള്ള  അവകേമാശലാം  നഷടപ്പെട്ടച്ച്,
അതനിക്രൂരമമായനി  ടകേമാല  ടചയ്യടപ്പെടുകമ്പമാള  അതനില്  ഇടെടപട്ടച്ച്  ആ  കുടുലാംബടത്ത
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സഹമായനിക്കമാനുള്ള ഉത്തരവമാദനിതസലാം സര്ക്കമാരനിനുണച്ച് എന്നച്ച് തമാങള കേരുതുന്നനികല;
പകതദകേനിച്ചുലാം ആ ജനിലയനില് നനിനള്ള മനനി ആ വകുപ്പെച്ച് കകേകേമാരദലാം ടചയ്യുകമ്പമാള,
നഷപരനിഹമാരലാം  വമാങ്ങനിടക്കമാടുക്കുവമാനുള്ള  ഉത്തരവമാദനിതസലാം  ഏടറടുക്കണലാം  എന്നച്ച്
തമാങളക്കച്ച് അഭനിപമായമനികല?

മനി  .    ടചയര്മമാന്:  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം,  17  മനിനനിട്ടമായനി.  ഇനനിയുലാം  4  കപര്
സലാംസമാരനിക്കമാനുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം:  സര്,  ഇതച്ച്  ബനിലനിടന  ചര്ചയമാണച്ച്.  ഇതനില്
റസ്ട്രനിക്ഷന് ടകേമാണ്ടുവന്നമാല് വലനിയ ബുദ്ധനിമുട്ടമാണച്ച്.

മനി  .    ടചയര്മമാന്:  അതച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചുടകേമാണ്ടുതടന്ന,  അങ്ങയുടടെ  പസലാംഗലാം
പരമമാവധനി ചുരുക്കുകേ.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിലാം: സര്, ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലന്
അടെക്കമുള്ള  ആളകേള  പറഞ്ഞ  കേമാരദലാം  തടന്നയമാണച്ച്.   അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞ
കേമാരദത്തനിനച്ച്  ഇവനിടടെ കമാരനിഫനികക്കഷന് വന കേഴനിഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.   കടെസണ്
മമാസ്റ്റേറുലാം  പറഞ്ഞു.  ടചയര്മമാനമായനി  ഒരമാടള  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  അകത  സമുദമായത്തനില്
നനിനതടന്നയമാണച്ച്  അടുത്തയമാളലാം  വകരണടതന്നച്ച്  മനനിക്കുലാം  ഗവണ്ടമനനിനുലാം
തമാല്പ്പെരദമുടണങനില്  അതനിനുകവണനിയുള്ള  കഭദഗതനിയമാണച്ച്  ഇടതനള്ളതമാണച്ച്
ഞമാന്  പറയുന്നതച്ച്.  യമാടതമാരു  സലാംശയവുമനില.  ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  കടെസണ്  മമാസ്റ്റേര്
പറഞ്ഞതനില്  അതനിനുള്ള  ഉത്തരമുണച്ച്.  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  പറഞ്ഞതച്ച്,  കകേവലലാം
'ഒരു'വനിനച്ച് കവണനിയമാണച്ച് നമ്മേള സമയലാം കേളയുന്നടതന്നമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന്  .    പനി:  സര്,  അങ്ങടന  ഗവണ്ടമനനിനച്ച്  ഒരമാടള
തമാല്പ്പെരദമുടണങനില്  അയമാടള  ടചയര്മമാനമാക്കനിയമാല്  മതനിയമായനിരുന.  ഇനനി
അതല, 'മടറമാരു' എന പറയുന്ന ഒകര സമുദമായത്തനിലുള്ള രണമാടള എന പറഞ്ഞു.
ഈ  കേമ്മേനിറനിയനില്  വരുന്ന  മൂന്നച്ച്  ആളകേള  മമാത്രകമ  വനിവനിധ  കമകനമാറനിറനി
കേമ്മേമ്യൂണനിറനിയനിലുള്ള  ആളകേളമാകേമാന്  പറകേയുള.  അകപ്പെമാള  മറ  കമകനമാറനിറനി
കേമ്മേമ്യൂണനിറനിയനിലുള്ള  ആളകേടളലമാവരുലാം  ഇതനില്  അലാംഗമമാകേണടമന്നച്ച്  നനിങ്ങളക്കച്ച്
പറയമാന് കേഴനിയുകമമാ?

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം:  സര്,  ഇവനിടടെ  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റമാലാം  പറഞ്ഞതച്ച്
പസക്തമമായനി. കകേരളത്തനിടന സമാമൂഹനികേ സമാഹചരദലാം എനപറയുന്നതച്ച് അകങ്ങയറലാം
സങസ്പീര്ണ്ണമമാടണന്നച്ച്  ഞമാന്  പറകയണ  കേമാരദമനിലകലമാ.  അന്നടത്ത  പതനിപക്ഷ
ഉപകനതമാവച്ച്  ശസ്പീ.  കകേമാടെനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണനടെക്കലാം  പസലാംഗനിച  സമാഹചരദലാം
കകേരളത്തനിലുണച്ച്.  മുസസ്പീലാം  പഞമായതലാം  മുസസ്പീലാം  കബമാക്കച്ച്  പഞമായതകേളലാം
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ഉണമാക്കനിയ  നമാടെമാണച്ച്  എനവടര  വദമാഖേദമാനലാം  ടകേമാടുത്ത  സലാംസ്ഥമാനമമാണനിതച്ച്.
കഡമാ.  ടെനി.  എലാം.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  അടെക്കമുള്ള ആളകേള അന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.
കപമാരമാത്തതനിനച്ച്  'അഞമാലാം  മനനി'   വനിവമാദമുണമാക്കനിയ  അതസ്പീവ  സങസ്പീര്ണ്ണമമായ
സമാമൂഹനികേ,  സമാമുദമായനികേ  സമാഹചരദലാം  കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ളതുടകേമാണമാണച്ച്
അന്നച്ച്......

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര്: സര്, ഇവനിടടെ ഒരു സങസ്പീര്ണ്ണതടയക്കുറനിചച്ച് പറഞ്ഞു.
ഏതമാണച്ച്  10  ടകേമാലലാം മുന്പമാടണന കതമാനന,  കകേരളത്തനിടന മുന്മുഖേദമനനിയുലാം
ഇന്തദന്  രമാഷസ്പീയത്തനിടന  തലമുതനിര്ന്ന  കനതമാവുമമായ  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി,
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള  സലാംഘടെനിതകശഷനി  ഉപകയമാഗനിച്ചുടകേമാണച്ച്  അനര്ഹമമായ  പലതുലാം
കനടുന  എന്ന അഭനിപമായലാം  പറയുകേയുണമായനി.  ആ  അഭനിപമായകത്തമാടെച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
അലാംഗലാം കയമാജനിക്കുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിലാം: സര്, കേഴനിഞ്ഞ പമാവശദലാം ബഹുമമാനടപ്പെട്ട എ. ടകേ.
ആനണനിയുടടെ പസമാവനടയക്കമാകളടറ കകേരളലാം ചര്ച ടചയ്തതച്ച്  ഇതുകപമാടലയുള്ള
പസമാവനകേളമായനിരുന.  നനിരുത്തരവമാദപരമമായനി  പഞമായതകേള  രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെമാള
കപമാലുലാം മുസസ്പീലാം കറമാഡുകേളലാം മുസസ്പീലാം പഞമായതകേളലാം.... 

മനി  .    ടചയര്മമാന്:  20  മനിനനിട്ടമായനി.  ബനിലനില്  ഒതുങ്ങനി  സലാംസമാരനിചമാല്
നന്നമായനിരുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിലാം:  സര്,  ഇങ്ങടനയുടള്ളമാരു സമാഹചരദത്തനില് ഈ
ബനില്  അകന്ന ഇനമാക്ടച്ച്ടമനനികലയച്ച്  കപമായകപ്പെമാള വളടര  കൃതദമമായനി,  സൂകമമായനി
പരനികശമാധനിച്ചുടകേമാണമാണച്ച് ഇങ്ങടനടയമാരു നനിയമലാം ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്. ആ നനിയമടത്ത
അട്ടനിമറനിചച്ച്, അതനിടനമാരു കഭദഗതനി ടകേമാണ്ടുവന്നച്ച് അജമാതനമായ ആര്കക്കമാകവണനി
നമ്മുടടെ സമയലാം കേളയുന്നതച്ച് ശരനിയമായനില. ഇതച്ച് ടപമാതുതമാല്പ്പെരദത്തനിനുലാം  സഭയുടടെ
തമാല്പ്പെരദത്തനിനുലാം എതനിരമാണച്ച്. നമ്മുടടെ എഥനികനിനച്ച് കയമാജനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്തതമാണച്ച്.
അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന  ഞമാന്  ഈ  പകമയടത്ത  നനിരമാകേരനിക്കുന.  ഈ  കഭദഗതനി
നനിരമാകേരനിക്കണലാം എന്നച്ച് ഞമാന് ആവശദടപ്പെടുന.

ശസ്പീ  .    എല്കദമാസച്ച്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.
ഇബ്രമാഹനിലാം  അവതരനിപ്പെനിച  നനിരമാകേരണ  പകമയടത്ത  ഞമാന്  പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുടടെ  2017-ടല  ആദദടത്ത  ഓര്ഡനിനന്സമാണനിതച്ച്.  ഇതച്ച്
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല സദുകദ്ദേശദപരമല, ദുരുകദ്ദേശദപരമമാണച്ച് എനള്ളതച്ച്
ഏതച്ച് ടകേമാച്ചുകുട്ടനിക്കുലാം മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിയുന്നതമാണച്ച്.  2014-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന
നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  ആക്ടനിടന  സദുകദ്ദേശദടത്തയമാണച്ച്  ഇതച്ച്  അട്ടനിമറനിക്കുന്നതച്ച്.
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ഒരുപകക്ഷ  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  ചരനിത്രത്തനിടല  നനിയമനനിര്മ്മേമാണ  ഏടുകേളനിടല
ഒരു ടപമാന്തൂവലല ഇടതനള്ളതച്ച് സഷമമാവുകേയമാണച്ച്.  വദക്തനിപരമമായ തമാല്പ്പെരദലാം
സലാംരക്ഷനിക്കമാന് കവണനിമമാത്രലാം ടകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന ഒരു ബനിലമായനിട്ടമാണച്ച് ഇതനിടന
കേമാണമാന് കേഴനിയുന്നതച്ച്.  ഈ ബനില് ആര്ക്കുകവണനിയമാണച്ച് ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളടതന്നച്ച്
ഞമാന് പകതദകേലാം പറയുന്നനില.  ഇവനിടടെ മൂന്നമാലാം വകുപ്പെനിലുള്ള കഭദഗതനിയനില് 2014-ടല
കകേരള നമ്യൂനപക്ഷ ആക്ടനിടന മൂന്നമാലാം വകുപ്പെച്ച് രണമാലാം ഉപവകുപ്പെച്ച് (ബനി) ഖേണനികേയനില്
'മടറമാരു'  എന്ന വമാക്കനിനു പകേരലാം  'ഒരു'  എന്ന വമാക്കച്ച് കചര്കക്കണതമാണച്ച് എന്നമാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  നമുക്കച്ച് ഒറ വമായനയനില്  'ഒരു'  വമാക്കനിടന മമാറലാം മമാത്രകമയുള
എന്നച്ച്  കതമാനലാം.  വരനികേളക്കനിടെയനില്  വമായനിക്കുകമ്പമാള  ഈ  'ഒരു'  മമാറലാം  നനിഗൂഢ
ലക്ഷദകത്തമാടുകൂടെനിയമാണച്ച് ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളടതന്നച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന് സമാധനിക്കുലാം. മൂല
നനിയമത്തനില്  ഏടതങനിലുലാം  കേമാതലമായ  മമാറങ്ങള  വരുത്തമാന്  കവണനിയമാണച്ച്  ഈ
ഓര്ഡനിനന്സച്ച് ഇവനിടടെ ടകേമാണ്ടു വന്നനിരനിക്കുന്നതുലാം ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതുലാം
എന്നമാണച്ച് ഞമാന് ആദദലാം മനസനിലമാക്കനിയതച്ച്. പകക്ഷ ഇതനിടലമാരു ടചറനിയ കഭദഗതനി
മമാത്രമമാണച്ച് ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇവനിടടെ മുന്പച്ച് സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാടല അജമാതനമായ,
ഇഷക്കമാരനമായ ഒരമാടള ഈ സ്ഥമാനത്തച്ച്  നനിയമനിക്കമാന് കവണനി മമാത്രമമാണച്ച് ഇതച്ച്
ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്. നമ്മുടടെ നനിയമസഭയച്ച് 60 വയസച്ച് പൂര്ത്തനിയമാകുന്ന കേമാലഘട്ടമമാണനിതച്ച്.

