
കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാന്റിം സകമ്മേളനന്റിം

2017 മഭാര്ചറ 10, സവെളനി

ഔകദദഭാഗനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

വെഭാലദന്റിം 165 – നമ്പര് 11

വെനില : ₹ 50

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവെനന്തപുരന്റിം



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
 

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

  നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 10, വവെളനി

സസ്പീക്കര്
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന

വഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര്
ശസ്പീ. വെനി. ശശനി

വസക്രടറനി
ശസ്പീ.വെനി.വകേ. ബഭാബുപ്രകേഭാശച്ച്

ചസ്പീഫച്ച് എഡെനിറ്റര്
 ശസ്പീമതനി വകേ. ചഭാനച്ച്നനി റഭാണനി

എഡെനിറ്റനിലാംഗച്ച് ബഭാഞച്ച്
കകേരള നനിയമസഭഭാ വസക്രകടറനിയറ്റച്ച്

തനിരുവെനന്തപുരലാം

75/2020



മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വെനിജയന
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. വകേ. ബഭാലന
റവെനപ്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വെഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല
വവെദദ്യുതനി  വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസച്ച്
മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേശുവെണനി വെഖ്യവെസഭായവലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ
വെഖ്യവെസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവെജനകേഭാരഖ്യവലാം
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. വമഭായസ്പീന
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വകേ. രഭാജ
തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി
വതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന
വെനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വെകുപ്പുമനനി : വപ്രഭാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനഭാഥച്ച്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. വകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന
ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹഖ്യനസ്പീതനിയുലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി വകേ. വകേ. വശലജ ടസ്പീചര്
വപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വെനി. എസച്ച്. സനനില കുമഭാര്
സഹകേരണവലാം വെനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
കദവെസസ്വവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന
ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവെനില സവപ്ലൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസച്ച് ഐസകേച്ച്



ഉളളടക്കലാം
കപജച്ച്

I കചഭാകദഖ്യഭാത്തരങ്ങള

1. വെഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 1…
2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള ....30

(i) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദഖ്യങ്ങളവട ഉത്തരങ്ങള ....30
(ii) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദഖ്യങ്ങളവട ഉത്തരങ്ങള ....76

II ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല

ജലക്ഷേഭാമലാം

 ―ശസ്പീ. ബനി.ഡെനി.കദവെസനി

(രണഭാമവത്ത ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല അവെതരനിപ്പനിക്കവപ്പടനില.) ....378

III സബ്മനിഷന

1. വകേവെശ ഭൂമനിക്കച്ച് പടയലാം

―ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള .381…

2. ഭഭൗതനികേ സഭൗകേരഖ്യങ്ങള വെര്ദ്ധനിപ്പനിക്കല

―ശസ്പീ. വകേ. ദഭാസന ...383

3.  വസ്റ്റെന്റുകേളക്കച്ച് അമനിത വെനില ഈടഭാക്കല

―ശസ്പീ. പനി.ടനി. എ. റഹസ്പീലാം .385…
4. കസഭാര്ട്സച്ച് കകേഭാലാംപ്ലൈക്സൈച്ച്

―ശസ്പീ. മുലക്കര രതഭാകേരന           ....387

5. ഇലാംഗസ്പീഷച്ച് ഭഭാഷഭാവെനിഷയലാം

―ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജച്ച് 389…

IV റനികപ്പഭാര്ടച്ച് സമര്പ്പണലാം

2017-വല കകേരള സലാംസഭാന നപ്യൂനപക്ഷേ കേമ്മേസ്പീഷന (കഭദഗതനി) ബനിലനിവന 
സലാംബന്ധനിച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേനിറ്റനി IX-വന്റ റനികപ്പഭാര്ടച്ച് ....391



കപജച്ച്

V അനഭൗകദഖ്യഭാഗനികേഭാലാംഗങ്ങളവട കേഭാരഖ്യലാം

1. റനികപ്പഭാര്ടച്ച് പരനിഗണന

 അനഭൗകദഖ്യഭാഗനികേ ബനില്ലുകേളലാം പ്രകമയങ്ങളലാം സലാംബന്ധനിച സമനിതനിയുവട 
അഞഭാമതച്ച് റനികപ്പഭാര്ടച്ച് ...391

2. തഭാവഴപ്പറയുന ബനില്ലുകേളവട അവെതരണഭാനമതനിക്കുള പ്രകമയങ്ങള

 I. 2016-വല കകേരള കഹഭാടലകേളവടയുലാം വറകസ്റ്റെഭാറന്റുകേളവടയുലാം നനിലവെഭാരവലാം 
ഭക്ഷേണ-പഭാനസ്പീയങ്ങളവട ഗണ-വെനില നനിയനണവലാം ബനില 

-ശസ്പീ. ഡെനി. വകേ. മുരളനി കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയതച്ച്      .391…

ii. 2017-വല കകേരള കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാരുവട സലാംരക്ഷേണലാം  
ഉറപ്പഭാക്കുനതനിനള  അകതഭാറനിറ്റനി രൂപസ്പീകേരണ ബനില
(കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയ ശസ്പീ. പനി.ടനി. കതഭാമസച്ച്, എലാം.എല.എ.  
സസ്പീറ്റനില ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല ബനില അവെതരനിപ്പനിക്കവപ്പടനില.)  ...396

iii.  2017-വല കകേരള കഹഭാസ്റ്റെല തഭാമസക്കഭാരുവട രജനികസ്ട്രേഷന അകതഭാറനിറ്റനി 
രൂപസ്പീകേരണ ബനില

(കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയ വപ്രഭാഫ. ആബനിദച്ച് ഹുവസന 

തങ്ങള, എലാം.എല.എ. സസ്പീറ്റനില ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല ബനില 

അവെതരനിപ്പനിക്കവപ്പടനില.) 396…

 iv. 2016-വല കകേരള പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗങ്ങളവട തനതച്ച് ഭഭാഷയുലാം 

സലാംസഭാരവലാം സലാംരക്ഷേണ ബനില

-ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി കനഭാടനിസച്ച് നലകേനിയതച്ച് ....396

v. 2016-വല കകേരള കേളനിസലങ്ങളവട സലാംരക്ഷേണവലാം പരനിപഭാലനവലാം 

നനിര്മ്മേഭാണവലാം ബനില

-ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര് കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയതച്ച് ....399



കപജച്ച്

3. തഭാവഴപ്പറയുന ബനില്ലുകേളവട അവെതരണഭാനമതനിക്കുള  പ്രകമയത്തനിവന്റ 

തുടര് ചര്ച

i. 2016-വല കകേരളത്തനിവല അണ-എയ്ഡെഡെച്ച് വെനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ 

സഭാപനങ്ങളനിവല  അദ്ധഖ്യഭാപകേ, അനദ്ധഖ്യഭാപകേ ജസ്പീവെനക്കഭാരുവട  

കവെതനലാം നനിശ്ചയനിക്കല  .391…

(കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയ ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന, എലാം.എല.എ.  

സസ്പീറ്റനില ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല ബനില അവെതരനിപ്പനിക്കവപ്പടനില) ....416

ii. 2016-വല കകേരള ശുദ്ധജലഭാവെകേഭാശ ബനില

- ശസ്പീ. ആര്. രഭാകജഷച്ച്  കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയതച്ച് ....416

iii. 2016-വല കകേരള പക്ഷേനി-മൃഗ സകങ്കേതങ്ങകളഭാടച്ച്  കചര്ന്നുള നനിര്മ്മേഭാണ 

പ്രവെര്ത്തന നനിയനണ ബനില

- ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജച്ച് കനഭാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയതച്ച് ....431



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 10,  വവെളനി

വെഭാലലലാം 165]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 11

നനിയമസഭ  2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 10-ാം തതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കച്ച്  അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(9-3-2017-നച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയഭാവെതരണ  കവെളയനില്  ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  പരഭാമര്ശലാം  പനിന്വെലനിക്കണമനഭാവെശലവപടച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
അലാംഗങ്ങള  അവെരവെരുവട സതീറ്റുകേളനില്  നനിനച്ച്  മുദഭാവെഭാകേലലാം വെനിളനിച്ചുവകേഭാണനിരുന)

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *241 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  (ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല):  സര്,  ഇനവല
ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി നടത്തനിയ ചേനില പരഭാമര്ശങ്ങള പനിന്വെലനിക്കണവമനച്ച്
ഞഭാനുലാം  യ.ഡനി.എഫച്ച്-വല  മറച്ച്  കേക്ഷനികനതഭാക്കനഭാരുലാം  അങ്ങവയ  കേണച്ച്
ആവെശലവപടുകേയണഭായനി. അതുസലാംബനനിചച്ച് ഒരു തതീരുമഭാനമുണഭാകേണവമനച്ച് ഞഭാന്
വെനിനയപൂര്വലാം  അങ്ങകയഭാടച്ച്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഞങ്ങളവക്കതനിവര
സഭഭാകനതഭാവെച്ച് ഒരനിക്കലലാം അങ്ങവനവയഭാരു പരഭാമര്ശലാം നടത്തഭാന് പഭാടനിലഭായനിരുന.
അതുസലാംബനനിവചഭാരു  തതീരുമഭാനലാം  പറയണവമനച്ച്  ഞഭാന്  അങ്ങകയഭാടച്ച്
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്):   സര്,  ശനിവെകസനകയയലാം
സലാംഘ്പരനിവെഭാറനികനയലാംകുറനിചച്ച്  പറയകമ്പഭാള  ചേനില  പ്രകതലകേ  മഭാനസനികേഭാ
വെസ്ഥയഭാണച്ച് ഇവെനിവട പ്രകേടമഭാകുനതച്ച്.  എന്തഭാണതനിനച്ച് കേഭാരണവമനറനിയനില.  ഇഇ
നനിലപഭാടഭാണച്ച് തനിരുകത്തണതച്ച്. .....(ബഹളലാം).....

75/2020



2 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേനനിത്തല: സര്,  ഇത്തരലാം പദപ്രകയഭാഗങ്ങള ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനിക്കച്ച്  കചേര്നതവലനച്ച്  അകദ്ദേഹലാം   മനസനിലഭാക്കണലാം.    ശനിവെകസനവയ
ഞങ്ങള വെഭാടകേയച്ച്  എടുത്തതഭാവണനച്ച്   ഇനവല ഇവെനിവട  പറഞ്ഞതച്ച്  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനിയഭാകണഭാവയനച്ച്  അകദ്ദേഹലാം  തവന  ആകലഭാചേനിക്കവട.  ബനി.വജ.പനി.-കയഭാടുലാം
ശനിവെകസനകയഭാടുലാം  കപഭാരഭാടുനതനിനച്ച്   മുഖലമനനിയവട  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഞങ്ങളക്കച്ച്
ആവെശലമനില. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്:  അതച്ച്   വപഭാതുസമൂഹലാം  തനിരനിചറനിയനണച്ച്.
എത്രമഭാത്രമഭാണച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്-കനഭാടുലാം* സലാംഘ്പരനിവെഭാറനികനഭാടുലാം  നനിങ്ങള
സമരസവപടച്ച് കപഭാകുനവതനച്ച് വപഭാതുവെഭായനി കേഭാണുനണച്ച്. അതനിവന്റെ പ്രകേടനമഭാണച്ച്
ഇവെനിവട കേണതച്ച്. ആ പ്രകേടനങ്ങളക്കുകനവരയഭാണച്ച് എവന്റെ വെഭാചേകേങ്ങളുണഭായതച്ച്. 

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല:  ഏതഭായഭാലലാം ബനി.വജ.പനി.-ക്കുലാം  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്-
നുലാം എതനിവര കപഭാരഭാടഭാന് ശതീ.  പനിണറഭായനി വെനിജയവന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഞങ്ങളക്കച്ച്
കവെണ.  ഇഇ  രഭാജലവത്ത  മകതതരതതലാം  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കഭാന്  കേഴനിയന  രഭാഷതീയ
പ്രസ്ഥഭാനലാം തവനയഭാണച്ച് യ.ഡനി.എഫച്ച്. അക്കഭാരലത്തനില് അകങ്ങയച്ച് ഒരു സലാംശയവലാം
കവെണ.  ഞങ്ങളക്കച്ച്  അവെനിവടനനിനലാം  പഭാഠലാം  ഉളവക്കഭാകളണ
കേഭാരലമനില.......................(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര്:  ദയവെഭായനി  കചേഭാകദലഭാത്തരകവെള  ചേര്ചയഭാക്കരുതച്ച്.
ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്   എഴുകനറകപഭാള  അകങ്ങയച്ച്  സമയലാം
അനുവെദനിച്ചുവവെകനയള. ....പതീസച്ച്.. .....പതീസച്ച്..... (ബഹളലാം)......ഇനവല  റൂള 307
പ്രകേഭാരലാം ശതീ. വെനി. ഡനി. സതതീശന് പ്രസ്തുത വെനിഷയലാം ഉനയനിക്കുകേയലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്
നടപടനിക്രമമനുസരനിചച്ച്  വചേയര്  റൂള  വചേയ്യുനതഭാവണനച്ച്  പറയകേയലാം  വചേയ.....
(ബഹളലാം).......ബഹുമഭാനവപട വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി

രഭാഷതീയ മഭാധലമനികേച്ച് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്

1. (*241)  ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷച്ച്  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ:  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* പ്രസ്തുത പരഭാമര്ശങ്ങള നതീക്കലാം വചേയ്യണവമനച്ച്   ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്,  എലാം.എല്.എ.  കേത്തച്ച്
മുകഖന ആവെശലവപട.   സഭഭാദലക്ഷവന്റെ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  (ഫയല് നമ്പര്1101/  ഇ.ബനി./2017/

നനി.വസ) കരഖയനില് നനിലനനിര്ത്തനി)
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(എ)  രഭാഷതീയ  മഭാധലമനികേച്ച്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
എവന്തഭാവക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുനവതനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയകശഷലാം  പ്രസ്തുത
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ശകനിവപടുത്തഭാനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്
നനിനച്ച് ആവെശലവപടനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളുവട ഭഇതനികേസഭാഹചേരലലാം  വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം അക്കഭാദമനികേച്ച്
നനിലവെഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിചനിടള പ്രവൃത്തനികേള
എവന്തലഭാമഭാവണനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്): സര്,

(എ)  ഗുണകമനയള  വസക്കണറനി  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേവയന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  ആവെനിഷ്കരനിചനിടള  ഒരു  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയഭാണച്ച്  രഭാഷതീയ  മഭാധലമനികേച്ച്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്  (ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.).
ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  പ്രകേഭാരലാം  ചുവെവട  കചേര്ക്കുന പദതനികേളഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതച്ച്.

1. വസക്കണറനി  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  എലഭാവെര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
5  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവെനിനുളനില്  വവഹസ്കൂളുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്
ആവെശലമഭായ ഭഇതനികേ സഭാഹചേരലലാം ഒരുക്കുകേ;

2. എലഭാ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളക്കുലാം 50,000 രൂപ വെതീതലാം  ഗഭാന്റെഭായനി നല്കുകേ;

3. ഭനിനകശഷനിയള  കുടനികേവള   പഠനത്തനില്  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
വസഷലല് ടതീകചഴനികനയലാം ആയമഭാകരയലാം നനിയമനിക്കുകേ; 

4. വസക്കണറനി തലത്തനിലള അദലഭാപകേര്ക്കുലാം വസഷലല് ടതീകചഴനിനുലാം  10
ദനിവെസവത്ത ഇന്-സര്വതീസച്ച് കകേഭാഴച്ച് നല്കുകേ. 

5. സയന്സച്ച്,  കേണക്കച്ച് എനതീ വെനിഷയങ്ങള പഠനിപനിക്കുന അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
പ്രകതലകേലാം പരനിശതീലനലാം   നല്കുകേ. 

.....(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  സലാംസഭാരനിച്ചു.  അതനിനച്ച്
വചേയര്  വെനിശദതീകേരണലാം  നല്കേനി.   .....(ബഹളലാം).....പതീസച്ച്.......ബഹുമഭാനവപട
വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കവട.......
(ബഹളലാം).....  ....പതീസച്ച്..  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച്   ഏതുസമയത്തുലാം  വവമക്കച്ച്
വകേഭാടുക്കുലാം;  ദയവെഭായനി  നനിങ്ങള  ബഹളമുണഭാക്കരുതച്ച്.....പതീസച്ച്..  സതീറ്റുകേളനികലയച്ച്
കപഭാകേണലാം.
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വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് : 

(ബനി)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയകശഷലാം  2017-18  അദലയന
വെര്ഷത്തനില് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം ശകനിവപടുത്തുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനച്ച് തഭാവഴപറയന പദതനികേളഭാണച്ച് ആവെശലവപടനിരുനതച്ച്.

1. ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.-യവട പ്രവെര്ത്തനലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുകേ.

2. ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  ഫണച്ച്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡ്സച്ച്   കമഖലയനിവല
വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം അനുവെദനിക്കുകേ.

3. വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ശഭാസ്ത്രതതതങ്ങള  ആഴത്തനില്  പഠനിക്കഭാനുള
അവെസരമുണഭാക്കുകേ. 

4. വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  കേതസലന്  ബഭാങച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനി അചടനിചച്ച് വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേ.

5. തതീരകദശ  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന  കുടനികേളക്കഭായനി  പുതനിയ
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ. 

6. സ്കൂള വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഫണച്ച് അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച് പദതനി
സമര്പനിക്കുകേ.

7. എലഭാ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളക്കുലാം 50,000 രൂപ വെതീതലാം സ്കൂള ഗഭാന്റെച്ച്
നല്കുകേ.

8. ഭനിനകശഷനിയള  കുടനികേവള  പഠനത്തനില്  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
വസഷലല് ടതീകചഴനിവനയലാം ആയമഭാവരയലാം നനിയമനിക്കുകേ. 

9. വസക്കണറനി തലത്തനിലള അദലഭാപകേര്,  വസഷലല് ടതീകചഴച്ച്,  ഡനി.ഇ.ഒ.,
വഹഡച്ച് മഭാസര്,  എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി.  അലാംഗങ്ങള  എനനിവെര്ക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

10. ഡനിജനിറല്  വടക്സറച്ച്  ബുക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി  ഓണവവലന്
പരനിശതീലനവലാം നല്കുകേ.

11. കുടനികേളക്കഭായനി ടഭാലന്റെച്ച് വസര്ചച്ച് മത്സരലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

12. വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  വതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭകേതത  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ,
കേലഭാ  ഉത്സവെച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ആകയഭാധന  കേലകേളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേ.

13. ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് നല്കുകേ.

(സനി)  കചേഭാദലലാം  (എ)-യവട  മറുപടനിയനില്  പറയന  പദതനികേളക്കച്ച്  പുറകമ,
2017-18  വെര്ഷത്തനില്  4  സ്കൂളുകേളനില്  Ideal  Lab  പദതനിയലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
വതഭാഴനില് സലാംരലാംഭകേതത പദതനിക്കഭായനി 82 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  
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(യ.ഡനി.എഫച്ച്.  അലാംഗങ്ങള  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിവന്റെ
സതീറനിനടുത്തുവെനനനിനച്ച്   മുദഭാവെഭാകേലലാം  മുഴക്കനി  സഭഭാനടപടനികേള  തടസവപടുത്തനി
വകേഭാണനിരുന)

മനി  .    സതീക്കര്:  ദയവെഭായനി  നനിങ്ങള  സതീറ്റുകേളനികലയച്ച്  കപഭാക.  എന്തഭാണച്ച്
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച്  പറയഭാനുളതച്ച്?  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  സതീറനില്  കപഭായനി
ഇരുനഭാല്  ബഹുമഭാനവപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച് അവെസരലാം നല്കേഭാലാം.  നനിങ്ങള
സതീറനില് കപഭായനിരനിക.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച് സലാംസഭാരനിക്കവട.  രണലാംകടനി നടക്കനില.
നനിങ്ങള സതീറനില് കപഭായനി ഇരുനഭാല് അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് സലാംസഭാരനിക്കഭാലാം.  ശതീ. റനി.വെനി.
രഭാകജഷച്ച് ...അങ്ങച്ച് സതീറനില് ഇരനിക .....(ബഹളലാം)......പതീസച്ച്.

(യ.ഡനി.എഫച്ച്. അലാംഗങ്ങള  അവെരവെരുവട സതീറ്റുകേളനികലയച്ച് കപഭായനി)

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  (ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല  ):  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്,
ഞങ്ങള  വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തവെരഭാണച്ച്  മവവറന്  വവഡ്രെെവെനില്  ഇനവല   സമരലാം
നടത്തനിയവതന  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനിയവട    പരഭാമര്ശലാം
ഞങ്ങളവക്കഭാരനിക്കലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവനതല.  അതച്ച്
പനിന്വെലനിക്കണവമനഭായനിരുന  ഞങ്ങളുവട  ആവെശലലാം.  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കവറ
കനരനില്ക്കണച്ച്   ഞങ്ങള  അക്കഭാരലലാം  ആവെശലവപടതഭാണച്ച്.  ഇനവല  മുഖലമനനി
വവെലനില്  ഇറങ്ങനിയതുലാം  വെളവര  ദഇര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  സലാംഭവെമഭായനിരുന..........
(ബഹളലാം).........

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  ഇത്രയലാം  ദതീര്ഘമഭായനി
സലാംസഭാരനിക്കരുതച്ച്. 

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേനനിത്തല: സര്, അങ്ങവനയള സലാംഭവെങ്ങള ഒരനിക്കലലാം ഇഇ
സഭയനില് നടക്കഭാന് പഭാടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്. ഇക്കഭാരലലാം ഭരണപക്ഷവമഭായനി സലാംസഭാരനിചച്ച്
ഒരു തതീരുമഭാനമറനിയനിക്കഭാവമനച്ച് അങ്ങച്ച് ഞങ്ങകളഭാടച്ച് പറഞ്ഞതഭാണച്ച്.  ഞങ്ങള ഇനച്ച്
രഭാവെനിവല  വെവര  തതീരുമഭാനത്തനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരുന.  എനഭാല്  ഇതുവെവരയലാം  ഒരു
തതീരുമഭാനവമുണഭായനില.  ആ  തതീരുമഭാനലാം  എന്തഭാവണനറനിയണലാം.  അങ്ങച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുകശഷലാം  തതീരുമഭാനലാം  പറയഭാവമനച്ച്  പറയനതച്ച്  ശരനിയല.
ഇനവല  ഞഭാവനഭാരു  പരഭാമര്ശലാം  നടത്തനിയ  ഉടന്തവന  അങ്ങച്ച്  അതച്ച്
സഭഭാകരഖയനില് നനിനലാം മഭാറനി.  അതച്ച് കരഖയനില് കേനിടക്കുനതഭാണച്ച് എനനിക്കച്ച് നലതച്ച്.
കേഭാരണലാം,  ഞഭാന്  പറയഭാത്ത  കേഭാരലമഭാണച്ച്   പറഞ്ഞതച്ച്.  എന്തഭായഭാലലാം,
ബഹുമഭാനലനഭായ സതീക്കര് ഒരു തതീരുമഭാനവമടുത്തച്ച് പറയഭാവമനച്ച് പറഞ്ഞനിടച്ച് ഇതുവെവര
ഞങ്ങള  വവെയനിറച്ച്  വചേയ്യുകേയഭായനിരുന.  ഒരു  തതീരുമഭാനവമുണഭായനില.
അതുണഭാകേണവമനഭാണച്ച് ഞങ്ങളുവട അഭലര്തന. 
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മനി  .    സതീക്കര്:  ഇഇ  വെനിഷയലാം  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  ഇനവല
സഭയനില്  ഉനയനിക്കുകേയലാം   ചേടലാം  307  പ്രകേഭാരലാം   പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കണവമനച്ച്  ശതീ.  വെനി.  ഡനി.  സതതീശന്  ആവെശലവപടുകേയലാം   ചേടലാം  307
പ്രകേഭാരലാം   പരനികശഭാധനിചച്ച്  മറുപടനി  പറയഭാവമനച്ച്  വചേയര്  റൂളനിലാംഗുലാം  നല്കേനി.
അതനിവനഭാരു നടപടനിക്രമമുണച്ച്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  അതനിവന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഇഇ  വസഷന്  തതീരുനതനിനുമുമ്പച്ച്  തവന  റൂളനിലാംഗുണഭാകുലാം..........
(ബഹളലാം)........ഇകപഭാള  റൂളനിലാംഗച്ച്  കവെണവമനച്ച്  ദയവവചേയച്ച്  വെഭാശനിപനിടനിക്കരുതച്ച്.
സഭയനില്  നല്കേനിയ   റൂളനിലാംഗനിവന  സലാംബനനിചച്ച്  ഒരു  ഡനികബകറഭാ  രണഭാമവതഭാരു
വെനിശദതീകേരണകമഭാ ഇല. സഭയനില് നല്കേനിയ ഒരു റൂളനിലാംഗനിവന സലാംബനനിചച്ച്  വെതീണലാം
ഉനയനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  റൂളനിലാംഗനിനുമുകേളനില്  രണഭാമതച്ച്
അഭനിപ്രഭായപ്രകേടനലാം പഭാടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്. എങനിലലാം ഞഭാന് പറയഭാലാം; ഇഇ സഭയനിവല
നടപടനിക്രമങ്ങവള  സലാംബനനികചഭാ,   സഭയനില്  നടത്തനിയ  ഏവതങനിലലാം
പ്രകയഭാഗങ്ങവള  സലാംബനനികചഭാ  വപഭാതുസമൂഹത്തനിനച്ച്  വതറനിദഭാരണയണഭാക്കുന
ഒരു കേഭാരലവലാം ഉണഭാകേഭാന് പഭാടനിവലനച്ച്  വചേയറനിനച്ച്  നനിര്ബനമുളതുവകേഭാണച്ച്,  ഒരു
വതറനിദഭാരണ  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭാണച്ച്  ആ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അത്തരലാം  നടപടനി
സതതീകേരനിചതച്ച്.  അതച്ച് വെതീണലാം ചേര്ച വചേയ്യഭാകനഭാ ആവെര്ത്തനിചച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകനഭാ
ആവെശലവപടുനതച്ച്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ശരനിയല.   അതച്ച്  ആവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്
ശരനിയല...........പതീസച്ച്....(ബഹളലാം)........

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  ):  സര്,  എവനക്കുറനിചച്ച്
വെഭാസ്തവെവെനിരുദമഭായ  കേഭാരലമഭാണച്ച്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  ഇവെനിവട  പരഭാമര്ശനിചതച്ച്.
എന്തടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  അങ്ങവന  പറയനവതനച്ച്  എനനിക്കറനിയനില.  അങ്ങച്ച്
ഇവെനിവട ഇരനിക്കുന  ഘടത്തനികലഭാ  അങ്ങച്ച് എഴുകനറച്ച് നനിന ഘടത്തനികലഭാ  ഞഭാന്
എവന്റെ  സതീറച്ച്  വെനിടച്ച്  എവെനിവടവയങനിലലാം  കപഭായനിടകണഭാവയനതനിനച്ച്  അങ്ങച്ച്
സഭാക്ഷനിയഭാണച്ച്. പചക്കളലാം പറയനതനിനച്ച് അതനിരുകവെകണ? .........(ബഹളലാം).........

(യ.ഡനി.എഫച്ച്.  അലാംഗങ്ങള  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിവന്റെ
സതീറനിനടുത്തുവെനനനിനച്ച്   ബഹളലാം  വെച്ചുവകേഭാണച്ച്  സഭഭാനടപടനികേള തടസവപടുത്തനി
വകേഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര്: സഭഭാനടപടനികേള  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനി  വവെലനില്  ഇറങ്ങനിയതച്ച്  വചേയറനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിടനില.
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച്  സലാംസഭാരനിക്കണവമങനില്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള
സതീറനില്കപഭായനി  ഇരനിക്കണലാം.  ഇതലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില;  ഇതച്ച്  ശരനിയഭായ
നടപടനിയല.  വചേയറനിവന സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിലഭാക്കരുതച്ച്.  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള സതീറനില് 
കപഭായനി  ഇരുനഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച്  മമക്കച്ച്  നല്കുകേയള.
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ഭരണകേക്ഷനി അലാംഗങ്ങള അനഭാവെശലമഭായനി  പ്രകകേഭാപനലാം സൃഷനിക്കരുതച്ച്.  ദയവെഭായനി
ഇരനിക.................................(ബഹളലാം).........

(യ.ഡനി.എഫച്ച് അലാംഗങ്ങള അവെരവെരുവട സതീറ്റുകേളനികലയച്ച് കപഭായനി)               

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല  : സര്,  ഇനവല  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനച്ച് മറുപടനി പറഞ്ഞതനിനുകശഷലാം ഞഭാന് വെഭാക്കഇടച്ച് പ്രസലാംഗലാം
നടത്തുന  സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണച്ച്   അകദ്ദേഹലാം  വെതീണലാം  എഴുകനറ്റുനനിനച്ച്  ചേനില
പരഭാമര്ശങ്ങള  നടത്തനിയതച്ച്.   അകപഭാഴഭാണച്ച്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള   വവെലനികലയച്ച്
വെനതച്ച്.  സഭയനില് ഈ പ്രശ്നമുണഭായകപഭാള അങ്ങച്ച് ഇവെനിവട നനിനലാം കപഭായനി.  ആ
സമയത്തച്ച്   ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  സഭയവട  വവെലനികലയച്ച്  ഇറങ്ങനി.
അവതലഭാവെരുലാം കേണ കേഭാരലമഭാണച്ച്.  എന്തച്ച് പ്രകകേഭാപനമുണഭായഭാലലാം ഒരു കേഭാലത്തുലാം
ഒരു മുഖലമനനിമഭാരുലാം വവെലനികലയച്ച്  ഇറങ്ങനിയനിടനിവലന കേഭാരലലാം അങ്ങച്ച് ഓര്ക്കണലാം.
ആവരങനിലലാം ഇറങ്ങനിയനിടകണഭാ; അതച്ച് ശരനിയഭായ കേഭാരലമഭാകണഭാ; ഞഭാന് പചക്കളലാം
പറഞ്ഞുവവെനച്ച്  പറയനതച്ച്  ശരനിയഭാകണഭാ;  ഞഭാന്  എന്തച്ച്  പചക്കളമഭാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്?  സഭ നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം അലഭാത്തകപഭാഴുലാം ഒരു മുഖലമനനിയലാം
വവെലനിലനിറങ്ങനി  ആകരഭാടുലാം  കേയര്ക്കഭാറനില,  ആവരയലാം  ഭതീഷണനിവപടുത്തഭാറുമനില.
ഇനവല  ഇവെനിവട  ഉണഭായതച്ച്  ദഇര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  സലാംഭവെമഭാണച്ച്.   മുഖലമനനി
മുഖലമനനിയഭാണച്ച്,  സഭഭാ  കനതഭാവെഭാണച്ച്.  സഭഭാകനതഭാവെച്ച്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങളുവട
അവെകേഭാശങ്ങളകടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് ബഭാദലസ്ഥനഭാണച്ച്.   ആ സഭഭാകനതഭാവെച്ച്  സഭ
കചേരുകമ്പഭാകഴഭാ  അലഭാത്തകപഭാകഴഭാ  വവെലനികലയച്ച്  ഇറങ്ങനിവെനച്ച്  വമമ്പര്മഭാകരഭാടച്ച്
കേയര്ക്കുനതച്ച് ഒരനിക്കലലാം ശരനിയഭായ നടപടനിയവലനഭാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയഭാനുളതച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര്  :  വെളവര  ദതീര്ഘകേഭാലവത്ത  പഭാരമ്പരലവലാം  അനുഭവെങ്ങളുമുള
അങ്ങകയഭാടച്ച് എലഭാ ബഹുമഭാനവലാം വെച്ചുവകേഭാണച്ച് ഞഭാന് സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  സഭഭാ
നടപടനികേള  തുടരഭാത്ത  സമയത്തച്ച്  ഇവെനിവട  പരസരലാം  കടനിനനില്ക്കുനതുലാം
സലാംസഭാരനിക്കുനതുലാം   സതഭാഭഭാവെനികേമഭാണച്ച്.   സഭയനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഇലഭാത്ത
സമയത്തച്ച്, വചേയറനില് ആളനിലഭാത്ത സമയത്തച്ച് ഇവെനിവട ആദലമഭായനിടഭാകണഭാ വവെലനില്
നനിനച്ച് സലാംസഭാരനിക്കുനതുലാം സഇഹൃദലാം പങ്കുവെയ്ക്കുനതുലാം?  അവതഭാനലാം വതറനിദഭാരണ
പരത്തുന നനിലയനില് സലാംസഭാരനിക്കുനതച്ച് ശരനിയവലനഭാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതഭാനനതച്ച്.
അതുസലാംബനനിച്ചുളള കേഭാരലങ്ങള ഏതുകേഭാലകത്തതുലാം നമുക്കച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന്  ):  സര്, ഞഭാന് ഉകദ്ദേശനിച കേഭാരലമഭാണച്ച്
അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  ബഹുമഭാനലനഭായ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെനിനച്ച് ഇവെനിടവത്ത പരനിചേയലാം
മഭാത്രമല,  ദതീര്ഘകേഭാലവത്ത  പഭാര്ലവമന്റെറനി  പരനിചേയവമുണച്ച്.   സതീക്കര് വചേയറനില്
ഇരനിക്കുന  ഘടത്തനിലലാം  സഭ  കചേരുന  ഘടത്തനിലലാം   ഇതനിവന  നഭാലാം  വവെലഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയഭാണച്ച്  ഇകങ്ങഭാടച്ച്  ഇറങ്ങഭാതനിരനിക്കുനതച്ച്.  അലഭാത്ത  സമയത്തച്ച്
സതഭാഭഭാവെനികേമഭായലാം  സഭഭാലാംഗങ്ങള  തമ്മേനില്  സലാംസഭാരനിക്കുലാം.   അതച്ച്  സഭയകേത്തച്ച്
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എവെനിവട  വെച്ചുലാം  സലാംസഭാരനിക്കുലാം.  ഇതുവെവര  ഒരു  മുഖലമനനിയലാം  വവെലനില്  നനിനലാം
സലാംസഭാരനിചനിടനിവലനച്ച്  ബഹുമഭാനലനഭായ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെച്ച്  പറഞ്ഞു.   എവന്റെ
അനുഭവെത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  ഘടങ്ങളനില്  മുഖലമനനിയലാം  മറ്റുളവെരുലാം  ഇവെനിവട  നനിനച്ച്
കനരകത്തയലാം  സലാംസഭാരനിചനിടണച്ച്.  ഞഭാന്  സഭഭാലാംഗമഭായനിരുന  ഘടത്തനിലലാം
മനനിയഭായനിരുന ഘടത്തനിലലാം  ഇവെനിവട  അത്തരത്തനില് സലാംസഭാരനിക്കുന ദൃശലങ്ങള
കേണനിടണച്ച്.  ഇവെനിവടയണഭായ ഒരു  പ്രകതലകേ ഘടത്തനില് എവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളഭായ
അപ്പുറത്തുളവെരുമഭായനി  കേയര്ക്കുകേയല,  അവെരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേയഭാണച്ച്
വചേയതച്ച്.  അങ്ങവന സലാംസഭാരനിചതനില് എന്തഭാണച്ച് വതറച്ച്? ഒരു വതറ്റുമനില.

ശതീ  .   രകമശച്ച് വചേനനിത്തല:  സര്, ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനികയഭാടുള എലഭാ
ബഹുമഭാനവലാം വെചച്ച് ഞഭാന് പറയവട,  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ശരനിയഭാണച്ച്.  ഒരു പ്രകതലകേ
ഘടമഭായനിരുന  ഇനവല.   സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  വവെലനില്  വെചച്ച്
സലാംസഭാരനിക്കുനതുകപഭാവലയല   ഇനവല  നടനതച്ച്.   സഭഭാതലലാം  വെളവരകയവറ
ചൂടുപനിടനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  വവെലനിലനിറങ്ങനി
സലാംസഭാരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി തവന്റെ സതീറനില് നനിനലാം
വവെലനികലയനിറങ്ങനി  വെനച്ച്  വമമ്പര്മഭാകരഭാടച്ച്  കേയര്ക്കുന  നടപടനിയഭാണുണഭായതച്ച്.
അതഭാണച്ച് ശരനിയലഭാത്ത നടപടനി.

മനി  .    സതീക്കര്:   സഭ  കചേരഭാത്ത   സന്ദര്ഭത്തനിലണഭായ  കേഭാരലങ്ങവളക്കുറനിചച്ച്
പറഞ്ഞച്ച്  സഭയവട  സമയലാം കേളയനതച്ച് ശരനിയല.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്):
സര്,  ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനിയവട പരഭാമര്ശവമഭായനി ബനവപടച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച്
മറുപടനി  പറയഭാവമനച്ച്  അങ്ങച്ച്   റൂളനിലാംഗച്ച്  നല്കേനി.   അതുവെവര  കേഭാത്തനിരനിക്കഭാനുള
മഭാനലതയലാം  മരലഭാദയലാം  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുണഭാകകേണതഭാണച്ച്.  ആ  റൂളനിലാംഗഭാണച്ച്
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണവമനച്ച് പറയനതച്ച്. 

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല:    ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്,  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി  കുറച്ചുകടനി  ഉയര്ന  നനിലയനില്   കേഭാരലങ്ങള
കേഭാണണവമനഭാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയഭാനുളതച്ച്.  കേഭാരണലാം,   സഭയനിലണഭാകുന
പ്രശ്നങ്ങള  രമലമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  ഉത്തരവെഭാദനിത്തമുളയഭാളഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനവപട പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി. എരനിതതീയനില്
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എണ്ണവയഭാഴനിക്കുന   നടപടനിയല  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല  വെകുപ്പുമനനിയവട  ഭഭാഗത്തു
നനിനമുണഭാകകേണതച്ച്.  സഭഭാനടപടനികേള  സുഗമമഭായനി  മുകനഭാട  വകേഭാണകപഭാകേഭാന്
അങ്ങവയകപഭാവലതവന  ഉത്തരവെഭാദനിത്തമുളയഭാളഭാണച്ച്  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല
വെകുപ്പുമനനിയലാം.  അടുത്ത സഭഭാസകമ്മേളന കവെളയനില്  ഇതുസലാംബനനിച  തതീര്പച്ച്
കേല്പനിക്കഭാവമനച്ച് പറഞ്ഞഭാല് അതച്ച് ഞങ്ങളക്കച്ച് സതതീകേഭാരലമല.   അതുവകേഭാണഭാണച്ച്
ഞങ്ങള  അങ്ങയവട  കചേലാംബറനില്  വെനച്ച്  ഞങ്ങളുവട   പ്രയഭാസങ്ങള  അങ്ങകയഭാടച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  ഞങ്ങളുവട  ഇന്റെഗനിറനിവയയലാം  കകേഭാണകനിവനയലാം  ബഭാധനിക്കത്തക്ക
നനിലയനില്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  പരഭാമര്ശലാം  അകദ്ദേഹലാം
പനിന്വെലനിക്കണലാം.  അതനില് അകദ്ദേഹലാം ദുരഭനിമഭാനലാം കേഭാകണണ കേഭാരലമനില.  അകദ്ദേഹലാം
അതച്ച്  പനിന്വെലനിക്കുകേയഭാണച്ച്  കവെണതച്ച്.  അവലങനില്,  അങ്ങച്ച്  ഇനതവന
അതുസലാംബനനിച   റൂളനിലാംഗച്ച്  നല്കേണലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  വചേയറനിവന്റെ  റൂളനിലാംഗച്ച്   എകപഭാള,  എങ്ങവന,  എന്തച്ച്
നല്കേണവമനച്ച്  പറയന  രതീതനി  ശരനിയല.   വചേയര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  റൂളനിലാംഗച്ച്
നല്കുവമനച്ച്  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  അതച്ച്  ആവെശലമഭായ  സന്ദര്ഭത്തനിലണഭാകുലാം.
കചേഭാകദലഭാത്തര കവെളയവട വെനിലകയറനിയ  15  മനിനനിറച്ച് ഇതനിനുകവെണനി കേളഞ്ഞു.  ഇനനി
നനിര്വഭാഹമനില,   ദയവെഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.   സഭയനില്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
സലാംഭവെനിക്കഭാന്  പഭാടനിലഭാത്ത  നനിരുത്തരവെഭാദപരമഭായ,  ദഇര്ഭഭാഗലകേരമഭായ
സലാംഭവെങ്ങളഭാണച്ച് ഇനവലയണഭായതച്ച്.  അതനില് സതയലാം പശഭാത്തപനിചച്ച് മഭാനലമഭായ
നനിലപഭാടച്ച്  എലഭാവെരുലാം  സതതീകേരനിക്കുവമനഭാണച്ച്  ഞഭാന്  കേരുതനിയതച്ച്.
അതനിനുകവെണനിയഭാണച്ച്   15  മനിനനിറച്ച്  കേളഞ്ഞതച്ച്.  അതുവകേഭാണച്ച്  ദയവെഭായനി
സഭഭാനടപടനികേള  തുടരഭാന്  അനുവെദനിക്കണലാം.   ശതീ.  റനി.വെനി.  രഭാകജഷച്ച്,  അകങ്ങയച്ച്
കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  കകേരളത്തനില്  142  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.
മഹസ്കൂളുകേളഭാണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയതഭായനി
ഏവറടുത്തനിടളതച്ച്.  ..........(ബഹളലാം)......സര്,  കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാന് വപ്രഭാടക്ഷന്
നല്കേണലാം. ..........(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര്  : ഇനനി  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനച്ച്  സലാംസഭാരനിക്കഭാന്  അവെസരമനില.
ശതീ. റനി.വെനി. രഭാകജഷച്ച് കചേഭാദലലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

ശതീ  .    രകമശച്ച്  വചേനനിത്തല:  സര്,  ഇനവത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
സഭഭാനടപടനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിക്കഭാന്  ഞങ്ങളക്കച്ച്  ബുദനിമുടണച്ച്.   അതുവകേഭാണച്ച്
ഇനവത്ത സഭഭാനടപടനികേള ബഹനിഷ്കരനിക്കുന. 
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(യ.ഡനി.എഫച്ച്.  അലാംഗങ്ങള മുദഭാവെഭാകേലലാം  വെനിളനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  സഭഭാനടപടനികേള
ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.)

ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷച്ച്: സര്,  കകേരളത്തനില്  142  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.
മഹസ്കൂളുകേളഭാണച്ച്   എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര് പുതനിയതഭായനി  ഏവറടുത്തനിടളതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച ഫണച്ച് വെകേമഭാറനി
വചേലവെഴനിചനിടകണഭാ;  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിനര്ഹമഭായ  കകേന്ദ്ര  ഫണച്ച്
നഷവപടുന സ്ഥനിതനിയണഭായനിടകണഭാ;  കകേന്ദ്ര ഫണച്ച് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിച്ചുവെരുനതച്ച്?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്: സര്,  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. മഹസ്കൂളുകേളഭായനി
ഉയര്ത്തനിയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  ഫണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലങ്ങളുണഭായനിടണച്ച്.   ഇകപഭാഴുലാം ആ തുകേ
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വചേലവെഴനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.   പവക്ഷ  അവതലഭാലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
വചേലവെഭാക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  142  സ്കൂളുകേവളയലാം
വകേ.ഇ.ആര്. അനുസരനിചച്ച് തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തഭാവനവെനിധലാം 07-10-2016-വല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെച്ച് നമ്പര് 173/2016 പ്രകേഭാരലാം ഏവറടുക്കുകേയലാം ഇനച്ച് ആ സ്കൂളുകേള
ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  അസനിസഡച്ച്  സര്ക്കഭാര് സ്കൂള എനറനിയവപടുകേയലാം  വചേയ്യുന.
ഇനച്ച്  അവെ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വകേ.ഇ.ആര്.  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള
സ്കൂളുകേളഭായതനിനഭാല്  മറച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പണലാം വചേലവെഭാക്കുനതുകപഭാവല പൂര്ണ്ണമഭായലാം
അവെനിവട  വചേലവെഴനിക്കഭാലാം.   അതനിനഭാവെശലമഭായ   പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിടണച്ച്.
പൂര്ണ്ണമഭായലാം പണലാം വചേലവെഴനിക്കഭാനുള സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളുവട  ഗുണകമന
ലക്ഷലലാംവെച്ചുവകേഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണനിതച്ച്.   ഇനച്ച്  ഒകര
കകേഭാമ്പഇണനില്ത്തവന  കബഭായ്സച്ച്  മഹസ്കൂളുലാം  കഗളസച്ച്  മഹസ്കൂളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  അതനിവന്റെ ആവെശലമുകണഭാ;  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  സ്ത്രതീ-  പുരുഷ
ബനലാം  വെളര്ത്തനിവയടുകക്കണതനിവന്റെ  അനനിവെഭാരലതയനികലയഭാണച്ച്  സമതീപ
കേഭാലത്തുണഭായ  ചേനില  സലാംഭവെങ്ങള  വെനിരല്  ചൂണനതച്ച്.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്
കഗളസച്ച്-കബഭായ്സച്ച്  കവെര്തനിരനിവെച്ച്  അവെസഭാനനിപനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്
മനിക്സഡച്ച് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്  മുന്കേവയ്യടുക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:  സര്,  ഇകപഭാള   മനിക്സഡച്ച്  സ്കൂളുകേളഭാണച്ച്
ധഭാരഭാളമഭായനിടളളതച്ച്.   അതലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുമുണച്ച്.    ചേനില സഭാഹചേരലങ്ങളവകേഭാണച്ച്
അത്തരലാം  സ്കൂളുകേള  പണച്ച്  തുടങ്ങനിയതഭാണച്ച്.   പനി.ടനി.എ.-യലാം  അവെനിടവത്ത
അദലഭാപകേരുലാം  കചേര്നച്ച്   സമവെഭായത്തനിവലത്തുകേയഭാവണങനില്   അക്കഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 
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ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:   സര്,  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വെനതനിനുകശഷലാം  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞതുകപഭാവല   വെളവര  ദതീര്ഘ

വെതീക്ഷണകത്തഭാവട  ഒകടവറ  മഭാറങ്ങള  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലണഭാക്കഭാനുള

നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിച്ചുവെരുനതച്ച്.  സ്കൂളുകേവള  മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനുള

നടപടനികേവളഭാവക്ക  ആരലാംഭനിച്ചു.   കനരകത്ത  മറുപടനി  പറഞ്ഞതനുസരനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര

ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  ഫണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാവത

വെനതച്ച്  ഇക്കഭാലത്തച്ച്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  തക്കവെണ്ണമുള  ഇടവപടലലാം

നടത്തനിയനിടണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്  കചേഭാദനിക്കഭാനുളതച്ച്,   സലാംസ്ഥഭാന  ഫണലാം   വെനിവെനിധ

ഏജന്സനികേളുവട ഫണലാം എലാം.എല്.എ. ഫണലാം വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  മനികേവെനിവന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന  സ്കൂളുകേളുവട  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുനതനിനച്ച്

ഹഭാബനിറഭാറച്ച് കപഭാലള ഏജന്സനികേവള സഹഭായനിക്കഭാനുലാം  തടസങ്ങള നതീക്കഭാനുമുളള

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച് നല്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  :  സര്,   ഇകപഭാള  അതനിവനഭാരു തടസവമനില.

സര്ക്കഭാര്  കനരകത്തതവന  18  സ്ഥഭാപനങ്ങവള  എലാംപഭാനല്  വചേയനിടണച്ച്.

അതനിവലഭാനഭാണച്ച്  ഹഭാബനിറഭാറച്ച്.  കനരനിടച്ച്  ഹഭാബനിറഭാറനിനച്ച്  മനികേവെനിവന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  യഭാവതഭാരു

തടസവമനില.   ഏവതങനിലലാം സ്കൂളുകേളനില് എവന്തങനിലലാം തടസമുവണങനില്  പ്രകതലകേലാം

പരനികശഭാധനിചച്ച് തടസലാം നതീക്കുനതഭാണച്ച്.   

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്  : സര്,  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസവത്ത നഭാലാം ഡനിവവഫന്

വചേയനിരനിക്കുനതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പസച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  എനഭാണച്ച്.   ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.

ഫണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുനതഭാവണനച്ച്   കനരകത്ത

ഇവെനിവട  പറഞ്ഞു.  എവന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  154  സ്കൂളുകേളുളളതനില്  135

എണ്ണവലാം  എയ്ഡഡച്ച്  വസകറനിലളതഭാണച്ച്.  അതുവകേഭാണതവന  പ്രസ്തുത  ഫണച്ച്

എവന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലളവപവടയളള എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന കുടനികേളക്കച്ച്

പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനനില.  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  പദതനിയനില്

വസല്ഫച്ച് ഡനിഫന്സച്ച്   ഫണണച്ച്.  വപണകുടനികേളക്കച്ച് വസല്ഫച്ച് ഡനിഫന്സനിനഭായനി

തലകശ്ശേരനിയനിവല കേതനിരൂര് സ്കൂളനില്  'കബവെച്ച്'  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.

യഥഭാര്തത്തനില്  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  കനവര  വെലഭാപകേമഭായനി  അക്രമലാം

നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന  പശഭാത്തലത്തനില്  ഇതച്ച്  മറച്ച്  സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുകടനി
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വെലഭാപനിപനികക്കണതഭാണച്ച്.  ദഇര്ഭഭാഗലവെശഭാല്   ഫണച്ച്  മറച്ച്  രതീതനിയനില്

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുനനില.  ഈ  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ

രതീതനിയനില്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുകമല്   എവന്തങനിലലാം  ഇടവപടല്  സലാംസ്ഥഭാന

സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ? കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേവളപറനി

കൃതലമഭായനി  മനസനിലഭാക്കഭാത്തതഭാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്  കേഭാരണലാം.  അതുകപഭാവല   ലഭാബച്ച്,

വവലബറനി,  എകേക്യുപ്വമന്റെച്ച്സച്ച്,  കസഭാര്ട്സച്ച്  ഗുഡ്സച്ച്  എനനിവെ  വെഭാങ്ങുനതനിനഭാണച്ച്

ഇതനിവന്റെ  ഗഭാന്റെച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്കടനി

വെലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  ഇടവപടലണഭാകേണവമനഭാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്

അഭലര്തനിക്കഭാനുളതച്ച്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  എടച്ച്  സ്കൂളുകേള  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ.

പകക്ഷ ഇകപഭാഴുലാം അവെയവട വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

ഇക്കഭാരലത്തനില് എവന്തങനിലലാം തരത്തനിലള ഇടവപടല് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:   സര്,  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  വെഴനി  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില് മഭാത്രമഭാണച്ച് ഇതുവെവര പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുനതച്ച്. ഈ വെര്ഷലാം
എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  അനുവെദനിക്കണവമനച്ച്  അഭലര്തനിചനിരുന.  പകക്ഷ
ഇകപഭാഴുലാം  അതച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിചനിടനില.  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
അതനിനഭാവെശലമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം വചേലത്തുനതഭാണച്ച്.  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. സ്കൂളുകേളനില്
വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  പല തടസങ്ങളുണഭായനിരുനവവെനച്ച്  ഞഭാന് കനരകത്ത
സൂചേനിപനിച്ചു.  ആ  തടസങ്ങവളലഭാലാം  നതീക്കനി  142  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  ആവെശലമഭായ
വകേടനിടങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  എലഭാ  സഭാഹചേരലവമുണച്ച്.  ബഹുമഭാനവപട
എലാം.എല്.എ. പറഞ്ഞ സ്കൂളുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭാവെശലമഭായ പണലാം നല്കേഭാലാം. 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:   സര്,  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്
വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ലഭനിചനിരുന കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ഇനച്ച് ലഭലമല.  ഇവെനിവട
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായമുളവപവട  നല്കേനിയതനിലൂവട  NSQF
(National  Skill  Qualification Framework),  വവനപുണലമഭാണച്ച്   പ്രധഭാനമഭായലാം
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതച്ച്.  ഇത്തരവമഭാരു സഭാഹചേരലത്തനില് വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.-വയ ഹയര്
വസക്കണറനിയനില്  ലയനിപനിക്കുനതനിവന  സലാംബനനിചച്ച്   ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;
ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച് വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.-യച്ച് ഇകപഭാള 7 റതീജനിയണല് ഓഫതീസുകേളുണച്ച്.
50000  കുടനികേള മഭാത്രകമയള.  അകതസമയലാം ഹയര് വസക്കണറനിയനില്  300000
കുടനികേളുണച്ച്.  പകക്ഷ  മൂനച്ച്  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  മഭാത്രകമയള.   ഇവതഭാരു
വെലനിയ  അന്തരമഭാണച്ച്.  ഹയര്  വസക്കണറനിയമഭായനി  ഒരുമനിചച്ച്  വകേഭാണ
കപഭാകേഭാവനകതയള. സലാംസ്ഥഭാന ഫണഭാണച്ച് മുഴുവെനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കഭാര് കനഭാലാംസച്ച് ഇത്തരത്തനില് നനിലനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില് ഇവെ തമ്മേനില്
ലയനിപനിചച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനിയഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:   സര്,  ഇതച്ച്  നയപരമഭാവയഭാരു  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.
ഇതുവെവര  അത്തരത്തനില്  ആകലഭാചേനിചനിടനില.  ഇവെ  രണലാം  രണച്ച്  സതീമഭായനിത്തവന
കപഭാകേണവമനള   ഗഇരവെമഭായ  അഭനിപ്രഭായവലാം  നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.  NSQF
രതീതനിയനുസരനിചച്ച്   വവനപുണലലാം   9  മുതല്  12  വെവരയള  കഭാസ്സുകേളനികലയച്ച്
വെലഭാപനിപനിക്കുകേ എനളതഭാണച്ച്.  അതുലാം മഭാന്കഡററനിയഭാക്കനിയനിടനില.  ഇതച്ച് വെളവര
വെലഭാപകേമഭായനി  ചേര്ച  വചേകയ്യണ  ഒരു  വെനിഷയമഭാണച്ച്.   വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സനില്
വെനികേസനിപനിക്കുനകതഭാവടഭാപലാംതവന  അവെരുവട  സമഗമഭായനിടള  അറനിവെച്ച്
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  ഒരു  പരനിപഭാടനിവയന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  നമ്മേള
വെനിദലഭാഭലഭാസവത്ത  കേഭാകണണതച്ച്.   സനിലനിനച്ച്  മഭാത്രലാം  ഊനല്  നല്കേനിവക്കഭാണച്ച്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുകേയഭാവണങനില് സര്വകേലഭാശഭാല എനളതച്ച് ഒരു കപഭാളനിവടകനിക്കനിവന്റെ
സങല്പത്തനികലയച്ച് വെകനക്കഭാലാം.  അതുവകേഭാണച്ച് സനില് വഡവെലപ്വമനലാം സമഗമഭായ
വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം  എനളതച്ച്  കചേര്ത്തുവകേഭാണച്ച് മഭാത്രകമ  അതനിവനക്കുറനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കഭാന് കേഴനിയകേയള. അത്തരത്തനിലള  വെനിപുലമഭായ വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കനില്
നനിനള ആകലഭാചേനയഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നടത്തുനതച്ച്.  നയപരമഭാവയഭാരു
തതീരുമഭാനത്തനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള പറയഭാന് സഭാധനിക. 

ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള: സര്,  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം
സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിച്ചുവവെങനിലലാം  അദലഭാപകേരുവട  നനിയമനലാം   അടക്കമുളള നനിരവെധനി
പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞുവവെനതനില്  അങ്ങവയ  പ്രകതലകേമഭായനി
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  മലയഭാളവലാം  തമനിഴുമുള  സ്ഥലങ്ങളനില്  മലയഭാളലാം
അദലഭാപകേവര  മഭാത്രമഭാണച്ച്   നനിയമനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിരുനതച്ച്.  ഇകപഭാള
തഭാല്കേഭാലനികേമഭായനി   ദനിവെസ  കവെതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തമനിഴച്ച്  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്   ഉത്തരവെനിറക്കനിയനിടണച്ച്.  എനഭാല്  സ്ഥനിരമഭായനി
അവെനിവട  തമനിഴച്ച്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:  സര്,  142 സ്കൂളുകേള  7-10-2016-വല  173/2016
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം   ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  സഹഭായകത്തഭാവടയള പൂര്ണ്ണ സര്ക്കഭാര്
സ്കൂള/RMSA  assisted  Government  Schools  എന  രതീതനിയനില്
മഭാറനിവയടുത്തനിടണച്ച്.  മുമ്പച്ച് ആ സ്കൂളനില് വകേ.ഇ.ആര്.  അനുസരനിചച്ച്  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിക്കഭാന്   സഭാധനിക്കനിലഭായനിരുന.  എനഭാല്  ഇനതച്ച്  സഭാധനിക്കുവമനതു
വകേഭാണതവന വകേ.ഇ.ആര്.  അനുസരനിചച്ച് ഏതച്ച് തരത്തനിലള തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം
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നടത്തുനതനിനുലാം  അവെസരങ്ങളുണച്ച്.  തല്ക്കഭാലലാം  തഭാത്ക്കഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
എന  നനിലയനിലഭായനിരനിക്കഭാലാം  ഇകപഭാള  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിചനിടളളതച്ച്.
തതീര്ചയഭായലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  വെഴനി  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള  എലഭാ
സഭാദലതകേളുമുണച്ച്.  ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേള ഇനച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിലവെഭാരത്തനിലളളതഭാണച്ച്.
അതുവകേഭാണതവന  മറച്ച്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമനിക്കുനതുകപഭാവല
നനിയമപരമഭായനി അദലഭാപകേവര നനിയമനിക്കുവെഭാനുള സഭാദലതയണച്ച്. 

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസച്ച്:  സര്,  വെനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവെഭാരത്തനില് പനിനഭാക്കലാം

നനില്ക്കുന  സ്കൂളുകേവള  പ്രകതലകേലാം  കേവണത്തനി  ശഭാലഭാസനിദനി  കപ്രഭാജകച്ച്

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഏവതങനിലലാം  സതീമുകേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;

അക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; ഇകപഭാള യ.പനി. സ്കൂളുകേള

മുഴുവെന്  വവഹസ്കൂളഭായനി  മഭാറനിയകതഭാവടഭാപലാം   ഡനി.ഡനി.ഒ.  കകേഭാഡച്ച്  യ.പനി.  സ്കൂള

വഹഡഭാസറുവട കപരനിലഭായതുവകേഭാണച്ച്  എ.ഇ.ഒ. കേഇണര്വവസന് വചേയഭാല് മഭാത്രകമ

അദലഭാപകേര്ക്കച്ച് ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുകേയളളൂ എന സ്ഥനിതനിയണച്ച്.  അവതഭാഴനിവെഭാക്കഭാന്

ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്: സര്,  നനിലവെനില് സഭാര്ക്കുമഭായനി ബനവപട  ചേനില

സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളമൂലമഭാണച്ച്  ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അവെസ്ഥയളളതച്ച്.    അവെ

അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനിലള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു

വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

കേഭാലത്തച്ച്  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിപനിക്കഭാന്

അദലഭാപകേരനിലഭാവത  വെലനിയ  ബുദനിമുടനിലഭായനിരുന.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുമനനി  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ശഭാഘനതീയമഭാണച്ച്,  എനഭാല് സഭാഫച്ച്  ഫനികക്സഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   ചേനില തസ്തനികേകേള

സൃഷനികക്കണതുണച്ച്.  അക്കഭാരലത്തനില്  അങ്ങച്ച്  ഇടവപടണലാം.  അതുകപഭാവലതവന

ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  വെനിദലഭാലയങ്ങള  വവഹസ്കൂളുകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള  ചേനില

സ്ഥലങ്ങളനില് ഒനഭാലാം കഭാസച്ച് മുതല് നഭാലഭാലാം കഭാസച്ച് വെവരയള എല്.പനി.സ്കൂളുകേളുലാം

8,9,10  കഭാസ്സുകേള  മഭാത്രമുളള  സ്കൂളുകേളുമഭാണുളതച്ച്.  ആ  പ്രശ്നവലാം  കടനി

പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്  ഇടവപടുകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:   സര്,  ആദലലാം കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  ഞഭാന്

രണതവെണ ഉത്തരലാം പറഞ്ഞതഭാണച്ച്. വകേ.ഇ.ആര്. അനുസരനിചച്ച് തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം

നടത്തഭാവന  സഭാഹചേരലലാം  ഇനച്ച്  142  സ്കൂളുകേളനിലമുണച്ച്.   അതുവകേഭാണച്ച്  എലഭാ
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സ്കൂളുകേളനിലലാം  ആവെശലമഭായ  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാനുള  സഭാദലതയണച്ച്.

എവെനിവടവയങനിലലാം  അത്തരത്തനില്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കഭാവതയവണങനില്  ദനിവെസകവെതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അദലഭാപകേവര

നനിയമനിക്കഭാലാം.  തുടര്നച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. വെഴനിയള നനിയമനത്തനിവന്റെ സഭാദലത നമുക്കച്ച്

ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  അതുവകേഭാണച്ച്  142  ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  സ്കൂളുകേളനില്

നനിയമനലാം ഒരു പ്രശ്നകമയല.  യ.പനി. വെനിഭഭാഗത്തനില് രണച്ച് കഭാസ്സുകേള കപഭാലമനിലഭാത്ത

പ്രശ്നങ്ങള  ചേനില സ്കൂളുകേളനിലണച്ച്.  ആ പ്രശ്നലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള

നനിലപഭാടുകേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്:  സര്,  പുതനിയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെനികേസന  യജ്ഞത്തനിനച്ച്

തുടക്കലാം കുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   സര്ക്കഭാര് വെനിദലഭാലയങ്ങവള വമചവപടുത്തുനതനിനച്ച്

പ്രഭാധഭാനലലാം  വകേഭാടുത്തച്ച്  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സഹഭായകത്തഭാടുകടനി

പ്രതീ-വവപ്രമറനി  വസലാംഗ്തന്  വചേയവെരനികേയഭാണച്ച്.  യ.പനി.  വെനിഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്

8-ാം  കഭാസച്ച്  കദശതീയഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കവപടനിടളതച്ച്.  ഒരു

സന്ദര്ഭത്തനില്  8-ാം  കഭാസച്ച്  കടനി  യ.പനി.  വെനിഭഭാഗമഭായനി  മഭാറഭാന്

ആകലഭാചേനിചനിരുനതഭായനി അറനിയന.   അങ്ങവനയഭാവണങനില് 1 മുതല് 8 വെവരയലാം 9

മുതല്  12  വെവരയമുളള കഭാസ്സുകേള   സഭാന്കഡര്വവഡസച്ച്  വചേയ്യഭാന് കേഴനിയകമഭാ;

ഇകപഭാള  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളനില്    7-ാം  കഭാസ്സുമുതലള  കുടനികേള

പഠനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  7-ാം കഭാസനില് പഠനിക്കുന കുടനിയലാം  12-ാം കഭാസനില് പഠനിക്കുന

കുടനിയലാം ഒകര സ്കൂളനില് വെരുകമ്പഭാള സ്കൂളുകേളുവട നടത്തനിപനില്  മഭാകനജ് വമന്റെനിനച്ച് ഏവറ

പ്രയഭാസമുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതുവകേഭാണച്ച്  8-ാം  കഭാസച്ച്  വെവര  യ.പനി.  എന

നനിലയനിലലാം  9,  10,  11,  12  എനതച്ച്  പ്രകതലകേമഭായലാം  നനിശയനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ;

അതുകപഭാവല  പഴയകേഭാലവത്ത സ്കൂളുകേളനില് ഹയര് വസക്കണറനി നനിലവെഭാരത്തനില്

വമചവപട  സഇകേരലങ്ങളുണഭാക്കുകമ്പഭാള  സമതീപത്തുള  സ്കൂളുകേളുവട   എണ്ണലാം

നനിയനനിചച്ച്,  യ.പനി./എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനില് പ്രതീ-വവപ്രമറനികടനി   കചേര്ക്കുനതനിനുള

ഭഭാവെനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:   സര്,  ഇവതലഭാലാം  വെളവര  ആകലഭാചേനിചച്ച്

ചേര്ചവചേയച്ച് സമവെഭായത്തനിലൂവട  തതീരുമഭാനനികക്കണ കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്.   നനിലവെനിലള

സലാംവെനിധഭാനലാം  തുടര്നവകേഭാണച്ച് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണലാം വെനിജയനിപനിചച്ച്  ഒരു

സമവെഭായത്തനില് വപഭാതു അഭനിപ്രഭായലാം രൂപവപടുത്തനിയകശഷലാം ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള

പനിനതീടച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദലലാം നമ്പര് *242

വനല്വെയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം

2 (*242)    ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി:

   ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:

   ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :

 ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി:  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനകശഷലാം വനല്വെയല് തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതകേഭാരല  വെലകനികേള  പഭാടങ്ങളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  മണ്ണനിടച്ച്
നനികേത്തുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  നനിരവെധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടളതഭായനി
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി) എങനില് പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച  പരഭാതനികേളനികനല്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കഭാത്ത
വെര്വക്കതനിവര കേര്ശന ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(ഇ)  അനുമതനി  കടഭാവത  മണ്ണനിടച്ച്  നനികേത്തനിയതുലാം  എനഭാല്  പരഭാതനിയവട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേവളഭാനലാം  നടത്തഭാതനിരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന  വനല്വെയലകേളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാന്
എവന്തങനിലലാം  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): സര്,

(എ) ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  2008-വല  കകേരള
വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവെനില്  വെരുനതനിനുമുമ്പുള
അനധനികൃത  പരനിവെര്ത്തനങ്ങള  ക്രമവപടുത്തുനതനിനുള  3  എ  കഭദഗതനി
പനിന്വെലനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയനിടളതഭാണച്ച്.  കകേരള
വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില്  നനിലലാം/തണ്ണതീര്ത്തടലാം  എന  വെനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളവപടഭാത്തതുലാം  ടനി
നനിയമത്തനിവല നനിലലാം,  തണ്ണതീര്ത്തടലാം എനനിവെയവട നനിര്വചേനങ്ങളനില്വപടഭാത്തതുലാം
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എനഭാല്  റവെനന്യൂ  കരഖകേളനില്   നനിലലാം  അഥവെഭാ  തത്തുലല പദങ്ങളനില്
കരഖവപടുത്തനിയനിടളതുമഭായ ഭൂമനിയനില് ഭൂവടമയവട സതന്തലാം വെതീടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
അനുമതനിക്കഭായനി  ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില്  വകേ.എല്.യ.  ഉത്തരവെച്ച്  കഭാസച്ച് (6)
പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്/ആര്.ഡനി.ഒ.   വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം
പഞഭായത്തനില്  10  വസനലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില്  5  വസനലാം  ഭൂമനി
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  ബനവപട  വെനികലജഭാഫതീസര്,  കൃഷനി  ആഫതീസര്
എനനിവെരുവട  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  അനുമതനി
നല്കേഭാവനതഭാവണനച്ച്  22-12-2016-വല  46848/പനി1/2016/റവെനന്യൂ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം    തുടര്നച്ച്  നല്കേനിയ  സഷതീകേരണപ്രകേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
വെലകമഭാക്കനിയനിടണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്. 

(സനി) അനധനികൃത പരനിവെര്ത്തനലാം ശദയനില്വപടുന കകേസ്സുകേളനില് വസക്ഷന്
12  പ്രകേഭാരലാം  അധനികേഭാരവപടുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കസഭാപച്ച്  വമകമ്മേഭാ  നല്കുകേയലാം
അനധനികൃത  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വെഭാഹനങ്ങളുലാം
പനിടനിവചടുക്കുകേയലാം  വചേയ്യുനണച്ച്.  കടഭാവത  നനിയമത്തനിവല  വെലവെസ്ഥകേള  ലലാംഘനിചച്ച്
രൂപഭാന്തരവപടുത്തനിയ  സ്ഥലങ്ങള  പൂര്വ  സ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര് വസക്ഷന് 13 പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണച്ച്.

(ഡനി)  പരഭാതനികേളവക്കതനിവര  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാത്ത  കകേസ്സുകേള
ശദയനില്വപടനിടനില.

(ഇ)  അനുമതനി  വെഭാങ്ങഭാവത  അനധനികൃതമഭായനി  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനികേള  പൂര്വ
സ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കച്ച്  നടപടനി  വവകേവക്കഭാള്ളുവെഭാനുലാം
അതനികലയച്ച്  വചേലവെഴനികക്കണനി  വെന  തുകേ  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയവട  അനുഭവെക്കഭാരനനില്
നനികനഭാ  അധനിവെഭാസനിയനില്  നനികനഭാ  അയഭാളക്കച്ച്  പറയവെഭാനുളതച്ച്  പറയവെഭാന്
നലഭായമഭായ അവെസരലാം നല്കേനിയകശഷലാം ഈടഭാക്കുവെഭാനുലാം വനല്വെയല് തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം വസക്ഷന് 13 ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് അധനികേഭാരലാം നല്കുനണച്ച്. 

ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി  : സര്,  വനല്വെയലനിനച്ച്  സമതീപമുള  കേരഭൂമനിക്കച്ച്
സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച  വെനിലയവട  25  ശതമഭാനലാം  തുകേ  നല്കേനിയഭാല്  വനല്വെയല്
നനികേത്തല് ക്രമവപടുത്തുന യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കഭദഗതനി ഭൂമഭാഫനിയകേവള
സഹഭായനിക്കുന  തരത്തനിലളതഭായനിരുന.  എനഭാല്  സഭാധഭാരണക്കഭാവര
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  10  വസനവെവര  നനികേത്തുനതനിനഭാണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കഭാര്  2008-വല നനിയമലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിചതച്ച്.   ഈ നനിയമത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
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കനരകത്ത സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല ബനി.ടനി.ആര്.-ല് നനിലലാം,  വനല്വെയല്,  വവെറച്ച് ലഭാന്റെച്ച്
എനച്ച്  കരഖവപടുത്തനിയതുലാം  12-8-2008-നുമുമ്പച്ച്  നനികേത്തവപടതുമഭായ  ഭൂമനിയനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനിക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  വസക്രടറനി,  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസര്,  കൃഷനി
ഓഫതീസര് എനനിവെരടങ്ങനിയ ടതീമനിവന്റെ ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിക്കുനതനില് ജനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  അലലാംഭഭാവെവലാം  കേഭാലതഭാമസവലാം  വെരുത്തുനവവെന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  അടനിയന്തരമഭായനി  ഇവെര്ക്കച്ച്  എന്.ഒ.സനി.
നല്കേഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  : സര്,  3  (എ)  പനിന്വെലനിചതനിനുകശഷമുള
നടപടനിക്രമത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  22-12-2016-നുതവന ജനിലയനിവല ഉത്തരവെഭാദവപട
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടളതഭാണച്ച്.  അതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ചേനില  സ്ഥലങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനവവെന  വെനിവെരലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
വചേയ്യവപടനിടവണങനിലലാം  പല  സ്ഥലങ്ങളനിലലാം  അതനുസരനിചച്ച്  വെതീടുകേള
വെയ്ക്കുനതനിനുള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള
അലലാംഭഭാവെകമഭാ  കേഭാലതഭാമസകമഭാ  വെരുനവണങനില്  ആ  വെനിഷയലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി  : സര്,  വനല്വെയലകേളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം
നനികേത്തുനതച്ച്  ഭക്ഷലസുരക്ഷയ്ക്കുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
ഭതീഷണനിയഭായതുവകേഭാണഭാണച്ച്  അവെ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി   വനല്വെയല്
സലാംരക്ഷണ  സമരലാം  നടനതച്ച്.   ആ  സമരവത്ത  വവെടനിനനിരത്തല്  സമരവമനച്ച്
ആകക്ഷപനിചവെര് ഇനച്ച് കേനിടഭാക്കനനിയഭായ കുടനിവവെളത്തനില് വെര്ഗ്ഗതീയതയവട വെനിഷലാം
കേലര്ത്തനി  രസനിക്കുന  കേഭാഴ്ചയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  കേഭാണുനതച്ച്.   2008-വല  നനിയമലാം
യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  കഭദഗതനി  വചേയകപഭാള  വനല്പഭാടങ്ങള
നനികേത്തുനതനിനഭായനി  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേള  വെഴനി  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചതച്ച്  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  ഭൂമഭാഫനിയകേവള
സഹഭായനിക്കഭാനഭാകുന   വെനിധത്തനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കണവമനച്ച്
അനച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിച  ഈ  അകപക്ഷകേളനില്  എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവവെനച്ച്  വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  : സര്,  93,000-ത്തനില്പരലാം  അകപക്ഷകേള  അനച്ച്
ലഭനിചതനില്    ചുരുങ്ങനിയ  അകപക്ഷകേളനിലഭാണച്ച്  അതുസലാംബനനിച  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടളതച്ച്.    മറച്ച്  അകപക്ഷകേവളഭാവക്ക  വപന്ഡനിലാംഗഭാണച്ച്.
അതനില്  യഭാവതഭാരു  കേഭാരണവെശഭാലലാം  തുടര്നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുനതവലനച്ച്
ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരുന.  
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ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  : സര്,  പരഭാതനികേളവക്കതനിവര  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കഭാത്ത കകേസ്സുകേള  ശദയനില്വപടനിടനിവലനച്ച്  ബഹുമഭാനവപട  മനനിയവട
മറുപടനിയനില് പറയകേയണഭായനി.  ഒരു കകേസച്ച് ഞഭാന് ബഹുമഭാനവപട മനനിയവടയലാം
സഭയവടയലാം  ശദയനില്  വകേഭാണവെരനികേയഭാണച്ച്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാടളനി
തണ്ണതീര്ത്തടലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിമഫ  വചേയ  ഇന്തലയനിവല
27  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപടതഭാണച്ച്.   മജവെമവെവെനിദലത്തഭാല്
സമൃദമഭായ ഒരു പ്രകദശമഭാണതച്ച്.   അതനിവന്റെ കപ്രഭാജകച്ച് ഏരനിയ 242 ഏക്കകറഭാളലാം
വെരുലാം.  കേണല് വെനങ്ങളുലാം മത്സലസമ്പത്തുവമഭാവക്ക അതനിലണച്ച്.   അവെനിവട  മണ്ണനിടച്ച്
നനികേത്തനിയതുമഭായനി  ബനവപട  പ്രശ്നത്തനില്  ഞഭാന്  സ്ഥലലാം  സന്ദര്ശനിചച്ച്  ജനിലഭാ
കേളകര്ക്കച്ച്  പരഭാതനി  വകേഭാടുത്തനിരുന.   അതച്ച്  നടനതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേഭാലത്തഭായനിരുന.   ഒരു  നടപടനിയലാം  സതതീകേരനിചനില.   ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷവലാം നടപടനിവയഭാനലാം സതതീകേരനിചനില.  ഇക്കഭാരലലാം
ഇകപഭാഴവത്ത    കേളകറുവട  ശദയനില്വപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില്വപടതവലനഭാണച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനച്ച്  പറഞ്ഞ  കേഭാരണലാം.
തണ്ണതീര്ത്തടത്തനില്വപടതഭാകണഭാവയനച്ച്  കചേഭാദനിചഭാല്,  തണ്ണതീര്ത്തട
ത്തനില്വപടതഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്
ഉളവപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഞഭാന് കനരനിടച്ച്  കരഖഭാമൂലലാം പരഭാതനി വകേഭാടുത്തനിടലാം
കേളകര്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടനില.  കേളകര്  തഭാവഴത്തടനിലള  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര
ചുമതലവപടുത്തനിയനിടലാം  അവെര്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച്  ആവണനഭാണച്ച്
കതഭാനനതച്ച്.   ഈ  പ്രശ്നലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ജനിലഭാ  വെനികേസന  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്
ബഹുമഭാനവപട  മനനി  റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണവന്റെ  സഭാനനിദലത്തനില്   ഞഭാന്
ഉനയനിചകപഭാള   പരനികശഭാധനിക്കഭാവമനച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.   ഞഭാനവെനിവടനനിനച്ച്
വെരുനതുവെവര  ആ  കേഭാരലത്തനില്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനില.   വെളവര  ഗഇരവെമുള
പ്രശ്നമഭാണനിതച്ച്.   ഈ  സഭയനില്  രണതവെണ  ഞഭാന്  ഈ  പ്രശ്നലാം  ഉനയനിച്ചു.
ഇത്തരത്തനില്  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള  നനികേത്തുന  മഭാഫനിയഭാ  സലാംഘവത്ത
സഹഭായനിക്കുനവെര് പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനിവയടുകക്കണ ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കനിടയനിലണച്ച്.
ഇതച്ച്  വെളവര  ഗഇരവെമുള  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.   ഈ  പ്രശ്നവത്ത  നനിസഭാരമഭായനി
കേഭാണരുവതനഭാണച്ച് എനനിക്കച്ച് അഭനിപ്രഭായവപടഭാനുളതച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര്  : ബഹുമഭാനവപട മനനി,  അകദ്ദേഹലാം വെളവര ഗഇരവെമഭായനി മൂനഭാലാം
തവെണയഭാണച്ച് ഇക്കഭാരലലാം ഉനയനിക്കുനതച്ച്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  : സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  ഇവെനിവട  ഉനയനിച
പ്രശ്നലാം  വെളവര  ഗഇരവെമുളതഭാണച്ച്.   ഈ  വെനിഷയലാം   പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.  
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വതഭാഴനിലലാം എമക്സസുലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്  ): സര്,  ഈ
പ്രശ്നലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ജനിലഭാ  വെനികേസന  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട
എലാം.എല്.എ. ഗഇരവെമഭായനി ഉനയനിക്കുകേയണഭായനി.  എലാം.എല്.എ. പറഞ്ഞ പ്രശ്നലാം
പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനികക്കണ  വെനിഷയലാം  തവനയഭാണച്ച്.   ആ  ജനിലഭാ
വെനികേസന  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്  വെച്ചുതവന  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാന്  കേളകകറഭാടച്ച്  ആവെശലവപടനിടണച്ച്.   ഈ
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  : സര്,  ഈ നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിവന്റെ മവറഭാരു വെശമഭാണച്ച്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കണവമങനില് വെനികലജച്ച് ഓഫതീസര്, കൃഷനി ഓഫതീസര്,
പ ഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച് എനനിവെരടങ്ങുന പ്രഭാകദശനികേ കേമ്മേനിറനികേളുവട നനിഷനിയതതലാം
അവെസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  ഫലപ്രദമഭാ യനി  കയഭാഗലാം  കചേരഭാനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
മകേവക്കഭാളഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  : സര്,  2008-വല  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിവന്റെ വെലവെസ്ഥയനുസരനിചച്ച്,  കേരഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഒരഭാള വെയല്
നനികേത്തനി  വെതീടച്ച്  വെയ്ക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ സഹഭായലാം  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാവണങനില്
അതുസലാംബനനിച  തതീരുമഭാനവമടുക്കുനതനിനച്ച്   പ്രഭാകദശനികേ  നനിലവെഭാരത്തനിലള
കേമ്മേനിറനിവയ സലാംബനനിചഭാണച്ച് ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്.  അത്തരലാം
കേമ്മേനിറനികേളുവട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച്  അതനിലഭാവെശലമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  ആര്.ഡനി.ഒ.-
യ്കക്കഭാ  കേളകര്കക്കഭാ  സതതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനതഭാണച്ച്.   അതനിനച്ച്  നനിലവെനില്
വെലവെസ്ഥയണച്ച്.   

ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി  : സര്, 2008-വല വനല്വെയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം നനിറകവെറഭാന് സഭാധനിചനിടകണഭാ;  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില്
വെനതനിനുകശഷലാം  നനികേത്തനിയ  നനിലലാം  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ; അതുസലാംബനനിച എവന്തങനിലലാം കേണക്കുകേളുകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  : സര്,   കടുതലഭായനി  വെയലകേള  നനികേത്തുനതനിവന
പ്രതനികരഭാധനിക്കുകേവയനതഭായനിരുന  2008-വല  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.  എനഭാല്   അതനിനുകശഷവലാം  ചേനില
പ്രകദശങ്ങളനില്  നനികേത്തല്  ഉണഭായകപഭാള  അതനിവനതനിവര  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില് വെനതനിനുകശഷലാം നനികേത്തനിയ നനിലലാം
പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല
തനിരൂര് വെനികലജനില് തളക്കടത്തൂര് പഭാലത്തനിനടുത്തച്ച് നനികേത്തനിയ 75 വസന്റെച്ച് നനിലവലാം
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വകേഭാകണഭാടനി  വെഭാഴകര് വെനികലജനില് അയനിത്തല കദശത്തച്ച് നനികേത്തനിയ  30  വസന്റെച്ച്
നനിലവലാം  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്
തഭാലൂക്കനില്  അലവനല്ലൂര്  വെനികലജനില്വപട  40  വസകന്റെഭാളലാം  നനിലത്തനില്  10
വസകന്റെഭാളലാം  നനികേത്തനിയകപഭാള  അതനില്വപട  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി  നനികേത്തുനതച്ച്
തടയകേയലാം  നനികേത്തനിയ  10  വസന്റെച്ച്  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.
തനിരുവെനന്തപുരലാം ജനിലയനില്  8-ഉലാം വകേഭാലലാം ജനിലയനില്  29-ഉലാം കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്
62-ഉലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  2-ഉലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  72-ഉലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  15-ഉലാം  വെയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  13-ഉലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  22-ഉലാം
കകേസ്സുകേള പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   പല സ്ഥലങ്ങളനിലഭായനി  ഉകദ്ദേശലലാം  36
ഏക്കകറഭാളലാം ഭൂമനി പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടണച്ച്.  

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  : സര്, വെര്ഷങ്ങളഭായനി കേരയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം
വതങ്ങുലാം മഭാവലാം ഉളവപവടയള ഫലവൃക്ഷങ്ങളുളതുലാം വെതീടുകേളുലാം മറ്റുമുളതുമഭായ  50-
ഉലാം  100-ഉലാം  വസന്റെച്ച്  സ്ഥലങ്ങള പതനിറഭാണകേളക്കുമുമ്പച്ച്  കേരയഭായനി  മഭാറനിയതഭാണച്ച്.
പവക്ഷ  റവെനന്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലമഭായനി  കേനിടക്കുനതനിനഭാല്  ക്രയവെനിക്രയലാം
നടത്തഭാകനഭാ പുതനിയ ആവെശലത്തനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകനഭാ പറഭാവത ലക്ഷക്കണക്കനി
നഭാളുകേള   ബുദനിമുടകേയഭാണച്ച്.   ആ  പ്രയഭാസലാം  അപ്പുറത്തുമനിപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന
ആളുകേള  പല  പ്രഭാവെശലലാം  പറഞ്ഞനിടണച്ച്.   അവതലഭാലാം  ഈ  സഭയനില്   ചേര്ച
വചേയ്യവപടനിടണച്ച്.  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട  മഹകക്കഭാടതനിയവട
ചേനില  വെനിധനിയമുണഭായനിടണച്ച്.  കനരകത്തയണഭായനിരുന  കേമ്മേനിറനിവയ
അസ്ഥനിരവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കണവമനഭാവെശലവപടച്ച്   ഞഭാനനിവെനിവട
സബ്മനിഷന്  ഉനയനിചനിരുന.   ബഹുമഭാനവപട  മനനിമഭാരുവട  സഭാനനിദലത്തനില്
പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനിമഭാര്  സലാംയകമഭായനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതച്ച്
പരനിഹനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.  ആ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള
ഉത്തരവണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്: സര്, ഇക്കഭാരലത്തനില് ഒരു പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവെശലമഭാണച്ച്.   അലഭാത്തനിടകത്തഭാളലാംകേഭാലലാം  കനരകത്ത  നനികേത്തവപട   ഭൂമനിയനില്
യഭാവതഭാരു  തരത്തനിലള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തഭാന്
അനുവെദനിക്കഭാവനതല.    ഇക്കഭാരലങ്ങവള സലാംബനനിച്ചുള  ഒരു സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വെനിധനി   കേഴനിഞ്ഞ  സഭഭാസകമ്മേളന  സമയത്തുതവന  ചൂണനിക്കഭാണനിചതഭാണച്ച്.
അതുളവപവട ഇകപഭാള  നല്കേനിയനിരനിക്കുന നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ഉടമയച്ച് വെതീടച്ച് വെയ്ക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ 5 വസന്റെച്ച്  ഭൂമനി നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം 10 വസന്റെച്ച്
ഭൂമനി  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമനതഭാണച്ച്  നനിലവെനിവല  വെലവെസ്ഥ.
അലഭാത്ത  വെനിധത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കണവമങനില്  വവഫനല്  'ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  '
വെരനികേയലാം  2008-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനികേത്തവപടതച്ച്  ഏവതഭാവക്ക  ഭൂമനിയഭാവണനച്ച്
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നനിര്ണ്ണയനിക്കവപടുകേയലാം  ഇത്തരലാം  ഭൂമനി  ഏതച്ച്  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമനതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  ആവെശലമഭായ   നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളവപവടയള  കേഭാരലങ്ങള
സതതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേകയ്യണതുണച്ച്. 

ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:   സര്,   കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തഭാനുള  നവലഭാരു
നനിയമമഭാണനിതച്ച്.  ഭൂമനിയവട  കഭാസനിഫനികക്കഷന്  കൃതലമഭായനി  നടക്കഭാത്തതഭാണച്ച്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടച്ച്.  കൃഷനിഭൂമനികയതച്ച്,  കൃഷനിക്കുപയകമഭായ  ഭൂമനികയതച്ച്,
അതനിനനുകയഭാജലമലഭാത്തകതതച്ച്  എനനിങ്ങവന  കവെര്തനിരനികക്കണതുണച്ച്.
അത്തരത്തനില്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  ഭൂമനി  കഭാസനിമഫ  വചേയ്യഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:    സര്,  കഭാസനിഫനികക്കഷന്  നടപടനി  ഇകപഭാള
പൂര്ണ്ണമല.   തതീര്ചയഭായലാം  അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളുളവപവട  പരനികശഭാധനിചച്ച്
തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്:   സര്, 'ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  ' -ല് നനിലവമനലാം   വെനികലജച്ച്
കരഖയനില് മവറഭാരു തരത്തനിലലാം കരഖവപടുത്തനിയനിടള ഭൂമനി  സലാംബനനിച അന്തനിമ
തതീരുമഭാനവമടുക്കുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ കേളകര്ക്കച്ച്  വെകുപച്ച്  '3 എ'  പ്രകേഭാരലാം അധനികേഭാരലാം
നല്കേനിയനിടകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  '3 എ'  -  യവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വറഗുലവവറസച്ച്  വചേയ്യുനതനിനുള  തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്  കനരകത്ത  സര്ക്കഭാര്
വകേഭാണവെനനിരുനതച്ച്.  ആ നടപടനി കേഴനിഞ്ഞ സഭഭാസകമ്മേളനത്തനില് റദ്ദേച്ച് വചേയനിടണച്ച്.
സതഭാഭഭാവെനികേമഭായലാം  വറഗുലവവറസച്ച്  വചേയ്യുനതനിനുള   തതീരുമഭാനലാം   ഇകപഭാള
എടുക്കഭാന് കേഴനിയനില.  എനഭാല് അതനിനച്ച്  പകേരമഭായനി,   ഇത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
ഭൂവടമയച്ച്  അവെരുവട  സതന്തലാം  ആവെശലത്തനിനച്ച്  വെതീടച്ച്  വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി   1967-വല
വകേ.എല്.യ.  ഓര്ഡറനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കനുസരനിചച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു:  സര്,   വെരളചവയയലാം  കുടനിവവെള  ദഇര്ലഭല
വത്തയലാംകുറനിച്ചുച്ച്  ഒരുഭഭാഗത്തച്ച്  ശകമഭായനി  പറയകമ്പഭാള,  മറുഭഭാഗത്തച്ച്  വെലഭാപകേമഭായ
രതീതനിയനില്   വെയല്  നനികേത്തുകേയഭാണച്ച്.     ഏവതങനിലവമഭാരു  വെയല്
നനികേത്തനിയതനിവനതനിരഭായ   നടപടനിയനികലയച്ച്  നതീങ്ങുകമ്പഭാള,  അവെരുവട  കപരനില്
കകേവസടുക്കരുവതനലാം  അവെവര  രക്ഷനിക്കണവമനലാം  ആവെശലവപടച്ച്  എലാം.എല്.എ.-
മഭാവര  ആളുകേള  സമതീപനിക്കുലാം.    അതുവകേഭാണച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥ  തലത്തനില്
തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  വെയലകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിവനതനിവര  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിവലങനില് ഏതച്ച് സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വെനഭാലലാം വെരളചകപഭാലളള
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ബുദനിമുടകേള  അനുഭവെനികക്കണനി  വെരുലാം.   അതുവകേഭാണച്ച്  എവെനിവടവയങനിലലാം  വെയല്
നനികേത്തനിയനിടവണങനില് അവെ പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള ശകമഭായ
രൂപത്തനില് ബഹുമഭാനവപട റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി തുടര്നലാം
സതതീകേരനിക്കണലാം.   രണച്ച്   വെര്ഷലാം  മുമ്പച്ച്  വെടകേര  തഭാലൂക്കനില്  പടഭാപകേല്  വെയല്
നനികേത്തനിയനിരുന.  അനച്ച്  ഇതനിവനതനിരഭായ  നനിയമലാം  വെരനികേയലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
തതീരുമഭാനവമടുക്കുകേയലാം  വചേയനിരുന.    എനനിടലാം  യഭാവതഭാനലാം  സലാംഭവെനിചനില.
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് അവെരുവട മണ്ഡലത്തനില് ഉകദലഭാഗസ്ഥര് വചേയ്യുനതുകപഭാവല
സജതീവെമഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയനില.  ഇക്കഭാരലങ്ങവള സലാംബനനിചച്ച്
ശകമഭായ  നനിലപഭാടനിവലങനില്  ഇതനികനക്കള  വെരളച  കനരനിടുന
വെനിഷമഭാവെസ്ഥയനികലയച്ച്  നമ്മേള  നതീങ്ങുലാം.   ഇതനിനഭാവെശലമഭായ   നടപടനികേള
ബഹുമഭാനവപട  വെകുപ്പുമനനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട   സനി.  വകേ  നഭാണു ഇവെനിവട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്  പ്രധഭാനവപട  ഒരു  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.   വെയല്  നനികേത്തല്
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന്  ജനകേതീയ  ഇടവപടല്  അനനിവെഭാരലമഭാണച്ച്.   നനിലവെനിലള
നനിയമത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാകരഭാ,  സര്ക്കഭാരുകദലഭാഗസ്ഥകരഭാ  മഭാത്രലാം
ഇടവപടതുവകേഭാണച്ച്   ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില;  അതനിനുമപ്പുറകത്തയച്ച്
കേഭാരലങ്ങള  നതീങ്ങുകേയഭാണച്ച്.   തതീര്ചയഭായലാം  വെയല്,  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള   എനനിവെ
നനികേത്തുനതച്ച് തടഞ്ഞച്ച് അവെയവട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള ശമങ്ങളുവട
ഭഭാഗമഭായനി  വെലനിയ കതഭാതനിലള ജനകേതീയ അവെകബഭാധവലാം തനിരനിചറനിവമുണഭാക്കുന
തരത്തനിലള  ഇടവപടല്  ആവെശലമുണച്ച്.  2008-നുകശഷമുള  ഇത്തരലാം
വെനിഷയങ്ങളനിലഭാണച്ച് നമ്മേള നനിര്ബനപൂര്വമഭായ നനിലപഭാടച്ച് സതതീകേരനിചതച്ച്.  2008-
നച്ച്   മുമ്പച്ച്   നനികേത്തവപട ഭൂമനിയവട കേഭാരലത്തനില് വവഫനല് ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  വെരുന
മുറയച്ച്  തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന്  കേഴനിയലാം.  അതനിനുകശഷലാം  ഒരനിഞ്ചു  ഭൂമനികപഭാലലാം
നനികേത്തവപടുനനിവലനച്ച്  ഉറപ്പുവെരുകത്തണതച്ച്  വപഭാതുസമൂഹത്തനിവന്റെ
ബഭാദലതയഭാണച്ച്.  ഇഇ  വെനിഷയത്തനില്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഉകദലഭാഗസ്ഥ തലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ എലഭാ കേഴനിവകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം.

ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:    സര്,  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
വനല്വെയല്,  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള  എനനിവെ  നനികേത്തുനതനിവനതനിരഭായനി  ശകമഭായ
നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഏറവലാം  കടുതല്
വനല്ലുലഭാദനിപനിക്കുന  കുടനഭാടനില്  ഇകപഭാഴുലാം  വെയല്  നനികേത്തല്  വെലഭാപകേമഭായനി
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കുടനഭാടനിവന്റെ  മദലഭഭാഗത്തുകടനി  പ്രധഭാനവപട  നഭാലച്ച്
കറഭാഡുകേളുണച്ച്.   ഇഇ കറഭാഡനിവന്റെ ഇരുഭഭാഗത്തുലാം    പുതനിയ വെതീടുകേളുവട എണ്ണലാം ഓകരഭാ



24 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

മഭാസവലാം വെര്ദനിക്കുനതഭായനി കേഭാണഭാലാം.  ഇഇ നനിയമലാം ദുരുപകയഭാഗലാം വചേയച്ച് 10 വസന്റെച്ച്
ഭൂമനി നനികേത്തനി,  എഴുപതച്ച് ലക്ഷകത്തഭാളലാം രൂപ വെനിലമതനിക്കുന വെതീടുകേളഭാണച്ച് ഇവെര്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  കക്രഭാസ്വചേക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തുകമഭാ;  അങ്ങച്ച്
ഇടവപടച്ച് ഇക്കഭാരലത്തനില് കവെണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര് ഉനയനിചതച്ച്  വെളവര
പ്രസകമഭായ  കചേഭാദലമഭാണച്ച്.  എവെനിവടവയലഭാലാം  കറഭാഡച്ച്  വെനഭാലലാം  അതനിനച്ച്
ഇരുവെശങ്ങളനിലമഭായനി ധഭാരഭാളലാം വെതീടുകേളുലാം കേടകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനണച്ച്.   നനിലവെനിലള
വെലവെസ്ഥയനുസരനിചച്ച്   വകേഭാകമഴലല്  ആവെശലത്തനിനച്ച്   നനിലലാം  നനികേത്തല്
അനുവെദനതീയമല.  കേരഭൂമനി ഇലഭാത്തവെര്ക്കച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച് അകഞഭാ പകത്തഭാ വസന്റെച്ച്
വെയല്  നനികേത്തനി  വെതീടച്ച്  വെയഭാന്  അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  എനഭാല്  ഇങ്ങവന
അനുവെദനിക്കുന  ഭൂമനിയനില്  ദശലക്ഷങ്ങള  വചേലവെഴനിചച്ച്  വെതീടുകേളുലാം  അനുബന
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനവവെന   പരഭാതനി  സര്ക്കഭാര്  വെളവര  ഗഇരവെമുള
വെനിഷയമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  പരനികശഭാധനയഭാവെശലമഭായ  സലാംവെനിധഭാന
ങ്ങളുണഭാക്കുകേയലാം വചേയ്യുലാം.   

കേരടച്ച് കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം

3 (*243) ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്:

    വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന്:

  ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി:

    ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ    വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)    കേരടച്ച്  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  മുകനഭാടവെയ്ക്കുന  പ്രധഭാന
ആശയങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്ര  വെനിഷയങ്ങളനിവല  സനിലബസച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിശയനിക്കുലാംകപഭാവല  തയ്യഭാറഭാക്കണവമന  നനിബനന  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുവട
അവെകേഭാശത്തനികനലള  കേടനകേയറകത്തഭാവടഭാപലാം  പനിന്തനിരനിപന്  ആശയങ്ങള
കേടത്തനിവെനിടഭാനുള  നതീക്കവമഭാവണനനിരനിവക്ക  ഇഇ  നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനികേരണലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിക്കഭാന്
നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഒരു  വെശത്തച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ആകഗഭാള  മൂലധനവത്ത
ക്ഷണനിച്ചുവകേഭാണവെരഭാന്  കവെണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അകതഭാവടഭാപലാം  ഗുരുശനിഷല
ബനത്തനിലൂനനിയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യണവമന
അശഭാസ്ത്രതീയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തളനിക്കളയഭാന് ആവെശലവപടുകമഭാ?
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വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .  സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്):  സര്, 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന  പഭാഠലപദതനിയലാം
പഭാഠപുസ്തകേവമഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സനിലബസച്ച്  പനിന്തുടരുന  സ്കൂളുകേളനില്
നടപഭാക്കുനതച്ച്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മറനിവചഭാരു  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഇതുവെവര സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭനിചതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.  എനഭാല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ചേര്ചയഭായനി പുറത്തുവെനിടനിടള കരഖയനില് ഇത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശമുണച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാന  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  പഭാഠലപദതനിയഭായനിരനിക്കണലാം
സ്കൂളുകേളനില് നടപഭാകക്കണതച്ച്  എനതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടച്ച്.

(സനി)  നവെലനിബറല്  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളക്കനുസൃതമഭായ  നയങ്ങള
ശകനിവപടുത്തഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വെരുന  ഘടത്തനില്  അതനിവനതനിരഭായ
നനിലപഭാടഭാണച്ച്  ഇഇ  സര്ക്കഭാരനിനുളളതച്ച്.   നമ്മുവട  കുടനികേളക്കച്ച്  ഏറവലാം  മനികേച
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കേഭാനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  നടന
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ജനഭാധനിപതലപരമഭായലാം  ആധുനനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
രതീതനിക്കനുസൃതമഭായലാം വെനിദലഭാര്തനി അദലഭാപകേ ബനലാം വെനികേസനിക്കണവമനതഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടച്ച്.

ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :  സര്,  കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം സലാംബനനിച
കേരടച്ച് കരഖ എന കപരനില് പുറത്തുവെനതച്ച് ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായ ഒരു കരഖയവലനള
വെനിവെരലാം  പ്രചേരനിക്കുനണച്ച്.   ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായ  ഒരു കേരടച്ച്  കരഖ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിചനിടകണഭാ;  അതനുസരനിചച്ച്  ഏവതങനിലലാം
തരത്തനിലള  ചേര്ച  നടത്തനിയനിടകണഭാ?  കേരടച്ച്  കരഖവയന  കപരനില്  പുറത്തുവെന
കരഖയച്ച്  മുമ്പച്ച്  വെലഭാപകേമഭായ  ചേര്ച  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് നടനവവെനച്ച് പറയന. കകേരളത്തനില് അവതത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭായനി
നടനനിടണച്ച്?  നടന  ചേര്ചകേവളക്കുറനികചഭാ  അതുമഭായനി  ബനവപട
റനികപഭാര്ടകേവളക്കുറനികചഭാ   സര്ക്കഭാരനിനച്ച്   അറനിവകണഭാ?   ചുരുക്കത്തനില്  കദശതീയ
വെനിദലഭാഭലഭാസനയവമന  കപരനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   പുറത്തുവെനിടനിടള  ഇഇ
കേഭാരലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം   ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായനി
എവന്തങനിലലാം ചേര്ച  നടത്തനിയനിടകണഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്:   ഇഇ  കരഖയനില്   Some  inputs  for  draft
National  policy  എനഭാണച്ച്  പറയനതച്ച്.  ചേര്ചയച്ച്  കവെണനിയള  ഒരു
ആമുഖക്കുറനിവപനഭാണച്ച്  അതനില്   പറയനതച്ച്.   ആ  കുറനിപനിവല  പ്രധഭാനവപട
കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ഞഭാന്  മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞതച്ച്.   ഇതനിവനക്കുറനിചച്ച് കകേരളത്തനില്
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ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ആദലഘട  ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം
വചേയനിടണച്ച്.   ആ ചേര്ചയനില് ബഹുമഭാനവപട കകേന്ദ്ര മനനി പ്രകേഭാശച്ച്  ജഭാകവെദ്ക്കര്
പവങടുത്തു.  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  കേചവെടവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെയലാം
വെര്ഗ്ഗതീയവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെയലാം  പ്രധഭാനവപട ആശയമഭാണച്ച്  ഉളവക്കഭാള്ളുനവതന
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ   ആശങ  വെലകമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ
നനിലപഭാടച്ച്  അതഭാവണനലാം  അതുവകേഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കടുതല്  ജനഭാധനിപതല
വെല്ക്കരനിക്കുന  പ്രക്രനിയയഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്   കടുതല്  ഉഇനല്
നല്കുനവതനലാം  ആ  കയഭാഗത്തനില്വെചച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന
കബഭാദലവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  

ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച്  :  സര്,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം കസറച്ച്  ലനിസനില് ആദലലാം
ഉളവപടുത്തുകേയലാം  പനിനതീടച്ച്  അതച്ച്  കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെയലാം
അടനിസ്ഥഭാനകേഭാരണലാം  ഓകരഭാ  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുലാം  അതനിവന്റെ  പഭാരമ്പരലത്തനിനുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ  വവപതൃകേത്തനിനുലാം  അനുസൃതമഭായനിടള   വെനിദലഭാഭലഭാസ  രതീതനി
കേരുപനിടനിപനിക്കണവമനളതുവകേഭാണഭാണച്ച്.   ഒകര വെഭാര്പനിലള  വെനിദലഭാഭലഭാസരതീതനി
ഇന്തല  മുഴുവെന്  നടപഭാക്കഭാന്  ശമനിക്കുനതച്ച്  നമ്മുവട  സഭാലാംസഭാരനികേ
വവവെദഗലത്തനിവനതനിരഭാണച്ച്.   ഇകപഭാള   ഒകര തരത്തനിലള  വെനിദലഭാഭലഭാസ രതീതനി
ഇന്തലഭാ  രഭാജലത്തച്ച്  മുഴുവെന്  നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   ശമനിക്കുനതച്ച്.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്   പരമഭാവെധനി വചേയ്യഭാവനതച്ച്  ഇതുസലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച് സമര്പനിക്കുകേവയനതഭാണച്ച്. സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
അതച്ച്  സതതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  നനിരഭാകേരനിക്കുകേകയഭാ  വചേയ്യഭാലാം.  ഇത്തരത്തനിലള
കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുനതച്ച്
ശരനിയവലന നനിലപഭാടച്ച് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് :  ബഹുമഭാനവപട  കകേന്ദ്രമനനിയമഭായനിടള
ചേര്ചയനില് വെളവര വെലകമഭായനിത്തവന ഞഭാന്  ഇഇ കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞതഭാണച്ച്.
Some   inputs  for  draft  National  policy  -യനില്ത്തവന    വെനിദലഭാഭലഭാസലാം
കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസനിലഭാണച്ച്.  മുമ്പച്ച്  അതച്ച്  കസറച്ച്  ലനിസനിലഭായനിരുന.  1975-വെവര
വസന്ട്രല്  ലനിസനിലലാം 1976-നച്ച്  കശഷലാം  അതച്ച്  കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസനിലമഭാണച്ച്.
കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  ധഭാരഭാളലാം   വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയങ്ങളുലാം
നഭാഷണല്   കേരനിക്കുലലാം  വഫ്രെയനിലാം  വെര്ക്കുലാം  അതനിനുകശഷലാം  2007-ല്   കകേരള
കേരനിക്കുലലാം  വഫ്രെയനിലാം  വെര്ക്കുലാം  വെനതനിവന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  അതതച്ച്
പ്രകദശത്തനിവന്റെ  തനനിമ  ഉളവക്കഭാണവകേഭാണഭാണച്ച്  ആ  പ്രകദശവത്ത  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സനിലബസുലാം  തുടര്  പ്രവെര്ത്തനവലാം  നനിശയനികക്കണതച്ച്.  അതനിവനഭാരു നഭാഷണല്
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വപര്വസകതീവെച്ച്  കവെണലാം,  ഒരു  വഫഡറല്  സലാംസഭാരവലാം  ഉളവക്കഭാളണലാം.   ആ
രതീതനിയനില്ത്തവന  കവെണവമനതഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.
അതനില്നനിനച്ച്  വെലതനിചേലനിച്ചുവകേഭാണഭാണച്ച്  കഗഭാബവവലകസഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടള
കേചവെടവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ  ചേനില  രൂപങ്ങള  ഇഇ  ഡ്രെെഭാഫച്ച്  കപഭാളനിസനിയനില്
വെനനിടളതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കച്ച് അതതച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ തനനിമ ഉളവക്കഭാണ
വകേഭാണള വെനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  കവെണവമന
അഭനിപ്രഭായലാം തവനയഭാണച്ച് കരഖവപടുത്തനിയനിടളതച്ച്. 

വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യ  .    അരുണന് :  സര്,  കേരടച്ച്  സമതീപനകരഖയനില് സഭാമൂഹനികേ
ശഭാസ്ത്ര വെനിഷയങ്ങവള സലാംബനനിചച്ച് പറയന സ്ഥലത്തച്ച്  ആരലനഭാവര,  They are all
indigenous  എനഭാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.   അതച്ച്   നമ്മുവട  ചേരനിത്രകേഭാരനഭാര്
ഒരനിക്കലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതല.  ആരലനഭാര്  പുറത്തുനനിനലാം  വെനവെരഭാണച്ച്,
എവെനിവടനനിനഭാണച്ച്  വെനനിടളവതന  ഒരു  കൃതലമഭായ  ധഭാരണയനിവലത്തഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനിവലനഭാണച്ച്  ബനിപനിന്  ചേന്ദ്രവയകപഭാലളള  ചേരനിത്രകേഭാരനഭാര്
പറഞ്ഞനിടളതച്ച്.   കവെദകേഭാല  മഭാത്തമഭാറനിക്സച്ച്  -  All  the  problems  in  the
mathematical  field can be easily  solved through sixteen formulae  എന
രൂപത്തനില്  കവെദകേഭാല  മഭാത്തമഭാറനിക്സച്ച്  പഠനിപനിക്കണവമനഭാണച്ച്  പറയനതച്ച്.
ഫനിസനിക്സനികലയച്ച്  വെരുകമ്പഭാള  -  Atomic  charges  are  carved   from  spiritual
forces  എനഭാണച്ച് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇലകകഭാ മഭാവഗ്നെറനികേച്ച് കഫഭാഴനില് നനിനഭാണച്ച്
ഇവതലഭാമുണഭാകുനവതന  ശഭാശതതമഭായ  ശഭാസ്ത്രസതലവത്ത  നനിരഭാകേരനിച്ചുവകേഭാണച്ച്
കുടനികേളുവട  മനസനില്  കജലഭാതനിഷലാം,  വവകേകരഖ,  മഷനികനഭാടലാം  തുടങ്ങനിയ
ശഭാസ്ത്രങ്ങവളഭാവക്ക  പഠനിപനിക്കണവമന  വെളവര  അധനികേഭാരകത്തഭാടുകടനിയ  ശഭാസന
നമ്മേള   നനിരഭാകേരനികക്കണതുവണനച്ച്  സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   അങ്ങവനയള
കേഭാരലങ്ങള നനിരഭാകേരനിക്കഭാനുള എവന്തലഭാലാം പരനിപഭാടനികേള  ഇതുവെവര  വചേയനിടണച്ച്? 

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് : സര്, ഞഭാന് കനരകത്ത ഇവെനിവട സൂചേനിപനിചതനിവന്റെ
ഒരു  വെനിശകേലനമഭാണച്ച്.  കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസനിലള  ഒരു  വെനിഷയത്തനില്  കദശതീയ
തലത്തനില്  എലഭാ  രൂപഭഭാവെങ്ങളുലാം  നനിശയനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
വകേഭാടുക്കുകേവയനതച്ച് വതറഭാണച്ച്.  അതനിവലഭാരു വെഭാചേകേലാം മഭാത്രലാം ഞഭാന് വെഭായനിക്കഭാലാം.
For  Science,  Mathematics  and  English  subjects,  a  common  National
curriculum  will  be  designed   എനഭാണച്ച്  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.   For  other
subjects  such as Social  Sciences  a part  of  curriculam will  be common
across  the  country  and  the  rest  will  be  at  the  discretion  of  States.
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പ്രധഭാനമഭായലാം  കസഭാഷലല്  സയന്സനിനച്ച്  ഒരു  നഭാഷണല്  കേരനിക്കുലലാം
തവനയണഭാകുലാം എനള നനിര്കദ്ദേശവലാം ഡ്രെെഭാഫച്ച്  കപഭാളനിസനിയനില് വെനനിടണച്ച്.  ഇതച്ച്
വതറഭാവണനലാം  അതതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ  എലഭാ  തനനിമകേളുലാം  നനിലനനിര്ത്തനി
വക്കഭാണലാം   അകതസമയലാം  സഭാകങതനികേവെനിദലയവട  വെളര്ചയനുസരനിച്ചുലാം  അതതച്ച്
സ്ഥലത്തച്ച്  കേരനിക്കുലലാം  രൂപവപടുത്തഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  കവെണവമനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  മുനനില്  അവെതരനിപനിചനിടണച്ച്.   എലഭാ
സലാംസ്ഥഭാനവത്തയലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  മനനിമഭാര്  ആ  കയഭാഗത്തനില്
പവങടുത്തനിടണഭായനിരുന.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം മനനിമഭാരുലാം നമ്മുവട  നനിലപഭാടനികനഭാടച്ച്
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.  അത്തരത്തനിലഭാണച്ച്  ചേര്ച  പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്.
സഭാമൂഹനികേമഭായനിടള  ഒരു  വപഭാതു  അഭനിപ്രഭായലാം  ആ  കേഭാരലത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കവപകടണതുണച്ച്.  വപഭാതുവെഭായ  സനിലബസ്സുകേളല   അതതച്ച്
പ്രകദശത്തനിവന്റെ  തനനിമ  ഉളവക്കഭാണവകേഭാണഭാകേണവമന  അഭനിപ്രഭായലാം
രൂപതീകേരനിക്കവപകടണതുണച്ച്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  കജലഭാതനിശഭാസ്ത്രത്തനിനുപകേരലാം കജലഭാതനിഷലാം പഠനിപനിക്കണവമന
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച് :  സര്,  അതച്ച് ചേര്ച വചേകയ്യണതുണച്ച്.   ഓകരഭാ
ഇഷന്യൂവലാം എടുത്തുപറയനനില.  എലഭാവെര്ക്കുലാം ഒകര സനിലബസച്ച് അടനികചല്പനിക്കുന
രതീതനി  വതറഭാവണനലാം  അവതങ്ങവന  കവെണവമനള   വപഭാതുവെഭായ  ചേര്ച
വെനികേസനിപനിവചടുത്തച്ച്  ജനകേതീയ  അഭനിപ്രഭായലാം  രൂപവപടുകത്തണതുവണനള  ഒരു
പ്രധഭാനവപട ആശയലാം ഉളവക്കഭാള്ളുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  സര്,  കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടനി.
എസച്ച്.  ആര്.  സുബഹ്മണലലാം  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച കേരടച്ച്  റനികപഭാര്ടനിവനപറനി  അങ്ങച്ച്
സൂചേനിപനിച്ചു.   ചേര്ചയ്ക്കുകവെണനി  ഒരു  ആമുഖക്കുറനിപച്ച്  നല്കേനിവയനലാം  അതനിവന്റെ
ആദലവത്ത  ചേര്ച  നടനവവെനലാം  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   വെര്ഗ്ഗതീയ  വെഭാണനിജല
അജണയച്ച്  പുറകമ  ആറച്ച്  വെയസ്സുമുതല്  പതനിനഭാലച്ച്  വെയസ്സുവെവരയള  കുടനികേളുവട
സഭാര്വത്രനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസവത്ത  തടയന  തരത്തനിലള  എവന്തങനിലലാം  കേഭാരലങ്ങള
ഇഇ കേരടച്ച് ആമുഖ ക്കുറനിപനില് ഉളവപടനിടകണഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  :  സര്,  അത്തരത്തനിലള  ഒരു  സമതീപനലാം
അതനിലനില.  മറനിചച്ച്  സമഗമഭാവയഭാരു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സങല്പത്തനിനപ്പുറലാം
വവനപുണലത്തനിനച്ച്  പ്രഭാധഭാനലലാം വകേഭാടുത്തുവകേഭാണളള ഒരു സമതീപനമഭാണച്ച്  അവെനിവട
വെനനിടളതച്ച്.  ആ കേഭാരലലാം വെനിശദമഭായനി ചേര്ച വചേകയ്യണതഭാണച്ച്.  കനരകത്ത പറഞ്ഞ
പ്രശ്നലാം നനിലവെനില് വെനനിടനില. 
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ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  സര് ,  വെരഭാന് കപഭാകുന കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ
നയത്തനില്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം   സലാംഘടനഭാ  സതഭാതനലലാം
അനുവെദനിക്കുനനില.  അതുവകേഭാണച്ച്  ജനഭാധനിപതലകവെദനികേള  രൂപവപടനിവലനതച്ച്
തതീര്ചയഭാണച്ച്.  കേലഭാമ്പസ്സുകേളനിവല  അരഭാഷതീയവെഭാദലാം  പുതനിയ  തലമുറകേളനിവല
അരഭാജകേതത  പ്രവെണതയച്ച്  കേഭാരണമഭാകുനവവെനച്ച്  ചേര്ച  വചേയ്യുന  ഇഇ  കേഭാലത്തച്ച്
അതനിവന  മറനികേടക്കഭാന്,  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയത്തനിവല  ജനഭാധനിപതല
വെനിരുദമഭായ  ഇത്തരലാം  കേഭാഴ്ചപഭാടനിവന  മറനികേടക്കഭാന്  ബദലകേള  കടനികചര്ക്കഭാന്
കേഴനിയകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  : സര്, സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് അതനിനുലാം  മറുപടനി
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സലാംഘടനിക്കഭാനുള  അവെകേഭാശവലാം
ജനഭാധനിപതലപരമഭായ പല അവെകേഭാശങ്ങളുലാം നനികഷധനിക്കവപടുകേ എന പ്രശ്നലാം ഇഇ
ഡ്രെെഭാഫച്ച്  ഇന്പുടനില് ചേര്ചയച്ച് വെനികധയമഭാകക്കണതഭാണച്ച്.  കകേരളവത്ത സലാംബനനിചച്ച്
വെനിദലഭാലയങ്ങവള ജനഭാധനിപതലവെല്ക്കരനിക്കുകേ എനളതഭാണച്ച് ലക്ഷലവമനതനിനഭാല്
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  ജനഭാധനിപതല  അവെകേഭാശങ്ങള  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലമുണഭാകേണലാം.
നമ്മുകടതച്ച്   ജനഭാധനിപതല  സമൂഹമഭാണച്ച്.   വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം  കേടനവെരുന
ഓകരഭാ  പഇരനുലാം   സമൂഹത്തനിവല  ജനഭാധനിപതല  ചേനിന്തയച്ച്  പരസരപൂരകേമഭായനി
ചേനിന്തനിക്കണലാം.  ജനഭാധനിപതല  പഇരവന  വെളര്ത്തനിവയടുക്കുകേവയനളതഭാണച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ലക്ഷലലാം.  ഓകരഭാ  വെനിദലഭാലയത്തനിലലാം  അതനിനനുസരനിച്ചുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുണഭാകേണലാം.   അതനിനച്ച്  വെനിരുദമഭായനി  സലാംഘടനഭാ  സതഭാതനലലാം
നനികഷധനിക്കുന ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇഇ കേരടച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ നയത്തനിലവണനള
കേഭാരലവലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വവടസണ മഭാസര് :  സര്, കേരടച്ച് കദശതീയ വെനിദലഭലഭാസനയത്തനില്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങവള  ആശമങ്ങളുമഭായലാം  മറനിതര  മതസ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായലാം
കടനിയനിണക്കുനതച്ച് രഭാജലത്തനിവന്റെ മകതതരതതത്തനിനച്ച് വെലനിയ പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിക്കുലാം.
ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം  മുന്കേരുതലകേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
സതതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച്?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്: സര്,  ഭരണഘടനയനില് പറഞ്ഞനിടളളതുകപഭാവല
ഒരു മകതതര രഭാഷവമന നനിലയനില് ഒരു രഭാഷലാം മുകനഭാടകപഭാകേണവമങനില്  ഒഭാകരഭാ
വെനിദലഭാലയത്തനില്നനിനലാം  പുറത്തച്ച്  വെരുനവെര്ക്കച്ച്  മകതതര  സതഭഭാവെമുണഭാകേണലാം.
അതുവകേഭാണച്ച്  തുടക്കത്തനില്ത്തവന  ആ  സലാംസഭാരലാം  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുന  ഒരു
നതീതനിശഭാസ്ത്രലാം വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലണഭാകേണലാം. അതലഭാത്തപക്ഷലാം മകതതര സലാംസഭാരലാം
നഷവപടുവെഭാനുള  സഭാധലതയവണനച്ച്  മനസനിലഭാക്കനിവക്കഭാണച്ച്  ഇഇ  ഡ്രെെഭാഫച്ച്
കപഭാളനിസനിയനിലള മത നനിരകപക്ഷതയപ്പുറമുള ചേനിന്തകേകളഭാടച്ച് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്
കയഭാജനിക്കുനനിവലന നനിലപഭാടുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് മുനനില് വെചനിടണച്ച്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള 

കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം

4 (*244) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്  : 

ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര്  : 

ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച്  : 

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കറഭാഡനിവന്റെ  അറകുറപണനികേളനില്
നനിലവെഭാരലാം  പുലര്ത്തഭാതനിരുനതനിനഭാല്  നനിരവെധനി  കറഭാ ഡുകേള  തകേര്നച്ച്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  തതീര്നനിരനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള
നവെതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിർമ്മേഭാണത്തനിവല  അപഭാകേതകേൾമൂലലാം  നനിശനിത  കേഭാലയളവെനിനച്ച്
മുന്പഭായനി  കറഭാ ഡുകേളക്കുലാം  നടപഭാതകേളക്കുലാം  മറ്റു  നനിര്മ്മേനിതനികേളക്കുലാം
നഭാശനഷമുണഭായഭാല്  കേരഭാറുകേഭാരനുലാം  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുവമതനിവര
ശകമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നടത്തുന  കറഭാ ഡച്ച്  വെനികേസന  പദതനികേള
സുതഭാരലവലാം  അഴനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുനതനിനച്ച്  വചേയ്യഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള
എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .  സുധഭാകേരന്):

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  അറകുറപണനികേള  വചേയ  കറഭാഡുകേളനില്
ഉണഭായനിടള  കകേടുപഭാടുകേള  ഗലഭാരണനി  പതീരനിഡനിനുളനില് സലാംഭവെനിചനിടവണങനില്
അതഭാതച്ച് കേരഭാറുകേഭാവര വകേഭാണഭാണച്ച് അവെ പരനിഹരനിചച്ച് വെരുനതച്ച്.  ഇതുകടഭാവത മറ്റു
വെനിവെനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവെനിചനിടള  കറഭാഡുകേളുവട
അറകുറപണനികേള  കനഭാണ-പഭാന്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിനഭായനി എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയറുവട കേതീഴനില്
District  Level  Task  Force  Committee  രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.   ടനി  കേമ്മേനിറനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുവട
കനതൃതതത്തനിലള  State Level  Task Force Committee  പരനിഗണനിചച്ച്  കനഭാണ-
പഭാന്  ഫണനില്  നനിനലാം  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  വെരനികേയഭാണച്ച്.   നഭാളനിതുവെവര  കനഭാണ  പഭാന്  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഇത്തരലാം  അറകുറപണനികേള  വചേയ്യുനതച്ച്  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ
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നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവലയലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  286.90  കകേഭാടനി  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   കദശതീയപഭാതഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്
എന്.എചച്ച്.47-ല് എക്സച്ച്കറ ജലാംഗ്ഷന് (കേനി.മതീ.106/00)  മുതല് കൃഷ്ണപുരലാം ജലാംഗ്ഷന്
(കേനി.മതീ.462/000)  വെവര  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അറകുറപണനികേള
നടത്തുകേയലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്നനിടളതുമഭാകുന.   തകേര്ന  ഭഭാഗങ്ങള  വെര്ക്കച്ച്
ഏവറടുത്തച്ച്  നടത്തനിയനിരുന  അകത  കേരഭാറുകേഭാവരവക്കഭാണതവന  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാക്കനിയനിടളതുമഭാണച്ച്.  നനിലവെനില്  മുന്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി
കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല് എക്സച്ച്കറ ജലാംഗ്ഷന് മുതല് കൃഷ്ണപുരലാം വെവര 4 പ്രവൃത്തനികേളനിലഭായനി
പുനരുദഭാരണലാം  നടത്തുനതനികലയഭായനി  4412  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  നനിശനിത  കേഭാലയളവെനിനച്ച്
മുമ്പഭായനി കറഭാഡുകേളക്കുലാം നടപഭാതകേളക്കുലാം മറ്റു നനിര്മ്മേനിതനികേളക്കുലാം കകേടുപഭാടുകേകളഭാ
നഭാശനഷങ്ങകളഭാ  സലാംഭവെനിക്കുകേയഭാവണങനില്  അതഭാതച്ച്  കേരഭാറുകേഭാര്വക്കതനിവര
എഗനിവമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുനണച്ച്.   ഇഇ  വെലവെസ്ഥ
കേരഭാറുകേഭാരന് പഭാലനിക്കവപടഭാത്ത പക്ഷലാം അറകുറപണനികേളക്കച്ച് വചേലവെഭാകുന തുകേ
കേരഭാറുകേഭാരനനില് നനിനലാം ഇഇടഭാക്കഭാറുണച്ച്.  

അതുകപഭാവല  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവരയലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപച്ച് മഭാനുവെല് പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണച്ച്.  

(സനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ 5 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുകമല് വെരുന പ്രവൃത്തനികേള
e-tendering സലാംവെനിധഭാനലാം മുകഖനയഭാണച്ച് നടപഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതു കേഭാരണലാം വടന്ഡര്
നടപടനികേള സുതഭാരലവലാം  കവെഗത്തനിലഭാക്കുവെഭാനുലാം  സഭാധനിചനിടണച്ച്.   വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനില്  e-payment  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുവെഴനി  കേരഭാറുകേഭാരുവട
പണമനിടപഭാടുകേള സുതഭാരലമഭാക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുവട കേതഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നനിലവെനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് മഭാനുവെല്
പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പു
വെരുത്തുനതനിനഭായനി  Two  tier  Quality  Control  System  നനിലവെനിലണച്ച്.
പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാരുവട ചുമതലയനില് കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം
മവറലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിച്ചു  പ്രവെര്ത്തനലാം
നടപഭാക്കനി  വെരുന.   നനിലവെനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മഭാനുവെല് അനുസരനിചച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുവട ബനിലനിവനഭാപലാം കേതഭാളനിറനി കേണകട്രഭാള ലഭാബുകേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം
സലാംബനനിച്ചുള  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവടയലാം  കടനി  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുവട  കപയ്വമന്റെച്ച്  നടത്തനി  വെരുനതച്ച്.  കടഭാവത,  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേള  കടുതല്  അഴനിമതനിരഹനിതവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനച്ച്  social
auditing  കറഭാഡച്ച് കദശതീയപഭാതഭാ വെനിഭഭാഗത്തനില് കടനി നടപഭാക്കനി വെരുന.  ആയതച്ച്
മറ്റു വെനിഭഭാഗത്തനില് കടനി നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  
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വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം 

5 (*245) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :

ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുനപനിളനി: തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  ഒരു  വെനിഭഭാഗലാം  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  സ്ഥനിരലാം
ഉപകയഭാകഭാക്കളഭാവണനലാം  അതനില്  തവന  നവലഭാരു  ശതമഭാനലാം  ലഹരനിക്കച്ച് 
അടനിമകേളഭാവണനലാം  ഉള  വെസ്തുത  പരനിഗണനിചച്ച്  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  എന്തച്ച്
നടപടനിയഭാണച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച് മകേവക്കഭാള്ളുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനി മകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  സ്കൂള  തലത്തനില്  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബ്ബുകേള,  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള,
തുടങ്ങനിയവെ രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം എവവക്സസച്ച്, കപഭാലതീസച്ച് വെകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചു
വകേഭാണച്ച് ആവെശലമഭായ ഇടവപടലകേള നടത്തുകേയലാം വചേയ്യുനണച്ച്.  'കതീന് കേഭാമ്പസച്ച്
കസഫച്ച് കേഭാമ്പസച്ച്  '  പദതനി നടത്തനിപനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇഇ ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കവപടനിടളതുമഭാണച്ച്.    'സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റെ  100  വെഭാര  ചുറളവെനില്
പുകേയനില  വെനില്ക്കഭാന്  പഭാടനില'  എന  കബഭാര്ഡച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  സമതീപലാം
സ്ഥഭാപനിചനിടണച്ച്.   സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു  വെരുന  "സഇഹൃദ  കബ്ബുകേള"  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗലാം
തടയന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണച്ച്  ഉഇനല് നല്കുനതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ഓകരഭാ
സ്കൂളനികലയലാം രണച്ച് വെനിദലഭാര്തനികേവള വെതീതലാം പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണള മൂനച്ച് ദനിവെസവത്ത
റസനിഡന്ഷലല്  വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  കപ്രഭാഗഭാമനില്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട
അപകേടങ്ങവളക്കുറനിചച്ച്  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം നടത്തനിയനിരുന.  ഓകരഭാ സ്കൂളനിവലയലാം
സഇഹൃദ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര (അദലഭാപകേര്)  പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  ഓകരഭാ
വെനിദലഭാഭലഭാസ ജനിലയനിലലാം  നടത്തനിയ  Refresher  Training  Programme-വല മുഖല
ഇനലാം  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗത്തനില്  നനിനലാം  വെനിദലഭാര്തനികേവള  എങ്ങവന
പനിന്തനിരനിപനിക്കഭാലാം എനതഭായനിരുന.  ഇഇ വെനിഷയത്തനില്  NIMHANS-ല് നനിനലാം
വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  ലഭനിച  ഇന്തലന്  വഡന്റെല്  അകസഭാസനികയഷനനിവല  കഡഭാകര്മഭാരുലാം
എവവക്സസച്ച് വെകുപനില് നനിനള അസനിസന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര് ഉളവപവടയളവെരുലാം
കഭാവസടുത്തനിരുന.  വെരുന  വെര്ഷങ്ങളനില്  ഇഇ  വെനിഷയത്തനില്  കടുതല്
ശദയൂകനണതുണച്ച്.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലഭാ  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലലാം
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ലഹരനി വെനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാന് എലഭാ പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കടഭാവത ഇഇ വെര്ഷലാം ജനുവെരനിയനില് എലഭാ ഹയര് വസക്കണറനി
സ്കൂളനിലലാം  വെനിദലഭാര്തനികേകളയലാം  അദലഭാപകേകരയലാം  ഉളവപടുത്തനി  ലഹരനിവെനിരുദ
പ്രതനിജ്ഞ  വചേഭാലനിയനിരുന.   ലഹരനി  വെനിമുക  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷലകത്തഭാവട
വകേയര്  &  വഷയര് ഫഇകണഷന് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  'വെഴനികേഭാടനി'  എന ഹ്രസത ചേനിത്രലാം
3-2-2017  ഉചകേഴനിഞ്ഞച്ച്  2.30  മുതല്  3  മണനിവെവര  വെനികകഴച്ച്  ചേഭാനല്,
തനിരുവെനന്തപുരലാം ദൂരദര്ശന് എനനിവെ സലാംകപ്രക്ഷണലാം വചേയനിരുന.  ഇതച്ച് തത്സമയലാം
കേഭാണുവെഭാന് എലഭാ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം അവെസരവമഭാരുക്കനിയനിരുന.  ടനി
വെനിഷയലാം  സലാംബനനിച  ജഭാഗതഭാ  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.    NSS  വസലനിവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്
ലഹരനി വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സ്കൂളുകേളനില് നടത്തുനണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച്
വെകുപനിവന്റെ  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  16/2011  തതീയതനി  8-6-2011  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂള
വപ്രഭാടക്ഷന്  ഗ്രൂപ്പുകേളുവട  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  തുടര്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  വെകുപച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുനണച്ച്.  കടഭാവത വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ 6-6-2011
വല ഉത്തരവെച്ച് ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്)നമ്പര് 136/2011 പ്രകേഭാരലാം ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുവട
ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന  ദൂഷലഫലങ്ങവളക്കുറനിചച്ച്  വെനിദലഭാര്തനികേവള
കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം ഇവെയവട നനികരഭാധനലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  നടക്കുനകണഭാ  എനച്ച്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിവല  പ്രധഭാന  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   എവവക്സസച്ച്
വെകുപനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട  ലഹരനിവക്കതനിവര  കബഭാധവെല്ക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വെര്ജ്ജനമനിഷന്  'വെനിമുകനി'
എന  പദതനി  ആരലാംഭനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   ശകമഭായ  എന്കഫഭാഴച്ച്വമന്റെച്ച്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  വവവെവെനിദലമഭാര്ന  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനില്  ലഹരനിവക്കതനിവര
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതനിനുകവെണനി  2542  ലഹരനി  വെനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.
കപകരഭാ  മറച്ച്  വെനിവെരങ്ങകളഭാ  വവെളനിവപടുത്തഭാവത  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെനിലന/
ഉപകയഭാഗത്തനിവനതനിവരയള  പരഭാതനിയലാം  വെനിവെരങ്ങളുലാം  അധനികൃതവര
അറനിയനിക്കുനതനിനച്ച്  1400-ഓളലാം സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച് കേഭാമ്പസുകേളനില് പരഭാതനിവപടനികേള
സ്ഥഭാപനിചനിടണച്ച്.   2014-2015,  2015-2016,  2016-2017  എനതീ  അദലയന
വെര്ഷങ്ങളനില്  സ്കൂള  പഭാഠല  പദതനിയനിവല  വെനിവെനിധ  കഭാസ്സുകേളനിവല  പഭാഠ
പുസ്തകേങ്ങളനില്  ലഹരനി  വെനിരുദ  ആശയമടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.     