അറുപതനിടന യുവതസലാം എടന്നമാടക്ക പറഞ്ഞമാലുലാം സസമാഭമാവനികേമമായുലാം വമായനിചച്ച്
കനമാക്കുകമ്പമാള  പമായമാധനികേദലാം  ടചന്ന,  അറുപതനിടന  ക്ഷസ്പീണവുലാം  തളര്ചയുലാം
ബലക്കുറവുമുള്ള  ഒരു  ബനിലമാടണന്നച്ച്  ഭമാവനി  തലമുറ  പറയമാന്  സമാധദതയുടണന്നച്ച്
പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഈ  അറുപതു  വര്ഷടത്ത  കഭദഗതനികേളടടെ
ചരനിത്രത്തനില് 1361  ഓര്ഡനിനന്സുകേള പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് 1360- ാാമടത്ത
ഓര്ഡനിനന്സമാണച്ച് ഇവനിടടെ ടകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒരു ഓര്ഡനിനന്സച്ച് ടകേമാണ്ടു
വകരണതച്ച്  ഭരണഘടെനയുടടെ ആര്ട്ടനിക്കനിള  213  പകേമാരമമാടണന്നച്ച് നമുക്കറനിയമാലാം.  അതനിനുള്ള
അധനികേമാരലാം ഗവണ്ടമനനിനുണച്ച്, ആ അധനികേമാരടത്ത കചമാദദലാം ടചയ്യുന്നനില. പകക്ഷ ചനില
വദവസ്ഥകേള satisfy  ടചയ്തമാല്മമാത്രടമ അടെനിയന്തരഘട്ടത്തനില് ഒരു ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
പുറടപ്പെടുവനികക്കണതമായനിട്ടുളടവന്നച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനിക്കുലാം  നനിയമസഭമാലാംഗങ്ങളക്കുലാം
അറനിയമാലാം.  വളടര അതദമാവശദമമായ ഒരു കേമാരദത്തനിനമായനിരനിക്കണലാം ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
പുറടപ്പെടുവനികക്കണതച്ച്.  അങ്ങടനടയമാരു  അതദമാവശദമുടണന്നച്ച്  ഈ  ബനിലനിലൂടടെ
മനസനിലമാക്കമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  മടറമാന്നച്ച്,  നനിയമസഭമാ  സകമ്മേളനലാം  നടെക്കുകമ്പമാള
ആയനിരനിക്കരുതച്ച്  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  ടകേമാണ്ടുവകരണതച്ച്.  നനിയമസഭമാ  സകമ്മേളനലാം
നടെക്കുകമ്പമാഴല  ഈ ഓര്ഡനിനന്സച്ച് ടകേമാണ്ടുവന്നടതന്നച്ച്  പറയമാടമങനിലുലാം അതനിടന
കേമാരദങ്ങളകൂടെനി  ചര്ച  ടചയ്യടപ്പെകടെണതമായനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്ക്കച്ച്
അതനിടന  ആവശദകേത  കബമാദ്ധദടപ്പെടെണലാം.  ഇവനിടടെ  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്ക്കച്ച്
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അതനിടന  ആവശദകേത  കബമാധദടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാടയന്ന  കേമാരദലാം  സലാംശയമമാണച്ച്.  ഈ
വദവസ്ഥകേടളമാനലാം സമാറനികസ്ഫൈ ടചയ്യമാടത പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ള ഈ ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
നനിയമപരമമായനി പമാബലദമുണമാകേമാന് കപമാകുന്ന ഒന്നല. നനിയമസഭ 23-ാം തസ്പീയതനിയമാണച്ച്
സകമ്മേളനിക്കുന്നടതന്ന കേമാരദലാം തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച് ജനുവരനി മമാസത്തനിലമാടണന്ന കേമാരദലാം
നമുടക്കലമാകപര്ക്കുമറനിയമാലാം.  ആ സമാഹചരദത്തനില് ടഫബ്രുവരനി  മമാസലാം  2-ാം  തസ്പീയതനി
ഒരു  വമാക്കനില്  മമാത്രലാം  മമാറലാം  വരുതന്നതനിനുകവണനി  ഗവണ്ടമനനിടന  കപരനിപ്പെനിച
കചകതമാവനികേമാരലാം എന്തമാടണന്നറനിയമാന് ഈ സഭയനിടല എലമാകപര്ക്കുലാം തമാല്പ്പെരദമുണച്ച്.
ഇതനിടന ഉകദ്ദേശദകേമാരദങ്ങളടടെ വനിവരണലാം വമായനിചമാല്ത്തടന്ന അത്ഭുതലാം കതമാന്നനികപ്പെമാകുലാം.
ഒരു ഉകദ്ദേശദകേമാരണവുമനില,   ആക്ടനിടന 3-ാം വകുപ്പെച്ച് (2)-ാം ഉപവകുപ്പെച്ച്  (ബനി) - സര്ക്കമാര്
നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ടചയ്യുന്ന,  സലാംസ്ഥമാനടത്ത  മടറമാരു  നമ്യൂനപക്ഷസമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം
നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  കേമാരദങ്ങളനില്  പകതദകേലാം  പരനിജമാനമുള്ളതുമമായ
ഒരു അലാംഗലാം  ഉണമായനിരനിക്കണടമന്നച്ച് വദവസ്ഥ ടചയ്യുന.  ആ വദവസ്ഥടയ അട്ടനിമറനിക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനില് ഇകപ്പെമാള പറയുന്നതച്ച് കേമ്മേസ്പീഷടന സുഗമമമായ പവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി
പസ്തുത വകുപ്പെനിടല  'മടറമാരു'  എന്ന വമാക്കനിനുപകേരലാം  'ഒരു'  എന്ന വമാക്കച്ച്  കചര്തടകേമാണച്ച്
കഭദഗതനി  ടചയ്യമാന്  സര്ക്കമാര്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുണമായനി  എന്നമാണച്ച്.  ഇതനില്
എങ്ങടനയമാണച്ച് 'മടറമാരു' ഒഴനിവമാക്കുകമ്പമാള സുഗമമമായ പവര്ത്തനമുണമാകുന്നടതന്ന
കേമാരദലാം  എത്ര ചനിന്തനിചനിട്ടുലാം മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിയുന്നനില.  അതുടകേമാണച്ച് ഈ ബനിലനിടന
ലക്ഷദടമന്തമാടണനലാം ആര്ക്കുലാം മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിയുന്നനില.  ഇവനിടടെ സൂചനിപ്പെനിചതു
കപമാടല എകന്തമാ  ഒരു  നനിഗൂഢലക്ഷദമുടണന്നച്ച്  ഇതച്ച്  വമായനിക്കുകമ്പമാളത്തടന്ന
മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിയുന്നതമാണച്ച്.  അതച്ച് അറനിയമാനുള്ള അവകേമാശമുണച്ച്.  അക്കമാരദലാം
ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലസ്പീല് ഈ സഭടയ അറനിയനിക്കണടമന്നമാണച്ച്
എടന  അഭദര്ത്ഥന.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനസ്പീ,  അടങ്ങമാരു  ടചറുപ്പെക്കമാരനമാണച്ച്,
എകന്നക്കമാള  കുറചച്ച്  പമായലാം  കൂടുതലുണമാകുലാം.  പകക്ഷ  അങ്ങയുടടെ  കപരനില്
എഴുതനികചര്ക്കമാന്  കപമാകുന്ന  ഈ  ബനില്  ഭമാവനിതലമുറ  കേണമാല്  അത്ഭുതടപ്പെടെമാന്
ഇടെയമാകുടമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ഒരു  പകതദകേ  പര്പ്പെസച്ച്  ഇലമാടത
ടകേമാണ്ടുവന്ന  ഈ  ബനില്  കകേമാടെതനിയനില്  കചമാദദലാം  ടചയ്തമാല്  അസമാധവമാകേമാന്
ഇടെയുടണന്നതച്ച് അങ്ങച്ച് ശദ്ധനിക്കണലാം.  ഒരു ഉകദ്ദേശദകേമാരദവുലാം പറയമാടത ഒരു ബനില്
അങ്ങടയകപ്പെമാടല ഹൃദയവനിശമാലതയുള്ള ഒരു വദക്തനി,  പരനിണനിതപജനമായ ഒരു
മനനി ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനില് എനനിക്കച്ച്  അത്ഭുതവുലാം സങടെവുമുടണന്ന കേമാരദലാം  ഞമാന്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന.  നമ്മേള  അകദ്ദേഹത്തനിടന  കേമാണമാന്  ടചലകമ്പമാള  അനുജടന
കേമാണുന്നതുകപമാടല,  എടെമാ  എടന്നമാടക്ക  വനിളനിചച്ച്  സലാംസമാരനിക്കുകമ്പമാള  കജദഷ
സകഹമാദരടന  സ്ഥമാനതള്ളതുടകേമാണച്ച്  ഒരു  അനനിയന്  നല്കുന്ന  ഉപകദശമമായനി
മമാത്രലാം   ഇതനിടന കേണമാല് മതനിടയന്നമാണച്ച്  എടന ടചറനിടയമാരഭദര്ത്ഥന.  പടക്ഷ
അങ്ങച്ച് നനിയമ വനിദഗ്ദ്ധരുമമായനികട്ടമാ മറള്ളവരുമമായനികട്ടമാ ഒരു കൂടെനിയമാകലമാചന നടെത്തനിയ
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കശഷലാം മമാത്രകമ ഈ ബനിലനിടന മറച്ച്  കേമാരദങ്ങളനികലയച്ച് കേടെക്കമാവൂ.   കേമാരണലാം  2017
ജനുവരനി മമാസത്തനില് ഓര്ഡനിനന്സച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സുപസ്പീലാം കകേമാടെതനിയുടടെ
എഴലാംഗ ബഞനിടന  വനിധനി  വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്  അങ്ങയുടടെ  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണമാകുടമന്നച്ച്
ഞമാന് കേരുതുകേയമാണച്ച്. ആ വനിധനിയനില്  ഏഴലാംഗ ബഞനിടല അഞച്ച് കപരുലാം വനിധനിടയ
അനുകൂലനിചനിരുന. ഒരു ഓര്ഡനിനന്സച്ച് ഇറക്കുകമ്പമാള ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണര്ക്കച്ച്
ഉത്തമ  സമാറനിസച്ച് ഫമാക്ഷനുടണങനില്  അതച്ച്  കചമാദദലാം  ടചയ്യമാന്  മുമ്പച്ച്  കേഴനിയനിലമായനിരുന.
പകക്ഷ ഈ വനിധനി വന്നകശഷലാം ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ഗവര്ണര്ക്കച്ച് ഉത്തമ സമാറനിസ്ഫൈമാക്ഷനുടണന്നച്ച്
കബമാദ്ധദടപ്പെട്ടമാല്കപമാലുലാം  നനിഗൂഢ ലക്ഷദമുടണന്നച്ച്  നമ്മേള കപമായനിനഗൗട്ടച്ച്  ടചയ്തമാല്
ആ സമാറനിസ്ഫൈമാക്ഷടന ചലഞച്ച്  ടചയ്യമാനുള്ള അധനികേമാരമുടണന്ന കേമാരദലാം  അകങ്ങയച്ച്
അറനിയമാലാം.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  കകേമാടെതനിയുടടെ  വനിധനിയനില്ത്തടന്ന  പറയുനണച്ച്.  The
Court  observed  that  the  Apex  Court  would  scrutinize  whether  the
satisfaction of the President or the Governor to promulgate an ordinance
was based on relevant material or whether it amounted to a fraud on power
or  was  actuated  by  an  oblique  motive.   'മടറമാരു'  എന്നതച്ച്  'ഒരു'  ആക്കനി
മമാറകമ്പമാള നനിഗൂഢമമാടയമാരു ലക്ഷദലാം ഒളനിഞ്ഞച്ച് കേനിടെപ്പുടണങനില് ഈ ആക്ടച്ച് കകേമാടെതനിയനില്
ചലഞച്ച്  ടചയ്തമാല്  സസമാഭമാവനികേമമായുലാം  ഇതനിനച്ച്  നനിയമ  പമാബലദമുണമാകേമാന്
കേഴനിയനിടലനള്ളതുടകേമാണച്ച്   ഈ  കേമാരദങ്ങളനില്  കവണത്ര  ചര്ചയുണമാകേണടമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ടചയര്മമാന് ഉളടപ്പെടുന്ന നമ്യൂനപക്ഷ വനിഭമാഗത്തനില്ടപ്പെടുന്ന
ഒരമാളമായനിരനിക്കരുതച്ച്  ടമമ്പറമായനി  വരുന്നടതന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം  മടറമാരു
സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടയമാള  അലാംഗമമായനി  വരുന്നതനിനുലാം കവണനിയമായനിരനിക്കമാലാം  അന്നച്ച്
സസമാഭമാവനികേമമായുലാം ഈ നനിയമലാം ടകേമാണ്ടുവന്നടതങനില് ഇവനിടടെ ഒറനിജനിനല് നനിയമത്തനില്
വനിവക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  കേമാരദത്തനിനച്ച്  വലനിയ  മമാറങ്ങള  വരുന്നനിടലങനിലുലാം  വദക്തനി
തമാല്പ്പെരദങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കമാന്  കവണനിമമാത്രലാം  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഇതുകപമാടലയുള്ള
കേമാരദങ്ങള ടകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള അതച്ച്  സതദപതനിജമാ  ലലാംഘനമമാകണമാ എന്നതച്ച്
പരനികശമാധനികക്കണ കേമാരദലാംതടന്നയമാണച്ച്. സസമാഭമാവനികേമമായുലാം ഒരു വദക്തനിടയ ഗവണ്ടമനച്ച്
കേണ്ടുപനിടെനിച്ചു  വചനിട്ടുണമായനിരനിക്കമാലാം  ആ വദക്തനിടയ വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  മമാത്രലാം ഇതുകപമാലുള്ള
ഒരു  നയലാം  ടകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാടുള്ള  ഈ  ഗവണ്ടമനനിടന
നയമമാകണമാടയന്നച്ച് ഭമാവനിയനില് കചമാദദലാം ടചയ്യടപ്പെടെമാന് സമാധദതയുടണന്ന കേമാരദലാംകൂടെനി
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  സമയ പരനിമനിതനി കേമാരണലാം  കൂടുതല് കേമാരദങ്ങളനികലയച്ച് കേടെക്കുന്നനില.
സസമാഭമാവനികേമമായുലാം  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങടള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തമാല്പ്പെരദമുള്ള  ഗവണ്ടമനച്ച്
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുകവണനി  പുതനിയടതമാനലാം  ടചയ്യമാടത,  ബനിലനില്  ഏടതങനിലുലാം  പുതനിയ
കേമാരദങ്ങകളമാ  ഏടതങനിലുലാം  കസവനങ്ങകളമാ  ഉളടപ്പെടുത്തമാടത  വദക്തനിപരമമായനി
ചനിലരുടടെ തമാല്പരദങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കമാന് കവണനിമമാത്രലാം ഇതുകപമാടല ഒരു ബനില്
ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്  ഈ സഭയച്ച് കചരുന്ന ഒന്നല എന്നച്ച് ഞമാന് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ഇത്തരലാം  കേമാരദങ്ങളനില്  ഗവണ്ടമനനിടന  നയലാം  ജകനമാപകേമാരപദമമായനി  മമാറണലാം.
ജകനമാപകേമാര  പവര്ത്തനങ്ങളടടെ മമാതൃകേയുള്ള കകേരള സലാംസ്ഥമാനത്തനില് സമൂഹത്തനിനച്ച്
ഉപകേമാരപദമമായ  ഒരു മമാറവുലാം  ഈ  ബനില്  ടകേമാണ്ടുവരുന്നനിടലന്നതുടകേമാണ്ടുലാം  ഈ
ബനിലനിടന നനിഗൂഢലക്ഷദങ്ങള തനിരനിചറനിഞ്ഞതുടകേമാണ്ടുലാം ഈ ബനില് നനിരമാകേരനിക്കണടമന്നച്ച്
ഞമാന് ആവശദടപ്പെടുന.

ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരനുകവണനി ശസ്പീ അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : സര്, 2017-ടല കകേരള
സലാംസ്ഥമാന  നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ടപമാതുജനമാഭനിപമായലാം
ആരമായുന്നതനിനമായനി  സര്ക്കുകലറച്ച്  ടചയ്യണടമന്ന  1(എ)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഇഗൗ  ബനില്  അന്നടത്ത  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമാലാംകുഴനി  അലനി  ടടപലറച്ച്
ടചയ്തകപ്പെമാള ഇവനിടടെ  സജസ്പീവമമായ ചര്ച നടെന്ന സനര്ഭലാം അകങ്ങയ്ക്കുലാം ഓര്മ്മേയുണമാകുലാം.
ഇന്നച്ച് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനിയടെക്കലാം  അന്നച്ച്  ധമാരമാളലാം
കഭദഗതനികേള ടകേമാണ്ടുവന്നനിരുന. അന്നടത്ത പതനിപക്ഷ ഉപകനതമാവച്ച് ശസ്പീ. കകേമാടെനികയരനി
ബമാലകൃഷ്ണന് അകദ്ദേഹത്തനിടന പസലാംഗത്തനില് വളടര പസക്തമമായ ഒരുപമാടെച്ച് കേമാരദങ്ങള
പറഞ്ഞു. അതനില് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞ ഒരു കേമാരദലാം ഇഗൗ കേമ്മേസ്പീഷന് തലയനിലമാത്ത ഒരു
പതനിമയമാടണന്നമാണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്  ഗവണ്ടമനനികനമാടെച്ച്  കചമാദനിക്കമാനുള്ളതച്ച്  ഇവനിടടെ
'ഒരു' എന്ന കഭദഗതനി വന്നമാല് തലവരുകമമാടയനള്ളതമാണച്ച്. അതനില് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതച്ച്
ഇടതമാരു ഉപകദശകേ സമനിതനി മമാത്രമമാണച്ച്,  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെ വനിദദമാഭദമാസമാനുകൂലദങ്ങള
ടകേമാടുക്കമാന് കേഴനിയുകമമാ,  ഇതച്ച്  സര്ക്കമാരനികലയച്ച് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള ടകേമാടുക്കമാന്കവണനി
മമാത്രമമാണച്ച്  എടന്നമാടക്കയമാണച്ച്.  അന്നച്ച്  പതനിപക്ഷത്തച്ച്  നനിങ്ങള  ഇരുന്നകപ്പെമാള
ഒട്ടനവധനി കേമാരദങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  അടതമാനലാം ടകേമാണ്ടുവരമാടത ഇഗൗ  'മടറമാരു'
എന്നതച്ച്  മമാറനി  'ഒരു'  എന്ന കഭദഗതനി  ടകേമാണ്ടുവരനികേയമാടണങനില്,  അന്നച്ച്  നനിങ്ങള
ഇത്രമമാത്രലാം  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപ്പെനിചടതന്തനിനമാണച്ച്?  ഇവനിടടെ  വന്നനിട്ടുള്ള  'ഒരു'
മമാറലാം  വരുകമ്പമാള  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രമാഹനിലാം  പറഞ്ഞതുകപമാലുള്ള  സലാംശയലാം
സസമാഭമാവനികേമമായുലാം  വരനികേയമാണച്ച്,  ഇതച്ച്  ആര്കക്കമാ കവണനി ടചയ്യുന എന്നതമാണച്ച്.
അതുടകേമാണ്ടുതടന്നയമാണച്ച് അക്കമാരദലാം  കൂടുതല് ബലടപ്പെടുത്തനി നമുക്കച്ച് സലാംസമാരനികക്കണനി
വരുന്നതച്ച്.  നമ്മുടടെ ഭരണഘടെന എലമാ അര്ത്ഥത്തനിലുലാം ഓകരമാ പഗൗരനുലാം സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുനണച്ച്.  ഭമാഷമാ-നമ്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാ മത-നമ്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാ പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
പനികന്നമാക്ക വനിഭമാഗങ്ങകളമാ ആകേടട്ട അവര്ടക്കലമാലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന എന്നതച്ച്
നമ്മുടടെ ഭരണഘടെനയുടടെ ഒരു വലനിയ പകതദകേതതടന്നയമാണച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച് ആ
ഭരണഘടെനയുടടെ  കൃതദതയമാണച്ച്  നമ്മുടടെ  രമാജദലാം  ഇനലാം  തലടയടുകപ്പെമാടടെ  ഒരു
വനികേസനിത  രമാജദടമന്ന  നനിലയനില്  മുകന്നമാട്ടു  കപമാകേമാന്  കേമാരണലാം.  നകമ്മേമാടടെമാപ്പെലാം
സസമാതനദലാം കേനിട്ടനിയ പല രമാജദങ്ങളലാം പട്ടമാള അട്ടനിമറനിയനികലയ്ക്കുലാം ഏകേമാധനിപതദത്തനികലയ്ക്കുലാം
മമാറനിയകപ്പെമാള  ഇനലാം  ജനമാധനിപതദത്തനില്  നമുക്കച്ച്  മുകന്നമാട്ടു  കപമാകേമാന്  കേഴനിയുന.
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മകതതരതസത്തനില്  ഒരു വലനിയ അര്ത്ഥലാം നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച് ലഭദമമാക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞു.
ഒരു രമാജദത്തനിടന പുകരമാഗതനി കേണക്കമാക്കടപ്പെടുന്നതനില് തസ്പീര്ചയമായുലാം  അവനിടെടത്ത
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെ ജസ്പീവനിത സമാഹചരദങ്ങള പധമാനമമായുലാം അവകലമാകേനലാം ടചയ്യടപ്പെടുലാം.
ഇന്നനികപ്പെമാള പമാകേനിസ്ഥമാന് കപമാലുള്ള രമാജദങ്ങളനില്  പലകപ്പെമാഴുലാം നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കു കനടര
ഉണമാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള ടചറുതമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയുന്ന ഒന്നമാകണമാ? അത്തരത്തനില്
സമാഹചരദങ്ങളള്ള  രമാജദങ്ങളണമാകുലാം.  നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച് ഇടലന്നല പറയുന്നതച്ച്.
നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച് നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള വലനിയ ആനുകൂലദങ്ങള കനടെനിടയടുക്കുനടവന്ന
തരത്തനിലുളള ടതറമായ പചരണങ്ങള നല്കേനി രമാഷസ്പീയ മുതടലടുപ്പെച്ച്  നടെതന്ന ഒരു
സലാംവനിധമാനമമാണച്ച്  ബനി.ടജ.പനി.,  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  അവരുടടെ  hidden  agenda-യമാണച്ച്
നമ്മുടടെ രമാജദത്തച്ച് കേണ്ടുടകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിടന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളലാം തനിക്തമാനുഭവങ്ങളലാം
പല  തരത്തനില്  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെ  കമല്  അടെനികചല്പ്പെനിക്കടപ്പെടുന.  ഇവനിടടെ
പലകപ്പെമാഴുലാം നമ്യൂനപക്ഷ പസ്പീണനലാം എന്ന വമാക്കച്ച് ദുര്വദമാഖേദമാനലാം ടചയ്തുടകേമാണച്ച്.....  ഇന്നച്ച്
ഇഗൗ  കേമ്മേസ്പീഷന്  വന്ന  സമാഹചരദങ്ങളനില്കപമാലുലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  ടപമാതുവമായ
ചര്ചകേള  വന്നനിരുനടവന്നതച്ച്  വനിസരനിക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയനില.  നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
2014-ല്  രൂപസ്പീകേരനിക്കടപ്പെട്ട  സമയതകപമാലുലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  വനിമര്ശനങ്ങളലാം
ചനിന്തകേളലാം  കബമാധപൂര്വലാം വരുത്തനിവചതച്ച് മറക്കമാന് കേഴനിയുന്ന ഒന്നല.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
സനര്ഭങ്ങള  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്?  അതച്ച്  കബമാധപൂര്വലാം  രമാജദത്തച്ച്
അരക്ഷനിതമാവസ്ഥ സൃഷനിക്കമാനുലാം അതനില് നനിനലാം രമാഷസ്പീയ മുതടലടുപ്പെച്ച് കനടെനി കവമാട്ടച്ച്
ബമാങ്കുകേളമാക്കനി മമാറനിടയടുക്കുന്നതനിനുലാം കവണനിയമാണച്ച് എന പറയുകമ്പമാള അതനിടന
ടചറുതമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയനില.  ഇവനിടടെ ധമാരമാളലാം  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളലാം കേമ്മേസ്പീഷനുകേളലാം
നമ്യൂനപക്ഷ കസവനത്തനിനമായുലാം  നമ്യൂനപക്ഷ തമാല്പരദത്തനിനമായുലാം വന്നനിട്ടുണച്ച്.  സചമാര്
കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  2006-ല് പമാര്ലടമനനില് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടതമാണച്ച്.  അതുളടപ്പെടടെ
കനമാക്കുകമ്പമാള  ധമാരമാളലാം  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള....ഇതനിനനുസൃതമമായനി  നമ്യൂനപക്ഷ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  ധമാരമാളലാം  കേമാരദങ്ങള  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരുകേള
ടചയ്യുകമ്പമാഴുലാം  ഇവനിടടെ  പല  സനര്ഭങ്ങളനിലുലാം  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുകനടര  അതനിക്രമങ്ങള
നടെക്കുന.  നമാഷണല്  കക്രലാം  റനിക്കമാര്ഡ്സച്ച്  ബമ്യൂകറമായനില്  രമാജദത്തച്ച്
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുകനടര  എത്ര  അതനിക്രമങ്ങള  നടെന്നനിട്ടുടണന്ന  കചമാദദത്തനിനച്ച്
മറുപടെനി ഉണമായനില.  അങ്ങടന ഒരു റനിക്കമാര്ഡച്ച് എന്.സനി.ആര്.ബനി.-യുടടെ കകേവശമനില
എനള്ളതച്ച്  വളടര  ഗഗൗരവമമായനി  ചനിന്തനികക്കണ  കേമാരദമമാണച്ച്.  എത്ര  കകേസ്സുകേള
നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടക്കതനിടര  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  Murder,  rape  കപമാലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള
എത്രമമാത്രലാം നടെക്കുനടണനലാം അത്തരത്തനിലുള്ള സലാംഭവങ്ങളനില് എത്ര കകേസ്സുകേള
എടുത്തനിട്ടുടണന്നതുലാം സലാംബനനിചച്ച്  യമാടതമാരു റനിക്കമാര്ഡുകേളമനില.  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടക്കതനിടര
നടെക്കുന്ന  അതനിക്രമങ്ങടള  ഗഗൗരവമമായനി  കേമാണുന്നതനിനുലാം  അതച്ച്  ആവര്ത്തനിക്കമാ
തനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗവണ്ടമനച്ച്  ആഗ്രഹനിക്കുനടണങനില്  അതനിനനുസൃതമമായ
നടെപടെനികേള  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭമാഗതനനിനലാം  ഉണമാകകേണതച്ച്   ആവശദമമാണച്ച്.
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നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള  വലനിയ  ആനുകൂലദങ്ങള  കനടെനിടയടുക്കുന  എന്ന  നനിലയനില്
പചരണലാം നടെതന്നതച്ച് ആരമാണച്ച്? ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ടന ഒരു hidden agenda ആയനി
ഇതനിടന കേമാകണണതമായനിട്ടുണച്ച്. അത്തരത്തനിലുള്ള ഫമാസനിസത്തനിടന വളടര കമമാശമമായ
മുഖേലാം നമ്മേള കേണ്ടുടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ സനര്ഭത്തനില് അതച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്
സമാധനിക്കുന്നനില.  അഹമ്മേദച്ച്  സമാഹനിബച്ച്  നമുടക്കലമാവര്ക്കുലാം   ആദരണസ്പീയനമായ
വദക്തനിയമായനിരുന.  അകദ്ദേഹത്തനിനുണമായ ദുരനുഭവലാം നമുക്കച്ച് അറനിയമാവുന്ന കേമാരദമമാണച്ച്.
രമാഷസ്പീയ  വദതദമാസമനിലമാടത  ഭരണപക്ഷവുലാം  അതച്ച്  ഉയര്ത്തനിക്കമാട്ടനിയനിട്ടുണച്ച്.
പമാര്ലടമനനിനകേത്തച്ച്  ഒരു  പമാര്ലടമനലാംഗത്തനിനുണമായ  ദുരനുഭവലാം  എത്ര  ഹൃദയ
കവദനകയമാടടെ  നമുക്കച്ച്  കേമാകണണനിവന  എനള്ളതനിടനക്കുറനിചച്ച്  ചനിന്തനിക്കണലാം.
അകദ്ദേഹലാം ഒരു നമ്യൂനപക്ഷമാലാംഗമമായതുടകേമാണച്ച് അങ്ങടന വന എന്നച്ച് ഞമാന് പറയമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ  ഒരു  പമാര്ലടമനച്ച്  അലാംഗത്തനിനുണമായ  ദുരനുഭവലാം,
മൃതശരസ്പീരകത്തമാടെച്ച് കേമാണനിച അനമാദരവച്ച് എത്ര ഭസ്പീകേരമമായനിരുന. അതച്ച് നമ്മുടടെ രമാജദത്തനിടന
യശസച്ച് എത്രമമാത്രലാം തമാഴനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് തനിരനിചറനിയണലാം. നമ്മേള
തലകുനനിച്ചു  നനില്കക്കണനിവന.  അര  നൂറമാകണമാളലാം  നനിയമസഭയനിലുലാം  പമാര്ലടമനനിലുലാം
ഉയര്ന്ന  നനിലയനില് പവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ള അലാംഗടമന്ന നനിലയനില്,  യൂണനിയന് കേദമാബനിനറച്ച്
മനിനനിസ്റ്റേറമായനിരുന്ന ഒരു വദക്തനിക്കമാണച്ച് ഇഗൗ ദുരനുഭവലാം ഉണമായതച്ച്.  ഒരു സമാധമാരണ
പഗൗരനച്ച് കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്പീഴനില് എത്രമമാത്രലാം സലാംരക്ഷണമുണമാകുലാം എനള്ള
കചമാദദലാം ഇവനിടടെ നനിനയര്ന കേഴനിഞ്ഞമാല് അതനിടന ടതറ പറയമാന് കേഴനിയുകേയനില.
അത്തരത്തനിലുള്ള കചമാദദങ്ങള സസമാഭമാവനികേമമായുലാം വരുനണച്ച്. 

2017-ടല നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷനനിടല കഭദഗതനിടയക്കുറനിചച്ച്  പറയുകേയമാടണങനില്
ഇഗൗ ബനില് അന്നടത്ത യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാര് ടകേമാണ്ടുവരുന്ന സമയത്തച്ച്, അതനിനു
കശഷവുലാം  ഇതച്ച്  നടെപ്പെനിലമാക്കമാത്ത  സലാംസ്ഥമാനങ്ങള  ഇന്ഡദയനിലുണച്ച്.  ഗുജറമാത്തച്ച്
ഉളടപ്പെടടെ  പനകണമാളലാം  സലാംസ്ഥമാനങ്ങള  ഇകപ്പെമാഴുലാം  ഇതച്ച്  നടെപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടനില
എനകവണലാം  മനസനിലമാക്കമാന്.  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങളടടെ  സലാംരക്ഷണടമന്ന  നനിലയനില്
അവകരമാടെച്ച് കചര്നനനില്ക്കുമാന് കേഴനിയുടമന്ന നനിലയനിലമായനിരുന യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാര്
നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷടന ഇവനിടടെ നനികയമാഗനിക്കമാനുള്ള തസ്പീരുമമാനടമടുത്തതച്ച്.  ഇഗൗ ബനിലനില്
ഏറവുലാം പധമാനലാം ഇഗൗ കഭദഗതനിടകേമാണച്ച് ഏതു തരത്തനിലുള്ള മമാറലാം വരുന എന്നതമാണച്ച്.
ഇഗൗ  കഭദഗതനിയനിലുള്ളടതലമാലാം  കപരനച്ച്  ആക്ടനികനമാടെച്ച്  കചര്ന്നച്ച്  നനില്ക്കണടമന
പറഞ്ഞമാല് അതച്ച്  വദക്തമമാകക്കണ ഒരു വനിഷയമമാണച്ച്.  ഇഗൗ ബനിലനില്  2(ബനി)-യനിലമാണച്ച്
ഇഗൗ  കഭദഗതനി  വരുന്നതച്ച്.  2(എ)-യനിലുലാം  2(സനി)-യനിലുലാം  രണച്ച്  അലാംഗങ്ങള,  ഒരു
വനനിതയുലാം ഒരു ടചയര്കപഴണുലാം. അന്നടത്ത യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്ടമനച്ച് ഈ ബനില്
കപലറച്ച് ടചയ്തച്ച് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള എലമാലാം ഒരു സമുദമായത്തനില് നനിന്നമാകേരുടതന്നച്ച്
വളടര കൃതദമമായനി അതനിനകേത്തച്ച് പറഞ്ഞനിരുന.  ടചയര്മമാന് ഒരു സമുദമായത്തനില്
നനിനലാം അലാംഗലാം മടറമാരു സമുദമായത്തനില്നനിനലാം......
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന് :  സര്,  അങ്ങച്ച്  വളടര  സതദസനവുലാം
ആത്മമാര്ത്ഥവുമമായനി ഇഗൗ ബനിലനിടനക്കുറനിചച്ച് സലാംസമാരനിചച്ച് ഇതനിലുള്ള കുറലാം മമാറമാനുള്ള
ശമലാം  നടെതകേയമാണച്ച്.   ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഇഗൗ  ബനിലനിടന  എങ്ങടന  എടുക്കുന
എന്നതനിടന ഏറവുലാം നല പകേടെമമായ ഉദമാഹരണമമാണച്ച്, സഭയുടടെ മുന്നനിരയനില് ഒരു
മനനിയുമനില  എന്നതച്ച്.  മനനിമമാര്  ഇല  എന  പറയുന്നനില.  മനനിമമാര്  പുറകേനില്
ഇരനിപ്പുണച്ച്. ഇവനിടടെ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന ഇഗൗ ബനിലനിടന സലാംബനനിചച്ച്, ഗവണ്ടമനനിനച്ച്
ഒരു  ടപമാളനിറനിക്കല്  ബനില്  ഉടണങനില്  അവര്  അതച്ച്  പധമാനമമായനി  കേമാണകണ?
മുസസ്പീലാംലസ്പീഗനിടന  കനതമാവച്ച്  ഇവനിടടെ  ഇരനിക്കുനണച്ച്.  അതച്ച്  നനിങ്ങള  കേമാണുകേയനില.
ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുട്ടനി  സമാഹനിബനിടന  കേമാണമാന്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  കുറച്ചു
ബുദ്ധനിമുട്ടുണച്ച്.  ഒരു  ഗവണ്ടമനച്ച്  ബനില്  മൂവച്ച്  ടചയ്യുന്ന  സമയത്തച്ച്  പതനിപക്ഷത്തച്ച്
ആരുടണന്നമാകണമാ കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്? അടതന്തച്ച് കചമാദദമമാണച്ച്.  

മനി  .    ടചയര്മമാന്:  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മുഖേദമനനിയുലാം  പതനിപക്ഷ  കനതമാവുലാം
രമാഷപതനി പടങടുക്കുന്ന ചടെങ്ങനില് കപമായതമാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അതച്ച്  ആയനികക്കമാടട്ട.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
മുഖേദമനനിക്കച്ച് കപമാകകേണനിവന്നമാല്  കപമാകേണലാം.  ഒരമാളനിടന  ഇവനിടടെ  ഇരുത്തരുകതമാ?
ഗവണ്ടമനനിടന  ഒരു  ടപമാളനിറനിക്കല്  ബനിലമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇടതങ്ങടനടയങനിലുലാം നടെന കപമാകേടട്ട എന്നമാകണമാ. ''മൂത്തപ്പെടന വഞനി കുതകമ്പമാള
കുതലാം എതകമ്പമാള എതലാം.''  അതമാണച്ച് നടെപടെനിടയന്നമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സര്, ബഹുമമാനടപ്പെട്ട ടചയര് തടന്ന പല സനര്ഭങ്ങളനിലുലാം
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള കേമാരദമമാണച്ച്. മനനിമമാര്ക്കച്ച് പല തനിരക്കുകേള  ഉണമാകുലാം. പധമാനടപ്പെട്ട
വനിഷയമമാകുകമ്പമാള,  പകതദകേനിചച്ച്  ഇതുകപമാലുള്ള  പധമാനടപ്പെട്ട  ബനിലകേളടടെ  ചര്ച
നടെക്കുകമ്പമാള മനനിമമാരുടടെ സമാന്നനിദ്ധദലാം സഭയനിലുണമാകകേണതച്ച് ആവശദലാംതടന്നയമാണച്ച്.
ഇടതമാരു ടചറനിയ കഭദഗതനിയമായതുടകേമാണമാകണമാ എന്നച്ച് അറനിയനില.  'മടറമാരു' എന്ന
വമാക്കച്ച്  മമാറനി  'ഒരു'  എന്നമാക്കുന്ന കഭദഗതനിയമാണച്ച്.  എന്തമായമാലുലാം ഗവണ്ടമനച്ച് ഇഗൗ
കേമാരദലാം ഒഗൗചനിതദത്തനില് ചനിന്തനികക്കണ വനിഷയമമാണച്ച്. 3(2)(എ)-യനിലുലാം (സനി)-യനിലുലാം
കൃതദമമായനി ഒരു വനനിതമാ അലാംഗവുലാം ഒരു ടചയര്കപഴണുലാം വരണടമനള്ളതച്ച് വളടര
വദക്തമമായനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന. 2(എ)-യനില് പറയുന്നതച്ച്  'സര്ക്കമാര് നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം
ടചയ്യുന്ന,  സലാംസ്ഥമാനടത്ത ഒരു നമ്യൂനപക്ഷ സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി
ബനടപ്പെട്ട കേമാരദങ്ങളനില് പകതദകേ പരനിജമാനമുള്ളതുലാം നനിയമ പരനിജമാനമുള്ളതുമമായ
ഒരു ടചയര്കപഴണ്;'  എന്നമാണച്ച്.  അകത വമാക്കുതടന്നയമാണച്ച്  2(സനി)-യനിലുലാം വരുന്നതച്ച്.
3(2)(ബനി)-  യനില് പറയുന്നതച്ച്  'സര്ക്കമാര് നമാമനനിര്കദ്ദേശലാം ടചയ്യുന്ന,  സലാംസ്ഥമാനടത്ത
മടറമാരു  നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദമായത്തനില്ടപ്പെട്ടതുലാം  നമ്യൂനപക്ഷവുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട
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കേമാരദങ്ങളനില്  പകതദകേ  പരനിജമാനമുള്ളതുമമായ  ഒരു  അലാംഗലാം;'  എന്നമാണച്ച്.  ആ
നനിലയനിലമാണച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച് കേഴനിഞ്ഞ സനര്ഭത്തനില് ആക്ടനില് ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  അതനില്
നനിന്നച്ച് മമാറലാം വരുകമ്പമാള വളടരകയടറ ദുരുകദ്ദേശദപരമമാണച്ച്.  അതനിടന ആവശദമുടണന്നച്ച്
ഞമാന്  കേരുതുന്നനില.   ഇതനിനകേത്തച്ച്  തുലദ  നസ്പീതനി  എന്ന നനിലയമാണച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നടതങനില് ഭരണഘടെന വനിഭമാവനലാം ടചയ്യുന്നതച്ച് ജമാതനി-മത വദതദമാസമനിലമാടത
എലമാവര്ക്കുലാം തുലദ നസ്പീതനിയുണമാകേണടമന്നമാണച്ച്.  അതനില്നനിന്നച്ച് ഇവനിടടെ മമാറങ്ങള
വരുന. അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന ആര്ട്ടനിക്കനിള 14 പകേമാരലാം തുലദ നസ്പീതനി എന്ന വസ്തുതയച്ച്
കയമാജനിക്കമാത്ത  നനിലയനില്  മമാത്രകമ  ഇഗൗ  കഭദഗതനിടയ  ഇവനിടടെ  കേമാണമാന്
കേഴനിയുകേയുള്ളു. അതുടകേമാണ്ടുതടന്ന ഇഗൗ കഭദഗതനിടയ ഞമാന് എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേമാദര്: സര്, 2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  ടസലക്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയച്ച്
അയയണടമന്ന 2(ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ഏറവുലാം അവസമാനലാം സലാംസമാരനിചച്ച്  നനിര്ത്തനിയ ശസ്പീ.  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  ഇഗൗ
ബനിലനിടനക്കുറനിചച്ച്  കവണത്ര  പഠനിക്കമാടത,  വസ്തുതമാപരമമായനി  ശരനിയമായനിട്ടുള്ള
കേമാരദങ്ങളല പറഞ്ഞടതന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.  ഇഗൗ  ബനിലനില്  കഭദഗതനി
വരുന്നകതമാടുകൂടെനി അതനിടന കസമാഷദല് ഘടെനയനില് ഏടതങനിലുലാം തരത്തനില് മമാറലാം
വരുന്നനില എന്ന കേമാരദലാം മറന്നനികട്ടമാ അടലങനില് കവണത്ര ശദ്ധനിക്കമാടതകയമാ ആണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച് എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെമാഴടത്ത നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
ടചയര്മമാന് ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  ഹനസ്പീഫയുലാം മടറമാരലാംഗലാം അഡസ.  ബനിന്ദു കതമാമസുമമാണച്ച്.
ഇതനില് പുതനിടയമാരു അലാംഗലാം വരുന്നകതമാടുകൂടെനി കനരടത്ത ഉണമായനിരുന്ന, 2013-ടല
നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള  കസമാഷദല്  ഘടെനയനില്നനിന്നച്ച്  ഒരു  മമാറവുലാം  വരുന്നനില.
ഭരണഘടെനയുടടെ നനിര്കദ്ദേശത്തനിനച്ച്

[അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്]