(ബനി)  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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റവെനക്യു ഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

6 (*246) ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന് പനി  .:

ശതീ  .      ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവെനന്യൂ  ഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  അഴനിമതനി
രഹനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവവെനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റവെനന്യൂ മനനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം നടത്തനിയ വെനികലജച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരുവട
കയഭാഗത്തനിനച്ച്  കശഷലാം  എവന്തഭാവക്ക  തുടര്നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
സതതീകേരനിചവതനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സർക്കഭാർ  വെന കശഷലാം അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങളുവട കപരനില്
എത്ര  ജതീവെനക്കഭാവര  സവസന്ഡച്ച്  വചേയ്വതനലാം  എത്രകപര്വക്കതനിവര  നടപടനി
തുടരുനവവെനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):
(എ)  വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  അഴനിമതനിരഹനിത  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം

റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
യഥഭാക്രമലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  ദക്ഷനിണ  കമഖല  വെനിജനിലന്സച്ച്
വഡപന്യൂടനി  കേളകറുവട  കേഭാരലഭാലയവലാം  എറണഭാകുളലാം  ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  മധലകമഖല
വെനിജനിലന്സച്ച് വഡപന്യൂടനി കേളകറുവട കേഭാരലഭാലയവലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി
ഉത്തര  കമഖല  വെനിജനിലന്സച്ച്  വഡപന്യൂടനി  കേളകറുവട  കേഭാരലഭാലയവലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുന.   കടഭാവത  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകകററനികലയലാം  ഇന്വസക്ഷന്  വെനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
വെനിജനിലന്സനിവന്റെ  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്
ഇന്വസക്ഷന് ആന്റെച്ച് വെനിജനിലന്സച്ച് എനച്ച് നഭാമകേരണലാം വചേയ പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.
കടഭാവത വെകുപ്പു കമധഭാവെനിയഭായ ലഭാന്ഡച്ച് റവെനന്യൂ കേമ്മേതീഷണറുവട കേഭാരലഭാലയത്തനിവല
ഇന്വസക്ഷന് ആന്റെച്ച് ആഡനിറച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  സബച്ച് ആഫതീസുകേളനിവല റനിക്കഭാര്ഡുകേള,
രജനിസറുകേള, അക്കഇണകേള എനനിവെ കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുനണച്ച്.

റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനികലയഭായനി  വെനികലജഭാഫതീസനില്  നനിനലാം
നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണവവലനഭായനി അക്ഷയ വെഴനി നല്കുന.  കടഭാവത,
ഓണവവലന്  കപഭാക്കുവെരവെച്ച്  സനിസലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.
തഭാലൂക്കച്ച്,  വെനികലജച്ച്  തലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാകകേണ  23-ഓളലാം  കസവെനങ്ങള
ഓണവവലനഭായനി  നല്കേനി  വെരുന.  കടഭാവത,  വഎ.എല്.ഡനി.എലാം-ല്  റവെനക്യു
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കേഭാരലക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിരവെധനി  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനി വെരുന. 
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(ബനി) വെനികലജച്ച് ഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി വകേഭാണകപഭാകുനതനിനച്ച് ആവെശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലങ്ങളുകടയലാം  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുവട
അപരലഭാപ്തതകേളുലാം  ബഹു.  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി,  വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാരനില്  നനിനലാം  കനരനിടച്ച്  കകേളക്കുകേയലാം  അവെയനില്  അടനിയന്തര
പ്രഭാധഭാനലമുളവെ  ഉടന്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തു
പരനിഹരനിക്കുവമനലാം  മറ്റുളവെ  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുവമനലാം
കയഭാഗങ്ങളനില്  തതീരുമഭാനമഭാവകേയലാം  ആയതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വെനിവെനിധ
വെനിഷയങ്ങളനികനല്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനഭായനി  തുടര്  നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാണനിടണച്ച്.  

(സനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന  കശഷലാം  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണങ്ങളുവട  കപരനില്  54  കപവര  സവസന്ഡച്ച്  വചേയ്യുകേയലാം  130
ആളക്കഭാര്വക്കതനിവരയള നടപടനി തുടരുകേയലാം വചേയ്യുന.

അന്തര്കദശതീയ നനിലവെഭാരമുള ആയനിരലാം സ്കൂളുകേള പദതനി 

7 (*247) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .   വകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന്  :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവെഭാരമുള  ആയനിരലാം  സ്കൂളുകേള  അഞ്ചു  വെര്ഷലാം
വകേഭാണച്ച് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന പദതനി എത്ര സ്കൂളുകേളനില് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കനി;

(ബനി)  അണ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിവല  പഠന  സഇകേരലലാം  വപഭാതു
വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ
സഇകേരലങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇഇ  പദതനിയവട  വവെളനിചത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുവട
കേഭാരലത്തനിൽ  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വെര്ദനവെഭാണച്ച്  2017-18  അദലയന  വെര്ഷലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി) നടപ്പു വെര്ഷലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് ഇതുവെവര എന്തച്ച് തുകേ
അനുവെദനിച്ചുവവെനലാം  അതനില്  എത്ര  തുകേ  ഇതുവെവര  വചേലവെഴനിച്ചുവവെനലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവെഭാരമുള  ആയനിരലാം  സ്കൂളുകേള  അഞ്ചു  വെര്ഷലാം
വകേഭാണച്ച് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

(ബനി)  മനികേച  പഠന  സഇകേരലലാം  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഒരുക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകടനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലാം'  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  8  മുതല്  12
വെവര  കഭാസ്സുകേള  വവഹവടക്കഭാക്കുന  പദതനിയവട  വവപലറച്ച്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
4  മണ്ഡലങ്ങളനില്  നടന  വെരനികേയഭാണച്ച്.  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്  അനുബന
ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ,  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ
പരനിശതീലനലാം,  വഎ.സനി.ടനി  അധനിഷനിത  പഠന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  വഎ.സനി.ടനി
അധനിഷനിത ഉളടക്കലാം,  പ്രകതലകേ വഎ.സനി.ടനി  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള.  വഎ.ടനി പരതീക്ഷ
എനതീ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   കടഭാവത
വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം
സ്കൂളുകേളക്കഭാവെശലമഭായ  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുലാം
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനലാം  നടപനില്  വെരുത്തുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദലഭാപന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കടനി ഉളവപടുത്തനി വെനിവെര
സഭാകങതനികേവെനിദലഭാധനിഷനിതമഭായനി  പുതുക്കനിയ  പഭാഠലപദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടപനില്  വെരുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.   കടഭാവത
കുടനികേളുവട  വവനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ  അക്കഭാദമനികകേതര/പഭാകഠലതര  കേഴനിവകേള
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനില്  വെരുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  

(സനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായ
രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കനി കേഴനിയകമ്പഭാള കുടനികേളുവട എണ്ണത്തനില് ആനുപഭാതനികേമഭായ
വെര്ദനവെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ഡനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങവള ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിക്കഭായനി  തുകേവയഭാനലാം
വചേലവെഴനിചനിടനില. 
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കേമ്പനനികേളുലാം സതകേഭാരല വെലകനികേളുലാം വവകേവെശലാം വെചനിടള ഭൂമനി 

8 (*248) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .   പനി  .:

ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന്  :

ശതീ  .      വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച്  :

കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേമ്പനനികേളുലാം  സതകേഭാരലവെലകനികേളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  മകേവെശലാം
വെചനിടള  കതഭാടലാം  കമഖലയനിവല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കുന  കേഭാരലത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയലാം എന്തഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  ധഭാരഭാളലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി,  കേമ്പനനികേളുലാം
സതകേഭാരലവെലകനികേളുലാം  മകേവെശലാം  വെചനിടളതഭായനി  വെലകമഭാക്കനിവക്കഭാണള
വസഷലല് ഓഫതീസറുവട റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഏവതങനിലലാം സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി ഏവറടുത്തനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കേമ്പനനികേളുലാം സതകേഭാരല വെലകനികേളുലാം അനധനികൃതമഭായനി
വവകേവെശലാം  വെചനിടള  കതഭാടലാം  കമഖലയനിവല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിവചടുക്കണലാം
എനതഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നയലാം.   അതനിനഭായനി  കസറച്ച്  വസഷലല്  ഓഫതീസവറ
നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  കസറച്ച്  വസഷലല്  ഓഫതീസര്  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനി  നടപടനികേള  എടുത്തുവെരനികേയലാം  വചേയ്യുന.
എനഭാല്  വസഷലല്  ഓഫതീസറുവട  നടപടനിവക്കതനിവര  കേമ്പനനികേളുലാം  വെലകനികേളുലാം
ഫയല് വചേയ വെനിവെനിധ കകേസുകേളനില് തല്സ്ഥനിതനി തുടരുവെഭാന് ബഹു. വവഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവെനിടനിടളതഭാണച്ച്.  

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വെനിവെനിധ  കേമ്പനനികേളുലാം  സതകേഭാരല  വെലകനികേളുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  വവകേവെശലാം വെചനിരനിക്കുന കതഭാടലാം  കമഖലയനിവല  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
തനിരനിവചടുക്കുനതനിനച്ച് നനികയഭാഗനിച കസറച്ച് വസഷലല് ഓഫതീസര് വെനിവെനിധ കേമ്പനനികേള
അനധനികൃതമഭായനി  വവകേവെശലാം  വെയ്ക്കുന  38,170.92  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
ഏവറടുത്തുവകേഭാണച്ച് 18 ഉത്തരവകേള പുറവപടുവെനിചനിരുന. ടനി ഉത്തരവകേളവക്കതനിവര
ഹഭാരനിസണസച്ച്  മലയഭാളലാം  ഉളവപവടയള  കേമ്പനനികേളുലാം  മറ്റു  കേക്ഷനികേളുലാം  ഫയല്
വചേയ  വെനിവെനിധ  കകേസ്സുകേള  വെനിശദമഭായ  വെഭാദലാം  കകേളക്കുനതനിനഭായനി  രണലാംഗ
ഡനിവെനിഷന്  ബഞനിനച്ച്   'റഫര്'   വചേയച്ച്   25-11-2015-ല്  ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  അതുകപഭാവല ട്രഭാവെന്കര് റബ്ബര് &  ടതീ,  കഹഭാപച്ച് പഭാകന്റെഷന്സച്ച്,
വവബമൂര്  എകസറച്ച്,  പതീരുകമടച്ച്  ടതീ  കേമ്പനനി  തുടങ്ങനിയവെയ്വക്കതനിരഭായ  വസഷലല്
ഓഫതീസറുവട നടപടനികേളുലാം ബഹു. വവഹകക്കഭാടതനിയവട തല്സ്ഥനിതനി തുടരുവെഭാനുള
ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം തല്ക്കഭാലലാം തടസവപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.ടനി കകേസുകേളനിവലലഭാലാം
തവന സര്ക്കഭാര് വെനിശദമഭായ കേഭാരലവെനിവെരണ പത്രനികേകേള സമര്പനിചനിടളതഭാണച്ച്.  
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റതീ-സര്കവ പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി

9 (*249) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്  :

ശതീ  .      കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച്  :

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  റതീസര്കവ  സലാംബനമഭായ  പരഭാതനികേൾ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  റതീസര്കവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
സതതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തലഭാമഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റതീസര്കവ  നടപടനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  കേഭാലയളവെച്ച്  ഏവതനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  31-5-2010-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  200/10/റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം
റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികക്കഭാര്ഡുകേള  റവെനന്യൂ  ഭരണത്തനിനച്ച്  വവകേമഭാറനിയ
വെനികലജുകേളനില്  റതീസര്കവ  സലാംബനനിച്ചുണഭായ  പരഭാതനികേള  ബനവപട  തഭാലൂക്കച്ച്
അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനി  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  ഏവതങനിലലാം
വെനികലജനില്  പരഭാതനികേള  കടുതലഭായനി  വെനഭാല്  അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്
ആവെശലവപടുന മുറയച്ച്  കടുതല് സര്കവ ജതീവെനക്കഭാവര നനികയഭാഗനിചച്ച്  പരഭാതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

24-1-2017-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്  28/2017/റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  31-10-2012  മുതല്  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലലാം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  മഭാത്രലാം  സതകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലമഭായനി  നനിജവപടുത്തനി
ഉത്തരവെഭായനിരുന.  എനഭാല്  24-1-2017  വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്
28/2017/റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  

(സനി)  24-1-2017-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്  28/2017/റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.
റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആധുനനികേ സര്കവ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ജനി.പനി.എസച്ച്.
(കഗഭാബല്  വപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം)  ഇ.റനി.എസച്ച്.  (ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കടഭാടല്
കസഷന്)  എനതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലതകയഭാവടയലാം  വപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനിയലാം വെലകമഭായ ആക്ഷന് പഭാകനഭാവട സമയബനനിതമഭായലാം
കുറമറ രതീതനിയനിലലാം നടത്തുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന. 
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അദലഭാപകേ പഭാകക്കജച്ച് 

10 (*250) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   കജഭാണ വഫര്ണഭാണസച്ച്  :

ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജച്ച്  നടപഭാക്കനിയകപഭാള  എത്ര

അദലഭാപകേവരയഭാണച്ച്  അദലഭാപകേ  ബഭാങനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിടളതച്ച്;  ഇവെര്ക്കച്ച്

പുനര്നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പതനിനഞ്ചുലാം ഇരുപതുലാം വെര്ഷങ്ങളഭായനി അദലഭാപകേരഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ

തസ്തനികേയനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുകേയലാം  വസയനില്  ഓഫച്ച്  കപ  അനുവെദനിചച്ച്  ശമ്പളലാം

വെഭാങ്ങനിക്കുകേയലാം  വചേയ  പല  അദലഭാപകേരുലാം  പനിനതീടച്ച്  സ്ഥനിരലാം  കവെക്കന്സനിയനില്

നനിയമനിക്കവപടുകമ്പഭാഴുലാം ഡനിവെനിഷന് കഫഭാള ഉണഭാവകമ്പഭാള വപ്രഭാടക്ഷന് കേനിടഭാവത

പുറത്തുകപഭാകകേണനി വെരുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില് ഇവെര്ക്കച്ച് വപ്രഭാടക്ഷന് നല്കേഭാന് എവന്തങനിലലാം

നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജച്ച്  സലാംബനമഭായനി  ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനി

പുറവപടുവെനിച  വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിവല

തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം,  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം,  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേരുവട

സലാംരക്ഷണലാം, പുനര്വെനിനലഭാസലാം എനനിവെ സലാംബനനിചച്ച്  29-1-2016-വല ജനി.ഒ. (പനി)

നമ്പര്  29/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വെനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പുറവപടുവെനിച്ചു.   ഇതനിവന്റെയടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടത്തനിയ തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയത്തനിലൂവട

അധനികേവമനച്ച് കേവണത്തനിയ  3523  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  85  അനദലഭാപകേര്ക്കുമഭാണച്ച്

ഇകപഭാള  സലാംരക്ഷണലാം  അനുവെദനിചനിടളതച്ച്.  ഇഇ  സലാംരക്ഷനിത  ജതീവെനക്കഭാരുവട

ലനിസനിവനയഭാണച്ച്  "അദലഭാപകേ  ബഭാങച്ച്  "  എനച്ച്  വെനിളനിക്കുനതച്ച്.   അദലഭാപകേ

ബഭാങനില്  ഉളവപട  സലാംരക്ഷനിത  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെനലാം

ഉപകയഭാഗവപടുത്തണവമനച്ച്  5-8-2016-വല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  134/2016/

വപഭാ.വെനി.വെ. എന ഉത്തരവെനിലൂവട സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടമുണച്ച്. 
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(ബനി)  29-1-2016-വല  ജനി.ഒ  (പനി)  നമ്പര്  29/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം

റഗുലര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുനതുലാം

തസ്തനികേ  നഷലാം  വെനച്ച്  പുറത്തഭായതുമഭായ  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേര്ക്കഭാണച്ച്

നനിലവെനില് സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് അര്ഹതയളതച്ച്.

നഭാളനിതുവെവരയള  വപ്രഭാടക്ഷന്  ഉത്തരവകേവളലഭാലാം  വറഗുലര്  (സ്ഥനിരലാം)

ഒഴനിവകേളനില്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചവെര്ക്കുകവെണനിയളതഭാണച്ച്.  അവെധനി

ഒഴനിവകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുകടനി

സലാംരക്ഷണഭാനുകലലലാം  നല്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല് അവെധനി ഒഴനിവകേളനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനിയനിരുനവെര്

പനിനതീടച്ച്  വറഗുലര്  ഒഴനിവകേളനില്  നനിയമനിക്കവപടച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുകേയലാം

കേഭാലഭാന്തരത്തനില്  തസ്തനികേ  നഷവപടുകേയലാം  വചേയഭാല്  അക്കഭാലത്തച്ച്  നനിലവെനിലള

സലാംരക്ഷണ  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതയവണങനില്  അവെര്ക്കുലാം  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുനതഭാണച്ച്. 

(സനി) 31-3-2015  വെവര  2011-12  മുതല് 2014-15  വെവരയള വെര്ഷങ്ങളനിവല

അധനികേ  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിവകേയള  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയ

അര്ഹരഭായ  എലഭാ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഇകപഭാള  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ഇഇ  തതീയതനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

പരനിഗണനയനിലനില.

ജനസഇഹൃദ വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച്

11 (*251) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന്  :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന്  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്  :

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേവള  കടുതല്  ജനസഇഹൃദ
മഭാക്കുനതനിനച്ച് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകദശവത്ത പ്രമുഖ വെലകനികേള,  സനദ സലാംഘടനകേള,  കബ്ബുകേള,
ചേഭാരനിറബനിള  വസഭാമസറനികേള  തുടങ്ങനിയവെയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസുകേള ജനസഇഹൃദമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വെനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേവള ജനസഇഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി
മഭാറനി അവെയനില് നനിനച്ച് കവെഗത്തനിലലാം  (Speedy)  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലലാം  (Modern)
ഉറപഭായലാം  (Assured)  ഉത്തരവെഭാദനിതതകത്തഭാവടയലാം  (Responsible)  സുതഭാരലമഭായലാം
(Transparent)  കസവെനങ്ങള നല്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകടനിയഭാണച്ച്  'സഭാര്ടച്ച്  '
റവെനന്യൂ  ഓഫതീസച്ച്  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിടളതച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസുകേളനില് നനിനള കസവെനങ്ങള പഇരനച്ച് ഏതച്ച് സമയത്തച്ച് എവെനിവട വെച്ചുലാം
(Any  time Any  where)  ലഭലമഭാക്കുവെഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  ഇ-
ഗകവെണന്സച്ച്, എലാം-ഗകവെണന്സച്ച് എനനിവെവയ പരമഭാവെധനി ആശയനിക്കുനതനിനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചനിടളതച്ച്.  വെനികലജച്ച്/തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസുകേളനില് വപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവെശലമുള
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കവെഗത്തനിലലാം സുതഭാരലമഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട
ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടള  പദതനിയഭാണച്ച്  'ഇ-ഡനിസനികച്ച്  പദതനി'.
എകപഭാഴുലാം എവെനിവട നനിനകവെണവമങനിലലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച് അകപക്ഷനിക്കുകേയലാം
ലഭലമഭാകുകേയലാം  വചേയ്യുന  സലാംവെനിധഭാനമഭാണച്ച്  ഇഇ  പദതനിയനിലൂവട  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വെനികലജച്ച്/തഭാലൂക്കച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം
നല്കേനിവെരുന  24  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഇഇ  പദതനി  മുകഖന  വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസറുവട/തഹസനില്ദഭാരുവട ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടുകടനി  ഓണവവലനഭായനി  നല്കേനി
വെരുന. 

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

മലകയഭാര, തതീരകദശ വവഹകവെ പദതനികേള 
12 (*252) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :

ശതീ  .      സനി  .  വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :
ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര,  തതീരകദശ  മഹകവെ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിവന്റെ
മുകനഭാടനിയഭായനി  നഭാറച്ച്പഭാക്കച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പദതനി  റനികപഭാര്ടനിവല  പ്രധഭാന
കേഭാരലങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പഭാതകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തഭാന്
നടപടനിയണഭാകുകമഭാ; മതനിപച്ച് വചേലവെച്ച് എത്രയഭാണച്ച്;

(സനി)  പരനിസ്ഥനിതനി  ദുര്ബ്ബല  കമഖലകേളനിലൂവടയളള  പഭാതകേളഭായതനിനഭാല്
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  കുറയഭാനുതകുന  വെനിധത്തനിലളള  സഭാകങതനികേ
വെനിദലകേളുലാം നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനിയലാം അവെലലാംബനിക്കുകമഭാ?
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വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ):

(എ) മലകയഭാര വവഹകവെ സലാംബനനിച  DPR തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച ഓകരഭാ
നനിര്കദ്ദേശവത്തപറനിയലാം വെനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് NATPAC തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന.

കകേരളത്തനിവല മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങള സനിറനികേളുമഭായനി കയഭാജനിപനിക്കുനതനിനു
കവെണനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിവല  നന്ദഭാരപടവെച്ച്  മുതല്  തനിരുവെനന്തപുരലാം
ജനിലയനിവല  കേടുക്കറ  വെവര  നനിലവെനിലള  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസനിപനിചച്ച്  വവഹകവെ  ആയനി
ഉയര്ത്തുവെഭാനഭാണച്ച്  മലകയഭാര  വവഹകവെ  പദതനിവകേഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.
NATPAC നനിര്കദ്ദേശനിച അവവലന്വമന്റെനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.

ഇതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത പദതനിയവട ഒഭാകരഭാ ജനിലയനികലയലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  :-

നന്ദഭാരപടവെച്ച്  -  പുത്തനിവഗ  -  വപര്ള  –  ബദനിയഡുക്ക  –  മുകളരനിയ  –
അത്തനിനടനി -  പഭാണനി - പടനിപച്ച് - ബന്ദഡുക്ക – ഇരഞ്ഞനിലലാംകകേഭാടച്ച് - കകേഭാളനിചഭാല് -
പതനിവനടഭാലാംവവമല് - വെളനിക്കടവെച്ച് - ചേനിറഭാരനിക്കല് - വചേറുപുഴ – 133 കേനി.മനി.

കേണ്ണൂര്  :-

വചേറുപുഴ  –  മഞ്ഞക്കഭാടച്ച്  -  ആലകക്കഭാടച്ച്  -  കേരുവെഞഭാല്  -  തഭാവക്കുനച്ച്  -
നടുവെനില്  -  വചേകമ്പരനി  -  പയ്യഭാവൂര്  -  ഉളനിക്കല്  -  വെളനികത്തഭാടച്ച്  -  ആനപന്തനി  -
കേരനികക്കഭാടക്കരനി  -  ഏടൂര്  -  ആറളലാം  -  കേഭാപ്പുകേടവെച്ച്  -  വപരുമ്പുന  -  മുടപുരചഭാല്  -
മണത്തണ – വകേഭാടനിയൂര് - അമ്പഭായകത്തഭാടച്ച് - കബഭായ്സച്ച് ടഇണ - 118 കേനി.മനി. 

വെയനഭാടച്ച്  :-

കബഭായ്സച്ച് ടഇണ - മഭാനന്തവെഭാടനി - നഭാലഭാലാംവവമല് - അഞ്ചുകുനച്ച് - പനമരലാം - 
വവകേനഭാടനി - കേല്പറ – കേഭാപലാംവകേഭാലനി - കമപഭാടനി - ചൂരല്മല – അരുണപ്പുഴ – 
100 കേനി.മനി.

വെയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ഇഇ  വവഹകവെ  അവവലന്വമന്റെനില്  വെരുന  ചൂരല്മല
മുതല്  അരുണപ്പുഴ  വെവരയള  ഭഭാഗവത്ത  2  കേനി.മനി.  ദൂരലാം  കഫഭാറസച്ച്  ഏരനിയ
വെരുനണച്ച്.  

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്   (Loop Road):- 

(എ)  വെനിലങ്ങഭാടച്ച്  -  കേലഭാചനി  -  കേടനിയങ്ങഭാടച്ച്  -  തലയഭാടച്ച്  -  കകേഭാടകഞരനി  -
തനിരുവെമ്പഭാടനി കടരഞ്ഞനി  -  കുമ്പഭാറ  -  കേക്കഭാടലാംവപഭായനില്  -  വവെളനിയകന്തഭാടച്ച്  (Loop
link) – 117 കേനി.മനി.
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(ബനി) പുല്ലുവെഭായച്ച് (ജനിലഭാ കബഭാര്ഡര്) - വെനിലങ്ങഭാടച്ച് - കേനകുളലാം - കേഭായവക്കഭാടനി -
വതഭാടനില്പഭാലലാം - മുളലാംകുനച്ച് - വചേമ്പുനട – വപരുവെണ്ണഭാമൂഴനി - ചേക്കനിടപഭാറ – വചേമ
–  കരഭാച്ചുണച്ച്  -  കേലകനഭാടച്ച്  -  തലയഭാടച്ച്  -  മലപ്പുറലാം  -  വതയ്യപഭാറ –  കതവെര്മല –
കകേഭാടകഞരനി - മതീമുടനി - വനലനിവപഭായനില് - പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ - പുനക്കല് - കടരഞ്ഞനി -
കമ്പഭാറ – ആനക്കല്ലുലാംപഭാറ – തഭാവഴകേക്കഭാടച്ച് - കേക്കഭാടലാംവപഭായനില് 

മലപ്പുറലാം  :-

അരുണപ്പുഴ  –  തമ്പുരഭാടനിക്കലച്ച് ല്ല്  -  പഭാലണ  –  എടക്കര  –  കേരുളഭായനി  -
മുകത്തടലാം  -  പൂകക്കഭാടപഭാടലാം  -  കേഭാളനിക്കഭാറ  –  കകേരളലാം  -  കേനിഴകക്കത്തല
(കേരുവെഭാരക്കുണച്ച്)  -  തരനിശു  -  പുല്കവെട  –  കേരനിങല്കതഭാണനി  -  വപഭാന്പഭാറ  –
വവെളനിയകന്തഭാടച്ച് - പൂകക്കഭാടലാംപഭാടലാം (Loop link) – 108 കേനി.മനി.

പഭാലക്കഭാടച്ച്  :-

വപഭാന്പഭാറ  –  എടത്തനിനഭാടകേര  –  കേഭാപ്പുപറമ്പച്ച്  -  തനിരുവെനിഴഭാലാംകുനച്ച്  -
കകേഭാകടഭാപഭാടലാം  -  കുമരലാംപുത്തൂര്  -  മണ്ണഭാര്കേഭാടച്ച്  -  പഭാലക്കഭാടച്ച്  -  പുതുനഗരലാം  -
വകേഭാലകങഭാടച്ച് - വനനഭാറ – വെടക്കഭാകഞരനി - പന്തലലാംപഭാടലാം - 138 കേനി.മനി. 

തൃശ്ശൂര്  :- 

പന്തലലാംപഭാടലാം  -  പടനിക്കഭാടച്ച്  -  വെനിലങ്ങന്നൂര്  -  മന്ദഭാരമലാംഗലലാം  -  പുലനിക്കണ്ണനി  -
പഭാലനിപനിളനി - വവെളനിക്കുളങ്ങര – വവെറനിലപഭാല – 67 കേനി.മനി.

എറണഭാകുളലാം  :-

വവെറനിലപഭാല – അടനിവെഭാരലാം - കേടപഭാറ – ഇലനികത്തഭാടച്ച് - വചേടനിനട - പയ്യഭാല് -
കചേലഭാടച്ച്  -  ഉഇഞ്ഞഭാപഭാറ  –  നഭാടുകേഭാണനി  -  കനരലമലാംഗലലാം  -  ആറഭാലാംവവമല്  -
എളപഭാകശ്ശേരനി - 117 കേനി.മനി.

ഇടുക്കനി  :-

എളപഭാകശ്ശേരനി  -  കുറത്തനിക്കുടനി  -  വപരുമ്പന്കുത്തച്ച്  -  മഭാങ്കുളലാം  -  കേലഭാര്  -
ഇരുടകേഭാനലാം  -  ആനചഭാല്  -  രഭാജഭാക്കഭാടച്ച്  -  തനിങളകേഭാടച്ച്  -  മയനിലഭാടുലാംപഭാറ  –
വനടുങണലാം - പുളനിയന്മല – കേടപന – ഏലപഭാറ – കുടനിക്കഭാനലാം - മുണക്കയലാം  -
152 കേനി.മനി. 

കകേഭാടയലാം  :-

മുണക്കയലാം - എരുകമലനി - പഭാകചരനി - 23 കേനി.മനി. 

പത്തനലാംതനിട  :-

പഭാകചരനി - റഭാനനി - കുമ്പഴ – കകേഭാനനി - പത്തനഭാപുരലാം - 50 കേനി.മതീ. 

വകേഭാലലാം  :-

പഭാകചരനി  -  പത്തനഭാപുരലാം  -  അലനിമുക്കച്ച്  പുനലൂര്ടഇണ  -  ആലകഞരനി  -
കുളത്തൂപ്പുഴ – മടത്തറ - വകേഭാലഭായനില് - 63 കേനി.മനി.
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തനിരുവെനന്തപുരലാം  :-
വകേഭാലഭായനില് - പഭാകലഭാടച്ച് - വപരനിങ്ങമ്മേല – വെനിതുര – ആരലനഭാടച്ച് - കുറനിചല് -

കേളനിക്കഭാടച്ച് -  വെഭാഴനിചഭാല്  -  അമ്പൂരനി  -  കുടപനമൂടച്ച്  -  ആനപഭാറ –  വവെളറട –
കേഭാരകക്കഭാണലാം - പഭാറശ്ശേഭാല (കേടുക്കറ) – 81 കേനി.മനി. 

നനിര്ദ്ദേനിഷ  തതീരകദശ  വവഹകവെയവട  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ  NATPAC
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടളതഭാകുന.   അതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്
പൂവെഭാറനില്  നനിനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലൂവട കേടനച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിവല
മകഞശതരലാം  തഭാലൂക്കനിവല  കേണതതതീര്ത  എന  സ്ഥലത്തച്ച്  അവെസഭാനനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന രതീതനിയനിലഭാണച്ച് രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളതച്ച്.  

NATPAC-വന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ സര്കവ പ്രകേഭാരലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ വവഹകവെയച്ച്  591.5
കേനി.മതീ.  നതീളവലാം   6612  കകേഭാടനി  രൂപയവട  വചേലവമഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്.
നനിര്ദ്ദേനിഷ വവഹകവെയച്ച് 12 മതീറര് വവററച്ച് ഒഭാഫച്ച് കവെയലാം 7 മതീറര് കേലഭാകരജച്ച് കവെയമഭാണച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  സ്ഥല പരനിമനിതനിയള പ്രകദശങ്ങളനില് കേലഭാകരജച്ച് കവെയവട
വെതീതനി 5.5 മതീറര് ആയനി നനിജവപടുത്തനിയനിടമുണച്ച്.  

ജനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം ചുവെവട വകേഭാടുക്കുന.

ജനില നതീളലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന പുനരുദഭാരണ
വചേലവെച്ച് (കകേഭാടനി)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 75.2 1048

വകേഭാലലാം 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

ആവകേ 591.5 6612
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ടനി  പദതനികേള  ഉളവപടുത്തുനതഭാണച്ച്.   മലകയഭാര

വവഹകവെയച്ച്  ഏകേകദശ  മതനിപച്ച്  വചേലവെഭായനി  3500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  തതീരകദശ

വവഹകവെയച്ച് 6612 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിടളതച്ച്. 

(സനി)  മലകയഭാര  –  തതീരകദശ  വവഹകവെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

പദതനിപ്രകദശ-ഭൂപ്രകൃതനി  അനുസരനിചച്ച്  നനിലവെനിലള  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ

സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേളുലാം  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  സഇഹൃദ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേളുലാം

അവെലലാംബനിക്കുനതഭാണച്ച്.  

കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ കേമ്മേനിറനിയവട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 

13 (*253) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച്  :

ശതീ  .      വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉമബദുള  :

കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേനിറനിയവട

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള  ലഭനിചനിടകണഭാ;  എങനില്

വെനിശദവെനിവെരലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന്  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേള

സതതീകേരനിചനിടവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  ബുദനിമുടണഭാക്കുന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാന്

എവന്തഭാവക്ക പദതനികേളഭാണച്ച്  ഇകതഭാടനുബനനിചച്ച്  ആസൂത്രണലാം വചേയനിടളളവതനച്ച്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   ജനി  .  സുധഭാകേരന്  ):

(എ) ഉണച്ച്.  അവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1 ബഭാക്കച്ച് കസഭാടകേള കേവണത്തനി അവെയവട മുന്ഗണനഭാക്രമലാം അനുസരനിചച്ച്
പരനിഹരനിക്കുകേയലാം  പരനിഹരനിചവെ  എത്രകത്തഭാളലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  എനച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുനതനിനുകവെണനി  ആവെശലമഭായ  തുകേ  കടനി
ഉളവപടുത്തനി ഒരു കേലണര് രൂപതീകേരനിക്കണലാം.

2 കസറച്ച് കറഭാഡച്ച് കസഫനി ആക്ഷന് പഭാന് രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

3 കട്രഭാമഭാ വകേയര് വസന്റെര് ഉയര്ന നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച് ആക്കുകേയലാം കട്രഭാമഭാ
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കരഭാഗനികേവള  വസന്റെറനില്  വകേഭാണ  വെരുനതനിനു  മുമ്പഭായനി  അവെവര
തനിരനിചറനിയനതനിനഭായച്ച്  പ്രതീ -കഹഭാസനിറല്  കട്രഭാമഭാ  വടകതീഷലന്  വസന്റെര്
രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

4 സനിനനിമ  പ്രദര്ശനത്തനിനച്ച്  മുമ്പഭായനി  കറഭാഡച്ച്  കസഫനിവയക്കുറനിചച്ച്  കഷഭാര്ടച്ച്
ഫനിലനിലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന് തതീകയററുകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

5 പത്തച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കടുതല്  നനിര്മ്മേഭാണവചലവെച്ച്  വെരുന  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുവട രൂപഘടന, നനിര്മ്മേഭാണലാം, പരനിപഭാലനലാം എനതീ
ഘടങ്ങളനിവലലഭാലാം  തവന കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ ആഡനിറച്ച്  പ്രകതലകേ സലാംഘലാം
മുഖഭാന്തരലാം  നടപഭാക്കുകേ.   കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപട
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
ഒരു കേലണര് പ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

6 കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  വവഹകവെകേളനില്  കചേരുകേകയഭാ  ആരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ
വചേയ്യുന  കറഭാഡുകേളനില്  'സതീഡച്ച്  കേഭാമനിങ്ങച്ച്  '   സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഏര്വപടുത്തുകേ.

    7 വെഭാഹന  ഗതഭാഗതത്തനികനഭാ,  വെഴനിയഭാത്രക്കഭാര്കക്കഭാ  തടസമുണഭാകുന
തരത്തനില്  കറഭാഡുകേളനിലള  അനധനികൃത  കേകയ്യറങ്ങള  മുതലഭായവെ
ഇലഭാതഭാക്കുകേ.

(ബനി)  21 -12-2016-ല്  കചേര്ന  കയഭാഗലാം  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാന്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  തഭാവഴപറയന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്. 

1 കറഭാഡനില്  സ്ഥനിരമഭായനി  പഭാര്ക്കു  വചേയ്യുന  വെഭാഹനങ്ങള  കേവണത്തുകേയലാം
കേര്ശന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേകയ്യണതഭാണച്ച്.

2 കറഭാഡച്ച്  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനവപട  കനഭാടതീസച്ച്
അടനിയന്തരമഭായനി  നല്കകേണതഭാണച്ച്.  കേണലാം  വചേയ  വെഭാഹനങ്ങള,
വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി  കപഭാസ്റ്റുകേള,  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വവപപ്പുകേള
തുടങ്ങനിയവെ ബനവപട വെകുപ്പുകേള കറഭാഡുകേളനില് നനിനലാം അടനിയന്തരമഭായനി
മഭാകറണതഭാണച്ച്.

3 വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ അനുവെഭാദകമഭാ അറനികവെഭാ ഇലഭാവത കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
വവപപ്പുകേളുലാം  കറഭാഡനില്  കശഖരനിക്കുനതുമൂലമുണഭാകുന  അപകേടങ്ങളക്കുലാം
ജതീവെഹഭാനനിക്കുലാം  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര  അതഭാതച്ച്  വെകുപ്പുകേള
കേര്ശന നടപടനികേള സതതീകേരനികക്കണതഭാണച്ച്. 
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4 അപകേടമുണഭാക്കുനതുലാം അനഭാവെശലവമഭായ മരങ്ങള മുറനിചച്ച്  മഭാകറണതഭാണച്ച്.
ഫലവൃക്ഷങ്ങള വെചച്ച് പനിടനിപനിക്കുനതച്ച് നനഭായനിരനിക്കുലാം.

5 അവെലകവലാം വതറനിദരനിപനിക്കുനതുമഭായ വവസന് കബഭാര്ഡുകേള ഉടന് തവന
മഭാറ്റുകേയലാം പുതനിയവെ സ്ഥഭാപനികക്കണതുമഭാണച്ച്.

6 കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  ആക്ഷന്  പഭാന്,  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  കപഭാളനിസനി,
കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  എനനിവെ  നഭാറച്ച്പഭാക്കച്ച്  മുകഖന  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  

7 കകേരളത്തനിവല  കറഭാഡുകേളനില്  355  ബഭാക്കച്ച്  കസഭാടകേള  കേവണത്തുകേയലാം
അവെവയ 5 ആയനി തരലാംതനിരനിചച്ച് (അപകേട സഭാധലതയവട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്)
പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത 355 ബഭാക്കച്ച് കസഭാടകേളുവട പടനികേ എലഭാ
കറഭാഡ്സച്ച്  ഡനിവെനിഷന്  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അയച്ചു
വകേഭാടുക്കുകേയലാം,  കപഭാലതീസച്ച്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനലാം  എനതീ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി
സലാംയക  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവെയവട  നനിവെഭാരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
കേവണത്തനി  എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അതഭാതച്ച്  ജനിലഭാ  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി  മുഖഭാന്തരലാം  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാള്ളുനതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   അവെയവട  പ്രഥമ
പരനിഗണനഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിലള  42  എണ്ണത്തനിനച്ച്  അടനിയന്തര  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കേനി  നനിവെഭാരണലാം വചേയ്യഭാനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് ബനവപട
ഡനിവെനിഷനുകേളനിവല  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടണച്ച്.

8 പത്തച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  വചേലവെച്ച്  ആവെശലമഭായ
കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തുനതനിനഭായനി
ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.   ആയതച്ച്  നനിര്വഹനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥ
സലാംഘവത്ത  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശത്തനികനല്  തുടര്  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

9 'അനധനികൃത  കേകയ്യറങ്ങള,  സതീഡച്ച്  കേഭാമനിങ്ങച്ച്  '  എനതീ  വെനിഷയങ്ങളനില്
സതതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി
കേമ്മേനിറനിവയ അറനിയനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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(സനി)  ബ്ളഭാക്കച്ച്  കസഭാടകേള  കേവണത്തുകേയലാം  അതനിവന്റെ  ലനിസച്ച്  അതഭാതച്ച്

എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  അയചച്ച്  വകേഭാടുത്തച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.   ബഭാക്കച്ച്  കസഭാടച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തനി  ശഭാശതതമഭായ

പരനിഹഭാരത്തനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  അപകേടകേരമഭായനി നനില്ക്കുന

മരങ്ങള മുറനിച്ചു മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വെരുന. 

എലഭാ  അനധനികൃത  കേകയ്യറക്കഭാരുലാം  ഒഴനിയനതനിനുകവെണനി  കനഭാടതീസച്ച്

നല്കുകേയലാം  ഒഴനിഞ്ഞുകപഭാകേഭാത്ത  കുടനികയറക്കഭാവര  ഒഴനിപനിക്കുനതനികലയഭായള

നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരനികേയലാം  വചേയ്യുന.   ഒഴനിവെഭാകേഭാത്തവെരുവട  കപരനില്

വവഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന്  ആകച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  കകേവസടുക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

വഫബ്രുവെരനി  15  മുതല്  മഭാര്ചച്ച്  15  വെവര  നതീളുന  ഒരുമഭാസക്കഭാലലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനച്ച്  കവെണനിയള  തതീവ്രയജ്ഞ

പരനിപഭാടനിയഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേയണഭായനി.   ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം കമല്പറഞ്ഞ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തതരനിതഗതനിയനില് നടപഭാക്കനി

വെരുന. 

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം

14 (*254) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം   : 

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   : 

ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .  വെനിജയന്   : 

ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന് പനി. : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സതതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  ഓണമലനഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുനവവെനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മവറവന്തഭാവക്ക  സഭാകങതനികേ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണച്ച്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ): 

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവെനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് മഭാനുവെല് അനുസരനിച്ചുള കേതഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ
ജനിലകേളനിലഭായനി  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  ചുമതലയനില്  കേതഭാളനിറനി
കേണകട്രഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം  മറച്ച്  ജനിലകേളനില്  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള
ലഭാബുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   നനിലവെനിവല
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് മഭാനുവെല് അനുസരനിചച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ബനിലനികനഭാവടഭാപലാം
കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  സലാംബനനിച്ചുള
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  കപയ്വമനകേള
നടത്തനി  വെരുനതച്ച്.   വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മഭാനുവെല്  പരനിഷ്കരനിചതുലാം
പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസനികമറച്ച്  ഓണവവലനഭായനി  സമര്പനിചച്ച്  അവെയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുനതനിനച്ച് NIC (National Informatic Centre)- യമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് PRICE
(Project Information and Cost Estimation) കസഭാഫച്ച് വവെയര് രൂപകേല്പന വചേയച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം  e-tendering  സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുവെഭാനുലാം
സഭാധനിചനിടണച്ച്.  

എലഭാ  ജനിലഭാ/റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളക്കുലാം  ഒരു  വമഭാവവബല്  കേതഭാളനിറനി
കേണകട്രഭാള ലഭാബച്ച് വെഭാങ്ങനി പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആധുനനികേ
യന  സഭാമഗനികേളഭാല്  സജ്ജമഭാക്കുന  വമഭാവവബല്  ലകബഭാറടറനി  വെഭാന്
മുനറനിയനിപനിലഭാവത  വെര്ക്കച്ച്  വവസറ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവെശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയലാം  അങ്ങവന  ഗുണനനിലവെഭാരവലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം
വെര്ദനിപനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുലാം.    ഇതച്ച്  കടഭാവത  5  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  മുകേളനില്  വെരുന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവെശലഭാനുസരണലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിനച്ച്
പുറത്തുള  വെനിദഗനഭാരുവട  കനതൃതതത്തനില്  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്
വെനികധയമഭാക്കുനതഭാണച്ച്.   കടഭാവത  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറ്റുലാം  ഏര്വപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട എസനികമറച്ച്  ഓണവവലനഭായനി
സമര്പനിചച്ച്  അവെയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  NIC  (National  Informatic
Centre)-യമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  PRICE  (Project  Information  and  Cost
Estimation)  കസഭാഫച്ച് വവെയര്  രൂപകേല്പന  വചേയച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   ഇതു
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മുകഖന എസനികമറച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനി കേഭാലതഭാമസലാം കടഭാവത അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതനിനച്ച്
സഭാധനിക്കുന.  നനിലവെനില്  PRICE  മുകഖന  എസനികമറ്റുകേള വെകുപച്ച്  കമധഭാവെനിയവട
കേഭാരലഭാലയലാം  വെവര  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  വടണര്  നടപടനികേളക്കച്ച്  BOQ
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.   ഇതനിവന്റെ തുടര്ചയഭായനി  എസനികമറ്റുകേള
PRICE   മുകഖന  തവന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയഭാല്  PRICE  മുകഖന  തവന
വടന്ഡറനിലാംഗച്ച് മുതല് പ്രവൃത്തനിയവട പൂര്ത്തതീകേരണലാം വെവരയള എലഭാ നടപടനികേളുലാം
സഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  PRICE  Upgradation  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  കകേഭാണട്രഭാകര്മഭാരുവട  രജനികസഷന്,  വെകുപനിവല  asset  register
എനനിവെ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഓണവവലന്  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ആധുനനികേ യനസഭാമഗനികേള എലഭാ ജനിലഭാ/റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.   അതുവെഴനി  വമചവപട
പരനികശഭാധന സലാംവെനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതനികനഭാവടഭാപലാം
തവന ആധുനനികേ യനസഭാമഗനികേളഭാല് സജ്ജമഭായ വമഭാവവബല് ലകബഭാറടറനിയലാം
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാകുനകതഭാവട വമചവപട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന് കേഴനിയലാം. 

'PRICE'-വന്റെ രണഭാലാം ഘടലാം തഭാവഴപറയന ഘടകേങ്ങള കടനി  ഉളവപടുത്തനി
വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ആയനിടണച്ച്.  

1 കേലാംമ്പന്യൂടവവറസ്ഡച്ച് ബനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം  (ഇ-ബനിലനിലാംഗച്ച്),  ഇ-വമഷര്വമന്റെച്ച്
ബുക്കച്ച് പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തല് മുതലഭായവെ

2 ആസ്തനികേളുവട ഡനിജനിവവറസച്ച് വചേയ്യല്

3 ഓണവവലനനില്  കകേഭാണട്രഭാകര്  വവലസന്സച്ച്  രജനിസര്  വചേയ്യുനതനിനുലാം
വറസച്ച് ഹഇസച്ച് ബുക്കച്ച് വചേയ്യുനതനിനുലാം

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തുകേളുവട  പ്രവൃത്തനിയനില് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ

പഭാസനികേച്ച് ശുദതീകേരനിചച്ച് കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിടണച്ച്.

ഇത്തരത്തനില്  100  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കടഭാവത,  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  BPCL  (Bharath  Petroleum

Corporation Limited) ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന N.R.M.B (Natural Rubber Modified

Bitumen)  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കേയര്  ഭൂവെസ്ത്രലാം  മുതലഭായവെ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  കറഭാഡച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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ഭൂരഹനിതരുവട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് പദതനി

15 (*255) ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര്  :

ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  :

ശതീ  .      എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന്  :

ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015 അവെസഭാനകത്തഭാവട കകേരളലാം ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത സലാംസ്ഥഭാനമഭാക്കനി

മഭാറ്റുവമനച്ച് മുന് സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് യഥഭാര്തത്തനില്

ഭൂമനി ലഭനിചവെര് എത്രവയനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുവട പ്രശ്നലാം സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഈ

സര്ക്കഭാര് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിടവണങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കടഭാടല്  ഹഇസനിലാംഗച്ച്  മനിഷന്  (മലഫച്ച്)

പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാല് സതീകറഭാ ലഭാന്റെച്ച്  വലസച്ച്  പദതനി അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മഭാറുകമഭാ;  മലഫച്ച്  പദതനിയവട  രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടവണങനില്  വെനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില്
58398  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  പടയലാം  അനുവെദനിചനിരുന.   ഇതനില്  30650  ഭൂരഹനിത
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് നഭാളനിതുവെവര ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.    

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനിവയ  സലാംബനനിചച്ച്  നനിരവെധനി
ആകക്ഷപങ്ങള  ഉയര്നവെനനിടണച്ച്.   ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവെണനിയള
നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.   പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസനില്
അവെകശഷനിക്കുനവെവര സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചനിടണച്ച്.  

(സനി)  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  വെകുപച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം  നടപഭാക്കുന  വവലഫച്ച്
(സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി)  വെഴനി  അടുത്തച്ച്  അഞച്ച്  വെര്ഷലാം  വകേഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിവല  മുഴുവെന്  ഭൂരഹനിത -ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതതതമുള  ഭവെനലാം,
ജതീവെകനഭാപഭാധനി  എനനിവെ  ഉറപഭാക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.   പദതനിയവട  വെനിശദമഭായ
രൂപകരഖ  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  വെകുപനിവന്റെ  9-2-2017-വല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര്391/2017/ത.സത.ഭ.വെ. പ്രകേഭാരലാം പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.   
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കേകലഭാത്സവെ വെനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം

16 (*256) വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുമസന് തങ്ങള  :

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബ്ബച്ച്  :

ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള കേകലഭാത്സവെ വെനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപച്ച്  എവന്തങനിലലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;  എങനില്
ഉകദ്ദേശലവമന്തഭായനിരുന;

(ബനി)  കേകലഭാത്സവെ  കവെദനികേളനില്  വെനിജനിലന്സച്ച്  എവന്തങനിലലാം  നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  കേലഭാമത്സര വെനിധനി നനിര്ണ്ണയത്തനിവല പഭാകേപനിഴ കേവണത്തഭാന്
വെനിജനിലന്സനിനച്ച് എവന്തങനിലലാം സഭാകങതനികേ/വെനിദഗ സഹഭായലാം ലഭനിചനിരുകനഭാ;

(സനി) വെനിധനി നനിര്ണ്ണയത്തനിവല വെനിജനിലന്സച്ച് നനിരതീക്ഷണലാം വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കവള
ഏവതഭാവക്കതരത്തനില്  ബഭാധനിച്ചു  എനലാം  വെനിധനിനനിര്ണ്ണയവത്ത  ഏവതഭാവക്ക
വെനിധത്തനില് കുറമറതഭാക്കനി എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി  (  വപ്രഭാഫ  .    സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാത്സവെത്തനില്  പല  കകേഭാണുകേളനില്  നനിനലാം
ഉയര്ന അഴനിമതനി ആകരഭാപണവത്ത തുടര്നച്ച് കേകലഭാല്സവെലാം തുടങ്ങുനതനിനച്ച് മുമ്പച്ച്
തവന വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കളുവട പഭാനല് തനിരുവെനന്തപുരലാം വെനിജനിലന്സച്ച് ഡയറകര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  57-ാം  സലാംസ്ഥഭാന  കേകലഭാത്സവെത്തനില്  വെനിജനിലന്സച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തനിയനിരുന.   കുച്ചുപ്പുടനി  മത്സരത്തനിവന്റെ  വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കളവക്കതനിവര  ലഭനിച
പരഭാതനിയവട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കളവക്കതനിവര കകേരള വെനിജനിലന്സച്ച് &
ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ കകേസച്ച് രജനിസര് വചേയച്ച് അകനതഷണലാം നടത്തനി വെരുന.
അകനതഷണ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  എവന്തങനിലലാം  സഭാകങതനികേ/വെനിദഗ
സഹഭായലാം ലഭനിചനിരുകനഭാ എനച്ച് അറനിയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളളൂ.

(സനി)  വെനിജനിലന്സച്ച്  &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭായവട നനിരതീക്ഷണത്തനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കവള  കടുതല്  ഉത്തരവെഭാദനിതതകത്തഭാവടയലാം
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവടയലാം വെനിധനിനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തുനതനിനച്ച് കപ്രരകേമഭായനിടണച്ച്.   
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അനധനികൃത മണല് വെഭാരല്

17 (*257) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  : 

ശതീ  .   വജയനിലാംസച്ച് മഭാതക്യു  : 

ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  : 

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസച്ച്    :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നദനികേളനില് നനിനലാം അനധനികൃതമഭായനി മണല് വെഭാരുനതച്ച്
തടയനതനിനച്ച് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത നദനികേളനിവല മണല് ലഭലതവയക്കുറനിചച്ച് സഭാന്റെച്ച് ഓഡനിറച്ച്
റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുനതച്ച് എന്തഭാണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പുഴകേളനിവല  മണല്  ലഭലത  സലാംബനനിചച്ച്  നനിലവെനില്  ഏവതഭാവക്ക
ഏജന്സനികേള പഠനലാം നടത്തുനവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഡഭാമുകേളനിവല  റനിസര്കവെഭായറുകേളനില്  നനിനലാം  മണല്  വെഭാരുനതച്ച്
നനിമനിത്തലാം  ജലസലാംഭരണ  കശഷനി  വെര്ദനിക്കുനകതഭാവടഭാപലാം  മണല്  ദഇര്ലഭലവലാം
പരനിഹരനിക്കവപടുവമനതനിനഭാല് അതനിനുള പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മണലനിവന്റെ  ആവെശലകേത  നനിറകവെറ്റുനതനിനഭായനി  പരനിസ്ഥനിതനിക്കച്ച്
ഹഭാനനികേരമഭാകേഭാത്ത  വെനിധത്തനില്  കേടല്  മണല്  ഖനനലാം  വചേയച്ച്  ശുദതീകേരനിചച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  അനധനികൃത മണല് ഖനനവലാം കേടത്തുലാം തടയനതനിനച്ച് റവെനന്യൂ വെകുപ്പുലാം
കപഭാലതീസുലാം സലാംയകമഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനിലലാം റവെനന്യൂ ഡനിവെനിഷണല് ഓഫതീസറുവട
കനതൃതതത്തനിലലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനിലലാം  സതഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ശകമഭായ
നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുനണച്ച്.   കടഭാവത  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവലാം
മണല്  വെഭാരല്  നനിയനണവലാം  നനിയമങ്ങളനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  രതീതനിയനില്
അനധനികൃത  മണല്  കേടത്തനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുന  വെഭാഹനങ്ങള
കേണവകേടനതുളവപവടയള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുനണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  16  നദനികേളനില്  സഭാന്റെച്ച്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.  ടനി റനികപഭാര്ടനില്
ഓകരഭാ  നദനിയനിവലയലാം  മണല്  ലഭലത,  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  ഖനനലാം  വചേകയ്യണ
മണലനിവന്റെ  അളവെച്ച്  എനനിവെ  വെലകമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
16  നദനികേളനില്  6  നദനികേളനില്  മഭാത്രലാം  (ഇത്തനിക്കര,  വപരനിയഭാര്,  പമ്പ,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ,
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ചേഭാലനിയഭാര്,  കേടലണനി)  നനിലവെനിവല  നനിയമങ്ങളക്കച്ച്  വെനികധയമഭായനി  ഖനനലാം
വചേയ്യഭാവന  മണല്  ലഭലമഭാണച്ച്.   അവെകശഷനിക്കുന  10  നദനികേളനില്  (വനയ്യഭാര്,
വെഭാമനപുരലാം,  കേബനനി,  കേലട,  ചേന്ദ്രഗനിരനി,  കുറലഭാടനി,  കേരനിവെണ്ണൂര്,  അഞരക്കണനി,
മതീനചനില്,  കേരമന)  നനിയമവെനികധയമഭായനി ഖനനലാം വചേയ്യഭാവന മണല് ലഭലത ഇല
എനച്ച് സഭാന്റെച്ച് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് റനികപഭാര്ടനില് വെലകമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  ഇഇ 10 പുഴകേളനിലലാം 3
വെര്ഷകത്തയച്ച് മണല് വെഭാരല് നനികരഭാധനലാം ഏര്വപടുത്തനിവകേഭാണള ഉത്തരവകേളുലാം
പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.  

(സനി)  പുഴകേളനിവല മണല് ലഭലത സലാംബനനിചച്ച് നനിലവെനില്  3  ഏജന്സനികേള
പഠനലാം നടത്തുനണച്ച്.  ഇവെ

1. വസന്റെര്  കഫഭാര്  എന്വെകയഭാണവമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്   വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്,
തനിരുവെനന്തപുരലാം - വെളപടണലാം പുഴ

2. മുസലനിയഭാര്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  &  വടകകഭാളജനി,
പത്തനലാംതനിട – അചന്കകേഭാവെനിലഭാര്

3. വവമത്രനി - പഭാലക്കഭാടച്ച് - ഭഭാരതപ്പുഴ

(ഡനി)  ഡഭാമുകേളനിവല  റനിസര്കവെഭായറുകേളനില്  നനിനലാം  മണല്  വെഭാരുനതനിനുള
പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  വെരനികേയഭാണച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  നമ്പര്
898/2016/WRD  തതീയതനി  18-11-2016  പ്രകേഭാരലാം   റനിസര്കവെഭായറുകേളനില്  മണല്
വെഭാരുനതനിനുള  കേരടച്ച്  SOP  (സഭാന്കഡര്ഡച്ച്  ഓപകററനിലാംഗച്ച്  വപ്രഭാസതീഡന്യൂവെര്)
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനിവല ഉനത ഉകദലഭാഗസ്ഥര് ഉളവപട ഒരു
സഭാകങതനികേ സമനിതനി സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഇഇ സഭാകങതനികേ സമനിതനി കേരടച്ച്
SOP  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം വചേയ.  അതനിവനത്തുടര്നച്ച്  3-1-2017-ല് ചേതീഫച്ച് വസക്രടറനി
അദലക്ഷനഭായനി അണവക്കടകേളനിവല മണല് വെഭാരുനതനിനുള  SOP  സലാംബനനിചച്ച്
കയഭാഗലാം കടുകേയലാം തഭാവഴപറയന തതീരുമഭാനങ്ങള വവകേവക്കഭാള്ളുകേയലാം വചേയ. 

1. SOP-യനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  സഭാകങതനികേ  വെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  മണല്
വെഭാരല് നടത്തുനതനിനുള വവപലറച്ച് പദതനികേളഭായനി ചുളനിയഭാര്,  മലാംഗലലാം
എനതീ അണവക്കടകേവള വതരവഞ്ഞടുത്തു.

2. കേരടച്ച്  SOP  വപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായലാം  കശഖരനിക്കുനതനിനുകവെണനി  വെനിവെനിധ
സര്ക്കഭാര് വവെബ്വവസറ്റുകേളനില് ഇകടണതഭാണച്ച്. 

3. കേരടച്ച്  SOP കദശതീയ  തലത്തനിലള  വെനിദഗരുവട/സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
അഭനിപ്രഭായലാം കശഖരനിക്കുനതനിനുകവെണനി അയച്ചു വകേഭാടുകക്കണതഭാണച്ച്.
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ഇതനിവനത്തുടര്നച്ച്  കേരടച്ച്  SOP  വെനിവെനിധ  വവെബ്വവസറ്റുകേളനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം വതരവഞ്ഞടുക്കവപട വെനിദഗര്ക്കച്ച്/സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് അയച്ചു
വകേഭാടുക്കുകേയലാം വചേയ.   SOP  ജലവെനിഭവെ വെകുപച്ച് അലാംഗതീകേരനിക്കുന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ
തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയളളു. 

(ഇ)  കേടല്  മണല്  ഖനനലാം  വചേയച്ച്  ശുദതീകേരനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള
പദതനി നനിലവെനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.  

വെനികലജച്ച് കറഭാഡുകേളുവട ഒറത്തവെണ പുനരുദഭാരണ പദതനി

18 (*258) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജച്ച്  : 

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനികന്റെതലഭാത്ത വെനികലജച്ച് കറഭാഡുകേളുവട ഒറത്തവെണ
പുനരുദഭാരണ പദതനി നനിലവെനിലകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാവത  കേനിടക്കുന  വെനികലജച്ച്  കറഭാഡുകേള
പുനരുദഭാരണലാം  വചേയ്യഭാന്  ഉപകേരനിക്കുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന് 
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; നടപടനികേള തതരനിതവപടുത്തുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   ജനി  .  സുധഭാകേരന്  ): 

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വെനികലജച്ച്  കറഭാഡുകേളുവട
ഒറത്തവെണ  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലത്തനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്. പരനിധനിയനില് തഭാമസനിക്കുന മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

19 (*259) ശതീ  .   വെനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :

ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന്  : 

ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന്  :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സനി.ആര്.ഇസഡച്ച് പരനിധനിയനില് തഭാമസനിക്കുന മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള
അവെരുവട  ഭൂമനിയനിലളള  അവെകേഭാശലാം  നനിലനനിര്ത്തനിവക്കഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിത
കമഖലയനികലയച്ച് മഭാറനിപഭാർപനിക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എന്തച്ച്  തുകേയഭാണച്ച്  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം
നല്കുനതച്ച്;
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(സനി)  ഈ  പദതനി  അനുസരനിചച്ച്  ഇതുവെവര  എത്ര  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി

കുടുലാംബങ്ങവള സുരക്ഷനിത കമഖലയനികലയച്ച് മഭാറനിപഭാര്പനിച്ചു;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിവക്കതനിവര  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  നനിനലാം

എതനിര്പ്പുണഭായനിടകണഭാ;  ഉവണങനില് അവെരുവട  ആശങകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്

സതതീകേരനിക്കുവെഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേൾ വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  ഇല.   എനഭാല്  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  സ്ഥലവലാം  വെതീടുലാം  നഷവപട

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടവമന

നനിലയനില്  248  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി  വെതീടച്ച്

വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനച്ച്  25  കകേഭാടനി

രൂപ അടങല് തുകേ വെരുന പ്രകതലകേ പഭാകക്കജനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.  

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ഇന്റെര്വനറനിലൂവട ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

20 (*260) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :

ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വെനിദലഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുള  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങവള  ഇ-ബുക്കുകേള

ആക്കനി ഇന്റെര്വനറനിലൂവട ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് ഏതച്ച്

ഏജന്സനിവയയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത ചുമതല ഏലനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  'ഇ-ബസഭാ'  വെനിദലഭാഭലഭാസ കപഭാര്ടല് മഭാതൃകേയനില്

ഒരു വെനിദലഭാഭലഭാസ കപഭാര്ടല് തുടങ്ങുനതനിനച്ച് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുവട  പനിഡനിഎഫച്ച്  ഫയലകേള,  ഇന്റെര്വനറച്ച്  മുകഖന

ലഭലമഭാക്കുനതുവെഴനി  പഭാഠപുസ്തകേ  വെനിതരണത്തനിവല  കേഭാലതഭാമസലാം  മൂലമുണഭാകുന

പ്രശ്നങ്ങള മറനികേടക്കഭാനഭാകുവമനച്ച് കേരുതുനകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .  രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ) ഒനമുതല് 10 വെവരയള കഭാസ്സുകേളനിവല പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ഇ-ബുക്കുകേള
ആക്കനി  ഇന്റെര്വനറനിലൂവട  ലഭലമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  എസച്ച്.സനി.ഇ.ആര്.ടനിയവട
http://scert.kerala.gov.in/  എന  വവെബ്വവസറനിലലാം  വഎറനി@സ്കൂളനിവന്റെ
http://it@school.gov.in/ എന വവെബ്വവസറനിലലാം ഇതച്ച് ലഭലമഭാണച്ച്.  

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  'ഇ-ബസഭാ'  വെനിദലഭാഭലഭാസ കപഭാര്ടല് മഭാതൃകേയനില്
ഒരു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കപഭാര്ടല്  തുടങ്ങുനതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടനില.
എനഭാല് ഡനിജനിറല് കേണന്റെച്ച്,  ഇ-റനികസഭാഴച്ച്  മറച്ച്  പഠന സഹഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവെ ഉളവപടുന ഒരു കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.
നനിലവെനിലള  വവെബ്വവസറച്ച്  'വമഭാവവബല്  ഫ്രെണച്ച് ലനി'  ആക്കുനതനിനുള
ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  വചേയ്യുനതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കപഭാര്ടലനിവന്റെ  കസവെനലാം
2017-18  അദലയന  വെര്ഷലാം  മുതല്  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
വപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഒരുകപഭാവല  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്
ലഭലമഭാക്കുനതഭാണച്ച്.  

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒരു  പരനിധനിവെവര  മറനികേടക്കഭാനഭാകുവമങനിലലാം
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുവട പനി.ഡനി.എഫച്ച്.  ഫയലകേള ഇന്റെര്വനറച്ച് മുകഖന ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്
ഒരു തരത്തനിലലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളക്കച്ച് പകേരമഭാവെനില എനതനിനഭാല് കൃതലസമയത്തച്ച്
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള കുടനികേളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഇതനിനകേലാം
വചേയനിടണച്ച്.

വെരളചവയ പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച് പഭാന്

21 (*261) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  :

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്  :

ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ബഭാധനിചനിരനിക്കുന  വകേഭാടുലാംവെരളചവയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന്  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് പഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതങനിലലാം  ജനില  വെനിശദമഭായ  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  പഭാന്
തയ്യഭാറഭാക്കഭാതനിരുനനിടകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  പഭാന്  പ്രകേഭാരലാം  വെരളചവയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനച്ച്  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  എവന്തഭാവക്ക
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ വെനിഷയത്തനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയച്ച് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിവന്റെയലാം
അതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ലഭനിച  കകേന്ദ്രസഹഭായങ്ങളുവടയലാം  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനിലലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലലാം ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച്
പഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  ഇഇ പദതനി കരഖയനില് വെരളചഭാ പ്രതനികേരണത്തനിനുലാം
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം ആവെശലമഭായ പദതനികേളുലാം,  അനുബന കരഖകേളുലാം,  കനഭാഡല്
വെകുപ്പുകേളുലാം,  അവെര്  വചേകയ്യണ  ചുമതലകേളുലാം  നനിര്ണ്ണയനിചനിടണച്ച്.   വെരളചയഭായനി
പ്രകതലകേ  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  പദതനി  കരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുവെഭാന്  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണ
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുനനില.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വെരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച  കശഷലാം  വെരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനഭായനി 26 ഇന മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.  

(ബനി)  ഇല.  30-7-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്3104/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം എലഭാ ജനിലകേളുവടയലാം ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച് പഭാന് അലാംഗതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച്  പഭാന്  പ്രകേഭാരലാം  വെരളച,
പ്രതനികരഭാധത്തനിവന്റെ കനഭാഡല് വെകുപച്ച് ജലവെനിഭവെ വെകുപഭാണച്ച്.  ജലവെനിഭവെ വെകുപനിവല
വെരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി,  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്  (ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)  ഓഫതീസച്ച്,  ഭൂജലവെകുപച്ച്  എനനിവെയവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള ഏകകേഭാപനിപനിചഭാണച്ച് നടപഭാക്കനി വെരുനതച്ച്.  ജലകസചേന വെകുപച്ച്
"ഹരനിത  കകേരളലാം"  പദതനിയനിലൂവട  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിവവെളത്തനിനുലാം ഉതകുന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ സലാംസഭാരത്തനിനച്ച്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടമഭായനി 320 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെനില്
ഏകേകദശലാം 9453 കുളങ്ങള നവെതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ജലവെനിഭവെ വെകുപച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.
കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  വെരളച  സലാംബനനിച  സ്ഥനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തരലാം
വെനിലയനിരുത്തനി  കവെണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുനണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി
കമഖലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനി  തതരനിതഗതനിയനില്
തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപഭാക്കുനണച്ച്.   കടഭാവത  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപച്ച്
വെരുത്തുനതനിനഭായനി  തടയണ  വകേടകേ,  ജലലാം  പമ്പച്ച്  വചേയ്യഭാന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
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കേനിണറുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  ഗലഭാലറനികേളനില്  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  നതീവരഭാഴുക്കച്ച്
സുഗമമഭാക്കുകേ  എനനിവെ  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  വചേയ്യുവെഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  

വെരളച  കനരനിടുനതനിനുകവെണനി  കുടനിവവെള  ലഭലത  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂജലപരലകവെഷണലാം  നടത്തനി
കുഴല്കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭലതയള കേനിണറുകേളനില് വചേറുകേനിട കുടനിവവെള
പദതനികേളുലാം ജലലഭലത കുറഞ്ഞ കേനിണറുകേളനില് വവകേപമ്പച്ച് പദതനികേളുലാം രഭാജതീവെച്ച്
ഗഭാനനി  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  ഭൂജലവെകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   തുറന
കേനിണറുകേള റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  വചേയ്യുകേ വെഴനി ഭൂജലനനിരപച്ച് ഉയരുകേയലാം അതുവെഴനി കേടുത്ത
വെരളചവയ പ്രതനികരഭാധനിക്കുവെഭാന് ഒരു പരനിധനി വെവര കേഴനിയനതഭാണച്ച്.   ജലവെനിഭവെ
വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലള ജലനനിധനിയവട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന മഴകകേന്ദ്രലാം മുകഖന
മഴവവെള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുനണച്ച്.  കസറച്ച് പഭാന് സതീമനില് നനിനള
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  മഴവവെള  സലാംഭരണലാം,  ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം എനനിവെ വെഴനി വെലകനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് 1000 ലനിറര് മഴവവെളലാം
സലാംഭരനിചച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുലാംവെനിധലാം ഇവെ നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുന.  

31-10-2016-വല  42830/വകേ.3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്  പരനിപത്രലാം
പ്രകേഭാരലാം  26  ഇന വെരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ജനിലയനിവല
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകടനി  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.   വെരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതച്ച്  ജനിലകേളുവട  ചുമതലയള  മനനിമഭാരുവട
കമല്കനഭാടത്തനില്  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.   കേര്ഷകേര്
വെനിവെനിധ ധനകേഭാരല സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം എടുത്തനിടള വെഭായ്പകേളനികനലള ജപ്തനി
നടപടനികേളക്കച്ച്  31-5-2017  വെവര  വമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.   വെരളചയവട
കേഭാഠനിനലലാംമൂലലാം  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണലാം  വെര്ദനിക്കുനതച്ച്  വചേറുക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  വെനലാം  വെകുപനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ഇതച്ച്
സലാംബനനിച അവെകലഭാകേന കയഭാഗലാം കചേരുകേയലാം വചേയ.  വെഭാണനിജല-വെലഭാവെസഭായനികേ
ആവെശലങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്വപടുത്തുകേയലാം  സതകേഭാരല  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  31-5-2017  വെവര
നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭൂജല വെകുപ്പുമഭായനി കചേര്നച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.  തകദ്ദേശ സതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചച്ച്  ശുദജല  വെനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള  വെഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  GPS  ഘടനിപനിച  ടഭാങര്  കലഭാറനി  വെഴനി  കുടനിവവെള വെനിതരണലാം
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നടത്തുനതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനി.   തകദ്ദേശ സതയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ജലവെനിതരണലാം  നടകത്തണ  പ്രകദശങ്ങള
തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടളതച്ച്.  മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനിവല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീര  വെനികേസനലാം  എനതീ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി
കചേര്നച്ച്   നടത്തുനതനിനഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടളതച്ച്.   സ്ഥനിരലാം  ശുദജല
കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരനിക്കുനതച്ച്  തടയനതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്,  റവെനന്യൂ,  ജല
അകതഭാറനിറനി  എനതീ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാവട  പരനികശഭാധനഭാ  ടതീമനിവന
നനിയമനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണച്ച്.   കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല  നഭാശനഷലാം
വെനിലയനിരുത്തനി  ദുരന്ത പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്  നനിനള ആശതഭാസലാം  നല്കുവെഭാന്
കൃഷനി  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ പ്രഭാപ്തനിയച്ച് അതതീതമഭായനി വെരളചഭാ
സഭാഹചേരലലാം രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം എന വെനിലയനിരുത്തലനില് കദശതീയ ദുരന്ത പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്  നനിനലാം  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില് നനിനള വെരളച മൂലമുള
നഭാശനഷത്തനിവന്റെ  വെനിവെരലാം  സമഭാഹരനിചച്ച്  വെരളച  സലാംബനനിച  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  

സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  വെരളചഭാ പ്രതനികരഭാധത്തനിനച്ച്  'മഴവപഭാലനിമ'  എന
ഭൂജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  നടത്തനിവെരുന.   കകേരളത്തനില്
ജലകസഭാതസുകേവള  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനഭായനി  'ജലവെര്ഷനിണനി'  എന  കപരനില്
തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
നടപഭാക്കനി വെരുന. 

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ  പ്രഭാപ്തനിക്കതതീതമഭായനി  വെരളചഭാ  സഭാഹചേരലലാം
രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം  എന വെനിലയനിരുത്തലനില്  കകേന്ദ്ര ദുരന്ത പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്
നനിനച്ച്  വെരളചയച്ച്  അധനികേ  സഹഭായലാം  ആവെശലവപടവകേഭാണച്ച്  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം
നല്കുവെഭാന് 22-2-2017-ല് കചേര്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.  991 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച്  അധനികേ  സഹഭായമഭായനി  ആവെശലവപടുനതച്ച്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
നല്കുവെഭാനുള  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം   22-2-2017-നച്ച്  കചേര്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുവെഭാന് കകേന്ദ്ര കൃഷനി മനനിവയയലാം കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തര  മനനിവയയലാം  സന്ദര്ശനിക്കുവെഭാനുള  അനുകയഭാജലമഭായ  സമയലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് അഭലര്തനിചനിടണച്ച്.  



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 61

വെനിദലഭാര്തനികേളുവട സഭാകങതനികേ വവനപുണല വെര്ദന

22 (*262) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :

ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :

ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സഭാകങതനികേ  മനപുണല  വെര്ദനയഭായനി
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേവള  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന
'സനില്സച്ച്  വഡലനിവെറനി  പഭാറച്ച്കഫഭാലാം  കകേരള'  എന  പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;
ഉവണങനില് പദതനിയവട വെനിശദവെനിവെരങ്ങള നൽകുകമഭാ;

(ബനി) ഏതച്ച് ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണച്ച് പദതനി നടപഭാക്കുനതച്ച്;

(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനച്ച് എവന്തഭാവക്ക സഭാകങതനികേ, ഭഇതനികേ 
സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഒരുക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .  രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  ഉണച്ച്.   കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്
പഠനിക്കുന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് വതഭാഴനില് വവനപുണലലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിടള  പദതനിയഭാണച്ച്  സനില്സച്ച്  വഡലനിവെറനി  പഭാറച്ച്കഫഭാലാം  കകേരള.
വെനിവെരസഭാകങതനികേ വെനിദലയവട നൂതനവലാം ഉനത നനിലവെഭാരമുളതുമഭായ സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട കേഴനിവകേള വെളര്ത്തുനതനിനച്ച് ഉപകേരനിക്കുന
പദതനിയഭാണനിതച്ച്.   കകേരളത്തനിവല  150  എഞനിനതീയറനിഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേവള
വെനിവെരസഭാകങതനികേ  വെനിദലയവട  സഹഭായകത്തഭാവട  ബനനിപനിക്കഭാവന  (Tele
presence  Network)  വവഹവടകേച്ച്  കഭാസച്ച്  മുറനികേള സജ്ജതീകേരനിചച്ച്  കേമ്പനനികേളനിവല
പ്രമുഖ  വെലകനികേളക്കുലാം  വെലവെസഭായ  കമഖലയനില്  ഉയര്ന  സ്ഥഭാനലാം
വെഹനിക്കുനവെര്ക്കുലാം വെനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി സലാംവെദനിക്കഭാന് ഉതകുന രതീതനിയനിലഭാണച്ച് ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  

ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  50000  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  വതഭാഴനില്  വവനപുണല
വെനികേസനത്തനിനുള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയഭാണച്ച്  പദതനിയവട  ലക്ഷലലാം.   സനില്
വഡലനിവെറനി പഭാറച്ച്കഫഭാമനിലൂവട വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കുന പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേള
വെലവെസഭായ  കമഖലയനിവല  പ്രമുഖ  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  അവെരുവട
സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണച്ച്  വെനികേസനിപനിക്കുനതച്ച്.   അതുവെഴനി  വതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കള
എവന്തഭാവക്ക  മനികേവകേളഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനവതനച്ച്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
വെലകമഭാവകേയലാം പ്രസ്തുത കേഴനിവകേള സതഭായത്തമഭാക്കഭാന് ഉപകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന.
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വതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുന  രതീതനിയനില്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെനിവെരങ്ങള  അടങ്ങുന  ഒരു  ഡഭാറ  കബസച്ച്  പ്രസ്തുത
പഭാറച്ച്കഫഭാമനില്  രൂപതീകേരനിക്കുനതച്ച്  വെഴനി  വതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളക്കച്ച്  കേഴനിവള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനികലയച്ച് കനരനിടച്ച് എത്തനികചരഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 

(ബനി)  കകേരളഭാ  കസറച്ച്  വഎ.ടനി.  ഇന്ഫ്രെഭാസക്ചര്  ലനിമനിറഡച്ച്
(വകേ.എസച്ച്.വഎ.ടനി.വഎ.എല്.)  എന  ഏജന്സനി  മുകഖനയഭാണച്ച്  പദതനി
നടപഭാക്കുനതച്ച്.

(സനി) ടനി പദതനി നടപഭാക്കുനതനിവന്റെ സഭാകങതനികേ, ഭഇതനികേ സഹഭായങ്ങളുവട
രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് വെതീടച്ച് 

23 (*263) ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി  :

ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന്  :

ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായ
വെതീടച്ച് ഉറപഭാക്കുന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുവമനഭാണച്ച് കേരുതുനതച്ച്;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവെനരഹനിതരുമഭായ മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്
ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് നതീക്കനി വെചനിരനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി)  ഇവെര്ക്കഭായനി  പഭാര്പനിട  സമുചയലാം  പണനിതച്ച്  നല്കേഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ): 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വെര്ഷലാം  ആവകേ  3397
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുലാം. 

(സനി) 2016-17 വെര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി 48 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനി വെചനിടണച്ച്.  
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(ഡനി)  ഉണച്ച്.   ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവെനരഹനിതരുമഭായ  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  കേവണത്തനി  ഫഭാറച്ച്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന  'ഭൂരഹനിത
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭവെന  പദതനി'ക്കച്ച്,  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  48  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.   ഇതനിവന്റെ  ആദല
ഘടമഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരത്തച്ച്  വെലനിയതുറയനില്  32  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനി  ഫഭാറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ഇതനില്  8  എണ്ണത്തനിവന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് നല്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.  മുടത്തറ വെനികലജനില്  3.5  ഏക്കര്
സ്ഥലത്തച്ച്  192  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തതരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന. 

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സമദഭായത്തനില് മഭാറലാം

24 (*264) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സമദഭായത്തനില്  ഏതച്ച്
തരത്തനിലള മഭാറലാം വകേഭാണവെരഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലകത്തഭാവടഭാപലാം  അക്കഭാദമനികേ  തലത്തനില്  എന്തച്ച്
മഭാറമഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്;  നവെതീകേരണ  നടപടനികേളനില്  അദലഭാപകേരുവട
പങഭാളനിത്തവലാം സഹകേരണവലാം ഉറപഭാക്കഭാൻ ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലകത്തതനില്  നനിനലാം  വെലതലസ്തമഭായനി
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  എലഭാ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി
നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .  രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സമദഭായത്തനില് ഭഇതനികേമഭായലാം
അക്കഭാദമനികേമഭായലാം കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള വെരുത്തനി വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സമദഭായലാം
ശകനിവപടുത്തുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകടനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന
'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനി മുകഖന നനിരവെധനി പദതനികേള
സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം വചേയച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 8 മുതല്
12  വെവരയള  കഭാസച്ച്  മുറനികേള  വവഹവടകേച്ച്  ആക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുനണച്ച്.   ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുനതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കഭാവെശലമഭായ  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുലാം
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വവലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  സഇകേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം  പദതനിയണച്ച്.
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനലാം  നടപനില്  വെരുത്തുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളകടനി ഉളവപടുത്തനി വെനിവെര
സഭാകങതനികേവെനിദലഭാധനിഷനിതമഭായനി  പുതുക്കനിയ  പഭാഠലപദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടപനില് വെരുത്തുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കടഭാവത കുടനികേളുവട
വവനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ  അക്കഭാദമനികകേതര/പഭാകഠലതര  കേഴനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനി
ക്കുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മനികേച പഠന സഇകേരലലാം  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില്
സൃഷനിച്ചുവകേഭാണച്ച് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സമദഭായത്തനില് കേഭാതലഭായ മഭാറലാം വെരുത്തഭാന്
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം പദതനി മുകഖന ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കുന  ഭഇതനികേവലാം
അക്കഭാദമനികേവമഭായ  മഭാറങ്ങളനില്  പ്രധഭാന  പങച്ച്  അദലഭാപകേര്  വെഹനിക്കുനണച്ച്.
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനലാം  നടപനില്  വെരുത്തുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളകടനി ഉളവപടുത്തനി വെനിവെര
സഭാകങതനികേവെനിദലഭാധനിഷനിതമഭായനി  പുതുക്കനിയ  പഭാഠലപദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടപനില് വെരുത്തുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.   അദലഭാപകേരുവട
ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  മുഴുവെന്  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച്  മതനിയഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കടഭാവത  on  site  supporting  സലാംവെനിധഭാനലാം
ശകനിവപടുത്തുനതനിനഭായനി ആവെശലമഭായ നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കുടനികേളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വെരുന അക്കഭാദമനികേ  വെര്ഷലാം  സ്കൂള തുറക്കുന സമയത്തുതവന  എലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  ലഭലമഭാക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുവട
അചടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വെരുന. 

എടഭാലാം കഭാസ്സുവെവരയള കുടനികേളക്കച്ച് സഇജനല യൂണനികഫഭാലാം

25 (*265) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  : 

ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുനപനിളനി  : 

ശതീ  .      അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  : 

ശതീ  .       കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  സ്ക്കൂളുകേളനിവല  ഒനമുതല്
എടവെവരയള  കഭാസ്സുകേളനിവല  കുടനികേളക്കച്ച്  സഇജനല  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുവമനച്ച്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ;
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(ബനി) കമല്പറഞ്ഞ തതീരുമഭാനത്തനില് എവന്തങനിലലാം മഭാറലാം വെരുത്തനിയനിടകണഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത മഭാറലാം വെരുത്തുനതനിനുണഭായ സഭാഹചേരലവമന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  സഇജനല  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  തുണനി
ഉത്പഭാദനിപനിചച്ച്  നല്കുനതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുകേയനിവലനച്ച്  വെലവെസഭായ  വെകുപനിനച്ച്
കേതീഴനിലള ഏവതങനിലലാം സ്ഥഭാപനലാം കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിചനിടകണഭാ;

(ഡനി)  സഇജനല  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രഖലഭാപനലാം
നടത്തനിയ കവെളയനില് ഇതനിനഭാവെശലമഭായനിവെരുന തുണനിയവട  അളവെച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
കേണവക്കടുപച്ച് നടത്തനിയനിരുകനഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .  രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):
(എ) പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
(ബനി)  ഉണച്ച്.  ഒനമുതല് എടവെവരയള മുഴുവെന് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള

കുടനികേളക്കച്ച്  വവകേത്തറനി  തുണനിവകേഭാണള  യൂണനികഫഭാലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനഭാണച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതച്ച്.   എനഭാല്  പദതനിയവട  തുടക്കവമന
നനിലയനില് സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വവകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് ഇതനിനഭാവെശലമഭായ മുഴുവെന്
തുണനിയലാം വനയച്ച് തതീര്ക്കുവെഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് 1 മുതല് 4 വെവരയലാം 1
മുതല്  5  വെവരയലാം മഭാത്രലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് വവപ്രമറനി വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്
മഭാത്രമഭായനി  ഇഇ  പദതനി  2017-18  അദലയന  വെര്ഷത്തനില്
പരനിമനിതവപടുത്തുനതനിനഭാണച്ച് നനിലവെനില് തതീരുമഭാനനിചനിടളതച്ച്. 