വനിരുദ്ധമമാണച്ച് ഇഗൗ നനിയമലാം എടന്നമാടക്ക പറയുകമ്പമാള ഇഗൗ ബനില് കനമാക്കമാന്
തയ്യമാറമാകേണമമായനിരുന എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  അകദ്ദേഹകത്തമാടെച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ഇഗൗ
ബനിലമമായനി  ബനടപ്പെട്ടച്ച്  വളടര  ദസ്പീഘമമായനി  സലാംസമാരനികക്കണ  കേമാരദമുടണന്നച്ച്
എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നനില. കകേന്ദ്ര നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷടന നനിയമത്തനിനച്ച് സമമാനമമാക്കുകേ
മമാത്രകമ ഇവനിടടെ ടചയ്യുനള്ളു.  ലസ്പീഗനിടന ടമമ്പര് കൂടെനിയമായ  ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രമാഹനിലാം
എന്തനിനുകവണനിയമാണച്ച് വമാദനിചടതന്നച്ച് എനനിക്കറനിയനില.  ഇഗൗ ബനില് നനിരമാകേരനിക്കണടമന്ന
പകമയലാം അടലങനില് ആ വമാദലാം എന്തനിനുകവണനി ആയനിരുനടവന്ന കേമാരദലാം അകദ്ദേഹലാം
ഓര്ക്കുന്നതച്ച്  നന്നമായനിരനിക്കുലാം  എന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.   ഇഗൗ  നനിയമലാം
ടകേമാണ്ടുവരുന്ന  സമയത്തച്ച്  അന്നടത്ത  രമാഷസ്പീയ  പരനിഗണന  വചച്ച്  ടചയര്മമാന്,
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അലാംഗങ്ങള എന്നനിവര്ക്കച്ച്  പറനിയതരത്തനിലുള്ള ഒരു നനിയമലാം ടകേമാണ്ടുവനടവന്നതലമാടത
പളയകേമാലലാം വടര നനിലനനില്ക്കമാനുള്ള ഒരു ഘടെനയമാണച്ച് അടതന്ന അര്ത്ഥത്തനിലല
എന്നച്ച്  മനസനിലമാക്കണലാം,  അകത്രയുള്ളു.  അതനിനച്ച്  ഇഗൗ  ബനില്  ഭരണഘടെനമാ
വനിരുദ്ധമമാടണനലാം  ഇതച്ച്  ഗൂകഢമാകദ്ദേശദകത്തമാടുകൂടെനിയമാണച്ച്   ടകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്
എടന്നമാടക്ക പറയുന്നതച്ച് വസ്തുതകേള കേമാണമാടതയമാണച്ച് എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്.
ഇടെതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനച്ച്  എലമാ  വനിഭമാഗത്തനിടലയുലാം
പയമാസമനുഭവനിക്കുന്ന മനുഷദരുടടെ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ശമനിക്കുടന്നമാരു
മുന്നണനിയമാണച്ച്.  പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരമായമാലുലാം പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരമായമാലുലാം നമ്യൂനപക്ഷ-അധനഃസ്ഥനിത
വനിഭമാഗങ്ങളമായമാലുലാം ഇതുതടന്നയമാണച്ച്  ഞങ്ങളടടെ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെച്ച്.  ഇഗൗ വനിഭമാഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട
ആളകേളടടെ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എനലാം മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
മുസസ്പീലാംലസ്പീകഗമാ  അതടലങനില്  അതുകപമാടലയുള്ള  സമാമുദ മായനികേ  പമാര്ട്ടനികേകളമാ  അല.
ഇടെതുപക്ഷ  രമാഷസ്പീയലാം,  കേമ്മേമ്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  രമാഷസ്പീയലാം  കകേകേമാരദലാം  ടചയ്യുന്ന  പമാര്ട്ടനിയുലാം
മുന്നണനിയുമമാണച്ച്   ആ  പശ്നങ്ങള  കകേകേമാരദലാം  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നതച്ച്  കേമാണമാന്
സമാധനിക്കുലാം.  അതമാണച്ച്  1957  മുതലുള്ള  കകേരളത്തനിടന  ചരനിത്രലാം  വദക്തമമാക്കുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  സമാമുദമായനികേ  തമാല്പ്പെരദലാം  മുന്നനില്വചനിട്ടല,  തനികേച്ചുലാം  ജനങ്ങളടടെ  മതനനിര
കപക്ഷമമായനിട്ടുളള  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലമാണച്ച്.  1957-ടല  ഇ.എലാം.എസച്ച്.
ഗവണ്ടമനമാണച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  എക്കമാലകത്തയ്ക്കുമമായനിട്ടുള്ള,  വളടര  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണ
കത്തമാടടെയുള്ള കേമാര്ഷനികേബന ബനിലലാം വനിദദമാഭദമാസ ബനിലടമമാടക്ക ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.
മുസസ്പീലാം  വനിഭമാഗടത്ത  അടലങനില്  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങടള  സലാംബനനിചച്ച്,  അവരുടടെ
ജസ്പീവനിതത്തനിനുകവണനി ഏറവുലാം ശകദ്ധയമമായ കേമാരദങ്ങള ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച് ഇ.എലാം.എസച്ച്.
ഗവണ്ടമനമാണച്ച്.  എലാം.എസച്ച്.പനി.-യനിടല മുസസ്പീലാംങ്ങളടടെ പമാതനിനനിധദലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിഷയടമടുത്തമാലുലാം പള്ളനികേള പുതുക്കനി പണനിയുന്നതുമമായനി ബനടപ്പെട്ട വനിഷയടമടുത്തമാലുലാം
1957-ടല  ഇ.എലാം.എസച്ച്.-ടന  ഗവണ്ടമനമാണച്ച്  വളടര  ഫലപദമമായ  നടെപടെനികേള
ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  അതനിനുകശഷലാം  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനടന  ഗവണ്ടമനച്ച്
അധനികേമാരത്തനില്  വന.  ആ  കേമാലഘട്ടത്തനിലമാണച്ച്  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
കകേന്ദ്രത്തനില്  വരുന്നതച്ച്.  അന്നടത്ത   വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനന്  ഗവണ്ടമനച്ച്
എടുത്തതച്ച് വളടര മമാതൃകേമാപരമമായ തസ്പീരുമമാനമമായനിരുന. സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  കകേരളത്തനിടന  സമാഹചരദങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  എടന്തലമാലാം  കേമാരദങ്ങള
നടെപ്പെനിലമാക്കണലാം, ശസ്പീ. പമാകലമാളനി മുഹമ്മേദച്ച് കുട്ടനിയുടടെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു കേമ്മേനിറനിടയ
കകേരളത്തനില് നനിയമനിച്ചു. ആ കേമ്മേനിറനിയുടടെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമമായനി നനിരവധനി
പദ്ധതനികേള കകേരളത്തനില് നടെപ്പെനിലമാക്കനി.  നമുക്കറനിയമാലാം,  ടഎ.എ.എസച്ച്.  കകേമാചനിലാംഗച്ച്
ടസനര് ആയമാലുലാം  നമ്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുള്ള  വനിദദമാഭദമാസ  പവര്ത്തനങ്ങളമായമാലുലാം,
ആ  കേമാലഘട്ടത്തനിടല  ഗവണ്ടമനച്ച്  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കുകേയുണമായനി.
ദഗൗര്ഭമാഗദവശമാല്,  അതനിടന  ഒരു  തുടെര്ച  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  വന്ന  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ടമനനിടന  കേമാലത്തച്ച്  ഉണമായനില  എന്നതച്ച്  ഒരു  യമാഥമാര്ത്ഥദമമാണച്ച്.  ഏതച്ച്
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കേമാരദടമടുത്തമാലുലാം  ഇടതമാടക്ക  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുലാം.  ഉദമാഹരണമമായനി,  വഖേഫച്ച്
കബമാര്ഡനിടന കേമാരദടമടുക്കമാലാം. ഇതച്ച് സര്ക്കമാരനിടന ഏറവുലാം പധമാനടപ്പെട്ട സമനിതനിയമാണച്ച്.
സര്ക്കമാര് സലാംവനിധമാനത്തനിടന ഭമാഗമമായ ഒരു സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി സലാംവനിധമാനമമാണച്ച്.  വഖേഫച്ച്
കബമാര്ഡച്ച് വഴനി നടെപ്പെനിലമാക്കുന്ന കസമാഷദല് ടവല്ടഫയര് സസ്പീലാം,  അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവച്ച്
ഗ്രമാനച്ച്  അടെക്കമുള്ള   കേമാരദങ്ങളനിടലലമാലാം  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റുകേളമാണച്ച്  ഏറവുലാം
മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  നനിങ്ങളടടെ  ഗവണ്ടമനച്ച്  അധനികേമാരത്തനി
ലുണമായനിരുന്ന കേമാലത്തച്ച്  ഇതനികനമാടടെലമാലാം അവഗണനമാപരമമായ നനിലപമാടെമായനിരുന
സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നതച്ച്.  2009  കേമാലഘട്ടത്തനില്  ടവറുലാം  25  ലക്ഷലാം  രൂപയമായനിരുന
ഗ്രമാനമായനി നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  കഡമാ.  ടെനി.  എലാം.  കതമാമസച്ച് ടഎസകേച്ച് ആയനിരുന ആ
ഗ്രമാനച്ച്  വലനിയ  കതമാതനില്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുനല്കേനിയതച്ച്.  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.
കുഞ്ഞമാലനിക്കുട്ടനിയുലാം ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമാലാംകുഴനി  അലനിയുടമമാടക്ക ഇഗൗ വകുപ്പെച്ച്  കകേകേമാരദലാം
ടചയ്തനിരുന്ന  സമയത്തച്ച്  കനരത്ത  നല്കേനിയനിരുന്ന  അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവച്ച്  ഗ്രമാനച്ച്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയനില് നനിന്നച്ച് കുറയ്ക്കുകേയമാണച്ച് ടചയ്തതച്ച്.  അതനിടന ബഡ്ജറച്ച് കരഖേ എടന
കകേവശമുണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ടന സലാംബനനിചച്ച്  പയമാസമനുഭവനിക്കുന്ന വനിഭമാഗലാം
അതച്ച് ഏതച്ച് ജമാതനി, ഏതച്ച് മതലാം എനള്ളതല, വളടര മതനനിരകപക്ഷമമായ, ശരനിയമായ
കേമാഴ്ചപ്പെമാകടെമാടുകൂടെനി  ഇക്കമാരദങ്ങള  കകേകേമാരദലാം  ടചയ്യുടന്നമാരു  മുന്നണനി  എന്ന
നനിലയനിലമാണച്ച് ഞങ്ങള ഇക്കമാരദങ്ങടള കേമാണുന്നതച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച് ഇഗൗ ബനിലനിലുലാം
ആ  ഒരു  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെച്ച്  വളടര  പകേടെമമാണച്ച്.  അവനിടടെനനിനലാം  ചൂണനിക്കമാണനിച  ഒരു
അപകേടെവുലാം ഇതനിനകേത്തനില.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിലാം: സര്, പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനി ശനിപമാര്ശ ടചയ്ത നനിരവധനി
കേമാരദങ്ങള നടെപ്പെനിലമാക്കനിടയന്നച്ച് പറഞ്ഞു.  ഇവനിടടെ ആടകേ കകേമാചനിലാംഗച്ച് ടസനറനിടന
കേമാരദമമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. പമാകലമാളനി കേമ്മേസ്പീഷന് ശനിപമാര്ശ ടചയ്തനിട്ടുള്ള ബമാക്കനി കേമാരദങ്ങള
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനച്ച്  നടെപ്പെനിലമാക്കണടമനതടന്നയമാകണമാ  ടമമ്പറുടടെ  അഭനിപമായലാം;
അതച്ച് അങ്ങടന ഗവണ്ടമനനികലയച്ച് ശനിപമാര്ശ ടചയ്യുകമമാ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേമാദര്:  സര്,  ഇക്കമാരദത്തനില് എന്തമാണച്ച് സലാംശയലാം?
നമ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രങ്ങള എനപറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളനില് വനിദദമാഭദമാസ രലാംഗടത്ത നവസ്പീകേരണലാം,
ടപണ്കുട്ടനികേള കൂടുതല് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേളനില് കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്,  ശഗൗചമാലയലാം തുടെങ്ങനിയ
കേമാരദങ്ങളമാണച്ച്  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിയനില്  ശനിപമാര്ശ  ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിടലന്തമാണച്ച്
വദതദമാസലാം? അകത  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെച്ച് തടന്നയമാണച്ച്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനച്ച് തുടെരുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  സര്,  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  ശനിപമാര്ശ
അനുസരനിചമാണച്ച്  മുസസ്പീലാം  ടപണ്കുട്ടനികേളക്കുള്ള  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയതച്ച്.
പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനച്ച് വന്നകപ്പെമാള അതനിടന കപരച്ച് സനി.  എചച്ച്.  മുഹമ്മേദച്ച് കകേമായ
കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  എന്നമാക്കനി  മമാറകേയമാണച്ച്  അവര്  ടചയ്തതച്ച്.  ഇക്കമാരദലാം  അങ്ങയുടടെ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?
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ശസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷമാ കപമാറനി:  സര്,  കമകനമാറനിറനി വനിഭമാഗലാം  തമാമസനിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളനില്  കുടെനിടവള്ളലാം  ടകേമാടുക്കമാനുള്ള  തസ്പീരുമമാനലാം  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനി  വഴനി
വന്നനിട്ടുണച്ച്.  അങ്ങടന  എടന  മണലത്തനിലുള്ള  രണച്ച്  പകദശങ്ങളനില്  ഇകപ്പെമാള
വലനിയ  കതമാതനില്  ഫണച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുകേയുണമായനി.  ഇക്കമാരദലാം  അങ്ങയുടടെ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  യഥമാര്ത്ഥത്തനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് പധമാനമനനിയുടടെ
സസ്പീമനുസരനിചച്ച്  സലാംസ്ഥമാനത്തനിനുകവണനി  കേണക്കമാക്കനിയ  ഫണച്ച്  ടചലവഴനിക്കമാന്
തസ്പീരുമമാനനിചകപ്പെമാള,  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  വന്ന  ഗവണ്ടമനച്ച്  ഇക്കമാരദങ്ങടളക്കുറനിചച്ച്
പരനികശമാധനിചച്ച്  നടെപ്പെമാക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിടയ  നനിയമനിചതച്ച്  എന്ന
കേമാരദലാം അകങ്ങയച്ച് അറനിയമാകമമാ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേമാദര്:  സര്,  നനിയമസഭ  സചമാര് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
ചര്ച  ടചയ്തതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലമാണച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിടയ
നനികയമാഗനിക്കുന്നതുലാം ആ കേമ്മേനിറനിയുടടെ ശനിപമാര്ശകേള പരനിഗണനിക്കുന്നതുലാം.  അതനിടന
അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിച  ഇഗൗ  പദ്ധതനികേടളലമാലാം
നടെപ്പെനിലമാക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  സര്,  മുസസ്പീങ്ങളടടെ  വനിഷയങ്ങള  പഠനിക്കമാന്
കവണനിയമാണച്ച്  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  പധമാനമനനി  നനിശ്ചയനിചതച്ച്.  അതച്ച്
നടെപ്പെമാകക്കണ  ഉത്തരവമാദനിതസലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിനമാണച്ച്.  പകക്ഷ  കകേരളത്തനില്
അതനിടന  അടെനിസ്ഥമാനത്തനില്  എന്തച്ച്  നടെപ്പെമാക്കണടമന്നച്ച്  ആകലമാചനിക്കമാന്
കവണനിയമാണച്ച് പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനിടയ നനിശ്ചയനിചതച്ച്. പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  സചമാര്
കേമ്മേനിറനിയുമമായനി ബനമനില.  സചമാര് കേമ്മേനിറനി നടെപ്പെമാകക്കണതച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരമാണച്ച്.
കേമാരണലാം അതനിടന ഉത്തരവമാദനിതസലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിനച്ച് മമാത്രകമയുള്ളു.  സലാംസ്ഥമാന
സര്ക്കമാരനിനച്ച് ഇല.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  സചമാര്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ആയമാലുലാം  Central
Government is implementing it through the State Governments. സലാംസ്ഥമാന
ഗവണ്ടമനച്ച് മുകഖേനയലമാടത കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിനച്ച് ഇതച്ച് നടെപ്പെമാക്കമാന് കേഴനിയുകേയനില.
സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമന്റുകേളക്കച്ച് ഇതച്ച് നടെപ്പെമാക്കുന്നതനിനുളള ഫണച്ച് നല്കുന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനമാണച്ച്.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട പനി.  അയനിഷമാ കപമാറനി പറഞ്ഞതുകപമാടല,  നമ്യൂനപക്ഷ
വനിഭമാഗങ്ങള കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന്ന കമഖേലകേളനില് കുടെനിടവള്ളലാം,  വനിദദമാഭദമാസലാം തുടെങ്ങനിയ
കേമാരദങ്ങടളക്കുറനിച്ചുളള  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലമാകക്കണ  ഇലാംപനിടമനനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനി
സലാംസ്ഥമാന  ഗവണ്ടമനച്ച്  മുകഖേന  ആയതുടകേമാണകല  സലാംസ്ഥമാനങ്ങകളമാടെച്ച്  ഇതച്ച്
നടെപ്പെമാക്കമാന് ആവശദടപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഇതനിനമായുള്ള മുഴുവന് ഫണ്ടുലാം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരകല?            
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ടഷഡമ്യൂള  17  അനുസരനിചച്ച്   കകേന്ദ്ര-
സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമന്റുകേളടടെ വകുപ്പുകേള കചരുന്ന കേണ്കേറനച്ച് ലനിസ്റ്റുണച്ച്.  ഇന്തദമാ
ഗവണ്ടമനച്ച് ഒരു കേമ്മേസ്പീഷടന നനിയമനിചമാല് ആ കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച്
നടെപ്പെമാക്കുന്നതനിനുള്ള  പണവുലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനതടന്ന  ലഭനിക്കുലാം.  അതനിടന
ഇലാംപനിടമനനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനി  സലാംസ്ഥമാന  ഗവണ്ടമനമാണച്ച്.  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിടയ
നനിയമനിചതച്ച് നനിങ്ങളടടെ ടപമാളനിറനിക്കല് ഡനിസനിഷനമാണച്ച്.  ഞമാന് അതനിടന കചമാദദലാം
ടചയ്യുന്നനില.  നനിങ്ങള  ആ  കേമ്മേനിറനിടയ  വചനിടലങനില്കപ്പെമാലുലാം  ഇടതമാടക്ക  ഇവനിടടെ
നടെക്കുലാം.  ഇതുകപമാടലമാരു  കേമ്മേനിറനിടയ  നനിയമനിക്കമാത്ത  മറച്ച്  സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനിലുലാം
ഇതുതടന്ന നടെക്കുലാം. ഇന്തദമാ ഗവണ്ടമനച്ച് നനിയമനിച കേമ്മേസ്പീഷടനക്കമാള വലുതമാകണമാ
പമാകലമാളനി  കേമ്മേസ്പീഷന്.  പള്ളനികയക്കമാള  വലുതമാണച്ച്  കുരനിശുപള്ളനി  എടന്നമാരു
നനിലപമാടടെടുക്കരുതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരമാജച്ച്:   സര്,  രജസ്പീനര്  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടന
പശ്ചമാത്തലത്തനില്  രമാജദത്തനിടന വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില് മുസസ്പീലാം നമ്യൂനപക്ഷത്തനിടന
സമാമൂഹനികേമാവസ്ഥ ആദനിവമാസനികേളകടെതനിടനക്കമാള പനിറകേനിലമാടണന്നച്ച്  കേടണതകേയുണമായനി.
അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവടര  മുഖേദധമാരയനികലയച്ച്  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
കവണനിയുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളമാണച്ച് മുകന്നമാട്ടുവചതച്ച്.  ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടടെ ചുവടുപനിടെനിചച്ച്
കകേരളത്തനില്  പമാകലമാളനി  അദ്ധദക്ഷനമായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  എന്നമാല്
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുലാം ബനി.ടജ.പനി.-യുലാം ഭരനിക്കുന്ന ഇന്തദയനിടല പമുഖേ സലാംസ്ഥമാനങ്ങളനില് രജസ്പീനര്
സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  ചൂണനിക്കമാണനിച  ഉന്നതവനിദദമാഭദമാസ  സ്ഥമാപനമുളടപ്പെടടെയുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില്  ഒരു  ടചറുവനിരലനക്കുകേകപമാലുലാം  ടചയ്യമാടത  നനിശബ്ദത  പമാലനിച
സമാഹചരദവുലാം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനിലുണമാകുമകലമാ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖേമാദര്:  സര്,  തസ്പീര്ചയമായുലാം.  ഇവനിടടെ  പലരുലാം
വസ്തുതകേള  പൂര്ണ്ണമമായനി  മനസനിലമാക്കമാടതയമാണച്ച്  സലാംസമാരനിചതച്ച്.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് കപമാലുലാം അങ്ങടനയമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് എന്നമാണച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.
നനിയമസഭയനിടല വളടര പരനിണതപജനമായ അങ്ങച്ച് പണനികതമാചനിതമമായനി പല
കേമാരദങ്ങളലാം  പറയമാറുണച്ച്.  എന്നമാല്  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞ  കേമാരദലാം
വസ്തുതമാപരമല.  ജസ്റ്റേനിസച്ച് സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ഏടതങനിലുടമമാരു കമഖേലയുടടെ
മമാത്രലാം പശ്നമമായനിരുന്നനില.  ഇന്തദയുടടെ  ടപമാതുകമഖേലമാ സ്ഥമാപനങ്ങള,  കകേന്ദ്ര സര്വസ്പീസച്ച്
തുടെങ്ങനിയവയനിടല  മുസസ്പീലാം  പമാതനിനനിധദലാം  തുടെങ്ങനി  ധമാരമാളലാം  കമഖേലകേടളക്കുറനിച്ചുള്ള
പഠനമമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഒരു  ഫണച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുകേടയന്ന  പശ്നലാം
ഇക്കമാരദത്തനിലുണമായനിട്ടനില.  മടറമാന്നച്ച്,  കനമാര്ത്തച്ച് ഇന്തദയനിടല വളടര പരനിതമാപകേരമമായ
അവസ്ഥയുടടെ അകത പതനിപ്പെമാണച്ച്  കകേരളത്തനിടലനപറയമാന് കേഴനിയനില.  എന്നമാല്
കകേരളത്തനിടന പകതദകേമമായ സമാമൂഹനികേ സമാഹചരദത്തനില് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
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ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്ന  കേമാരദങ്ങള  എങ്ങടന  നടെപ്പെനിലമാക്കമാടമന്ന  കേമാരദമമാണച്ച്  പരനികശമാധനിചതച്ച്.
അതുടകേമാണച്ച് സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ഇന്തദയനിടലലമായനിടെതലാം ബമാധകേമമാണച്ച്,
അതനിടന  ഭമാഗമമായനി  കകേരളത്തനിലുലാം  വന  എനപറയമാന്  കേഴനിയനില.  കേമ്മേസ്പീഷന്
റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനില് കകേരളത്തനില് ഒകട്ടടറ കേമാരദങ്ങള നടെപ്പെനിലമാക്കനി.
ഇന്തദയനില്  മകറതച്ച്  സലാംസ്ഥമാനത്തമാണച്ച്  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷടന  കേടണത്തലുകേളടടെ
ഭമാഗമമായുള്ള  പരനിഹമാര  നടെപടെനികേള  നടെപ്പെനിലമാക്കനിയതച്ച്.  കേമാരദമമായനി  എവനിടടെയുലാം
നടെപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടനില. അതമാണച്ച് ഞങ്ങള പറഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അങ്ങയുടടെ  ആര്ഗഡ്യുടമനനിടന  ഞമാന്
കചമാദദലാം  ടചയ്യുന്നനില,  എടന  ചര്ച  കപഴണലുമല.  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതമായനിരുന
ആര്ഗഡ്യുടമടനങനില്,  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ  മുന്നണനിക്കച്ച്  നമ്യൂനപക്ഷകത്തമാടുള്ള
കേമ്മേനിറച്ച്ടമനച്ച്  വളടര  കൂടുതലമാടണന്നച്ച്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  കതമാന്നനിയനിരുടന്നങനില്,  സചമാര്
കേമ്മേസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനിങ്ങള  ഭരണത്തനില്  വന്നകപ്പെമാള  എന്തുടകേമാണച്ച്
ഇതുകപമാടലമാരു പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനി വയമാന് കതമാന്നനിയനില. അകപ്പെമാള കബസച്ച് അതല,
കബസച്ച് ഇവനിടടെയമാണച്ച്. ഇഗൗ കബസനില് നനിന്നച്ച് നനിങ്ങളകടെതമായ ഒരു അരുവനി നനിങ്ങള
ടവട്ടനിയുണമാക്കനി.  അതനില്  ഞമാന്  തര്ക്കനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ  ഇടതലമാലാം  ഇഗൗ
രൂപത്തനില് മമാത്രമമാടണന്നച്ച് അങ്ങച്ച് പറയരുതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  വന്നകപ്പെമാള അതച്ച്
സലാംസ്ഥമാനത്തച്ച് എങ്ങടന നടെപ്പെമാക്കുടമന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഒരു സലാംസ്ഥമാന ഗവണ്ടമനനിടന
ഇന്കഷദറസ്പീവനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പ്പെനിക്കമാന്  ഇന്തദയനില്  ആദദമമായനി  ഒരു
കേമ്മേസ്പീഷടന  നനിയമനിചതച്ച്  കകേരളത്തനിലമാണച്ച്.  പമാകലമാളനിയുടടെ  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു
കേമ്മേസ്പീഷടന  നനിയമനിച്ചു  എനമമാത്രമല,  ആ  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടല  ശനിപമാര്ശകേള
നടെപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനുള്ള  സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരനിചച്ച്  ബഡ്ജറനില്  ഫണ്ടുലാം  അകലമാട്ടച്ച്
ടചയ്തനിരുന. ഇതച്ച് കകേവലമമാടയമാരു ടപമാളനിറനിക്കല് ഡനിസനിഷന് മമാത്രമമായനിരുന്നനില. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:   സര്,  ഞമാന് നനിങ്ങളടടെ   തമാല്പ്പെരദടത്ത
കചമാദദലാം ടചയ്യുന്നനില,  ഇക്കമാരദലാം ഞമാന് തുടെക്കലാം മുതല് പറയുനണച്ച്.   ഇന്തദയനില്
നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങ്ങള  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  അവശതയനുഭവനിക്കുന്നതച്ച്  ടവസ്റ്റേച്ച്
ബലാംഗമാളനില്  ആടണന്നമാണച്ച്  റനികക്കമാര്ഡുകേള  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  അവനിടടെടയമാരു
കേമ്മേസ്പീഷടന വയമാതനിരുന്നതച്ച് എന്തമാണച്ച്?  അകപ്പെമാള അതച്ച് നനിങ്ങളകടെതമായ രമാഷസ്പീയ
ടടലനമാണച്ച്.  പകക്ഷ നനിങ്ങള അങ്ങടനടയമാരു നനിലപമാടെച്ച് സസസ്പീകേരനിചനിരുനടവങനില്
ആദദലാം  കേമ്മേസ്പീഷടന  നനിയമനികക്കണനിയനിരുന്നതച്ച്  ബലാംഗമാളനില്  ആയനിരുന്നനികല;
എന്തുടകേമാണമാണച്ച് അങ്ങടന ടചയ്യമാതനിരുന്നതച്ച്?  
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ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ബലാംഗമാളനില് കേമ്മേസ്പീഷടന നനിയമനിചനില,  കകേരളത്തനില്
നനിയമനിച്ചു  എന്നമാണകലമാ  വനിമര്ശനലാം.  ഇന്തദയനില്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  ഭരനിക്കുന്ന  ഏതച്ച്
സലാംസ്ഥമാനത്തമാണച്ച് കേമ്മേസ്പീഷടന നനിയമനിചതച്ച്? 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  യു.പനി.എ.  സര്ക്കമാര്  തടന്നയമാണച്ച്
സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷടന നനികയമാഗനിചതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖേമാദര്:  സര്,  ഇവനിടടെ  ജസ്റ്റേനിസച്ച്  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷടന
നനിയമനിക്കുന്ന സമാഹചരദലാം എങ്ങടനയമാണുണമായതച്ച്? ഒന്നമാലാം യു.പനി.എ. സര്ക്കമാരനില്
ഇടെതുപക്ഷലാം  ടചലുത്തനിയ  ശക്തമമായ  സസമാധസ്പീനത്തനിടന  ഫലമമായനിട്ടമാണച്ച്  ജസ്റ്റേനിസച്ച്
സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷടന നനിയമനിചടതന്ന കേമാരദലാം നനികഷധനിക്കരുതച്ച്. സചമാര് കേമ്മേസ്പീഷടന
കേടണത്തലുകേള.......ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്,  എടന്ന  സലാംസമാരനിക്കമാന്
അനുവദനിക്കൂ. അങ്ങടയകപ്പെമാടലമാരമാള എടന്ന സലാംസമാരനിക്കമാന് അനുവദനിക്കമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്
കേഷമകല?  സചമാര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  വരുന്നതനിനുമുന്പച്ച്  ഇന്തദയനിടല  കസമാഷദല്
സനിറകവഷന് എന്തമായനിരുന എന്നതുസലാംബനനിചച്ച്  അകങ്ങയമറനിയമാലാം.  ആ  കേമ്മേസ്പീഷടന
കേടണത്തലനിടനതടെര്ന്നമാണച്ച്  ചനില  കേമാരദങ്ങള  നടെപ്പെനിലമാക്കണടമന്ന  ധമാരണയുണമായതച്ച്.
ആ  കേമാരദത്തനില്   കകേരളത്തനിടല  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമനച്ച്  രചനമാത്മകേമമായനി  മുകന്നമാട്ടു
കപമായനി. അതമാണച്ച് ഞമാന് ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്. ഇന്തദയനിടല മറ സലാംസ്ഥമാനങ്ങളമാകേടട്ട
ഇക്കമാരദത്തനില് ഫലപദമമാടയമാരു നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിചനില.  ഇഗൗ കേമ്മേസ്പീഷടന നനികയമാഗനിച
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റുകപമാലുലാം  പനിന്നസ്പീടെച്ച്  അതനിനമാവശദമമായ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടനില.
സമാമൂഹനികേ പശ്നങ്ങടള  സലാംബനനിചച്ച്  ഏറവുലാം  ശരനിയമായ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെച്ച്  പുലര്തന്ന
പസ്ഥമാനലാം  കേമ്മേമ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുകടെതുലാം  ഇടെതുപക്ഷക്കമാരുകടെതുമമാടണന്നമാണച്ച്  ഞമാന്
ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്. ആ കേമാഴ്ചപ്പെമാടെനിടന അടെനിസ്ഥമാനത്തനിലമാണച്ച് ഇഗൗ മമാറലാം വന്നതച്ച്. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടെനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്): സര്, ഇഗൗ ബനിലനിടന അവതരണവുമമായനി ബനടപ്പെട്ടച്ച് ചനില
ആകക്ഷപങ്ങള  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ചനില  അലാംഗങ്ങള  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
1992-ലമാണച്ച്  കദശസ്പീയ  നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷനുമമായനി  ബനടപ്പെട്ട  നനിയമലാം
പമാസമാക്കടപ്പെടുന്നതച്ച്.  ആ  നനിയമലാം  കകേരളത്തനില്  നടെപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇടെതുപക്ഷ
സര്ക്കമാര്  ശമനിചനില,  പനിന്നസ്പീടു  വന്ന  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരമാണച്ച്  ശമനിചടതന്നച്ച്
എടന  സുഹൃതകൂടെനിയമായ  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രമാഹനിലാം  പറഞ്ഞു.
1992-നുകശഷലാം,  ഏകേകദശലാം  20  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം  2013-ലമാണച്ച്   ഇങ്ങടനടയമാരു
കേമ്മേസ്പീഷന് രൂപസ്പീകേരനിചതുമമായനി ബനടപ്പെട്ട ബനില് കകേരളത്തനില് പമാസമാക്കനിയതച്ച്. ആ
20  വര്ഷത്തനില്  10  വര്ഷലാം യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ആയനിരുന ഭരനിചതച്ച്.  ഇങ്ങടനടയമാരു
ബനില്  ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  10  വര്ഷലാം  കേമാത്തനിരുന്നതച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്?  സചമാര്
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കേമ്മേനിറനിയുടടെ ശനിപമാര്ശയനുസരനിചച്ച് കകേരളത്തനില് അടതങ്ങടനയമാണച്ച് നടെപ്പെനിലമാകക്കണതച്ച്
എന്നതുസലാംബനനിചച്ച് പഠനിചച്ച് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെനിക്കമാന് ബഹുമമാനദനമായ പമാകലമാളനി
ടചയര്മമാനമായ  കേമ്മേനിറനിടയ  അന്നടത്ത  സര്ക്കമാര്  നനികയമാഗനിച്ചു.  സമയബനനിതമമായനി
ആ കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെനിച്ചു.  ആ റനികപ്പെമാര്ട്ടുപകേമാരലാം  എന്തുടചയ്തു എന്നമാണച്ച്
എടന  ചനില  കസ്നേഹനിതനമാര്   കചമാദനിചതച്ച്.  ആ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുപകേമാരമമാണച്ച്  സനി.എചച്ച്.
മുഹമ്മേദച്ച് കകേമായ ടമകമ്മേമാറനിയല് കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച് എന്നച്ച് പനിന്നസ്പീടെച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്. കപരനിട്ട
കസമാളര്ഷനിപ്പെനിനച്ച്  തുടെക്കലാം  കുറനിചതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിടന  എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി.
എടന്നമാരു പദ്ധതനി മമാത്രമമാണച്ച്  ടടമകനമാറനിറനി  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനനിനുകേസ്പീഴനില്  ഇകപ്പെമാള
പവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  