(സനി) അറനിയനിചനിടനില. 
(ഡനി)  2017-18  അദലയന  വെര്ഷലാം  മുതല്  കകേരളത്തനിവല  സര്ക്കഭാര്

എയ്ഡഡച്ച്  കമഖലയനിവല  1  മുതല്  7  വെവര  പഠനിക്കുന  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
സഇജനലമഭായനി  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുവമനച്ച്  നടപ്പുവെര്ഷവത്ത  ബജറച്ച്
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  തുണനിയവട  അളവെച്ച്
സലാംബനനിച കേണവക്കടുപച്ച് വവകേത്തറനി വെസ്ത്ര ഡയറകകററനില് നടത്തനിയനിരുന.  

തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിവല കേകയ്യറലാം

26 (T*266) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

ശതീ  .   പനി  .  വകേ  .  അബ്ദു റബ്ബച്ച്  :

കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര്  :

വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കേഭായലകേള,  തടഭാകേങ്ങള  എനനിവെ  ഉളവപവടയളള
തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിലള  കേകയ്യറലാം  മൂലമുളള  വെനിസ്തതീര്ണ്ണ  വെലതനിയഭാനലാം,  വെനിവെനിധ
ജനിലകേളനില് നടത്തനിയ റതീസര്കവ നടപടനികേളനിലൂവട ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(ബനി)  കകേരളപനിറവെനിക്കുകശഷലാം  കേഭായലകേളുവടയലാം  കുളങ്ങളുവടയലാം

വെനിസ്തൃതനിയനില്,  പകുതനിയനിലധനികേലാം  കുറവ  വെനനിടളളതഭായ  ആകക്ഷപലാം

നനിലനനില്ക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില് ഇക്കഭാരലലാം ഗഇരവെപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുലാം  ജനിലഭാ  ഭരണകടത്തനിവന്റെ  സഹഭായത്തഭാലലാം

അനധനികൃത കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനിചച്ച് അവെ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

(എ) തനിരുവെനന്തപുരലാം, വകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാടയലാം, മലപ്പുറലാം,

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  വെനിസ്തതീര്ണ്ണ  വെലതനിയഭാനലാം  റതീസര്കവ

നടപടനികേളനിലൂവട ശദയനില്വപടനിടളതഭാണച്ച്. 

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  റതീസര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.

റതീസര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിച വെനികലജുകേളനില് കേഭായലകേള, തടഭാകേങ്ങള എനനിവെയനിവല

വെനിസ്തതീര്ണ്ണ വെലതലഭാസലാം ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വെയനഭാടച്ച്,

പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എനതീ ജനിലകേളനില് വെനിസ്തതീര്ണ്ണ വെലതനിയഭാനലാം

റതീസര്കവ നടപടനികേളനിലൂവട ശദയനില്വപടനിടനില.    

(ബനി)  ഗഇരവെപൂര്വലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കേഭായലകേളുലാം,  കുളങ്ങളുലാം

ഉളവപവടയള  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിവല  കേകയ്യറലാം  ശദയനില്വപടുന  കകേസ്സുകേളനില്

ആയതച്ച് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന തകദ്ദേശ സതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്നച്ച്

ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമ  പ്രകേഭാരവലാം  കകേരള  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നനിയമ  പ്രകേഭാരവലാം  ശകമഭായ  നടപടനി  സതതീകേരനിചച്ച്  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി

പൂര്വസ്ഥനിതനിയനില്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  ഉത്തരവെച്ച്  നല്കുകേയലാം  ആയതനിനച്ച്

വെനിസമ്മേതനിക്കുനവെരുവട  കപരനില്  ക്രനിമനിനല്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്

സനി.വജ.എലാം കകേഭാടതനിയനില് കകേസ്സുകേളുലാം രജനിസര് വചേയ വെരുന. 

(സനി)  23-5-2016-വല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്  വസക്രടറനിയവട  (റവെനന്യൂ)

25/ACS/Rec/16-ാം  നമ്പര്  കനഭാടനിവല  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭാലലാം  ജനിലയനില്

കേഭായല്  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  Land  Resumption  Squad-വന രൂപതീകേരനിച്ചു പ്രവെര്ത്തനിച്ചുലാം,

കേകയ്യറലാം അളന നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനച്ച്  വസഷലല് സര്കവ ടതീമനിവന നനികയഭാഗനിച്ചുലാം

നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കേഭായലകേളനികലയലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനികലയലാം
കേകയ്യറലാം  നനിലവെനിവല  സര്കവ  കരഖകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
കേകയ്യറലാം  ശദയനില്വപടുന  കകേസ്സുകേളനില്  ബനവപട  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനവമഭായനി  കചേര്നച്ച്  ആയതച്ച്  ഒഴനിവെഭാക്കനി  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനില്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് എറണഭാകുളലാം സര്കവ വഡപന്യൂടനി ഡയറകറുവട കനതൃതതത്തനില്
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

മറച്ച്  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  ഭരണകടത്തനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  ജനില,
തഭാലൂക്കച്ച്  തലങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ  സതഭാഡച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  1957-വല  കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സതതീകേരനിചച്ച് കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിചച്ച് അവെ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

'രഭാഷതീയ ഉച്ഛതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്'

27 (*267) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  : 

ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജച്ച്  : 

ശതീ  .   എലാം  .   നഇഷഭാദച്ച്  : 

ശതീ  .     പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷതീയ ഉച്ഛതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്  (റൂസ)  നനിലവെനില് വെന കശഷലാം

ആയതനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനില്

ആകനില് ആവെശലമഭായ കഭദഗതനികേള പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ആവരയഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനവതനച്ച്

വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കേഇണസനില്  ആകനിനച്ച്  വെനിരുദമഭായനി

സമനിതനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (  വപ്രഭാഫ  .   സനി  .  രവെതീന്ദ്രനഭാഥച്ച്  ):

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.  രഭാഷതീയ ഉച്ഛതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന് (റൂസ) മഭാനദണ്ഡങ്ങള
കടനി  പരനിഗണനിചച്ച്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനില്  ആകച്ച്
2007-ല് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവെഭാന് വപ്രഭാഫ. (കഡഭാ)  രഭാജന്
ഗുരുക്കവള  ഏകേഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  ടനി  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്. 
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(സനി)  ഉണച്ച്.   2007-ല്  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  സലാംസ്ഥഭാന

ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനിലനിനച്ച്  അവവഡതസറനി  കേഇണസനില്,  ഗകവെണനിലാംഗച്ച്

കേഇണസനില്,  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  കേഇണസനില്  എനനിങ്ങവന  ത്രനിതല  ഭരണ

സലാംവെനിധഭാനമഭാണുണഭായനിരനികക്കണതച്ച്.   ആകനിവന്റെ  14  (ഡനി)  വെകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം

ഗകവെണനിലാംഗച്ച് കേഇണസനിലനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി നനിയമനിക്കവപടുന അഞച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെനിചേക്ഷണരഭാണച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് കേഇണസനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി നനിയമനിതരഭാകകേണതച്ച്.

എനഭാല്,  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഗകവെണനിലാംഗച്ച്  കേഇണസനില്

രൂപതീകേരനിക്കഭാവതയഭാണച്ച്  2011  ഒകകഭാബറനില്  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  കേഇണസനില്

രൂപതീകേരനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  കേഇണസനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതച്ച്.   ഗകവെണനിലാംഗച്ച്

കേഇണസനില്  രൂപതീകേരനിക്കുനതച്ച്  2014  നവെലാംബറനിലഭാണച്ച്.   മഭാത്രവമല,  കേഴനിഞ്ഞ

കേഇണസനിലനിനച്ച്  ഒരു  അവവഡതസറനി  കേഇണസനില്  രൂപതീകേരനിചനിരുനമനില.

ഇവതലഭാലാം  തവന  2007-ല്  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ

കേഇണസനില് ആകനിനച്ച് വെനിരുദമഭായനിരുന. 

വറയനില്കവെ വെനികേസനത്തനിനഭായള നടപടനി

28 (*268) ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച്  :

ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്  :

ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി കകേരള വറയനില് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡച്ച്

രൂപതീകേരനിചനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര വറയനില്കവെയമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്  വവെഞതര്  കേമ്പനനി

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് എലാം.ഒ.യ. ഒപ്പുവെചനിടകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതു പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടള പദതനികേള

ഏവതഭാവക്കയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  ഭൂമനി

ഏവറടുക്കുനതച്ച് സലാംബനനിച പ്രവൃത്തനികേളുവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .  സുധഭാകേരന്  ): 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്

തഭാത്പരലമുള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനികലയഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്

വറയനില്കവെ  മനഭാലയവമഭായനി  കചേര്നവകേഭാണച്ച്  സലാംയക  സലാംരലാംഭകേ  കേമ്പനനി

(കകേരള  വറയനില്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡച്ച്)  ജനുവെരനി  മഭാസലാം

മൂനഭാലാം  തതീയതനി  രജനിസര്  വചേയച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു  തുടങ്ങനി.

കടഭാവത  അതനികവെഗ  വറയനില്  പഭാത  നടപനിലഭാക്കുനതനികലയഭായനി  കകേരള

വവഹസതീഡച്ച് വറയനില് കകേഭാര്പകറഷനുലാം രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.  

(ബനി)  ഉണച്ച്.  അന്പവത്തഭാനച്ച്  ശതമഭാനലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം,

നഭാലവത്തഭാന്പതച്ച്  ശതമഭാനലാം  വറയനില്കവെ  മനഭാലയവലാം  എന  കതഭാതനില്  നൂറച്ച്

കകേഭാടനി  രൂപ മൂലധനത്തനിലഭാണച്ച്  കകേരള വറയനില് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്

ലനിമനിറഡച്ച് പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതച്ച്. 

(സനി) ഉണച്ച്.  

(ഡനി) രണച്ച് ഘടങ്ങളനിലഭായനി ഏഴച്ച് പദതനികേളുവട ഒരു മുന്ഗണനഭാപടനികേ 

തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  

ഒനഭാലാം ഘടലാം 

1. റഭാപനിഡച്ച് വറയനില് ട്രഭാന്സനിറച്ച് സനിസലാം (സബര്ബന് വറയനില് കപ്രഭാജകച്ച്)

2. തലകശ്ശേരനി-വവമസൂര് പഭാത 

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ  വറയനില്കവെ  കസഷന്  പുനരുജ്ജതീവെനിപനിചച്ച്

പുനനഃപ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന പദതനി 

4. വകേഭാചനി വെനിമഭാനത്തഭാവെളത്തനികലയച്ച് ത്രനികകേഭാണ വറയനില് വവലന് സ്ഥഭാപനിചച്ച്

യഭാത്രക്കഭാരുവട  സഇകേരലത്തനിനഭായനി  വറയനില്കവെ  കസഷനുലാം  കേവണയ്നര്

ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി വടര്മനിനലലാം സ്ഥഭാപനിക്കല്.
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രണഭാലാം ഘടലാം 

1. എരുകമലനി-പുനലൂര്  -  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങമഭാലനി-എരുകമലനി  പഭാതവയ

എരുകമലനിയനില്  നനിനലാം  പുനലൂര്  വറയനില്കവെ  കസഷനുമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന പഭാത.

2. ഏറ്റുമഭാനൂര്  -  ശബരനി  ലനിലാംഗച്ച്  വവലന്  -  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങമഭാലനി  -  ശബരനി

വവലനനിവന  ഏറ്റുമഭാനൂര്  വറയനില്കവെ  കസഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന

പഭാത.

3. നനിലമ്പൂര്  -  നഞന്കകേഭാടച്ച്  -  നനിലമ്പൂര് വറയനില്കവെ കസഷവന കേര്ണ്ണഭാടകേ

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവല  നഞന്കകേഭാടച്ച്  വറയനില്കവെ   കസഷനുമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന പഭാത.

(ഇ)

1.  അങമഭാലനി  -  ശബരനി  വറയനില്പഭാതയവട  അങമഭാലനി  മുതല്  കേഭാലടനി

വെവരയള പഭാതയവട വറയനിലനിടല് പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന.  കേഭാലടനി

കസഷവന്റെ  പണനിയലാം  വപരനിയഭാര്  നദനിക്കു  കുറുവകേയള  പഭാലലാം  പണനിയലാം

പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പഭാതയ്ക്കുകവെണനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് 132.24.63

വഹകര് ഭൂമനി 47 കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനില് 490 സര്കവ നമ്പരുകേളനിലഭായനി വപഭാനലാംവെനിലയച്ച്

എടുക്കുനതനിനച്ച്  അര്തനകേള ലഭനിചനിടളതുലാം,  വപരുമ്പഭാവൂര്,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ

എനനിവെനിടങ്ങളനിലണഭായനിരുന  വപഭാനലാംവെനില  തഹസനില്ദഭാര്മഭാരുവട

കേഭാരലഭാലയങ്ങള നനിര്ത്തനിയ സഭാഹചേരലത്തനില് ടനി  കേഭാരലഭാലയങ്ങളുവട  ചേഭാര്ജ്ജുള

സനിവെനില്  കസഷന്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  വസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ)

ജനറലനിവന കമല് പദതനിയവട വപഭാനലാംവെനില തഹസനില്ദഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയലാം

നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് സ്ഥലവമടുപ്പുമഭായനി

ബനവപടച്ച്  വറയനില്കവെ അധനികേഭാരനികേള നല്കേനിയ അന്തനിമ വസചച്ച്  സ്ഥലവമടുപച്ച്

നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി പഭാലഭാ വസഷലല് തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ.)

വറയനില്കവെയച്ച്  വവകേമഭാറനിയനിടളതഭാണച്ച്.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  സ്ഥലവമടുപച്ച്

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. 

2.  ഗുരുവെഭായൂര്  -  തനിരുനഭാവെഭായ വറയനില്കവെ വവലനനിവന്റെ മലപ്പുറലാം ജനിലയനിവല

അവവലന്വമന്റെച്ച്  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിനച്ച്  സമഭാന്തരമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവെച്ച്

പുറവപടുവെനിചനിടളതഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായള  പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ  നടപടനികേള
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് വറയനില്കവെ അധനികൃതര്ക്കച്ച്  29-1-2016-നച്ച് കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിടലാം

ഇതുവെവരയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  കടഭാവത തനിരൂര് ട്രഭാക്ഷന് സബച്ച് കസഷനച്ച് കവെണനി

ഇലകനികേച്ച് കകേബനിള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുള 2.026 ആര് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുനതനിനുള

നനിലവമടുപച്ച്  നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  കുനലാംകുളലാം

വെഴനിയള  അവവലന്വമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചനിടളതഭാണച്ച്.   സ്ഥലവമടുപച്ച്  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചനിടനില.
3.  നനിലവെനില്  കകേഭാടയലാം  വെഴനിയലാം  ആലപ്പുഴ  വെഴനിയമുള  വറയനില്പഭാത

ഇരടനിപനിക്കലഭാണച്ച്  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.   ഹരനിപഭാടച്ച്  -  അമ്പലപ്പുഴ
വറയനില്പഭാത ഇരടനിപനിക്കലമഭായനി ബനവപടച്ച്  അര്തന ലഭനിച 19.2479  വഹകര്
ഭൂമനിയലാം  18.958  വഹകര് ഭൂമനിയലാം വറയനില്കവെയച്ച് വവകേമഭാറനിയനിടണച്ച്.  ബഭാക്കനിയള
28.98  ആര്  ഭൂമനി  വറയനില്കവെയച്ച്  വവകേമഭാറുനതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വെരുന.   കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  മുളന്തുരുത്തനി  -  വചേങ്ങന്നൂര്  വറയനില്പഭാത
ഇരടനിപനിക്കലമഭായനി ബനവപടച്ച് കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് നനിനലാം ഏവറടുത്തച്ച് നല്കകേണ
36.0769  വഹകറനില്  നനിനലാം  24.0769  വഹകര്  സ്ഥലലാം  ഇതുവെവര  ഏവറടുത്തച്ച്
നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ബഭാക്കനി  ഏവറടുത്തച്ച്  നല്കേഭാനുള  12  വഹകര്  സ്ഥലലാം
ഏവറടുക്കുനതനിനുള നടപടനി നടന വെരുന.

4. എറണഭാകുളലാം - കുമ്പളലാം, കുമ്പളലാം - തുറവൂര് വറയനില്പഭാത ഇരടനിപനിക്കലകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണ  വചേലവെനിവന്റെ  50%  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  വെഹനിക്കണവമനലാം  കടഭാവത,
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഇജനലമഭായനി  നല്കേണവമനലാം
വറയനില്കവെ  ആവെശലവപടുകേയണഭായനി.   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ
അവെസ്ഥ  പരനിഗണനിചച്ച്  വറയനില്കവെയവട  പ്രസ്തുത  ആവെശലലാം  അനുവെദനിക്കഭാന്
കേഴനിയകേയനിവലനച്ച്  വറയനില്കവെകയയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനയലാം  കരഖഭാമൂലലാം
അറനിയനിചനിടണച്ച്.   അതുവകേഭാണതവന  സ്ഥലവമടുപച്ച്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിടനില.
ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് അമ്പലപ്പുഴ വെവരയള വറയനില്പഭാത ഇരടനിപനിക്കഭാനഭായനി അര്തന
ലഭനിചനിടള 19.24.79 വഹകര് ഭൂമനിയനില് 18.95.81 വഹകര് ഭൂമനി അര്തനഭാധനികേഭാരനിക്കച്ച്
വവകേമഭാറനിയനിടളതഭാണച്ച്.   ബഭാക്കനിയള  28.96  ആര് സ്ഥലലാം ബനവപട കേക്ഷനികേള
ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതുലാം  സമ്മേതപത്രലാം  സമര്പനിക്കഭാത്തതുമഭായ  കകേസ്സുകേളുമഭാണച്ച്.
ഹരനിപഭാടച്ച് - അമ്പലപ്പുഴ വറയനില്പഭാതയനില് സബച്ച് കവെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കേരുവെഭാറ,
വചേറുതന,  അമ്പലപ്പുഴ,  കേരുമഭാടനി,  തകേഴനി  എനതീ  വെനികലജുകേളനിലഭായനി  24.92  ആര്
സ്ഥലവലാം അരൂര് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2.72 ആര് സ്ഥലവലാം വപഭാനലാം വെനിലയച്ച്
എടുക്കുനതനിനഭായനി വറയനില്കവെ അര്തന നല്കേനിയനിടളതനിനഭാല്, ഡയറകച്ച് പര്കചസച്ച്
മുകഖന ടനി വെസ്തുക്കള ഏവറടുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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5.  സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി  വെഴനിയള  പുതനിയ  നനിലമ്പൂര്  -  നഞന്കകേഭാടച്ച്
കബഭാഡ്കഗജച്ച്  വറയനില്കവെ  വവലനനിവന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച്
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-വയ ചുമതലവപടുത്തനി വമഭാബനിവവലകസഷന് അഡതഭാന്സഭായനി  2
കകേഭാടനി രൂപ  13-2-2017-  വല സ.ഉ(സഭാധഭാ) 60/2017/ഗതഭാഗതലാം നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് - പഭാണത്തൂര് - കേണനിയൂര് വറയനില്കവെ
വവലനനിവന്റെയലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  അതനിവന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
ആയതുവകേഭാണച്ച് തവന സ്ഥലവമടുപച്ച് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

6.  വചേങ്ങന്നൂര്  -  ചേനിങ്ങവെനലാം  വറയനില്പഭാത  ഇരടനിപനിക്കലനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  നനിനലാം  വറയനില്കവെയച്ച്  ഏവറടുത്തു  നല്കകേണ  7.9547
വഹകറനില് നനിനലാം  7.2045  വഹകര് വറയനില്കവെയച്ച്  വവകേമഭാറനിയനിടണച്ച്.   കടഭാവത
75.02  ആര് ഭൂമനി  ഇനനിയലാം  ഏവറടുകക്കണതുണച്ച്.   വറയനില്കവെ,  നനിര്മ്മേനിതനി  വെനില
ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  വെരുത്തനിയതനിനഭാല്  അവെഭാര്ഡച്ച്  പഭാസഭാക്കഭാന്
കേഴനിയഭാവത  ഡനികനഭാവെയഭായനി  മഭാറനിയതനിനഭാല്  പഴയ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കഭാന് കേഴനിയഭാവത വെനതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള ഡയറകച്ച് പര്കചസച്ച് മുകഖന ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പടയകമളകേള

29 (*269) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസച്ച്  :

ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :

ശതീ  .     സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അര്ഹരഭായ  എലഭാവെര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പടയകമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേളകകററ്റുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ഭൂരഹനിതരുവട  അകപക്ഷകേളനില്
അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിചച്ച്, വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാനുള ഭൂമനിയവട അളവലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ
പടനികേയലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(സനി) ഭൂമനി സലാംബനനിചച്ച് ലഭാന്ഡച്ച് ട്രനിബന്യൂണലനില് വകേടനിക്കനിടക്കുന അകപക്ഷകേളനില്
സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;

(ഡനി) വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭനിക്കഭാന് അര്ഹരഭായ ആദനിവെഭാസനികേളക്കച്ച്
പടയലാം നല്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന്  )

(എ&ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  എലഭാകപര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  വെനിതരണലാം
വചേയ്യണവമനതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നയലാം.  നനിലവെനിലള ഭൂരഹനിതര്ക്കച്ച് പടയകമളകേള
ഉളവപവട  നടത്തനി  പടയലാം  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനുലാം  ഭൂമനി  കേവണത്തുനതനിനുലാം
അര്ഹരഭായവെരുവട ലനിസച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുമുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
സതതര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.   30-9-2016-ല്  ലഭാന്ഡച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
വസക്രടറനിയവട  അദലക്ഷതയനില്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  17  ലഭാന്ഡച്ച്  വവട്രബന്യൂണല്
ഓഫതീസുകേളുവട പ്രവെര്ത്തന പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച അവെകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയലാം
30-12-2016  വെവര തതീര്പഭാകക്കണ കകേസ്സുകേളുവട ടഭാര്ജറച്ച്  നനിശയനിച്ചു നല്കുകേയലാം
വചേയനിരുന.  ആയതു പ്രകേഭാരലാം 92211 കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുവെഭാനുണഭായനിരുനതനില്
4774  കകേസ്സുകേള  30-12-2016  വെവര  തതീര്പഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   തുടര്നച്ച്  പുകരഭാഗതനി
വവകേവെരനിചനിടകണഭാ  എനതച്ച്  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  31-03-2017-നകേലാം
തതീര്പഭാകക്കണന  കകേസുകേളുവട  എണ്ണലാം  നനിശയനിചച്ച്  നല്കുനതനിനുമഭായനി
15-2-2017-ല്  ലഭാന്ഡച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  വസക്രടറനിയവട  അദലക്ഷതയനില്  വെതീണലാം
കയഭാഗലാം  വെനിളനിക്കുകേയലാം  വചേയ.   2017  ജനുവെരനി  മഭാസത്തനില്  1163  കകേസ്സുകേള
തതീര്പഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  കടഭാവത,  നനിയമസഭ  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേനിറനിയവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  വവട്രബന്യൂണല്  ഓഫതീസുകേളനിവല  കകേസ്സുകേള
തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനച്ച്  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വെരുന.   ലഭാന്റെച്ച്  റനികഫഭാലാംസച്ച്  വഹഡനില്
നനിനലാം  ശമ്പളലാം  വെഭാങ്ങുനവെര്ക്കച്ച്  മറച്ച്  കജഭാലനികേള  അനുവെദനിചച്ച്  വകേഭാടുക്കഭാന്
പഭാടനിവലനച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണച്ച്. കടഭാവത കകേസ്സുകേള കവെഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച്
ലഭാന്റെച്ച്  വവട്രബന്യൂണല്  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്  കുറഞ്ഞതച്ച്  രണച്ച്  വെര്ഷവമങനിലലാം  ടനി
ഓഫതീസുകേളനില്  കസവെനമനുഷനിക്കുനവവെനച്ച്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കവെണത്ര  ശദപതനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭാന്റെച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  വസക്രടറനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ലഭാന്റെച്ച്
വവട്രബന്യൂണല്  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കനി  അവെകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടച്ച്  എലഭാ  മഭാസവലാം
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  റവെനന്യൂ മനനി
ജനിലകേളനില്  നടത്തുന  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുനതച്ച്
സലാംബനനിച പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനി പരലഭാപ്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണച്ച്. 
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(ഡനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുലാം,  മറ്റു  പരമ്പരഭാഗത  കഗഭാത്രവെഭാസനികേളുലാം
(വെനഭാവെകേഭാശലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കല്)  ചേടങ്ങള  2008  പ്രകേഭാരലാം  ആദനിവെഭാസനികേളക്കച്ച്
വവകേവെശകരഖയഭാണച്ച്  അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2006-വല
വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമത്തനിനച്ച് കേതീഴനിലള ചേടത്തനില് കഭദഗതനി വെരുത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ
വവകേവെശ കരഖയച്ച് പകേരലാം പടയലാം നല്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - കേഴകടലാം കദശതീയപഭാത വെനികേസനലാം

30 (*270) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന്   :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്   :

ശതീ  .     എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്   :

ശതീ  .     വകേ  .    വജ  .    മഭാക്സനി    : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മുതല് കേഴകടലാം വെവര കദശതീയ പഭാത നഭാല്പത്തനിയഞച്ച്
മതീറര്  വെതീതനിയനില്  വെനികേസനിപനിക്കഭാനുള  തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സതതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) പഭാതയവട അമലന്വമന്റെച്ച് നനിശയനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  പഭാത  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  വെതീടുലാം
സ്ഥലവലാം നഷവപടുവമനച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിടകണഭാ; നതീതനിയകമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനി ഇവെവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വതഭാഴനിലലാം  ജതീവെകനഭാപഭാധനിയലാം  നഷവപടുനവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കഭാന് പഭാകക്കജനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്  ): 

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  മുതല്  കേഴകടലാം  വെവര  കദശതീയപഭാത  45  മതീറര്
വവററച്ച്  ഓഫച്ച്  കവെ  (RoW)  യനില്  സര്വതീസച്ച്  കറഭാകഡഭാടുകടനി  4  വെരനിയഭായനി
വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള പദതനി കകേന്ദ്ര ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  NHDP  Phase  III-ല്
ഉളവപടുത്തനി  നഭാഷണല്  വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തല  മുഖഭാന്തരമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.   ഇതനിനഭായള പുതുക്കനിയ വെനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ  M/s
AECOM,  M/s  FEEDBACK,  M/s  SMEC  India  Pvt  Ltd  എനതീ
കേണസളടന്സനി  കേമ്പനനികേള  മുഖഭാന്തരലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.   പദതനിയവട
അവവലന്വമന്റെനിനച്ച്  വപഭാതുവെഭായള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  (മലപ്പുറലാം-തൃശ്ശൂര്-എറണഭാകുളലാം
വസചച്ച് ഒഴനിവകേ)  സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനില് നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ഇതനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്വപടുന കദശതീയപഭാത സര്വതീസച്ച് കറഭാകഡഭാടു കടനിയ നഭാലവെരനിപഭാതയഭായനി
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വെനികേസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ ഡതീവറയനില്ഡച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് നഭാഷണല് വവഹകവെ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തല  വഹഡ്കേതഭാര്കടഴനില്  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞു.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല ഡതീവറയനില്ഡച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുന
കജഭാലനി അവെസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഉടന് തവന നഭാഷണല് വവഹകവെ അകതഭാറനിറനി
ഓഫച്ച്  ഇന്തല  വഹഡ്കേതഭാര്കടഴനില്  സമര്പനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല
ഡതീവറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുന  കജഭാലനി  അവെസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   ഉടന്  തവന  നഭാഷണല്  വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തല
വഹഡ്കേതഭാര്കടഴനില്  സമര്പനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  നന്ദനി  -
വചേകങ്ങഭാടകേഭാവെച്ച്  വവബപഭാസച്ച്  ഒഴനിവകേയള  ഭഭാഗലാം  സര്കവ  നടപടനികേള
അവെസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഭാകക്കജനികന്റെയലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
വവബപഭാസച്ച്  എനനിവെയകടയലാം  ഡതീവറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടലാം  ബനിഡച്ച്
കഡഭാക്കുവമന്റെച്ച്സുലാം  നഭാഷണല്  വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  സമര്പനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.
തലകശ്ശേരനി  -  മഭാഹനി  വവബപഭാസനിവന്റെ  വടണര്  നടപടനികേള  അവെസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   കനരകത്ത  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വപ്രഭാകേക്യുയര്വമന്റെച്ച്  കകേഭാണട്രഭാകച്ച്
(EPC) നനിബനനയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിരുന കകേരളത്തനിവന്റെ നഭാഷണല് വവഹകവെ
കപ്രഭാജകച്ച്  പുതനിയ  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  വവഹബനിഡച്ച്  ആനതനിറനി  രതീതനിയനില്
തുടരഭാനഭാണച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിടളതച്ച്.   1000  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  മുകേളനില്  വെരുന
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭായതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭയവട  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രകമ
പ്രവൃത്തനികേള അവെഭാര്ഡച്ച്  വചേയ്യഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.   ആയതനിനഭാലഭാണച്ച്  കനരകത്ത
നഭാഷണല്  വവഹകവെ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തല  അറനിയനിചതനില്  നനിനലാം
വെലതലസ്തമഭായനി  അലലാം കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതച്ച്.   മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനിവല
സര്കവ നടപടനികേള അവെസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഇതനുസരനിച്ചുള ഡതീവറയനില്ഡച്ച്
കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി നഭാഷണല് വവഹകവെ അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച് ഇന്തല
വഹഡ്കേതഭാര്കടഴച്ച്  മുകഖന  കകേന്ദ്രമനഭാലയത്തനിനച്ച്  അനുമതനിക്കച്ച്
സമര്പനിക്കുനതഭാണച്ച്.  

(സനി&ഡനി) കദശതീയപഭാതഭാ വെനികേസനത്തനിവന്റെ ഫലമഭായനി എത്ര കപര്ക്കച്ച് വെതീടുലാം
സ്ഥലവലാം നഷവപടുവമന കേണക്കച്ച് അന്തനിമ പദതനി രൂപകരഖ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയളളൂ.   കദശതീയപഭാതഭാ  വെനികേസനത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വെതീടച്ച്,  സ്ഥലലാം,  വതഭാഴനില് ജതീവെകനഭാപഭാധനി  എനനിവെ നഷവപടുനവെര്ക്കച്ച്
2013-വല RFCTLARR Act-ലലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച ഭൂമനി ഏവറടുക്കല്
ചേടങ്ങള  2015-ലലാം കദശതീയപഭാത നനിയമലാം  1956-ലലാം പ്രതനിപഭാദനിചനിടള തരത്തനില്
നതീതനിയകമഭായ  നഷപരനിഹഭാരവലാം  പുനരധനിവെഭാസവലാം  നല്കുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള 

വഎ. ഇ. ഡനി. എസച്ച്. എസച്ച്. സതീമനിവല റനികസഭാഴച്ച് അദലഭാപകേര്

1  (2752)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഐ.ഇ.ഡനി.എസച്ച്.എസച്ച്.  (Inclusive  Education  for  Disabled  at

Secondary  Stage)  സതീമനിവല  റനികസഭാഴച്ച്  അദലഭാപകേരുവട  കജഭാലനി

സ്ഥനിരവപടുത്തുനതച്ച്  സലാംബനനിച  വെനിഷയത്തനില്  സതതീകേരനിചനിടള  നടപടനികേള

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഎ.ഇ.ഡനി.സനി./വഎ.ഇ.ഡനി.എസച്ച്.എസച്ച്.  എനതീ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച് എസച്ച്.എസച്ച്.എ./ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.

എനനിവെയവട കേതീഴനില് റനികസഭാഴച്ച് സകപഭാര്ടനിനഭായനി അദലഭാപകേവര ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം

കേരഭാര്  വെലവെസ്ഥയനില്  നനിയമനലാം  നല്കുവെഭാന്  മഭാത്രകമ  വെലവെസ്ഥയളളൂ.  കേരഭാര്

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  നനിലവെനില്

സ്ഥനിരവപടുത്തുനതനിനച്ച് വെലവെസ്ഥയനില. 

"കലനി" എനതനിനു പകേരലാം "ദനിവെസവെരുമഭാന വതഭാഴനില്"എനച്ച് മഭാറണവമന

നനിര്കദ്ദേശലാം

2  (2753)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളുവട  ഒഇകദലഭാഗനികേ  കരഖകേളനിവല  രക്ഷനിതഭാക്കളുവട  വതഭാഴനില്

കകേഭാളത്തനില്  ദനിവെസവെരുമഭാനക്കഭാർ  "കലനി"  എനച്ച്  കരഖവപടുത്തുനതച്ച്

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളത്തനില്  "കലനി"  എനതനിനു  പകേരലാം  "ദനിവെസവെരുമഭാന

വതഭാഴനില്" എനച്ച് മഭാറ്റുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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3  (2754)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹയര് വസക്കണറനി വെനിഭഭാഗത്തനില് പഠനിക്കുന വെനികേലഭാലാംഗരഭായ കുടനികേളക്കച്ച്
വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നല്കേനി വെരുന ഐ.  ഇ.  ഡനി.  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
2014-15  അദലയന  വെര്ഷലാം  വെവര  3500  രൂപ  വെതീതലാം  കൃതലമഭായനി
നല്കേനിയനിരുനവവെങനിലലാം  1/2017-ല്  1800  രൂപ  വെതീതലാം  മഭാത്രകമ  വെനിതരണലാം
നടത്തനിയനിടള  എനതച്ച്  ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ;  എങനിൽ  ബഭാക്കനിയള  തുകേ
എകപഭാള വെനിതരണലാം വചേയ്യുവമനലാം ആയതനികലയച്ച് എന്തച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു എനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയലാം  വെനികേലഭാലാംഗരഭായ  കുടനികേളക്കച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപനിനത്തനില്  ഒരു  കുടനിക്കച്ച്  3,000  രൂപയഭാണച്ച്  മുന്പച്ച്  അനുവെദനിചതച്ച്.
കുടനികേളുവട വവവെകേലലത്തനിവന്റെ കേഭാഠനിനലത്തനിവന്റെ വെലതലഭാസമനുസരനിചച്ച് ടനി തുകേയനില്
കനരനിയ വെലതലഭാസലാം വെരുനതഭാണച്ച്.

എലാം.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യനില് നനിനലാം തുകേ ലഭനിക്കഭാന് തഭാമസലാം കനരനിടതനിനഭാല്
2016-17  വെര്ഷത്തനില് അലവെന്സുകേവളഭാനലാം ഇതുവെവര നല്കേനിയനിടനില.  ലഭലമഭായ
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  തതീരുനതനിനുമുമ്പച്ച്  പരമഭാവെധനി
അലവെന്സുകേള അനുവെദനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

സനി-ആപ്റച്ച്-ല് പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച് അഴനിമതനി

4 (2755) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനച്ച് കേതീഴനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന സനി - ആപ്റച്ച് (C- apt)
ല്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയതുമഭായനി
ബനവപടച്ച് അനവത്ത എലാം.ഡനി.-യ്വക്കതനിവര കകേസച്ച് നനിലവെനിലകണഭാ;  കകേസനിവന്റെ
നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി എന്തഭാണച്ച്;  അകനതഷണലാം ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  പുകരഭാഗതനി
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനി  -  ആപ്റനിനച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദതയലാം  സതയലാം  പരലഭാപ്തതയലാം
മകേവെരുനതനിനച്ച്  പഭാഠപുസ്തങ്ങളുവട  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനവത്ത
ഏല്പനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന  കശഷലാം  സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്
എവന്തലഭാലാം ആനുകലലങ്ങളഭാണച്ച് നല്കേനിയവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്ഥഭാപനവത്ത  പുകരഭാഗതനിയനികലയച്ച്  നയനിക്കഭാന്,  ആധുനനികേ  അചടനി
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  നടത്തുന
ഏജന്സനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  സനി-ആപ്റച്ച്-ല്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്
അഴനിമതനിയമഭായനി  ബനവപടച്ച്  അനവത്ത  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറകര്  ശതീ.  സജനിതച്ച്
വെനിജയരഭാഘവെവനതനിവര  വെനിജനിലന്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറഭായവട
വസഷലല്  ഇന്വവെസനികഗഷന്  യൂണനിറച്ച്-II-ല്  വെനി.സനി.8/15/എസച്ച്.വഎ.യ-II
നമ്പരഭായനി ഒരു വെനിജനിലന്സച്ച് കകേസച്ച് രജനിസര് വചേയച്ച് അകനതഷണലാം നടത്തനിവെരുന.
അകനതഷണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  2017-18  അദലയന  വെര്ഷവത്ത  ഹയര്  വസക്കണറനി
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുവട അചടനിയലാം വെനിതരണവലാം സനി-ആപ്റനിനച്ച് ലഭനിചനിടണച്ച്. 

(സനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് പദതനിയനിനത്തനില് 250 ലക്ഷലാം രൂപയലാം പദതനികയതര
ഇനത്തനില് 64.28 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവെദനിചനിടണച്ച്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

സനി-ആപ്റച്ച്-വല നനിയമനങ്ങള

5  (2756)   ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി-ആപ്റനില്  2002-  നച്ച്  കശഷലാം  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിടകണഭാ;
എങനില് തസ്തനികേ തനിരനിചച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2002  -വല  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  കശഷലാം  വപന്ഷനഭായനി  കപഭായവെര്,
മരണവപട കപഭായവെര് തുടങ്ങനി സര്വതീസനില് നനിനലാം എത്ര കപര് പനിരനിഞ്ഞനിടവണനച്ച്
തസ്തനികേയലാം  കപരുലാം  തനിരനിചച്ച്  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാന്
സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച്  കരഖകേള  സഹനിതലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസവെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവല  അചടനി
കജഭാലനികേള  സനി-ആപ്റനിനച്ച്  നല്കുവെഭാന്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
ഏവതങനിലലാം ഉത്തരവെച്ച് ഇറക്കനിയനിടകണഭാ; എങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സനി-ആപ്റച്ച്-ല് 2002-നച്ച് കശഷലാം ആശനിത നനിയമനങ്ങള ഒഴനിവകേ മറച്ച്
നനിയമനങ്ങള  നടനനിടനില.  ആശനിത  നനിയമനങ്ങള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിടണച്ച്.

(ബനി)  2002-വല  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  കശഷലാം  വപന്ഷനഭായനി  കപഭായവെര്-75
കപര്,  മരണവപടകപഭായവെര്-17,  രഭാജനിവെച്ചു  കപഭായവെര്-67,  പുറത്തഭാക്കനിയവെര്-1.
ഇതുസലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി * കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ  അചടനികേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  ഉത്തരവെച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  വപഭാതുവെഭായനി  അചടനി  കജഭാലനികേള  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്
വെകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  വപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  സനി-ആപ്റച്ച്-നച്ച്
ലഭനിക്കുവെഭാനഭായനി തഭാവഴപറയന ഉത്തരവകേള പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്. 

1. ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.) നമ്പര്1613/94/ഉ.വെനി.വെ. തതീയതനി 22-10-1994

2. ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.) നമ്പര്1147/2000/ഉ.വെനി.വെ. തതീയതനി 24-7-2000

3. ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.) നമ്പര്1697/2003/ഉ.വെനി.വെ. തതീയതനി 27-11-2003

4. ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.) നമ്പര്231/11/ഉ.വെനി.വെ. തതീയതനി 22-9-2011

ആയതനിവന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി  ഉളടക്കലാം വചേയനിരനിക്കുന*.

യ.പനി. സ്കൂളനിവന്റെ അപ്ഗകഡഷന് 

6  (2757)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേഭാടഭാമ്പളനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  മഭാപനിള  യ.പനി.എസച്ച്
മഹസ്കൂളഭായനി  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  39187/F1/2015/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്
ഫയലനില് അന്തനിമ ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടകണഭാ;  എങനില് ആയതനിവന്റെ പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂള  മഹസ്കൂളഭായനി  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുനതനിനച്ച്
നനിയമപരമഭാകയഭാ,  സഭാകങതനികേമഭാകയഭാ  എവന്തങനിലലാം  തടസലാം
നനിലനനില്ക്കുനവണങനില് ആയതച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം എത്ര യ .പനി  .സ്കൂളുകേള മഹസ്കൂളഭായനി
അപ്കഗഡച്ച് വചേയനിടവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ? 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(എ&ബനി)  ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിചനിടനില.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതുലാം  നനിലവെനിലളളവെ  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുനതുലാം  സലാംബനനിചച്ച്  റനിടച്ച്
ഹര്ജനി 3060/14 -കനലളള 18-6-2015-വല വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കകേരള  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടലാം  അദലഭായലാം  V  ചേടലാം  2,  2A  എനനിവെയനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന നടപടനിക്രമങ്ങള സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്.  ആയതച്ച് പ്രകേഭാരലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആവെശലകേത  കേവണത്തനിയ  സ്ഥലങ്ങള  25-5-2016-വല  985-ാം
നമ്പര്  ഗസറച്ച്  വെനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല
കേഭാടഭാമ്പളളനി എന പ്രകദശലാം 8-ാം കഭാസച്ച്, വെനിദലഭാഭലഭാസ ആവെശലകേത കേവണത്തനിയ
പ്രകദശങ്ങളനില് ഉളവപടനിടനില.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  യ.പനി.  സ്കൂളുകേള  ഒനലാംതവന
അപ്കഗഡച്ച് വചേയനിടനില. 

 വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. വസക്രടറനിക്കച്ച് ലഭനിച പരഭാതനി

7  (2758)  ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 16-2-2016 ല് വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.എക്സഭാമനികനഷന് വസക്രടറനി ഇറക്കനിയ
ഉത്തരവെച്ച്/  സര്കലര്-വന്റെ  വെനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  (VX/3/1340/2016,
dtd 16/2/2016)

(ബനി)  കമല്  ഉത്തരവെച്ച്/സര്കലര്  ലലാംഘനിചതനിവനതനിവര  വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.
വസക്രടറനിക്കച്ച്  17-2-2017  തതീയതനിയനില്  ലഭനിച  പരഭാതനിയവട  കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;  ഉത്തരവെച്ച്/സര്കലര്
ലലാംഘനിചനിടവണങനില് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  16 -2-2016-വല  വെനി.എക്സച്ച്3/1340/2016  നമ്പര് സര്ക്കുലര്  ഉളളടക്കലാം
വചേയ്യുന. *

(ബനി) കകേഭാപനി ഉളളടക്കലാം വചേയ്യുന *. പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിടണച്ച്. സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം പരതീക്ഷ നടത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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  എസച്ച്. എസച്ച്. എ. കസറച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് 

8 (2759) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .     അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടുത്ത അദലയനവെര്ഷകത്തയ്ക്കുള  എസച്ച്.  എസച്ച്.  എ.-  യവട  കസറച്ച്

കപ്രഭാജകച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില് ഏവതഭാവക്ക കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച് തുകേ അനുവെദനിക്കണവമനഭാണച്ച്

കപ്രഭാജകനില് ആവെശലവപടനിടളതച്ച്;

(സനി)  നൂതനമഭായ  എവന്തങനിലലാം  പദതനികേള  ഉളവക്കഭാളനിചനിടകണഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  സര്വശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്,  കസറച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  ഡയറകര്  റനികപഭാര്ടച്ച്

വചേയനിടളളതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കഗളസച്ച്  എഡന്യൂകക്കഷന്,  വവമകനഭാറനിറനി  എഡന്യൂകക്കഷന്,

എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  എഡന്യൂകക്കഷന്,  അര്ബന്  പഭാനനിലാംഗച്ച്,  കേമ്പന്യൂടര്   അസനിസച്ച്

കലണനിലാംഗച്ച്,  കലണനിലാംഗച്ച്  എന്ഹഭാന്വസന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  എന്ഹഭാന്സനിലാംഗച്ച്  കേതഭാളനിറനി,

ആര്.ഇ.എലാം.എസച്ച്.,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കമഭാബനിവവലകസഷന്,  വഎ.ഇ.ഡനി.സനി.

(സനി.ഡബക്യു.എസച്ച്.എന്.), മതീഡനിയ കേകമ്പഭാണന്സച്ച് തുടങ്ങനിയവെയഭാണച്ച് കപ്രഭാജകനില്

ഉളവപടുത്തനിയനിടളളതച്ച്. 

(സനി) ഉണച്ച്.

• പഠന മനികേവെനിനഭായനി പ്രഭാകദശനികേ പ്രതനിഭഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

• എലഭാ വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം കഗളസച്ച് കബ്ബച്ച്

• ആദനിവെഭാസനികേള  അധനിവെസനിക്കുന  വതരവഞ്ഞടുത്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്

പ്രകതലകേ പഭാകക്കജുകേള 

• കേമ്പന്യൂടര്  സഹഭായകത്തഭാടുകടനിയളള  പഠനത്തനിനച്ച്  ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുലാം  25

ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ഉളവക്കഭാളളനിചനിടണച്ച്. 

75/2020
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 എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. കരഖകേളനില് ജനനത്തതീയതനി തനിരുത്തല്

 9  (2760)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  നനിലവെനില്  ഒരു  തവെണ  മഭാത്രമഭാകണഭാ  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.
കരഖകേളനില് ജനനത്തതീയതനി തനിരുത്തല് അനുവെദനതീയമഭായനിടളതച്ച്;

(ബനി)  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  കരഖകേളനിവല  ജനനത്തതീയതനി  രണഭാമതുലാം
തനിരുത്തഭാന്  അവെസരലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  കവെണ  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുനകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

  (എ) ജനനത്തതീയതനി തനിരുത്തുനതച്ച് ഒരു തവെണ മഭാത്രമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ബനവപട  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിച
അസല് ജനന സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഒരു പ്രഭാവെശലലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്
ജനനത്തതീയതനി തനിരുത്തനി നല്കുനതച്ച്. 

പ്രതീ വവപ്രമറനി അദലഭാപകേര്, ആയമഭാര് എനനിവെരുവട വെര്ദനിപനിച
കവെതനലാം

10  (2761)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതീ  മപ്രമറനി  അദലഭാപകേര്,  ആയമഭാര്  എനനിവെര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ
വെര്ദനിപനിച കവെതനലാം എന മുതലഭാണച്ച് പ്രഭാബലലത്തനിലഭായവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സര്ക്കഭാര്  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ശമ്പള  വെര്ദനവെനിനച്ച്  മുന്കേഭാല
പ്രഭാബലലലാം  നല്കേനിയനിരുനതച്ച്  കേണക്കനിവലടുത്തച്ച്  പ്രതീ-മപ്രമറനി  അദലഭാപകേര്,
ആയമഭാര്  എനനിവെരുവട  കവെതന വെര്ദനവെനിനച്ച്  മുന്കേഭാല  പ്രഭാബലലലാം  നല്കുവെഭാന്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം                   

(എ) 18-6-2016 മുതല് 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിചച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന പ്രതീ വവപ്രമറനി
കഭാസ്സുകേളനിവല  അദലഭാപനികേമഭാരുവടയലാം  ആയമഭാരുവടയലാം  ഓണകററനിയലാം  ഉത്തരവെച്ച്
തതീയതനി മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വെര്ദനിപനിചച്ച്  നല്കേഭാനഭാണച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിടളളതച്ച്.
മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം നല്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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  ഏരനിയ ഇന്റെന്സതീവെച്ച് പദതനി 

11 (2762) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏരനിയ ഇന്റെന്സതീവെച്ച് പദതനി ഇകപഭാള നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കഭായള അകപക്ഷകേള നനിലവെനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  ഏവതലഭാലാം  സ്കൂളുകേളഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയനില്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിച കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിവല വകേഭാടുവെളനി

വകേ.എലാം.ഒ. സ്കൂളനിനച്ച് ഏവതങനിലലാം സഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ; ഇവലങനില് ഇക്കഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) നനിലവെനിലനില.

(ബനി) അകപക്ഷകേള നനിലവെനിലനില.

(സനി)  ഇഇ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിച 28 സ്കൂളുകേളഭാണച്ച് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്.  കടഭാവത സ്കൂളുകേളുവട ലനിസച്ച് ഇകതഭാവടഭാപലാം

ഉളളടക്കലാം വചേയ്യുന*. 5 ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി) ഇല. 

  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

12  (2763)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  എന  കപരനില്  പദതനി

ആവെനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ആദല ഘടത്തനില് ഏവതലഭാലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിവല ഏവതലഭാലാം

സ്കൂളുകേവളയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച്

ഉയര്ത്തുനതച്ച്;ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  ഫണച്ച്  എങ്ങവന  കേവണത്തഭാനഭാണച്ച് 

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനികക്കണതുണച്ച്;

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എല്.പനി.,യ.പനി.,മഹസ്കൂള ,ഹയര് വസക്കണറനി തലങ്ങളനില് സ്കൂളുകേള

വതരവഞ്ഞടുക്കുനതച്ച് എങ്ങവനയഭാണച്ച്;  ഓകരഭാ തലത്തനിലലാം അനുവെദനിക്കുന ഫണച്ച്

എത്രയഭാണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗവത്ത  നനിലവെനിലളള  കുറവകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവെണനി മതനനിരകപക്ഷ ജനഭാധനിപതല ജനകേതീയ സമതീപന രതീതനി

ഉളവക്കഭാണവകേഭാണച്ച്  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗലാം  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുകേ  എന

ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകടനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിടളള  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'

പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  ചുവെവട  കചേര്ക്കുന  കേര്മ്മേ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്

നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.

1.  ആയനിരലാം സ്കൂളുകേവള അന്തഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

2.  വവഹസ്കൂള,  ഹയര്  വസക്കണറനി  തലത്തനില്  എലഭാ  കഭാസച്ച്  മുറനികേളുലാം

വവഹവടകേച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ മഭാനലാം

നല്കുകേ.

3.  എല്.പനി.,  യ.പനി.  കഭാസ്സുകേളനില്  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പ്രസകനി

വെതീവണടുക്കുനതനിനഭായനി അദലഭാപകേ -രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,  പൂര്വ

വെനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  എനനിവെയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട

കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വെനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4.  50  വെര്ഷലാം,  100  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ

പഭാകക്കജച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കുകേ,  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ

പഠനത്തനിനച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുകേ,  അടുത്ത  2  വെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്

രണഭാമവത്ത  പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം 5 സ്കൂളുകേള ഒനഭാമവത്ത പ്രധഭാന

ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം

വചേയ്യുനതഭാണച്ച്.
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പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായളള  അദലഭാപന  രതീതനിയച്ച്  ഉഇനല്
നല്കേനിവക്കഭാണച്ച് എലഭാ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട കുടനികേളക്കുലാം പഠനത്തനില് പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപഭാക്കുന  ഒരു  'യൂണനികവെഴല്  ഡനിവവസന്  ഓഫച്ച്  കലണനിലാംഗനി'വന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് അദലഭാപന പരനിശതീലന പദതനികേളകടനി ഉളവപടുത്തനി വെനിവെര
സഭാകങതനികേഭാധനിഷനിതമഭായനി  പുതുക്കനിയ  പഭാഠലപദതനി  വെനിനനിമയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
രൂപവപടുത്തുകേയലാം  പഭാഠലപദതനി  ലക്ഷലങ്ങള  വവകേവെരനിക്കഭാത്ത  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാഠലപദതനിയനില്  ആവെശലമഭായ  വമചവപടുത്തലകേളുലാം
അദലഭാപകേ ശഭാകതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉളവപവട അക്കഭാദമനികേ മഭാസര് പഭാന്
തയ്യഭാറഭാക്കനി നടപനില് വെരുത്തുകേയലാം ഇപ്രകേഭാരലാം അദലഭാപന -അദലയന തലങ്ങളനില്
സമഗമഭായ മഭാറലാം  വെരുത്തുനകതഭാവടഭാപലാം കുടനികേളുവട വവനസര്ഗ്ഗനികേ കേഴനിവകേളക്കച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന വെനിധത്തനിലളള പദതനികേളുലാം വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ യജ്ഞലാം
പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്. 

(ബനി)  അന്തഭാരഭാഷ  തലത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തവപകടണ  സ്കൂളുകേളുവട  ലനിസച്ച്
അര്ഹതഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തയ്യഭാറഭാക്കുന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  പുറകമ
എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമ-കബഭാക്കച്ച്-ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള,  എസച്ച്.എസച്ച്.എ.,
ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  ഫണകേള കസഭാണസര്ഷനിപച്ച്  മുകഖന ലഭലമഭാകുന ഫണകേള
മുതലഭായവെ  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിടളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച്
അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തവപകടണ  സ്കൂളുകേവള
വതരവഞ്ഞടുകക്കണതുലാം ആയതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
പ്രസ്തുത സ്കൂളനിവന്റെ ഭഇതനികേ സഭാഹചേരല വെനികേസനത്തനിനഭായനി തനതഭായ ഒരു മഭാസര്
പഭാന്  8-12-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്205/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്
ഉത്തരവെനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച്
തയ്യഭാറഭാകക്കണതുമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേള  വതരവഞ്ഞടുക്കുന  വെനിഷയത്തനില്  കുടനികേള  കടുതലളളതുലാം
പഴയ  വകേടനിടങ്ങളുലാം  കഭാസച്ച്  മുറനികേളുമുളള  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  മുന്ഗണന
നല്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സ്കൂളുകേളുവട  സ്ഥലപരനിമനിതനിയലാം  ഒരു
ഘടകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുനണച്ച്.  കടഭാവത എലഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലലാംവപട കുടനികേളക്കച്ച്
പരമഭാവെധനി പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം സ്കൂള വതരവഞ്ഞടുപച്ച്
നടത്തുകേ.
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പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  പുറകമ
എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമ-കബഭാക്കച്ച്-ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള,  എസച്ച്.എസച്ച്.എ.,
ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.  ഫണകേള കസഭാണസര്ഷനിപച്ച്  മുകഖന ലഭലമഭാകുന ഫണകേള
മുതലഭായവെ  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകടനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം
വെനിവെനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനളള  ഫണകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച്
പദതനി  നനിര്വഹണലാം  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതനിനഭാല്  ഫണച്ച്  സലാംബനനിച
കൃതലമഭായ വെനിവെരലാം നല്കേഭാന് നനിര്വഭാഹമനില. 

ലഭാബച്ച് അസനിസന്റെച്ച്  വവബ ട്രഭാന്സ്ഫര് നനിയമനലാം
13  (2764)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഹയര് വസക്കണറനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനില് ലഭാബച്ച് അസനിസനമഭാരഭായനി

കജഭാലനി  കനഭാക്കനി  വെരുന ജതീവെനക്കഭാവര  വവഹസ്കൂളുകേളനില്  എനതുകപഭാവല  മബ
ട്രഭാന്സ്ഫര്  ആയനി  ഹയര്  വസക്കണറനി  അദലഭാപകേരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്
എവന്തങനിലലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് എവന്തങനിലലാം നനികവെദനലാം ലഭലമഭായനിടകണഭാ;
(സനി)  ഈ  വെനിഷയത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്

സതതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം                   

(എ)  ഉണച്ച്.  എനഭാല്  എയ്ഡഡച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനിയനില്  ഇതച്ച്
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി) ഉണച്ച്.
(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

പ്രതീ-എക്സഭാമനികനഷന് വട്രയനിനനിലാംഗച്ച് വസന്റെര്

14   (2765)  ശതീ  .    അന്വെര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ
കനതൃതതത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന  പ്രതീ  എക്സഭാമനികനഷന്  വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  വസന്റെര്
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് ഏവൂര് വെടക്കച്ച് ഗവെണവമന്റെച്ച് എല്.പനി.എസനിവന്റെ 25 വസന്റെച്ച് ഭൂമനി
പടനികേജഭാതനി വെകുപനിനച്ച് മകേമഭാറുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  എവന്തങനിലലാം  ശനിപഭാർശ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ
കനതൃതതത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന  പ്രതീ-എക്സഭാമനികനഷന്  വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  വസന്റെര്
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് ഏവൂര് വെടക്കച്ച് ഗവെണവമന്റെച്ച് എല്.പനി.എസച്ച്.-വന്റെ 25 വസന്റെച്ച് ഭൂമനി
പടനികേജഭാതനി  വെകുപനിനച്ച്  വവകേമഭാറുന  കേഭാരലത്തനില്  സ്കൂള  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനി
എതനിര്പച്ച് അറനിയനിചനിടണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില. 

 എല്.പനി.എസച്ച്.എ. നനിയമനലാം വറഗുലവവറസച്ച് വചേയ്യഭാന് നടപടനി

15  (2766)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെല  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആഫതീസനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  കകേഭാഴനിമല  വസന്റെച്ച്
കമരതീസച്ച്  യ.  പനി.  സ്കൂളനില്  എല്.  പനി.  എസച്ച്.എ.  ആയനി  2011  ല്  നനിയമനലാം
ലഭനിചനിടള  ശതീമതനി.  ആഷ  .പനി.  അചന്കുഞ്ഞനിവന  റഗുലവറസച്ച്  വചേയ്യുവെഭാന്
വവെകുനതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം  എനച്ച്  വറഗുലവവറസച്ച്  വചേയ്യുവമനച്ച്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ&ബനി)  കകേഭാഴനിമല വസന്റെച്ച് കമരതീസച്ച് യ.പനി.  സ്കൂളനിവല എല്.പനി.എസച്ച്.എ.
ശതീമതനി  ആശ  പനി.  അചന്കുഞ്ഞനിവന്റെ  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച
അകപക്ഷയനികനല് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് പുലഭാടച്ച്  ഉപജനിലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആഫതീസകറഭാടച്ച്  7-2-2017-ല്  റനികപഭാര്ടച്ച്  കതടനിയനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്  ശതീമതനി  ആശ  പനി.
അചന്കുഞ്ഞനിവന്റെ  6-6-2011  മുതലളള  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം,  വറഗുലവവറകസഷന്
എനനിവെയനില് തതീരുമഭാനവമടുക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ശതീ. ബനിബനിന് ബഭാബുവെനിവന്റെ നനിയമനഭാനുമതനിക്കുളള അകപക്ഷ 

16 (2767)  ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഭാലഭാഞനിറ  വസന്റെച്ച്  കജഭാണസച്ച്  കമഭാഡല്
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്-ല് കേഭായനികേ അദലഭാപകേനഭായനി  നനിയമനിതനഭായ ശതീ.  ബനിബനിന്
ബഭാബുവെനിവന്റെ  നനിയമനഭാനുമതനിയ്ക്കുള  അകപക്ഷ  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ഡനിസനികച്ച്
എഡക്യുകക്കഷന് ഓഫതീസനില് ലഭനിചതച്ച് എനഭാണച്ച്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപട  ഫയലനില്  ഡനി.ഇ.ഒ.
നനിയമനഭാനുമതനി നല്കേനിയ തതീയതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഡനി.ഇ.ഒ.-യവട നനിയമനഭാനുമതനിവയ തുടര്നച്ച് നനിയമനഭാനുമതനി പത്രനികേ
പുറവപടുവെനിച തതീയതനി എനഭാണച്ച്;

(ഡനി)  ശതീ.  ബനിബനിന്  ബഭാബുവെനിനച്ച്  നനിയമനഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടലാം  ഇതച്ച്
സലാംബനനിച  ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിക്കഭാന്  അസഭാധഭാരണമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടവവെന  വെസ്തുത  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിയമനഭാനുമതനി പത്രനികേ പുറവപടുവെനിചച്ച്  രണച്ച് മഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടലാം
ടനിയഭാനച്ച് അര്ഹമഭായ ശമ്പളവലാം മറച്ച് ആനുകലലങ്ങളുലാം നഭാളനിതുവെവരയഭായനി ലഭനിചനിടനില
എന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; ഇതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഈ  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിച  ഫയല്  മകേകേഭാരലലാം  വചേയ
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കപരച്ച്  വെനിവെരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസ്ഥരനില്
ആര്വക്കങനിലലാം എതനിവര അവെരുവട സര്വതീസനില് വെകുപച്ച്തല അചടക്ക നടപടനികേള
കനരനിടനിടകണഭാ; ഉവണങനില് നടപടനിയലാം അതനിവന്റെ കേഭാരണവലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഈ  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  വെനിവെരഭാവെകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള
അകപക്ഷ ലഭനിചനിടകണഭാ എന വെനിവെരലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10-6-2015

(ബനി) 16-12-2016

(സനി) 3-1-2017 

(ഡനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ഇ)  ശതീ.  ബനിബനിന്  ബഭാബുവെനിനച്ച്  ശമ്പളവലാം  മറച്ച്  ആനുകലലങ്ങളുലാം
നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  ഇഇ  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപട  ഫയല്  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ
തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസറുവട  കേഭാരലഭാലയത്തനിവല
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട കപരുവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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1. ശതീ. സജതീവെച്ച് കുമഭാര് ആര്. (കഭാര്ക്കച്ച്)

2. ശതീ. വഎ. കൃപഭാകേരന് (ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച്)

3. ശതീ. സനി. വെനി. രഭാജന് (കപഴണല് അസനിസന്റെച്ച്)

4. ശതീമതനി ലളനിതകുമഭാരനി (ജനിലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര്)

ടനി  ജതീവെനക്കഭാരനില് ശതീ.  ആര്.  സജതീവെച്ച്  കുമഭാറനിവനതനിവര  അബ്കേഭാരനി  ചേടലാം
 15 (സനി) പ്രകേഭാരമുളള കകേസനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര്
സതതീകേരനിച അചടക്ക നടപടനി തതീര്പഭാക്കനിയനിടണച്ച്. 

(ജനി) ലഭനിചനിടണച്ച്. 

 എല്.പനി.എസച്ച്.എ.-യവട ശമ്പളലാം 

17  (2768)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുവെഭാറ  എസച്ച്.  വകേ.  വെനി.  എന്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  യ.പനി.  സ്കൂളനിവല
എല്.  പനി.  എസച്ച്.  എ.  ആയ  ശതീമതനി  എസച്ച്.  ജയശതീയവട  ശമ്പളലാം
നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  അദലഭാപനികേയവട  ശമ്പളലാം  നനികഷധനിചതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  
23-11-2016-ല്  എന്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച
റനിവെനിഷന്  വപറതീഷനച്ച്  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി  മറുപടനി  നല്കേഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റനിവെനിഷന്  വപറതീഷനച്ച്  എനച്ച്  മറുപടനി  നല്കുവമനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആദഭായകേരമഭായ  സ്കൂളുകേളുവട  ഗണത്തനില്വപട  തുറവൂര്  പഭാണഭാവെളളനി
എല്.പനി. സ്കൂളനില് നനിനലാം അനഭാദഭായകേരമഭായ സ്കൂളുകേളുവട ഗണത്തനില്വപട കേരുവെഭാറ
എസച്ച്.വകേ.വെനി.എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.  സ്കൂളനികലയച്ച്  എല്.പനി.എസച്ച്.എ.  ആയ  ശതീമതനി
എസച്ച്.  ജയശതീവയ  സ്ഥലലാം  മഭാറനിയ  മഭാകനജരുവട  നടപടനി  ക്രമവെനിരുദമഭാണച്ച്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാലഭാണച്ച്  ശതീമതനി  എസച്ച്.  ജയശതീയവട  സ്ഥലമഭാറ  നനിയമനലാം
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകലലങ്ങളുലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കഭാവത
വെനനിരനിക്കുനതച്ച്.  ടനി  അദലഭാപനികേയവട  സ്ഥലലാംമഭാറ  നനിയമനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ക്രമതീകേരനികക്കണതഭായണച്ച്.

(ബനി&സനി) റനിവെനിഷന് വപറതീഷന്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്. 
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 മപ്രലാം ജനി.എല്.പനി. സ്കൂളനിവന യ.പനി. സ്കൂളഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുളള

അകപക്ഷ  

18  (2769)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വെഭാഴക്കഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിവല

മപ്രലാം  ജനി.എല്.പനി  സ്കൂളനിവന  യ.പനി.  സ്കൂളഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള  അകപക്ഷ

ഗവെണവമന്റെച്ച്,  ഡനി.പനി.ഐ.,  ഡനി.ഡനി.ഇ,  എസച്ച്.എസച്ച്.എ  എനനിവെ  മുമ്പഭാവകേ

ലഭനിചനിടകണഭാ; ഉവണങനില് ഇതനികനല് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന കുടനികേളക്കച്ച് ആര്.ടനി.ഇ.  അനുശഭാസനിക്കുന

പ്രകേഭാരലാം മൂനച്ച് കേനികലഭാമതീറര് ദൂരപരനിധനിയനില് യ.പനി.സഇകേരലലാം ലഭലമഭാകണഭാ ;

(സനി)  ഇവലങനില്  കുടനികേളുവട  അവെകേഭാശലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്  എന്തച്ച്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുവമനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകപക്ഷ  മലപ്പുറലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറകകററനില്  ലഭനിചനിടണച്ച്.

സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പുതനിയ സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതുലാം നനിലവെനിലളളവെ

അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുനതുലാം  സലാംബനനിചച്ച്  റനിടച്ച്  ഹര്ജനി  3060/14  ഉളവപവടയളള

ഒരുകടലാം  ഹര്ജനികേളനികനല്  18-6-2015-വല  വെനിധനിനലഭായ  പ്രകേഭാരലാം  ആവെശലമഭായ

നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി.

ആയതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനവമഭാടഭാവകേ  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി

വെനിദലഭാഭലഭാസ ആവെശലകേതയളള പ്രകദശങ്ങള കേവണത്തനി കകേരള വെനിദലഭാഭലഭാസ ചേടലാം

അദലഭായലാം V  ചേടലാം 2, 2 A എനനിവെയനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന നടപടനിക്രമങ്ങള

സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്.  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആവെശലകേത  കേവണത്തനിയ  സ്ഥലങ്ങള

25-5-2016-വല  985-ാം  നമ്പര്  ഗസറച്ച്  വെനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരലാം

പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  3

കേനികലഭാമതീററനിനുളളനില്  യ.പനി.  സ്കൂള  ഉകണഭാവയനലാം  പ്രസ്തുത  സ്ഥലവത്ത

വെനിദലഭാഭലഭാസ ആവെശലകേത സലാംബനനിച്ചുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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  പസച്ച് വെണ അഡനിഷന് മഭാര്ജനിനല് ഇന്ക്രതീസച്ച്

19  (2770)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   ഈ  അക്കഭാദമനികേ  വെര്ഷലാം  പസച്ച്  വെണ  അഡനിഷന്  മഭാര്ജനിനല്
ഇന്ക്രതീസച്ച്  വെരുത്തനിവകേഭാണളള  ഉത്തരവെനില്  ഇതച്ച്  മൂലമുണഭാകുന  വെനിഷയങ്ങള
പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കഭാന് കടനി ഉത്തരവെച്ച് നല്കേനിയനിരുനകവെഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് ഈ റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിശയനിചനിടളള
കേഭാലപരനിധനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചനിടവണങനില്  അതനിവന്റെ  പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നല്കേനിയനിരുന. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  31-7-2016-നകേലാം  സമര്പനിക്കണവമനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. 

(സനി) ലഭനിച റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന. 

ഹയര് വസക്കണറനി ഡയറകകററനില് ഡഭാറഭാ എന്ട്രനി ഓപകററര് 

20  (2771)  ശതീ  .    വകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  വസക്കണറനി  ഡയറകകററനില്  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രനി  ഓപകററര്
തസ്തനികേയനില് കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷലാം വസപ്റലാംബറനിലലാം ഒകകഭാബറനിലലാം എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്
എക്സച്ച്കചേഞച്ച്  വെഴനി  നനിയമനിതരഭായ  ഇരുപത്തനിവയടച്ച്  ജതീവെനക്കഭാവര
പനിരനിച്ചുവെനിടനിടകണഭാ; ഉവണങനില് കേഭാരണവമന്തഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  ഡയറകകററനില്  എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്  എക്സച്ച്കചേഞച്ച്
വെഴനിയലഭാവത  നനിയമനിതരഭായ  എത്ര  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാര്  കജഭാലനി
വചേയ്യുനവവെനലാം  പ്രസ്തുത  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിലനനിർത്തനിവക്കഭാണച്ച്  എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്
എക്സച്ച്കചേഞച്ച്  വെഴനി  നനിയമനിതരഭായവെവര  179  ദനിവെസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്
പനിരനിച്ചുവെനിടതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനലാം എവന്തനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കവെതനലാം  നല്കേഭാനുളള  ഫണനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം

28  ജതീവെനക്കഭാവര  പനിരനിച്ചുവെനിടനിരുന.  തുടര്നച്ച്  ധനകേഭാരല  വെകുപനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ

പ്രകേഭാരലാം  അധനികേ  ഫണച്ച്  ലഭലമഭായതനിവനത്തുടര്നച്ച്  ജനുവെരനി  16-നച്ച്  ഇവെവര

തനിരനിവചടുത്തനിടണച്ച്. 

(ബനി)  38  കപര്  എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്  എക്സച്ച്കചേഞച്ച്  വെഴനിയലഭാവത  കജഭാലനി

വചേയനിരുന.  ജനുവെരനി  13-നച്ച്  ടനിയഭാളുകേവള  പനിരനിച്ചുവെനിടനിടണച്ച്.  ഫണനിവന്റെ

അപരലഭാപ്തതയണഭായകപഭാള  അടനിയന്തര  സതഭഭാവെമുളള  കജഭാലനികേള  വചേയച്ച്

പരനിചേയമുളളവെവര  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനച്ച്  ആ  സമയത്തച്ച്  കനരനിട

പ്രതനിസനനിവകേഭാണഭാണച്ച്  എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്  എക്സച്ച്കചേഞനില്നനിനലാം  പുതുതഭായനി

നനിയമനിചവെവര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി മഭാറനി നനിര്കത്തണനിവെനതച്ച്.  നനിലവെനില്  7  കപര്

എലാംകപഭായ്വമന്റെച്ച്  എക്സച്ച്കചേഞച്ച്  വെഴനിയലഭാവത  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

കജഭാലനിവചേയ്യുനണച്ച്.  ഇവെരനില്  നഭാലകപര്  അദലഭാപകേരുവട  വക്രഡനിറച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്

വെനിതരണവമഭായനി ബനവപടച്ച് വട്രയനിനനിലാംഗച്ച് ലഭനിചവെരഭായതനിനഭാല് അടനിയന്തരമഭായനി

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണവമന  ധനകേഭാരല  വെകുപനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം

നനിലനനിര്ത്തനിയനിടളളതഭാണച്ച്.  അസഭാപച്ച്,  എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.  എനനിവെയവട  ഫണച്ച്

ഉപകയഭാഗനിചച്ച് രണകപവര നനിലനനിര്ത്തനിയനിടണച്ച്.  എലാംകപഭായ്വമന്റെനില് നനിനലാം ലനിസച്ച്

ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  വവഡ്രെെവെര്  തസ്തനികേയനിലളള  ജതീവെനക്കഭാരനച്ച്  പകേരലാം  നനിയമനലാം

നടത്തുനതഭാണച്ച്. 

 ഹയര് വസക്കണറനി പ്രനിന്സനിപല് തസ്തനികേയനിവല സ്ഥഭാനക്കയറലാം 

 21  (2772)  ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ഹയർ വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിൽ പ്രനിൻസനിപൽമഭാരുവട

എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണച്ച് നനിലവെനിലളതച്ച്;

(ബനി)  അര്ഹതവപട  ഹയര്  വസക്കണറനി  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്

പ്രനിന്സനിപല്മഭാരഭായനി  വപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുനതനിനച്ച്  തടസങ്ങള

എവന്തങനിലമുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അര്ഹരഭായ  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരഭായനി

സ്ഥഭാനക്കയറലാം നല്കുനതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുവട 176 ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലണച്ച്.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രനിന്സനിപല്
നനിയമനത്തനിനഭായനി  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവെച്ച്  ട്രനിബന്യൂണല്  ഉത്തരവെനുസരനിചച്ച്
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.-മഭാരുവട  വപ്രഭാവെനിഷണല്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  എനഭാല്  അന്തനിമ  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതച്ച്  ബഹു.
വവഹകക്കഭാടതനി  കസ  വചേയതനിനഭാലഭാണച്ച്  വപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കേഭാതനിരുനതച്ച്.
വപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ഹയര് വസക്കണറനി അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ലഭാബച്ച് അസനിസനമഭാര്ക്കുലാം
ശമ്പളലാം 

 22  (2773)   ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  (മകേ)  നമ്പര്  143/2014/വപഭാതു  വെനി.സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെച്ച്  (മകേ)  247/2014/വപഭാതു.വെനി.സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  (മകേ)
77/2016/വപഭാതു.വെനി.എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം എയ്ഡഡച്ച് ഹയര്വസക്കണറനി
കമഖലയനില്  അനുവെദനിച  സ്ക്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന  ഹയര്  വസക്കണറനി
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ലഭാബച്ച്  അസനിസനമഭാര്ക്കുലാം  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനച്ച്  വെര്ഷക്കഭാലമഭായനി
ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുനനിലവയന പരഭാതനി ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജതീവെനക്കഭാരുവട തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയ നടപടനി അടനിയന്തരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് അവെര്ക്കച്ച് ശമ്പളലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയത്തനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം

23  (2774)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം നടപഭാക്കനിയതച്ച് സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കദശതീയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  നടപഭാക്കുനകതഭാവടഭാപലാം
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന നടപടനികേള
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനികനഭാക്ക  കമഖലകേളനില്  മതനിയഭായ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഇകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ കദശതീയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനവപടച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ഇതുവെവര  ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായ  യഭാവതഭാരു  അറനിയനിപ്പുലാം
ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  എന  പദതനി  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗവത്ത നനിലവെനിലളള  കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനു
കവെണനി  മതനനിരകപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  ജനകേതീയ  സമതീപന  രതീതനി  ഉളവക്കഭാണച്ച്
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലാം  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകടനി
ആവെനിഷ്കരനിക്കുന  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള
ഇവെയഭാണച്ച്. 1000  സ്കൂളുകേവള  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുകേ,
വവഹസ്കൂള  -  ഹയര് വസക്കണറനി തലത്തനില് എലഭാ കഭാസച്ച്  മുറനികേളുലാം വവഹവടകേച്ച്
കഭാസച്ച്  മുറനികേളഭാക്കനി  പഠന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  പുതനിയ  മഭാനലാം  നല്കുകേ,
എല്.പനി./യ.പനി.  കഭാസ്സുകേളനില്  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പ്രസകനി
വെതീവണടുക്കുനതനിനഭായനി  അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്ത്തൃ  സലാംഘടനകേള,  പൂര്വ
വെനിദലഭാര്തനി സലാംഘടനകേള എനനിവെയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
വെനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ, 50  വെര്ഷലാം,  100  വെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച്
പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കുലാം,  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ
പഠനത്തനിനച്ച്   കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുലാം,  അടുത്ത  2  വെര്ഷലാംവകേഭാണച്ച്  രണഭാമവത്ത
പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം,  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലാം 5 സ്കൂളുകേളനില് ഒനഭാമവത്ത പ്രധഭാന ഉപഘടകേത്തനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ  എനനിവെയഭാണച്ച്. 

(സനി) വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പനികനഭാക്ക
കമഖലകേളനില്  മതനിയഭായ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഇകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായളള
വെനിവെനിധ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 
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 ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തച്ച് നയപരമഭായ മഭാറങ്ങള 

 24 (2775) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .     പുരുഷന് കേടലണനി  :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്  :

ശതീ  .     കജഭാണ  വഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തച്ച് നയപരമഭായ മഭാറങ്ങള
വെരുത്തഭാന് കവെണ ഇടവപടലനിനച്ച്  ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനിലനിനച്ച്  ഇതുവെവര
എത്രമഭാത്രലാം സഭാധനിചനിടവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഇണസനിലനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനച്ച്
കവെണ  മഭാറങ്ങവള  കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കഭാന്  നനികയഭാഗനിച  കഡഭാ.രഭാജന്  ഗുരുക്കള
കേമ്മേതീഷവന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചനിടകണഭാ;  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിവല  പ്രധഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എവന്തലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി)  കേഭാലഭാവെധനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനില്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തച്ച്  ഗുണകമന,  മനികേവെച്ച്,  പ്രഭാപലത,
സഭാമൂഹലനതീതനി എനനിവെ ഉറപഭാക്കുകേ,  ടനി  കമഖലയമഭായനി ബനവപട നയപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  ഉപകദശലാം  നല്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  ഉത്തരവെഭാദനിതതങ്ങകളഭാവട  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  സ്ഥഭാപനമഭാണച്ച്  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  സമനിതനി.  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയവട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനച്ച്  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  സമനിതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നയപരമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉണഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇണസനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രധഭാന
പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. ബനിരുദതല  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചച്ച്  വക്രഡനിറച്ച്  വസമസര്
സമദഭായലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി.

2. കേഇണസനില്  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഓകടഭാണമസച്ച് പദവെനി നല്കേനി.



96 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

3. പഭാഠലപദതനികേളുവട  നവെതീകേരണവലാം  പരതീക്ഷഭാ  പരനിഷ്കരണവലാം,
മഭാനവെനികേകശഷനി  വെനികേസനവലാം  കേഭാരലക്ഷമതഭാ  പരനികപഭാഷണവലാം,
അക്കഭാദമനികേ  കമഖലയനിലളള  അന്തഭാരഭാഷ  സഹകേരണത്തനിനുളള
പദതനികേള,  കകേഭാകളജച്ച്/  സര്വകേലഭാശഭാല  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  അവെഭാര്ഡുകേളുലാം  നല്കേല്,  ഹ്രസത-ദതീര്ഘകേഭാല
ഗകവെഷണ  പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  അദലഭാപകേ-
അനദലഭാപകേ  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ശനിലശഭാല,  അന്തഭാരഭാഷ
സകമ്മേളനങ്ങളുലാം കടനിയഭാകലഭാചേനകേളുലാം തുടങ്ങനിയവെ.

4. സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയമഭായനി  ബനവപട
നയപരമഭായ വെനിഷയങ്ങളനില് വപഭാതുവെഭായലാം പ്രകതലകേ വെനിഷയങ്ങളനില്
കൃതലമഭായലാം  മറുപടനി  നല്കുനതനിനുളള ചുമതല ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ
സമനിതനിക്കഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ആവെശലവപടുന  മുറയച്ച്  വെനിവെനിധ
വെനിഷയങ്ങവളക്കുറനിചച്ച്  കേഇണസനില്  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം
റനികപഭാര്ടകേള  സമര്പനിക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന.  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില് സമകേഭാലനികേമഭായനി നടപനിലഭാകക്കണ മഭാറങ്ങവളക്കുറനിച്ചുളള
പഠനങ്ങളഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായലാം ഏവറടുക്കുനതച്ച്.

5. എറുവവഡറച്ച്  പദതനി,  കസര്  കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങനിയവെ  ഉനത
വെനിദലഭാഭലഭാസ കേഇണസനില് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി) ഉണച്ച്. റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പഠനിച്ചുവെരുന.

(സനി) നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

വവഹവടകേച്ച് കഭാസച്ച് റൂലാം പദതനി

25  (2776)   ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന  മഹവടകേച്ച്  കഭാസച്ച്  റൂലാം
പദതനി ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മനികേച  ഭഇതനികേസഇകേരലമുള  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള  പദതനി
കേയ്യടക്കുകമ്പഭാള  നനിലവെഭാരമുള  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള  കപഭാലലാം  പദതനിയനില്  നനിനച്ച്
പനിന്തളവപടുന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില് അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരലമുള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് മഹവടകേച്ച്
കഭാസച്ച്  റൂലാം  പദതനി നടപഭാക്കനിയകശഷലാം എയ്ഡഡച്ച്  കമഖലവയ പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വവഹവടകേച്ച് സ്കൂള പദതനി ഇഇ വെര്ഷലാം (2016 -17) ആലപ്പുഴ, പുതുക്കഭാടച്ച്,

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്, തളനിപറമ്പച്ച് എനതീ അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല

എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര് വസക്കണറനി,  വവെഭാകക്കഷണല്

ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

അടച്ചുറപ്പുറളള  കഭാസച്ച്  മുറനികേളനില്  കേമ്പന്യൂടര്/ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്,  വപ്രഭാജകര്,  ഇന്റെര്വനറച്ച്

സഇകേരലലാം,  ഇ-കേണന്റെച്ച്,  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  തുടങ്ങനിയവെയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള

ലഭലമഭാകുനതച്ച്.  സ്കൂളനിവല  കുടനികേളുവട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുകേളുലാം

നല്കുനണച്ച്. 

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുകേ  എന

ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  'വപഭാതു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'

നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിവലയലാം  8  മുതല്  12

വെവരയളള  കഭാസ്സുകേളനില്   പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള

ഒരനിക്കലലാം പദതനിയനില്നനിനലാം പനിന്തളളവപടനില.

(സനി)  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലമുളള  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതനികനഭാവടഭാപലാം  അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരലമുളള  എയ്ഡഡച്ച്  വവഹസ്കൂള,

ഹയര് വസക്കണറനി,  വവെഭാകക്കഷണല് ഹയര് വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതഭാണച്ച്.  

പരതീക്ഷഭാ സമദഭായലാം മഭാറ്റുവെഭാനുള നതീക്കലാം

26  (2777)   വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഹയര്വസക്കണറനി  കമഖലയനില്  അക്കഭാഡമനികേച്ച്

വെനിഭഭാഗവലാം  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയലാം  രണച്ച്  തടനില്  ആവണന  റനികപഭാര്ട ച്ച്

ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ ;

(ബനി)  വെലകമഭായ  മുവനഭാരുക്കലാം  ഇലഭാവത  ഈ  വെര്ഷവത്ത  പരതീക്ഷഭാ

സമദഭായലാം  മഭാറ്റുവെഭാന്  എസച്ച്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യലാം  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയലാം  നതീക്കലാം

നടത്തുന കേഭാരലലാം ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ ;

(സനി)  കുറമറ  രതീതനിയനിൽ  നടക്കുന  ഹയര്വസക്കണറനി  കമഖലവയ

തകേര്ക്കുവെഭാനുള ചേനില കകേന്ദ്രങ്ങളുവട ഇടവപടലകേള ഭഭാവെനിയനില് ഹയര്വസക്കണറനി

കമഖലയനിൽ  സലാംരക്ഷനിത  വെനിഭഭാഗലാം  അദലഭാപകേര്  ഉണഭാകുവെഭാന്

സഭാധലതയണഭാക്കുവമന വെസ്തുത മനസനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ?

75/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) പരതീക്ഷഭാ സമദഭായലാം മഭാറ്റുവെഭാന് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടനില. 

കസഭാള കകേരള

27 (2778)   ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓപണ സ്ക്കൂളനിവന പുനനഃസലാംഘടനിപനിചച്ച് രൂപതീകേരനിച കസഭാള കകേരളയനില്
നനിലവെനില് എത്ര തസ്തനികേകേളുലാം ജതീവെനക്കഭാരുമുവണനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന കശഷലാം കസഭാള കകേരളയനില്
പുതനിയതഭായനി ഏവതങനിലലാം തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാള കകേരളയവട ജനറല് കേഇണസനില് കയഭാഗലാം അധനികേ തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കണവമനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; ഇതനിനഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസറച്ച്  കേഇണസനില്  കഫഭാര്  ഓപണ  ആന്റെച്ച്  വവലഫച്ച്  കലഭാങച്ച്
എഡന്യൂകക്കഷന്  -  കകേരള  (കസഭാള-കകേരള)  യനില് നനിലവെനില് വവവെസച്ച് വചേയര്മഭാന്,
എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  ഡയറകര്,  വസക്രടറനി  എനതീ  തസ്തനികേകേളനില്  3  കപരുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കജഭാലനി വചേയവെരുന 87 കപരുലാം ഉളവപവട ആവകേ
90 ജതീവെനക്കഭാരുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവെനിവല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  കസഭാള
കകേരളയനില് പുതനിയതഭായനി തസ്തനികേകേവളഭാനലാം സൃഷനിചനിടനില. 

(സനി) അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷനിക്കണവമനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

കഗളസച്ച് ഫ്രെണച്ച് ലനി കടഭായച്ച് ലറച്ച്

28  (2779)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിവല പതനിനഞച്ച് സ്ക്കൂളുകേളക്കച്ച് കഗളസച്ച് ഫ്രെണച്ച് ലനി
കടഭായ് വലറച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  2016-17-വല  ആസ്തനി  വെനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണള എലാം.എല്.എ.- യവട നനിര്കദ്ദേശലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  സതതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  വെനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായളള വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

റഭാഗനിലാംഗച്ച് തടയഭാന് നടപടനി

29  (2780)   ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്തയലാം,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുപുറവത്തയലാം  കേലഭാലയങ്ങളനില്
പഠനിക്കുന  കകേരളതീയരഭായ  കുടനികേളക്കച്ച്,  പൂര്വ  വെനിദലഭാര്തനികേള/കകേഭാകളജനിവല
ജതീവെനക്കഭാര്/സതീനനിയര്  വെനിദലഭാര്തനികേള/സുഹൃത്തുക്കളഭായ  പുറത്തുളവെര്
എനനിവെരനില് നനിനലാം റഭാഗനിലാംഗച്ച് എന കപരനില് വകേഭാടുലാംക്രൂരതയ്ക്കുലാം വകേഭാലപഭാതകേത്തനിനുലാം
വെവര വെനികധയരഭാകകേണനിവെരുന അവെസ്ഥ ശദയനിൽവപടകവെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വെര്ഷമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
റനികപഭാര്ടവചേയതുലാം,  ഇവെനിവടനനിനലാം  മറ്റു  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  പഠനത്തനിനച്ച്
കപഭായവെര്ക്കുമഭായനി ഓകരഭാവെര്ഷവലാം എത്ര കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ട വചേയനിടണച്ച് എനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം ദുഷച്ച് പ്രവെണതകേള തടയവെഭാന് സര്ക്കഭാര് എന്തച്ച് നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന  എനലാം,  നനിലവെനിവല  നനിയമലാം  ഇവെ  പരനിഹരനിക്കഭാന്
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാകളജുകേളനിവല  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  വസല്ലുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ഫലപ്രദമലഭാതഭാകുനതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുകവെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്

പുറത്തുമഭായനി  പഠനത്തനിനുകപഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളവക്കതനിവര  റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി

ബനവപടച്ച്  2012,  2013  വെര്ഷങ്ങളനില്  19  കകേസ്സുകേള  വെതീതവലാം,  2014-ല്

21  കകേസ്സുകേളുലാം,  2015-ല്  60  കകേസ്സുകേളുലാം,  2016-ല്  65 കകേസ്സുകേളുലാം,  2017-ല്

ഇതുവെവര 8 കകേസ്സുകേളുലാം റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയനിടണച്ച്. 
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(സനി)  റഭാഗനിലാംഗുമഭായനി  ബനവപട ദുഷച്ച് പ്രവെണതകേള തടയവെഭാനഭായനി  Kerala

prohibition of Ragging Act  പ്രകേഭാരവലാം ഇന്തലന് ശനിക്ഷഭാനനിയമത്തനിവല വെനിവെനിധ

വെകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവലാം കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര നനിയമ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കടഭാവത റഭാഗനിലാംഗച്ച്  തടയനതനിനഭായനി വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ആവെശലമഭായ

കബഭാധവെല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള കപഭാലതീസനിവന്റെ  കനതൃതതത്തനില് നല്കേനിവെരുനണച്ച്.

റഭാഗനിലാംഗച്ച്  തടയനതനിനഭായനി കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയവട കേതീഴനില് ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗച്ച്

കേമ്മേനിറനിയലാം  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  സതഭാഡുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  വസല്ലുലാം  രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.

കടഭാവത ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിവല വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് റഭാഗനിലാംഗച്ച്

നനിയനണവെനികധയമഭാക്കുവെഭാന്  കകേന്ദ്രമഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയലാം

നനിഷ്കര്ഷനിചതനുസരനിചച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി

ബനവപട  വഡപന്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണറുവടകയഭാ  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയവടകയഭാ

സഭാനനിദലത്തനില് രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം റഭാഗനിലാംഗനിനച്ച് ഇരയഭാകുനവെരുവട പരഭാതനികേള

ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് ആയതനിനച്ച് അടനിയന്തര പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനുളള നടപടനികേള

സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ പരനിധനിയനില് വെരുന എലഭാ വെകുപച്ച്

കമധഭാവെനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കുറകൃതലങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്

നനിലവെനിലളള നനിയമലാം ഒരു പരനിധനിവെവര പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  കകേഭാകളജുകേളനില്  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  വസല്ലുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

ഫലപ്രദമലഭാത്തതഭായനി  ശദയനില്വപടനിടനില.  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിവല

എലഭാ  വെകുപച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  ആന്റെനി  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  വസല്ലുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് വചേയ്യുനതനിനച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

നഭാഷണല് സതീമനില് കേതഭാളനിഫനികക്കഷന് വഫ്രെയനിലാം വെര്ക്കച്ച്

30 (2781) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച്  :

ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്  :

ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച്  :

ശതീ  .     ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  സനില്  കേതഭാളനിഫനികക്കഷന്  വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച്  ഏതച്ച്  വെര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കണവമനഭായനിരുന  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുനതച്ച്;  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
ഇതനിനുകവെണനി സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിവലങനില് വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില് എവന്തലഭാലാം ഭവെനിഷലത്തുകേളഭാണച്ച് ഉണഭാകേഭാന് സഭാധലതയളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  20-12-2018-നച്ച്  മുമ്പഭായനി  നഭാഷണല്  സനില്  കേതഭാളനിഫനികക്കഷന്
വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുവണനഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷങ്ങളനിവല  പദതനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിരുവനങനിലലാം ടനി ഇനത്തനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനച്ച് ആര്.എലാം.എസച്ച്.എ.-യച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച്  നനിര്ബനനിതമഭാക്കനിയഭാലണഭാകുന
കദഭാഷഫലങ്ങവള സലാംബനനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  2017-18 -വല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  20  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
നഭാഷണല്  സനില്  കേതഭാളനിഫനികക്കഷന്  വഫ്രെയനിലാംവെര്ക്കച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിവയടുത്തനിടണച്ച്. 

കകേന്ദ്ര വെനിദലഭാഭലഭാസ അവെകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരമുളള സഭാഫച്ച് ഫനികക്സഷന്

31  (2782)   വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  വെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെകേഭാശ  നനിയമലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
നടപഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  ഉവണങനില്  എന  മുതല്;  കകേന്ദ്രവെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെകേഭാശ
നനിയമത്തനിവല ഏവതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുനവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.ഇ.ആര്. അനുസരനിചഭാകണഭാ കകേന്ദ്രവെനിദലഭാഭലഭാസ അവെകേഭാശ നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള അദലഭാപകേ-വെനിദലഭാര്തനി അനുപഭാതലാം അനുസരനിചഭാകണഭാ ഇക്കഴനിഞ്ഞ
സഭാഫച്ച് ഫനികക്സഷന് ഉത്തരവെച്ച് ഇറക്കനിയവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ; സഭാഫച്ച് ഫനികക്സഷന്
ഉത്തരവെച്ച് സലാംബനനിച വെനിശദ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; സഭാഫച്ച് ഫനികക്സഷന് ഉത്തരവെച്ച്
അനുസരനിചച്ച് വകേ.ഇ.ആര്. കഭദഗതനി വചേയ്യുകമഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വകേ.ഇ.ആര്. കഭദഗതനികേള സലാംബനനിച വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 2011
ജനുവെരനി മുതല് നടത്തനിയ കഭദഗതനികേള ഏവതലഭാലാം;  ഓകരഭാനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവകേവള  അടനിസ്ഥഭാനമഭായനി
വകേ.ഇ.ആര്.കഭദഗതനി വചേയനിടകണഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1-4-2010  മുതല് നനിലവെനില് വെന  "സഇജനലവലാം നനിര്ബനനിതവമഭായ
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലഭനിക്കഭാനുളള  കുടനികേളുവട  അവെകേഭാശ  ആകച്ച്-2009”  (കകേന്ദ്ര
വെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെകേഭാശ  നനിയമലാം)  കകേരളത്തനിലലാം  നടപഭാക്കനിയനിടണച്ച്.
ഇതുസലാംബനനിച  കകേരള  ചേടങ്ങള  (കകേരള  സഇജനലവലാം  നനിര്ബനനിതവമഭായ
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലഭനിക്കഭാനുളള  കുടനികേളുവട  അവെകേഭാശ  ചേടങ്ങള   2011)
30 -4-2011-വല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 100/2011/വപഭാ.വെനി.വെ. പ്രകേഭാരലാം 6 -5-2011 മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനിലഭായകതഭാവട നമ്മുവട സലാംസ്ഥഭാനത്തുലാം കകേന്ദ്ര വെനിദലഭാഭലഭാസ അവെകേഭാശ
നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്. കകേന്ദ്ര ആകച്ച് വസക്ഷന് 25 പ്രകേഭാരലാം ആകച്ച് നനിലവെനില്
വെനച്ച്  (01-4-2010)  മൂനച്ച് വെര്ഷത്തനിനുളളനിലഭാണച്ച് ആകനിവന്റെ വഷഡന്യൂളനില് പറയന
വെനിദലഭാര്തനി-അദലഭാപകേ അനുപഭാതലാം  (PTR)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാകക്കണതച്ച്.
2012-13 വെര്ഷലാം മുതല് ഇതുലാം കകേരളത്തനില് പൂര്ണ്ണമഭായലാം നടപഭാക്കനിയനിടണച്ച്. 

(ബനി&സനി) അനുബനമഭായനി*  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ഗസച്ച് ലക്ചേറര്മഭാര്ക്കച്ച് ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

32  (2783)   ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-15,  2015-16  കേഭാലയളവെനില്  അനുവെദനിച  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില്  ഗസച്ച്  ലക്ചേററഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉകണഭാ;

(ബനി)  അവെരുവട  തസ്തനികേ  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുള  കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ
കേഭാരണലാം എന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി അവെര്ക്കച്ച് ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15,  2015 -16  കേഭാലയളവെനില്  അനുവെദനിച  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് ഗസച്ച് അദലഭാപകേരഭായനി കജഭാലനി വചേയ്യുനവെര്ക്കച്ച് 31-10-2016-വല സ.ഉ.
(വവകേ)  നമ്പര്185/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെനിവന്റെയലാം  3-2-2017-വല  1154660/
റനി2/2017/വപഭാ.വെനി.വെ.  സര്ക്കഭാര്  കേത്തനിവന്റെയലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കവെതനലാം
അനുവെദനിക്കഭാന് ഹയര് വസക്കണറനി ഡയറകര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(ബനി&സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  2014-15,  2015  -16  അദലയന  വെര്ഷലാം

അനുവെദനിച  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ആവെശലമഭായ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന

കേഭാരലത്തനില് ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം കേണക്കനിവലടുത്തുവകേഭാണച്ച് തസ്തനികേ

നനിശയനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്. ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ

അനുമതനിക്കുലാം മനനിസഭഭാ കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിനുലാം വെനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ തസ്തനികേ

സൃഷനിചച്ച്  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാന്  കേഴനിയകേയളളൂ.  അപ്രകേഭാരലാം  തസ്തനികേ

സൃഷനിചച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിവല അദലഭാപകേ നനിയമനത്തനില് നനിയനണലാം

33 (2784)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1979 കമയച്ച്  22-  നച്ച് കശഷലാം പുതനിയതഭായനി തുടങ്ങനിയകതഭാ,  അപ്കഗഡച്ച്

വചേയ്യുനകതഭാ ആയ സ്ക്കൂളുകേളനില് ഭഭാവെനിയനില് വെരുന എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം അദലഭാപകേ

ബഭാങനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തണവമന  വെലവെസ്ഥ  പ്രകേഭാരലാം  2017-18

അദലയനവെര്ഷലാം  എത്ര  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കഭാന്  കേഴനിയലാം  എനച്ച്

കേണക്കഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  1979-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനിലവെനില്  വെന  സ്ക്കൂളുകേളനിലള  രണച്ച്  അധനികേ

തസ്തനികേകേളനില് ഒനനികലയച്ച് അദലഭാപകേ ബഭാങനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തണവമന

വെലവെസ്ഥ പ്രകേഭാരലാം  2017-18 അദലഭായനവെര്ഷലാം എത്ര അദലഭാപകേവര അദലഭാപകേ

ബഭാങനില് നനിനലാം നനിയമനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുവമനച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  എയ്ഡഡച്ച്  സ്ക്കൂളുകേളനിവല  അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനില്  നനിയനണലാം

വകേഭാണവെരുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  വകേ.ഇ.ആര്.കഭദഗതനിവക്കതനിവര  എയ്ഡഡച്ച്

സ്ക്കൂള മഭാകനജര്മഭാര് പരഭാതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2017 ജൂണ മഭാസലാം സ്കൂള തുറനതനിനുകശഷമുളള ആറഭാലാം സഭാധലഭായ

ദനിനത്തനിവല  കുടനികേളുവട  എണ്ണവത്ത  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  2017-18  അദലയന

വെര്ഷവത്ത  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  നനിയമനികക്കണ

അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളളൂ. 

(സനി) നല്കേനിയനിടണച്ച്. 
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പുതനിയ വെനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം

34 (2785)  ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്

ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതനിയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  കകേരളത്തനിവല
വെനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗവത്ത  ഏവതഭാവക്ക  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ബഭാധനിക്കുകേ  എനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പസച്ച്  ടു  വെവര  എലഭാ  കഭാസ്സുകേളനിലലാം  ഏകേതീകൃത
സനിലബസച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിവന്റെ
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മപ്രമറനി-മഹസ്കൂള-ഹയര്വസക്കണറനിതലലാം വെവര നവെതീകേരനിക്കഭാനുള
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സമഗ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെനികേസന പദതനിയനിലപരനിയഭായനി
എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത നയലാം വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്യുനതച്ച്;

(ഡനി)  ഈ നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിടകണഭാ എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം  ഇതുവെവര
ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ  സവെനികശഷതകേള  ഉളവക്കഭാളളുനതുലാം  ഇവെനിടവത്ത
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  മനികേച  നനിലവെഭാരലാം  വവകേവെരനിക്കഭാന്  സഹഭായനിക്കുനതുമഭായ
സനിലബസഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ  സമഗ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെനികേസന  പദതനിയനിലൂവട
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.  അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തഭാനുലാം  വഎ.സനി.റനി.  സഭാധലതകേള  പഠനത്തനില്
ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം  പ്രകൃതനിയമഭായനി  ഇണങ്ങനിയളള  പഠനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുമുളള പദതനികേള സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേള  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടച്ച്
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണച്ച്. അവെ കകേന്ദ്ര പദതനിയവട ഭഭാഗമല. 
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മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിവല വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച് ബസച്ച് വെഭാങ്ങുനതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള

35  (2786)   ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ-യവട ആസ്തനി വെനികേസന ഫണനില് ഉളവപടുത്തനി മലപ്പുറലാം
മണ്ഡലത്തനിവല  10  വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച്  രണച്ച്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  95  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിചച്ച്  സ്കൂള  ബസച്ച്  വെഭാങ്ങുനതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസലനിവന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടകണഭാ;  ഏതച്ച്  കേമ്പനനിക്കഭാണച്ച്
വടണര് നല്കേനിയനിടളതച്ച്;

(സനി)  ധനകേഭാരല വെകുപച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്,  വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറകറുവട
ഓഫതീസച്ച് എനനിവെനിടങ്ങളനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സതതീകേരനിച നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം  ഈ  അദലഭായന  വെര്ഷഭാവെസഭാനത്തനിനച്ച്
മുന്പച്ച് തവന വെഭാഹനലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല 10  വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച് ബസ്സുകേള
വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  23-11-2015-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)5529/2015/വപഭാ.വെനി.വെ.,
28-6-2016-വല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  2047/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  എനതീ
ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  യഥഭാക്രമലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  45  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
വചേലവെഭാക്കുനതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവെഭായനിരുന.  23-11-2015-വല
ഉത്തരവെച്ച് പ്രകേഭാരലാം അനുവെദനിചനിടളള  50  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  5  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്
വെഭാഹനങ്ങള  വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  ഇ-വടണര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുകേയലാം
ഇതനുസരനിചച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  വെഭാഹനലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനുളള  ഉത്തരവലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറകര് നല്കേനിയനിടണച്ച്.

28-6-2016-വല  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരമുളള  45  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതുവെവര
ലഭലമഭായനിടനില.  ഇതനിനുളള  വലറര്  ഓഫച്ച്  വക്രഡനിറച്ച്  വപ്രഭാകപഭാസല്  എലാംലനി
കസഭാഫച്ച് വവെയറനില് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് വകേടനിട വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞച്ച്നതീയര്ക്കച്ച്
സമര്പനിചനിടണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  ഇ-വടണര്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  23-11-2015-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  5529/2015/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച   5  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  വെഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  ഇ-വടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  സനില്വെര്  കമഭാകടഴച്ച്,  മകഞരനി,  പഭാത്തനിക്കല്
വടകമ്പഭാ ലനിങച്ച്,  മലപ്പുറലാം എനതീ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച് വടണര് പ്രകേഭാരലാം വെനിതരണ
ഉത്തരവെച്ച് നല്കേനിയനിടളളതച്ച്.  

(സനി)  മലപ്പുറലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറകര്,  ബനവപട  സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം
അവെര്ക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  വെഭാഹനത്തനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ആവെശലവപടുകേയലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തുകേ  ലഭലമഭായ  മുറയച്ച്  ഇ-വടണര്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.

28 -6-2016-വല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)നമ്പര്  2047/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്
ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരമുളള  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  മലപ്പുറലാം
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗലാം  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയകറഭാടച്ച്
ആവെശലവപടനിടണച്ച്.

(ഡനി) ആദലലാം ലഭനിച അനുമതനി ഉത്തരവെനില് പരഭാമര്ശനിച 5 സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ഇഇ
അദലയന  വെര്ഷഭാവെസഭാനത്തനിനച്ച്  മുമ്പുതവന  വെഭാഹനങ്ങള  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതഭാണച്ച്.

ബഭാക്കനിയളളവെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  വെഭാങ്ങനി  നല്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വെനിദലഭാലയങ്ങള

36 (2787)   ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  കമഖലകേളനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങവള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള
സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റെ കപരച്ച്,  പഠനിക്കുന കുടനികേളുവട എണ്ണലാം,  അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം,
അനധലഭാപകേരുവട  എണ്ണലാം,  സ്ഥഭാപനലാം  ആരലാംഭനിച  വെര്ഷലാം  എനക്രമത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച്,  വതഭാഴനിലധനിഷനിത വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച്,  ഹയര്
വസക്കണറനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപച്ച്  എനതീ  വെകുപകേളനിവല  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ബഭാലഭാവെകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശലാം

37 (2788)  ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  : 

ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുനപനിളനി: തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലഭാവത  പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന്

അനുവെദനിക്കരുവതന  ബഭാലഭാവെകേഭാശ  കേമ്മേതീഷൻ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എല്.വകേ.ജനി. തലലാം മുതലള സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡച്ച്, അൺ-എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളുകേളുവട കേഭാരലത്തനില് പ്രസ്തസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17  അദലയനവെര്ഷലാം ഏവതങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള

വകേടനിടലാം  തകേര്നച്ച്  വെതീണച്ച്  കുടനികേള  മരനിചകതഭാ,  പരനികക്കറകതഭാ  ആയ

സലാംഭവെമുണഭായനിടകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റു

ണഭായനിരുകനഭാ;  ഇവലങനില്  അവെര്വക്കതനിവര  എന്തച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവവെനച്ച്

വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലഭാവെകേഭാശ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  വകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  എലഭാ  അദലയന

വെര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനുലാം  മുമ്പഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  /എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  എഞനിനതീയര്

എനനിവെര്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നല്കുന  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  കനടനിയനിടവണനച്ച്

ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുലാം  ജതീര്ണ്ണഭാവെസ്ഥയനിലളളതുലാം  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്തതുമഭായ

വകേടനിടങ്ങള  വപഭാളനിച്ചുമഭാറഭാനുമുളള  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം

എലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കനിലഭാന്  ബനവപട  അധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  അകനതഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്

സമര്പനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  പ്രസ്തുത

റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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സ്കൂളുകേള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന പദതനി

38  (2789)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേള

മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന പദതനിയനില് മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന

പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-2021  കേഭാലയളവെനില്  'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം'

പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  മണലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഒരു  വവഹസ്കൂള

മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തവപടുലാം.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിവല

ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ആവെശലഭാനുസരണലാം  വമചവപടുത്തുകേയലാം  വവലബറനി,

ലകബഭാറടറനി  എനനിവെയവട  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയലാം

വചേയ്യുനതഭാണച്ച്.  സ്ഥലപരനിമനിതനിയച്ച് അനുസൃതമഭായനി വവജവെവവവെവെനിധല പഭാര്ക്കനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടത്തുനതഭാണച്ച്.  കടഭാവത  എലഭാ  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  ലഭലമഭാകുന

തരത്തനിലളള അക്കഭാദമനികേ മനികേവെച്ച് വവകേവെരനിക്കുനതനിനുളള സഇകേരലവലാം ടനി സ്കൂളനിനച്ച്

ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

സതഭാശയ വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങവള നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

39 (2790)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സതഭാശയ വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങവള നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതഭാശയ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് വെനിദലഭാര്തനി പതീഡനവലാം അരഭാജകേതതവലാം

വെര്ദനിച്ചുവെരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രകവെശന  കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്

ഇടവപടലനിവനക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സതഭാശയ കമഖലയനിവല അദലഭാപകേര്ക്കച്ച് മനിനനിമലാം  കവെതനലാം കപഭാലലാം

ലഭനിക്കഭാവത  ചൂഷണലാം  വചേയ്യവപടുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സതതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സതഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം  ബനവപട  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  യ.ജനി.സനി.,  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.,
കേഇണസനില്  ഓഫച്ച്  ആര്ക്കനിവടക്ചര്  എനനിവെയവട  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്
അവെകലഭാകേനലാം  വചേയവെരുന.  എനനിരുനഭാലലാം  ഇഇ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന
പ്രശ്നങ്ങള  സമഗമഭായനി  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  4-2-2017
തതീയതനിയനിവല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്37/2017/ഉ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
ജസനിസച്ച്  വകേ.വകേ.  ദനികനശന്  വചേയര്മഭാനുലാം  കഡഭാ.  വകേ.വകേ.എന്.  കുറുപച്ച്,  കഡഭാ.
ആര്.വെനി.ജനി.  കമകനഭാന്  എനനിവെര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷന്
രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

ഇകന്റെണല്  അസസച്ച് വമനമഭായനി  ബനവപടളള  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനുമഭായനി  3-2-2017-വല  ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
179/2017/ഉ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല  വവവെസച്ച്
ചേഭാന്സലര്  കേണവെതീനറുലാം  എ.പനി.വജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല,  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല
വവവെസ്ചേഭാന്സലര്മഭാര്  അലാംഗങ്ങളഭായലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്
ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്. 

ഇഇ  കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവെഭാന്  നനിയമനിക്കവപട  ജസനിസച്ച്
വകേ.വകേ.ദനികനശന്  കേമ്മേതീഷവന്റെയലാം  വവവെസ്ചേഭാന്സലര്മഭാരുവട  കേമ്മേനിറനിയകടയലാം
റനികപഭാര്ടകേള  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  പ്രകവെശനലാം  ഉളവപവടയളള  കേഭാരലങ്ങളനില്  തുടര്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(സനി)  19 -7-2014-വല  സ.ഉ.(വവകേ)നമ്പര്552/2014/ഉ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെച്ച്
പ്രകേഭാരലാം യ.ജനി.സനി./വനറച്ച്, പനി.എചച്ച്.ഡനി. കയഭാഗലതയളള അദലഭാപകേര്ക്കച്ച് തത്തുലല
തസ്തനികേയനിവല  സലാംസ്ഥഭാന  ശമ്പള  വസയനില്  അനുവെദനിക്കുനതനിനുലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിവല  കയഭാഗലരഭായ  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
എ.വഎ.സനി.ടനി.ഇ.  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടളള  ശമ്പള  വസയനില്  അനുവെദനിക്കുനതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതര അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  കുറഞ്ഞ കവെതനമഭായനി  10,000
രൂപ നനിശയനിചച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.

ഫഭാക്കല്റനികേളക്കുളള  കുറഞ്ഞ  കേരഭാര്  വവദര്ഘലലാം  3  വെര്ഷമഭായനി
നനിജവപടുത്തനി.  പ്രസവെഭാവെധനി,  ഇ.എസച്ച്.വഎ.,  സനി.പനി.എഫച്ച്.  എനതീ
ആനുകലലങ്ങള  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  അനുവെദനിചച്ച്  നല്കേനി.  കയഭാഗലരഭായ
അദലഭാപകേരുവട കസവെനലാം യൂണനികവെഴനിറനി പരതീക്ഷ കജഭാലനികേളക്കുലാം പരതീക്ഷ കപപര്
മൂലലനനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം ഡന്യൂടനി ലതീവെഭായനി പരനിഗണനിക്കുവെഭാന് അലാംഗനികേഭാരലാം നല്കേനി.  ടനി
ഉത്തരവെനില്  വെലവെസ്ഥ  വചേയ്യുന  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കുനവവെനച്ച്
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനച്ച്  യൂണനികവെഴനിറനി  തലത്തനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിവയ
നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

കരഭാഗനികേളഭായ കുടനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനച്ച് എസച്ച്.എസച്ച്.എ. വെഴനി
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പദതനികേള 

40 (2791)  ശതീ  .    എന്  .    വെനിജയന് പനിള : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിവെനിധ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചച്ച് സ്കൂളനില് കപഭാകേഭാന് കേഴനിയഭാവത വെതീടുകേളനില്

കേഴനിയന  കുടനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം  കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  ഇകപഭാള

എസച്ച്.എസച്ച്.എ.  വെഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന  പദതനികേള

വെനിപുലതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിയമനിചനിരനിക്കുന  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  സ്ഥനിര  നനിയമനലാം

നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  എത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത

കുടനികേളക്കച്ച്  റനികസഭാഴച്ച്  അദലഭാപകേര്  അവെരുവട  വെതീടുകേളനില്  എത്തനി  പഠന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന.  ഓകരഭാ  കുടനിയ്ക്കുലാം  അവെവന്റെ  പ്രഭായത്തനിനനുസരനിച്ചുലാം

കശഷനികേളക്കനുസരനിച്ചുലാം  കശഷനി  വെനികേസനത്തനിനുമുളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

വചേയവെരുന.  ഗൃഹഭാധനിഷനിത  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  നടത്തുന കുടനികേളക്കച്ച്  യൂണനികഫഭാമുലാം

ആവെശലമഭായ പഠനകബഭാധന സഭാമഗനികേളുലാം എസച്ച്.എസച്ച്.എ.  വെഴനി നല്കേനിവെരുന.

കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ എസച്ച്.എസച്ച്.എ.-യവട ചേടങ്ങളക്കച്ച് വെനികധയമഭായഭാണച്ച്

ഇത്തരലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വചേയവെരുനതച്ച്. 

(ബനി) കകേന്ദ്ര മഭാനവെ വെനിഭവെകശഷനി മനഭാലയത്തനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം

ഇത്തരലാം  അദലഭാപകേവര  കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സമഭാഹൃത  കവെതനലാം  നല്കേനി

നനിയമനിക്കുവെഭാന് മഭാത്രകമ നനിലവെനില് വെലവെസ്ഥയളളൂ. 

വവഹവടകേച്ച് വെനിദലഭാലയങ്ങള

41  (2792)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം

വെനിദലഭാലയങ്ങളഭാണച്ച്  മഹവടകേച്ച്  ആക്കുനതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിടളവതനച്ച്

വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്.പനി.  സ്കൂള  മഹവടകേച്ച്  ആക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
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ലഭനിക്കുന സഇകേരലങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഹവടകേച്ച്  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേമ്പന്യൂടര്,  വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദല
പഠനിപനിക്കുനതനിനച്ച് കടുതല് അദലഭാപകേവര നനിയമനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവെനിവല  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  കടുതല്  ഐ.ടനി.  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര്
വസക്കണറനി-വവെഭാകക്കഷണല് ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം  വവഹവടകേച്ച്  സ്കൂള
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാല് കേരുനഭാഗപളളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല എലഭാ
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര്  വസക്കണറനി-വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്
വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില് പ്രഖലഭാപനിച വവഹവടകേച്ച് സ്കൂള പദതനി വവഹസ്കൂള,
ഹയര്  വസക്കണറനി-വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുനതച്ച്.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  എല്.പനി./യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്
കബഭാഡ്ബഭാന്ഡച്ച്  ഇന്റെര്വനറച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എല്.പനി./യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  വഎ.ടനി.  ലഭാബുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുനതഭാണച്ച്.  

(സനി)  വഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത  വെനിദലഭാഭലഭാസമഭാണച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  നനിലവെനിലളള  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  നനിരന്തര  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വഎ.സനി.ടനി.-യവട സഭാധലത പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച് പഠന-കബഭാധന പ്രക്രനിയ
കടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  ഇതനിവന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ആയതനിനഭാല്  വെനിവെര
സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാപഠനത്തനിനച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതലകേ  അദലഭാപകേവര
നനിയമനികക്കണ ആവെശലലാം വെരുനനില.

(ഡനി)  നനിലവെനിലളള  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വഎ.സനി.ടനി.  പരനിശതീലനവലാം
വഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത പഭാഠഭഭാഗങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനിമയലാം വചേയ്യുനതനിനുളള
പ്രകതലകേ പരനിശതീലനവലാം നല്കുനതഭാണച്ച്. 

വെഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല സ്കൂളുകേളനിവല ഒഴനിവകേള

42  (2793)   ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിവല
ജതീവെനക്കഭാരുവട ഒഴനിവകേള കേഭാറഗറനി തനിരനിചച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഓകരഭാ സ്കൂളനിലലാം ഉള ഒഴനിവകേള എത്രവയനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  നനികേത്തുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.                   

(ബനി) ജനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   കേലറ 

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (ഇലാംഗതീഷച്ച്) -1

കഡ്രെെഭായനിലാംഗച്ച്  -1

ജനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   ജവെഹര് കകേഭാളനനി

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (ഇലാംഗതീഷച്ച്) -1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (മഭാത് സച്ച്) -1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (നഭാച്ചുറല് സയന്സച്ച്) -1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (ഫനിസനിക്കല് സയന്സച്ച്) -1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

യ.പനി.എസച്ച്.എ.  (മലയഭാളലാം) -2

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

കഭാര്ക്കച്ച് -1

ജനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   വവെഞ്ഞഭാറമൂടച്ച്

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (മഭാത് സച്ച്) -1

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (അറബനികേച്ച്- പഭാര്ടച്ച് വവടലാം)-1

ഗവെണവമന്റെച്ച് വവട്രബല്  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   ഇടനിഞ്ഞഭാര് 

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (ഹനിന്ദനി) -1

ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച് -2 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ഗവെണവമന്റെച്ച്  ജനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .  എസച്ച്  .,   ഭരതന്നൂര്

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (ഹനിന്ദനി) -1

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

കഭാര്ക്കച്ച് -1

ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച് -1

ജനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   മടത്തറക്കഭാണനി

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. (അറബനികേച്ച്)-1

ജവെഹര് എല്  .  പനി  .  എസച്ച്  .,    വതന്നൂര്

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (അറബനികേച്ച്-ഫുള വവടലാം)-1

ഗവെ  .   ബനി  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .,   മനിതൃമ്മേല

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -3

പഞഭായത്തച്ച് യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വതങ്ങുലാംകകേഭാടച്ച്

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വെനിതുര

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

വെനി  .  വെനി  .  ദഭായനിനനി  .   ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വെഭാമനപുരലാം

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വപഭാന്മുടനി

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വവെഞ്ഞഭാറമൂടച്ച്

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

75/2020
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   ഗവെ  .   എല്  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   ഭരതന്നൂര്

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   വപരനിങ്ങമ്മേല

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

ഗവെ  .   എല്  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   പഭാകങ്ങഭാടച്ച്

എല്.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   ആലന്തറ

ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച്-1

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   പഭാലവെളളനി

ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച് -1

ഗവെ  .   യ  .  പനി  .  എസച്ച്  .,   ആനഭാകുടനി

യ.പനി.എസച്ച്.എ. (മലയഭാളലാം) -2

ഹയര് വസക്കണറനി വെകുപനിവല ഒഴനിവകേള  :

സ്കൂള എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.
കജലഭാഗഫനി

എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.
(ജൂനനിയര്) അറബനികേച്ച്

ലഭാബച്ച് 
അസനിസന്റെച്ച്

ജനി.
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

വവെഞ്ഞഭാറമൂടച്ച്

- 1 1

ജനി.
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

മനിതൃമല 

- - 1

ജനി.
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

മനിതൃമല 

- - 1

ജനി.
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

ഭരതന്നൂര് 

- - 1

ആവകേ 1 4

(സനി) ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 115

അദലഭാപകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല അദലഭാപകേരുവട കയഭാഗലത

43  (2794)   ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  വപഭാതു-സതകേഭാരല  എല്.പനി.-യ.പനി  അദലഭാപകേ

പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേരുവട  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിടകണഭാ; ഇതച്ച് സലാംബനനിച ഉത്തരവെനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേന്ദ്രനയത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കയഭാഗലതഭാ

വെനിഷയത്തനില് കൃതലമഭായ മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുനതനികലയച്ച് അദലഭാപകേ പരനിശതീലന

കകേന്ദ്രങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം ഒരു വെര്ഷലാം നനിര്ത്തനിവെയഭാന് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടകണഭാ;

ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

       ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

വവഹസ്കൂള തലത്തനിവല ഇലാംഗതീഷച്ച് വെനിഷയലാം

44  (2795)   ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹസ്കൂള  തലത്തനില്  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഒരു  കകേഭാർ  സബ്ജകച്ച്  ആയഭാകണഭാ

അകതഭാ ഭഭാഷഭാ വെനിഷയമഭായഭാകണഭാ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച് ;

(ബനി)  കകേഭാർ  സബ്ജകച്ച്  ഗണത്തനിലള  വെനിഷയങ്ങളക്കച്ച്പനി.എസച്ച്.സനി.  വെഴനി

കനരനിടച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുവെഭാനഭായനി  ഒഴനിവെനിവന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണച്ച്  നല്കേനി

വെരുനതച്ച്;

(സനി) ഇലാംഗതീഷച്ച്, ഭഭാഷഭാ വെനിഷയമഭായനി കേണക്കഭാക്കുനനിലഭാവയങനില് അതനിനുള

കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  മഹസ്കൂള  അസനിസന്റെച്ച്  (ഇലാംഗതീഷച്ച്)

തസ്തനികേയനിലഭാത്ത  എത്ര  സ്കൂളുകേള  ഉവണനലാം  അവെ  ഏതഭാവണനലാം

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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       ഉത്തരലാം

(എ) വവഹസ്കൂള തലത്തനില് ഇലാംഗതീഷച്ച് ഒരു കകേഭാര് സബ്ജകഭായഭാണച്ച് നനിലവെനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി)  സയന്സച്ച് വെനിഷയങ്ങളക്കച്ച്  50  ശതമഭാനവലാം കസഭാഷലല് സയന്സനിനച്ച്
40  ശതമഭാനവലാം  ഇലാംഗതീഷനിനച്ച്  30  ശതമഭാനവലാം  ഒഴനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.  വെഴനി
നനിയമനത്തനിനഭായനി നല്കേനിവെരുന.

(സനി)  7-1-2002-വല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്  11/2002/വപഭാ.വെനി.വെ.
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  വവഹസ്കൂള  വെനിഭഭാഗത്തനില്  കകേഭാര്  സബ്ജക്ടുകേളുവട  കടത്തനില്
ഇലാംഗതീഷനിവന  ഉളവപടുത്തനിയതച്ച്.  2002  വെവര  ഇലാംഗതീഷച്ച്  പഠനിപനിക്കഭാന്  പ്രകതലകേ
ഭഭാഷഭാദലഭാപകേര് ഉണഭായനിരുനനില.  സയന്സച്ച്,  ഗണനിതലാം,  സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്രലാം എനതീ
കകേഭാര്  വെനിഷയങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേരഭാണച്ച്  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷയലാം  വവകേകേഭാരലലാം
വചേയനിരുനതച്ച്.  അനണഭായനിരുന  അദലഭാപകേവര  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനു
കവെണനിയഭാണച്ച്  ഇഇ  സലാംവെനിധഭാനകമര്വപടുത്തനിയതച്ച്.  തുടര്നച്ച്  ഒഴനിവവെരുന  മുറയച്ച്
ഇലാംഗതീഷച്ച് ഭഭാഷഭാദലഭാപകേവര നനിയമനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  വവഹസ്കൂള  അസനിസന്റെച്ച്  (ഇലാംഗതീഷച്ച്)
തസ്തനികേയനിലഭാത്ത 33 സ്കൂളുകേളുണച്ച്. 

സര്ക്കഭാര് വെനിഭഭാഗലാം  :

1. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ഇടനിഞ്ഞഭാര്

2. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., മതീനഭാങല്

3. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ആനപഭാറ

4. എസച്ച്.എന്.ജനി.വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കേടയഭാവൂര്

5. ജനി.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്., നടയറ

6. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., വചേറചല്

7. ജനി.എല്.വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ആറയൂര്

8. ജനി.എന്.വകേ.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്., ധനുവെചപുരലാം

9. പഞഭായത്തച്ച് എചച്ച്.എസച്ച്., കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം

10. ജനി.ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്., മലയനിന്കേതീഴച്ച്
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11. ഗവെണവമന്റെച്ച് റനി.റനി.വഎ., വനയ്യഭാറനിന്കേര

12. ജനി.എലാം.റനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ഉഇരൂടകേഭാല

13. ജനി.എലാം.റനി.എചച്ച്.എസച്ച്., പരണനിയലാം

14. ജനി.എലാം.ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ചേഭാല

15. ജനി.ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ചേഭാല

16. ജനി.റനി.എചച്ച്.എസച്ച്. ചേഭാല

17.  ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., ജഗതനി

18. ജനി.ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കേരമന

19. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കേരനിക്കകേലാം

20. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കേറചകക്കഭാണലാം

21. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., മണ്ണന്തല

22. ഗവെണവമന്റെച്ച് വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് എചച്ച്.എസച്ച്.

23.  ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., പഭാപനലാംകകേഭാടച്ച്

24. ജനി.പനി.എസച്ച്.എന്.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്., കപരൂര്ക്കട

25. ജനി.ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കപട

26. ജനി.ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്., കപട

27. ഗവെണവമന്റെച്ച് സലാംസ്കൃതലാം എചച്ച്.എസച്ച്., തനിരുവെനന്തപുരലാം

28. ജനി.എചച്ച്.എസച്ച്., വെഞനിയൂര്

29. ജനി.സനി.എചച്ച്.എസച്ച്., അടക്കുളങ്ങര

എയ്ഡഡച്ച് വെനിഭഭാഗലാം  :

1. എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.എചച്ച്.എസച്ച്., കകേശവെദഭാസപുരലാം

2. എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.എചച്ച്.എസച്ച്, പഭാല്ക്കുളങ്ങര

3.  കഫഭാര്ടച്ച് എചച്ച്.എസച്ച്., തനിരുവെനന്തപുരലാം

4. എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.എചച്ച്.എസച്ച്., പഭാകലഭാടച്ച്
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പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിവല വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് പുതുക്കനിയ അനുപഭാതത്തനില് കഭാസച്ച്
മുറനികേള

45 (2796)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  പനണച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപജനിലകേളനിലലാം  മൂനച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലകേളനിലമഭായനി  പുതുക്കനിയ  അനുപഭാതത്തനില്  കഭാസച്ച്  മുറനികേള
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  അഡതീഷണല്  ഡനിവെനിഷനുകേള  നഷവപട  ഗവെണവമന്റെച്ച്
എല്.പനി,  യ.പനി വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച് പുതുതഭായനി വകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേഭാന്
നടപടനികേവളടുത്തനിടകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  നനിലവെനിലളള
അകക്കഭാമകഡഷന്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടത്തനി  വെരുന  പ്രതീ-മപ്രമറനി  കഭാസ്സുകേളക്കച്ച്
പ്രകതലകേ വകേടനിട വസഇകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  അകപക്ഷകേള  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

കലഭാക്കല് ഗഭാര്ഡനിയന്
46  (2797)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  നഷവപടകതഭാ  അവലങനില്  അതുകപഭാലള
സഭാഹചേരലത്തനിലള  കുടനികേവള  സ്കൂളനില്  കചേര്ക്കുകമ്പഭാള  അകപക്ഷഭാഫഭാറത്തനിവന്റെ
4 ാം  കകേഭാളത്തനില്  കലഭാക്കല്  ഗഭാര്ഡനിയവന്റെ  കപരുലാം  കമല്വെനിലഭാസവലാം
എഴുതുനതനിനഭാൽ  കുടനിയവട  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉത്തരവെഭാദനിതതവലാം  ഏവറടുക്കുന
ഇത്തരക്കഭാര്ക്കച്ച്  സഭാധഭാരണ  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കുന  എലഭാ
അധനികേഭാരങ്ങളുലാം  കുടനിയവട  പഠനകേഭാലത്തച്ച്  നല്കേഭാനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചച്ച്
ഉത്തരവണഭാകുകമഭാ?  

       ഉത്തരലാം

സ്കൂള  പ്രകവെശനത്തനിനുളള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറമഭായ  വകേ.ഇ.ആര്.  കഫഭാലാം
3-വല  2-ാം  കകേഭാളത്തനില്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട/രക്ഷനിതഭാവെനിവന്റെ  കപരച്ച്
നനിര്ബനമഭായലാം എഴുകതണതുണച്ച്.  കേഭാരണലാം മഭാതഭാവലാം പനിതഭാവലാം ജതീവെനിചനിരുനഭാലലാം
ഇവലങനിലലാം  അവെരുവട  കപരുകേള  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. -യനില്
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കരഖവപടുത്തുനണച്ച് എനതഭാണച്ച്.  ഇഇ കഫഭാമനിവന്റെ നഭാലഭാലാം കകേഭാളത്തനില് കലഭാക്കല്
ഗഭാര്ഡനിയവന്റെ  കപരുവെനിവെരലാം  കചേര്