2.00  PM]

വയനമാടെച്ച്  ജനിലയുലാം ടപമാന്നമാനനി നഗരസഭയുലാം മമാത്രമമാണച്ച്  അതനിലുളടപ്പെടുത്തനി
യനിട്ടുള്ളതച്ച്.  നനിങ്ങള പറഞ്ഞ കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച് വനിദദമാഭദമാസ  വകുപ്പെനിനച്ച് കേസ്പീഴനില് വരുന്നതമാണച്ച്.
കമകനമാറനിറനി  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനനിടന  കേസ്പീഴനില്  ഇകപ്പെമാള  നടെക്കുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങള
വളടര പധമാനമമാണച്ച്.  നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങ്ങളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള പരനിശസ്പീലന കകേന്ദ്രങ്ങള
നമ്യൂനപക്ഷ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനനിടന കേസ്പീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന. സനി.എചച്ച്. മുഹമ്മേദച്ച് കകേമായ
കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച് നമ്യൂനപക്ഷ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുടമനനിടന കേസ്പീഴനിലമാണച്ച്;  ഒരു  കകേന്ദ്ര സഹമായവുലാം
അതനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്നനില.  സനി.എ., ടഎ.സനി.ഡബഡ്യു.എ.,  സനി.എസച്ച്.  എന്നസ്പീ കകേമാഴ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന 1333 കപര്ക്കച്ച്  15,000 രൂപ വസ്പീതലാം കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച് നല്കുന.  

അതുകപമാടല ഇമ്പനിചനി ബമാവ ഭവന നനിര്മ്മേമാണ പദ്ധതനി. .....പമാകലമാളനിയുടടെ
കേമാലത്തച്ച്  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കമാര്  ആരലാംഭനിച  കസമാളര്ഷനിപ്പെനിനച്ച്  സനി.എചച്ച്.  മുഹമ്മേദച്ച്
കകേമായയുടടെ കപരനിടെമാടമങനില് എന്തുടകേമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ടന കേമാലത്തച്ച് തുടെങ്ങനിയ
ഭവനനനിര്മ്മേമാണ പദ്ധതനിക്കച്ച്  ഇമ്പനിചനി ബമാവയുടടെ  കപരനിട്ടുകൂകടെ?  ഞങ്ങള ഇമ്പനിചനി
ബമാവയുടടെ കപരച്ച് മമാത്രമല ഇട്ടതച്ച്; ടപമാഫ. കജമാസഫച്ച് എലാം. മുണകശരനിയുടടെ കപരനില്
ഒരു  പുതനിയ  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനി.  മുഹമ്മേദച്ച്  അബ്ദുറഹനിമമാന്  സമാഹനിബച്ച്
എന്ന, ഒരുകേമാലതലാം ഉയനിര്ടത്തഴുകന്നല്ക്കരുടതന്നച്ച് നനിങ്ങള കേരുതനിയനിട്ടുള്ള മഹതച്ച്
വദക്തനിയുടടെ  കപരനില്  മദ്രസ  അദ്ധദമാപകേരുടടെ  പലനിശ  രഹനിത  ഭവന  നനിര്മ്മേമാണ
പദ്ധതനി ടകേമാണ്ടുവന. ഞങ്ങള  ഏടതങനിലുലാം ഒരു പമാര്ട്ടനിയുടടെ കനതമാവനിടന കപരച്ച്
മമാത്രമല പദ്ധതനികേളക്കച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.....

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  എന്തമാണച്ച് കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്?
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  മുഹമ്മേദച്ച് അബ്ദുറഹനിമമാന് സമാഹനിബച്ച് ഒരനിക്കലുലാം
ഉയനിര്ടത്തഴുകന്നല്ക്കരുടതന്നച്ച്  നനിങ്ങള  കേരുതനി  എന്നച്ച്   ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനനി
ഞങ്ങടള  കനമാക്കനിയമാണച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്.  ഞങ്ങള  അങ്ങടന  കേരുതുന്നനില.  മുഹമ്മേദച്ച്
അബ്ദുറഹനിമമാന് സമാഹനിബച്ച് ഇന്തദന് സസമാതനദ സമരത്തനില് വഹനിച പങച്ച് ഞങ്ങള
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന;  അകദ്ദേഹടത്ത  ബഹുമമാനനിക്കുന.  ഞങ്ങള  കേരുതമാത്ത  കേമാരദലാം
ഞങ്ങടളക്കുറനിചച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ഓര്ഡറനിലമാകണമാ എന്നമാണച്ച് കചമാദദലാം. 

കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീനുലാം  കൂട്ടരുലാം  മുഹമ്മേദച്ച്
അബ്ദുറഹനിമമാന് സമാഹനിബനിടന ഇനവടര അലാംഗസ്പീകേരനിക്കമാന് തയ്യമാറമായനിട്ടനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനനി, ഇകങ്ങമാട്ടച്ച് കനമാക്കനി സലാംസമാരനിക്കൂ.

കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,അതുടകേമാണമാണച്ച്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനച്ച്  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേളക്കച്ച് മുഹമ്മേദച്ച്  അബ്ദുറഹനിമമാന് സമാഹനിബനിടന കപരുളടപ്പെടടെ  നല്കേനിയതച്ച്.
കകേമാണ്ഗ്രസനിനുകപമാലുലാം  ടചയ്യമാന്  കേഴനിയമാത്ത  കേമാരദലാം  ഞങ്ങള  ടചയ്തതനില്
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് ഉളടപ്പെടടെയുള്ളവര് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടന അഭനിനനനി
ക്കുകേയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ടമനച്ച്  ആരലാംഭനിച  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്
പദ്ധതനിയമാടണങനിലുലാം  സനി.എചച്ച്.  മുഹമ്മേദച്ച്  കകേമായയുടടെ  കപരച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്  ലസ്പീഗച്ച്
നല്കേനിയടതന്നതനില് എനനിക്കച്ച് എതനിര്പ്പെനില. പകക്ഷ, മറള്ളവര് അവഗണനിക്കടപ്പെട്ടുകപമാകേരുതച്ച്.
നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങ്ങളക്കുലാം  ടപമാതു  സമൂഹത്തനിനുലാംകവണനി  യതനിചനിട്ടുള്ള  വളടര
പധമാനടപ്പെട്ടവര്   അവഗണനിക്കടപ്പെട്ടുകൂടെമാ.  അതുടകേമാണമാണച്ച്  ടപമാഫ.  കജമാസഫച്ച്
എലാം.  മുണകശരനിയുടടെ കപരനില് ഒരു പുതനിയ കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്   പദ്ധതനി ആരലാംഭനിചതുലാം
മുഹമ്മേദച്ച്  അബ്ദുറഹനിമമാന്  സമാഹനിബനിടന  കപരച്ച്  ഒരു  ഭവന  പദ്ധതനിക്കച്ച്  ഞങ്ങള
നല്കേനിയതുലാം.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാരനിടന കേമാലത്തച്ച്  784  വനിധവകേളക്കമായനിരുന വസ്പീടെച്ച്
നല്കേനിയനിരുന്നടതങനില്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗത്തനില്ടപ്പെടുന്ന   1450
വനിധവകേളക്കമാണച്ച് വസ്പീടെച്ച് ടകേമാടുക്കമാന് കപമാകുന്നതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാരനിടന കേമാലത്തച്ച്
അവസമാനവര്ഷലാം വസ്പീടെച്ച്  ടകേമാടുത്തതച്ച്  794  കപര്ക്കമായനിരുടന്നങനില് ഇഗൗ സര്ക്കമാര്
ടകേമാടുക്കമാന് കപമാകുന്നതച്ച് 1420 കപര്ക്കമാണച്ച്.  അതനിടന എണ്ണലാം വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്
ഇനനിയുലാം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ബനിലനില് ഇടെടപട്ടച്ച് കനരടത്തയുലാം സലാംസമാരനിചതമാണച്ച്.
ഇഗൗ നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷനച്ച് അധനികേമാരമനില,  അകഡസസറനി കനചര് മമാത്രമമാടണനലാം
അതുടകേമാണച്ച് ഇതനിടനമാരു സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി പദവനി ടകേമാടുക്കണടമനലാം ഇകപ്പെമാഴടത്ത സലാംസ്ഥമാന
ടസക്രട്ടറനിയുലാം  അന്നടത്ത പതനിപക്ഷ ഉപകനതമാവുമമായ ശസ്പീ.  കകേമാടെനികയരനി ബമാലകൃഷ്ണന്
മുകന്നമാട്ടുവച  നനിര്കദ്ദേശലാം  വളടര  പസക്തമമാണച്ച്.  അതുടകേമാണച്ച്  അത്തരത്തനിടലമാരു
സ്റ്റേമാറമ്യൂട്ടറനി അധനികേമാരലാം ടകേമാടുത്തച്ച് ബനിലനിടന കൂടുതല് ശക്തനിടപ്പെടുതന്ന കേമാരദലാംകൂടെനി
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കഭദഗതനികയമാടടെമാപ്പെലാം  ടകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ?  അങ്ങച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതു കപമാടല,
കേചനികമമന്,  റമാവുത്തര്  വനിഭമാഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  ആളകേളക്കച്ച്  സലാംവരണലാം കേനിട്ടുന്നനില,
അവര്ക്കച്ച്  സലാംവരണമാനുകൂലദലാം  കേനിട്ടുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  ഒരു  കഭദഗതനിയുലാം  കൂടെനി
ഇക്കൂട്ടത്തനില് ടകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ?  

കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  കേചനികമമന് വനിഭമാഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  ആളകേളക്കച്ച്
സലാംവരണലാം കവണടമന്നച്ച് പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനി ശനിപമാര്ശ ടചയ്തതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് അക്കമാലത്തച്ച്
ഉത്തരവുലാം പുറത്തനിറങ്ങനിയനിരുന. എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണത്തനിടന  അവസമാന കേമാലത്തച്ച്
വലനിയ  വനിവമാദമുണമായതച്ച്  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ഉമ്മേര്  സമാഹനിബച്ച്  ഓര്ക്കുനണമാകുലാം.
മലബമാറനില്മമാത്രലാം  ഹയര്  ടസക്കണറനി  സ്കൂളകേള  അനുവദനിച്ചുടവനള്ളതമായനിരുന
ഏറവുലാം  വലനിയ  വനിമര്ശനലാം.  അന്നച്ച്  മലബമാറനില്മമാത്രലാം  ഹയര് ടസക്കണറനി  സ്കൂള
അനുവദനിക്കമാന് കേമാരണലാം പമാകലമാളനി കേമ്മേനിറനിയുടടെ ശനിപമാര്ശ ആയനിരുന.  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില് അരസ്പീകക്കമാടെച്ച് ഒരു ഗവണ്ടമനച്ച് ടഎ.ടെനി.ടഎ. മമാത്രമമാണച്ച് ഉണമായനിരുന്നതച്ച്.
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  ശനിപമാര്ശപകേമാരലാം  മക്കരപ്പെറമ്പനിലുലാം
മമാറകഞരനിയനിലുലാം  ടചറനിയമുണതലാം  മൂന്നച്ച്  ഗവണ്ടമനച്ച്  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേളമാണച്ച്
അനുവദനിചതച്ച്.  പമാകലമാളനി  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  ശനിപമാര്ശ  അനുസരനിചമാണച്ച്  ആ
ഗവണ്ടമനനിടന കേമാലത്തച്ച് തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുത്തടതന്നച്ച് മറക്കരുതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  പമാകലമാളനിയുലാം  കകേമാടെനികയരനിയുലാം   മഹമാനമാരമായ
കനതമാക്കനമാരമാടണന്ന കേമാരദത്തനില് എനനിക്കച്ച് തര്ക്കമനില.  ശസ്പീ. കകേമാടെനികയരനി ബമാലകൃഷ്ണന്
പറഞ്ഞ  നല  നനിര്കദ്ദേശലാം  അകങ്ങയച്ച്  അധനികേമാരലാം  കേനിട്ടനിയ  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കമാനുലാം  നടെപ്പെനിലമാക്കമാനുലാം സമാധനിക്കുകമമാ? 

കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്: സര്, ഇകപ്പെമാള ചര്ച ടചയ്യുന്നതച്ച് പമാകലമാളനി കേമ്മേസ്പീഷന്
റനികപ്പെമാര്ട്ടനിടന സലാംബനനിചമാണച്ച്. കകേമാടെനികയരനി കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ഉണമാകുകമ്പമാള
തസ്പീര്ചയമായുലാം  അതച്ച് പരനിഗണനിക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സസരമാജച്ച്: സര്, ബഹുമമാനടപ്പെട്ട മനിനനിസ്റ്റേര്, അങ്ങച്ച് വളടര കേമാരദമമാത്ര
പസക്തമമായുലാം  ചനിലടര  പയമാസടപ്പെടുതന്ന  രസ്പീതനിയനിലുലാം  കൃതദമമായനി  കേമാരദങ്ങള
പറയുകമ്പമാള മുസസ്പീലാംലസ്പീഗനിടല ബഹുമമാനദരമായ അലാംഗങ്ങളമാടകേ  അസഹനിഷ്ണുക്കളമാകുന്നതമായനി
കേമാണുന. അങ്ങച്ച് ഇവനിടടെ ഇഗൗ കേകസരയനില് ഇരനിക്കുന്നതുലാം കേമാരദങ്ങള ഭലാംഗനിയമായനി
ടചയ്യുന്നതുലാം മുസസ്പീലാംലസ്പീഗനിടല സുഹൃതക്കളക്കച്ച് വലമാത്ത അസസസ്ഥത  ഉളവമാക്കുന്നതമായനി
കതമാനനകണമാ;  അതനിടന  കേമാരണടമന്തമാണച്ച്  എന്നതനിടനക്കുറനിചറനിയമാകമമാ;  മുസസ്പീലാംലസ്പീഗനിടന
പരകമമാന്നതനമായ കനതമാവച്ച് അങ്ങച്ച് സലാംസമാരനിച്ചു ടകേമാണനിരനിക്കുകമ്പമാള ഇറങ്ങനികപ്പെമാവുകേയുലാം
ടചയ്തു. ഇടതമാടക്ക എന്തുടകേമാണമായനിരനിക്കുടമന്നമാണച്ച് അകങ്ങയച്ച് കതമാനന്നതച്ച്? 
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കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  അതനിടനക്കുറനിചച്ച്.....  ഇഗൗ  ബനിലനിടന
ആധമാരടമനപറയുന്നതച്ച്, The National Commission Act, ആ മൂലനനിയമകത്തമാടെച്ച്
തമാദമാത്മദടപ്പെടുകേ  എനള്ളതച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്.  ഏടതങനിലുലാം  ഒരു  വനിഭമാഗടത്ത
ഉളടപ്പെടുത്തമാതനിരനിക്കമാനല ഞങ്ങള ഇഗൗ കഭദഗതനി ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്. 6  നമ്യൂനപക്ഷ
വനിഭമാഗങ്ങളനില്ടപ്പെടുന്നവര്  ഇന്തദയനിലുണച്ച്.  അതച്ച്  കേണക്കമാക്കനി  കകേന്ദ്രനനിയമലാം  1992-ല്
ടകേമാണ്ടുവന്നകപ്പെമാള എലമാ വനിഭമാഗങ്ങളടടെയുലാം കപടരടുത്തച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അവരനില്നനിനലാം
ഓകരമാ  അലാംഗങ്ങള  എടന്നഴുതനികചര്ക്കമാമമായനിരുന.  ഇഗൗ  നനിയമലാം  ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്
ഞങ്ങളമാരുമല. 1992-ല് ഇന്തദ  ഭരനിചതുലാം ഇഗൗ ബനില് കലമാകേ സഭയനില് കപലറച്ച് ടചയ്തതുലാം
ആരമാണച്ച്?  ആ വമാക്കുകേള ഒന്നച്ച് ശദ്ധനിക്കുന്നതച്ച് നന്നമായനിരനിക്കുലാം, ...provided that
five members including the Chairperson shall be from amongst the minority
communities...നനിങ്ങള  പറയുന്നതമാണച്ച്  ജനമാധനിപതദടമങനില്  എന്തുടകേമാണമാണച്ച്
ആ ജനമാധനിപതദലാം ഇതനിടന മൂലനനിയമത്തനില് ഉളടപ്പെടുത്തമാതനിരുന്നതച്ച്?  നമാഷണല്
കേമ്മേസ്പീഷനനില് കേഴനിഞ്ഞ  പമാവശദലാം  ആടരമാടക്കയമാണച്ച്  ഉണമായനിരുന്നതച്ച്?  ഞമാനതനിടന
രമാഷസ്പീയടമമാനലാം  പറയമാന്  ഉകദ്ദേശനിചതല.  പകക്ഷ,  നനിങ്ങള  എടന്നടക്കമാണച്ച്
പറയനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞതവണ ലസ്പീഗനിനുലാം കകേമാണ്ഗ്രസനിനുലാം കകേരള കകേമാണ്ഗ്രസനിനുലാം
വസ്പീതലാം  വടചടുക്കമാനകല അത്തരത്തനിടലമാരു വദവസ്ഥ  ടകേമാണ്ടുവന്നതച്ച്.  അഡസ.  വസ്പീരമാന്
കുട്ടനി ടചയര്മമാന്,  അകദ്ദേഹലാം ഡനി.സനി.സനി.-യുടടെ മുന് പസനിഡനമാണച്ച്-  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്.
അഡസ. വനി.  വനി.  കജമാഷനി -  കകേരള കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്,  മമാണനി ഗ്രൂപ്പെച്ച്.  അഡസ. മറനിയുമ്മേ - മുസസ്പീലാം
ലസ്പീഗച്ച്. നനിങ്ങളക്കനിടെയനിടല   രമാഷസ്പീയമമായ വസ്പീതലാം വയനിനുകവണനിയമാണച്ച്  അങ്ങടന
"മടറമാരു" എടന്നഴുതനി കചര്ത്തതച്ച്. ഞങ്ങടള സലാംബനനിചനിടെകത്തമാളലാം അങ്ങടനയുള്ള
തമാല്പ്പെരദത്തനിടന ആവശദമനില. കമകനമാറനിറനി കേമ്മേസ്പീഷന് യഥമാര്ത്ഥത്തനില് കമകനമാറനിറനി
കേമ്മേസ്പീഷനമായതച്ച്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനച്ച്  വന്നതനിനുകശഷമമാണച്ച്.  കേമാരണലാം ഒരു രമാഷസ്പീയ
നനിറവുലാം  ഞങ്ങള  ടകേമാടുത്തനിട്ടനില.  കമകനമാറനിറനി  കേമ്മേസ്പീഷടന  ഇകപ്പെമാഴടത്ത
ടചയര്മമാന് റനിട്ടകയര്ഡച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  ജഡ്ജച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  ഹനസ്പീഫയമാണച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരമാടളയമാണച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷടന  ടചയര്മമാനമാകക്കണതച്ച്,  എന്നമാകല
അതനിടന പസ്റ്റേസ്പീജച്ച് ഉയരുകേയുള. സതദത്തനില് യു.ഡനി.എഫച്ച്. നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്
രൂപസ്പീകേരനിചതനിലൂടടെ ആ കേമ്മേസ്പീഷടന യശസച്ച് തമാഴ്ത്തുകേയമാണച്ച് ടചയ്തതച്ച്.  ഞങ്ങള ആ
യശസച്ച് ഉയര്തകേയമാണച്ച് ടചയ്തതച്ച്.  അഡസ.  ബനിന്ദു  കതമാമസച്ച്,  അവര് കേണ്സമ്യൂമര്
റനിടഡസല്  കഫമാറത്തനിടന  ടമമ്പറമായനിരുന.   നനിയമപരനിജമാനമുള്ളയമാള,  ഇഗൗ
രണ്ടുകപടര  ഉളടപ്പെടുത്തനിയമാണച്ച്  ഞങ്ങള  കേമ്മേസ്പീഷന്  കകേമാണ്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടച്ച്  ടചയ്തതച്ച്.
ഇതനിടന  യശസ്സുയര്ത്തമാനമാണച്ച്  ഞങ്ങള  ശമനിചതച്ച്.  അലമാടത  xxx* നടെക്കുന്ന
ആളകേടള ഇതനിടന ടചയര്മമാന് സ്ഥമാനകത്തയ്കക്കമാ ടമമ്പര് സ്ഥമാനകത്തയ്കക്കമാ
ടകേമാണ്ടുവരമാനല  ശമനിചതച്ച്...... (ബഹളലാം).....

*ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സഭമാദ്ധദക്ഷടന ഫ.നമ്പര്  957/  ഇ.ബനി. /2017/നനി.ടസ.  തസ്പീയതനി  3-3-2017  പകേമാരലാം
കരഖേയനില്നനിനലാം നസ്പീക്കലാംടചയ്തു.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: xxxx* എനപറഞ്ഞമാല്  'അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുലാം'  എന്നമാണച്ച്
അര്ത്ഥലാം.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്.  ഒരു  നമ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷടന  ടചയര്മമാനമായനിരുന്ന  അഡസകക്കറമായ  ഒരമാള,  ഇഗൗ  സമൂഹത്തനില്
മമാനദമമായ ഒരു സ്ഥമാനലാം വഹനിചനിരുന്ന ഒരമാടള അവകഹളനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള ഒരു
പരമാമര്ശലാം നടെത്തമാന് പമാടെനില. അതച്ച് ഓര്ഡറനില് ആകണമാ. ആ പരമാമര്ശലാം നസ്പീക്കലാം
ടചകയ്യണതമാണച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അവകഹളനിക്കുന്ന  പരമാമര്ശടമന്തമാണച്ച്;.......(ബഹളലാം)...  xxx
എനപറഞ്ഞമാല്  'അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുലാം'  എന്നമാണച്ച്  ടചയര്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.
അതനിലപ്പുറടമമാരു  അര്ത്ഥമുടണങനില്  പരനികശമാധനിചച്ച്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കമാലാം.  …
(ബഹളലാം)

കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്: സര്, ഞമാകനടതങനിലുലാം.... (ബഹളലാം).....

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  'അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുലാം' എന്നതച്ച്  ഒരു വമായ്ടമമാഴനി എന്നമാണച്ച് ഞമാന്
മനസനിലമാക്കനിയതച്ച്.  അങ്ങു  പറഞ്ഞതുകപമാടല  എടന്തങനിലുലാം  അര്ത്ഥമുടണങനില്
പരനികശമാധനിചച്ച് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമാലാം...നനിങ്ങള ദയവമായനി ഇരനിക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി: സര്,  xxx എനപറഞ്ഞമാല്  'അലഞ്ഞുനടെക്കുന്നവന്'
എന്നമാണച്ച് അര്ത്ഥലാം വരുന്നതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങടന ടതറമായ ഒരര്ത്ഥമുടണങനില് പരനികശമാധനിചച്ച് നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കമാലാം.... (ബഹളലാം)... ഞമാന് പറഞ്ഞകലമാ, ഇരനിക്കൂ. അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കമാലാം.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അഡസ.  ബസ്പീരമാന്കുട്ടനി  എടന  കൂടടെ
ടകേ.എസച്ച്.യു.-വനില് പവര്ത്തനിചനിരുന്ന ആളമാണച്ച്.  കൂടെമാടത കേമാലനിക്കറച്ച് യൂണനികവഴനിറനിയുടടെ
ഉന്നതതല സമനിതനിയനിലുണമായനിരുന്ന ആളമാണച്ച്.  വക്കസ്പീല് ടപമാഫഷനനില് നന്നമായനി
പമാക്ടസ്പീസച്ച് ടചയ്തനിരുന്ന ആളമാണച്ച്. ആ ആളനിടന കപരച്ച് പറഞ്ഞതനിനുകശഷമമാണച്ച് ഇഗൗ
വനികശഷണലാം വരുന്നതച്ച്.  ആ ആളനിടന കപരച്ച് വമായനിച്ചു.  വമായനിചതനിനുകശഷമമാണച്ച്
പറയുന്നതച്ച്.  xxxx  എനപറഞ്ഞമാല്  'ടതക്കച്ച്  വടെക്കച്ച്  നടെക്കുകേ'  എനമമാത്രമല
'അലഞ്ഞുനടെക്കുന്ന'  എനതടന്നയമാണച്ച്.   അലഞ്ഞുനടെക്കുന്നതമാകണമാ  വക്കസ്പീല്.
അലഞ്ഞുനടെക്കുന്നതമാകണമാ  ടപമാതുപവര്ത്തകേന്.   ഇരനിക്കുന്ന  സ്ഥലത്തച്ച്  തുപ്പെനി
വയ്ക്കുന്നതച്ച് ശരനിയല.

* ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സഭമാദ്ധദക്ഷടന ഫ.നമ്പര് 957/  ഇ.ബനി. /2017/നനി.ടസ. തസ്പീയതനി  3-3-2017 പകേമാരലാം
കരഖേയനില്നനിനലാം നസ്പീക്കലാംടചയ്തു.



നനിയമനനിര്മ്മേമാണകേമാരദലാം 489

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  ടതറമായ ഒരര്ത്ഥമുടണങനില് പരനികശമാധനിക്കമാടമന്നച്ച് പറഞ്ഞകലമാ.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, അതുടകേമാണച്ച് ഞമാന് പറയുന്നതച്ച് അങ്ങയുടടെ
റൂളനിലാംഗനിടനക്കമാള ഭലാംഗനി കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലസ്പീല് അങ്ങച്ച് ഇതച്ച് പനിന്വലനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
അങ്ങയുടടെ  മമാനദത  വര്ദ്ധനിക്കുകേകയയുള.  അങ്ങനിതച്ച്  പനിന്വലനിക്കണടമന്നതമാണച്ച്
എടന അഭനിപമായലാം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   പസ്പീസച്ച്..  പസ്പീസച്ച്.  ആ വനിഷയത്തനികനല് ഇനനി  വനിശദസ്പീകേരണലാം
കവണ.  . (… ബഹളലാം).... ഞമാന് പരനികശമാധനിക്കമാടമന്നകല പറഞ്ഞതച്ച്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന്: സര്, xxx* എന്നതനിടന അര്ത്ഥലാം 'അനന്തവനിഹമായസനികലയച്ച്'
എന്നമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  'ടതക്കുവടെക്കച്ച്'  എടന്നമാരു  അര്ത്ഥമനില.  ആ  രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച്
ഞങ്ങള  കേമാണുന്നതച്ച്.  വളടര  മകനമാഹരമമായ  വമാക്കമാണച്ച്  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്......
(ബഹളലാം)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഭമാഷയുടടെ ഒരു പണനിതസഭയല ഇതച്ച്.  അതച്ച് പരനികശമാധനിചച്ച്
ടചയര് നനിലപമാടെച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കമാലാം.  തല്ക്കമാലലാം ഇരനിക്കൂ.  ഒരനിക്കല് റൂളനിലാംഗച്ച്  നല്കേനിയമാല്
റൂളനിലാംഗച്ച് നല്കേനിയതച്ച് തടന്നയമാണച്ച്. നമാടള മമാറുകേയനില.

കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്:   സര്, ഞമാന് ആടരയുലാം അവമതനിക്കമാന്കവണനി ഒനലാം
പറഞ്ഞനിട്ടനില.  ഏടതങനിലുടമമാരു  വദക്തനിടയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചുലാം  ഞമാന്  പറഞ്ഞനിട്ടനില.
ഞമാന്  മൂനകപരുടടെയുലാം  കപരച്ച്  പറഞ്ഞകലമാ;  ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനച്ച്
കമകനമാരനിറനി കേമ്മേസ്പീഷടന യശസ്സുയര്ത്തനി. അതനിനച്ച് കയമാജദരുലാം കയമാഗദരുമമായനിട്ടുള്ള
ആളകേടള ആ സ്ഥമാനത്തച്ച് വച്ചു എനള്ളതനില് യഥമാര്ത്ഥത്തനില് അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നവര്
ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  അഭനിനനനിക്കുകേയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  ഞങ്ങള  ഏടതങനിലുലാം
വനിഭമാഗടത്ത അപമമാനനിക്കമാന് കവണനികയമാ അവമതനി ഉളവമാക്കമാന്കവണനികയമാ അല
പറഞ്ഞതച്ച്,  അടലങനില്  ഇതനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവമാക്കമാന്  കവണനിയുമല  ഇഗൗ  ബനില്
ടകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  അങ്ങടനയമാടണങനില്  ശസ്പീ.  ഹനസ്പീഫടയയുലാം  അഡസ.  ബനിന്ദു
കതമാമസനിടനയുലാം ഞങ്ങള വയ്കക്കണ കേമാരദമനിലകലമാ.  കേഴനിഞ്ഞപമാവശദലാം നനിങ്ങള
വചതച്ച്  ആടരയമാണച്ച്;  അടതമാടക്ക  ഞമാന്  പറഞ്ഞകലമാ.  ആടരയുലാം  ഒഴനിവമാക്കമാന്
കവണനിയനിട്ടല.  xxx  എനള്ള  വമാക്കനികനമാടെമാണച്ച്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  അലര്ജനിടയങനില്
ഞമാനതച്ച് പനിന്വലനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കൂ.

*ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സഭമാദ്ധദക്ഷടന ഫ.നമ്പര്  957/  ഇ.ബനി. /2017/നനി.ടസ.  തസ്പീയതനി  3-3-2017  പകേമാരലാം
കരഖേയനില്നനിനലാം നസ്പീക്കലാംടചയ്തു.
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കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്: സര്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള ബനിലനികനമാടെച്ച്..

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സമാലാംസമാരനികേവുലാം
പമാര്ലടമനറനികേമാരദവുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്):   സര്,  ഇവനിടടെ
ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനനന്  എത്രകയമാ  പമാവശദലാം  xxx  എനള്ള  പകയമാഗലാം
നടെത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അപ്പുറതള്ള  ആളക്കമാരുലാം  xxx* എനള്ള  പകയമാഗലാം  നടെത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇനനിയനികപ്പെമാള  അഡസ.  ബസ്പീരമാന്കുട്ടനിടയപ്പെറനിയമാണച്ച്  പറയുന്നടതങനില്  ഞമാനുലാം
അകദ്ദേഹവുടമമാടക്ക ഒരു കേമാലഘട്ടത്തനില് വനിദദമാര്ത്ഥനി സലാംഘടെനകേളനിലുണമായനിരുന്ന
ആളകേളമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹലാം  ആദദലാം  ടഫര്ണമാണസനിടന  കൂടടെയമായനിരുന.  പനിന്നസ്പീടെച്ച്
കകേമാണ്ഗ്രസനില് വന. ആ രൂപത്തനിലുലാം xxx തടന്നയമാണച്ച്.  അതച്ച് പനിന്വലനികക്കണ
യമാടതമാരമാവശദവുമനില.  ..(… ബഹളലാം).....

കഡമാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്  :  സര്,  കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിടന അന്തനഃസത്ത ഉളടക്കമാണ്ടുടകേമാണച്ച്
ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള ഇഗൗ ബനില് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് അയയണടമന്ന പകമയലാം ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന..... (ബഹളലാം)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   പസ്പീസച്ച്  ഇരനിക്കൂ.   ദയവമായനി  ടചറനിയ  കേമാരദങ്ങടളപ്പെറനി
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണടനകപമാടലയുള്ള  ആളകേള  ഇത്രയുലാം  ബഹളമുണമാ
ക്കരുതച്ച്... പസ്പീസച്ച് ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്:  സര്,  xxx  എന്ന  പകയമാഗലാം  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട
തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് ഇവനിടടെ നടെത്തനിയനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്  : ....(കമ ക്കച്ച്  ഓഫച്ച്)...  അങ്ങടനടയമാരു
പകയമാഗമല,  ആളകേളടടെ  കപരച്ച്  പറഞ്ഞതനിനുകശഷലാം  പറഞ്ഞുടവന്നമാണച്ച്  ഞമാന്
പറഞ്ഞതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച് ഇരനിക്കൂ..  ടചയര് ഒരു കേമാരദലാം കൃതദമമായനി പറഞ്ഞകലമാ.
ടചയറനിടന ഒരു ഗ്രമാഹദലാം  പറഞ്ഞു.  ടതറമായ അര്ത്ഥമുടണങനില് പരനികശമാധനിചച്ച്
പറയമാലാം.  നനിങ്ങള പനിടന്നയുലാം ബഹളമുണമാകക്കണ കേമാരദമനില.  ഇരനിക്കൂ.  കഡമാ. ടകേ. ടെനി.
ജലസ്പീല്  പനിന്വലനിചതുടകേമാണച്ച്  അതച്ച്  ഭമാഷയനിടല  കമമാശടപ്പെട്ട  പദമമാകുന്നനില.  …
(ബഹളലാം).. പസ്പീസച്ച്.. ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലന്:  സര്,  റൂളനിലാംഗച്ച്  ടകേമാടുതകേഴനിഞ്ഞമാല് ആ വമാചകേലാം
പനിന്നസ്പീടെച്ച് ഉപകയമാഗനിക്കമാന് പറകേയനില. പസലാംഗത്തനിടന ഇടെയനില് നനിങ്ങളക്കുലാം ഞങ്ങളക്കുലാം
ഉപകയമാഗനിക്കമാലാം.  ആ  കകേമാലാംപകമസനിടന  രൂപത്തനില്  നമുക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കമാലാം.
നനിങ്ങളപകയമാഗനികചമാള.  

*ബഹുമമാനടപ്പെട്ട സഭമാദ്ധദക്ഷടന ഫ.നമ്പര്  957/  ഇ.ബനി. /2017/നനി.ടസ.  തസ്പീയതനി  3-3-2017  പകേമാരലാം
കരഖേയനില്നനിനലാം നസ്പീക്കലാംടചയ്തു.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രമാഹനിലാം  2017-ടല  ഒന്നമാലാം  നമ്പര്
ഓര്ഡനിനന്സമായ  2017-ടല കകേരള സലാംസ്ഥമാന നമ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)
ഓര്ഡനിനന്സച്ച് നനിരമാകേരനിക്കണടമന്ന പകമയലാം പസച്ച് ടചയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിലാം: സര്, ഞമാന് പസച്ച് ടചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പകമയലാം സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, അങ്ങയുടടെ  1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി പസച്ച് ടചയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സര്,ഞമാന് പസച്ച് ടചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള ഖേമാദര്, അങ്ങയുടടെ  1 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി  കഭദഗതനി
പസച്ച് ടചയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേമാദര്:  സര്, ഞമാന് പസച്ച് ടചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയമാടടെ പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2017-ടല  കകേരള  സലാംസ്ഥമാന  നമ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം ഗ്രമാമവനികേസനവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേമാണവുലാം സലാംബനനിച  IX-ാം
നമ്പര് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയച്ച് അയയണടമന്ന പകമയടത്ത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...............

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്...............

പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  

ബനില് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയച്ച് അയയ്ക്കുന.

ഓര്ഡര്....  ഓര്ഡര്...  സഭ ഇകപ്പെമാള പനിരനിയുന്നതുലാം നമാടള  രമാവനിടല  9.00
മണനിക്കച്ച് വസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  3-ാം  തസ്പീയതനി ടവളളനിയമാഴ്ച രമാവനിടല  9.00  മണനിക്കച്ച്  വസ്പീണ്ടുലാം
സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 2.20-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)


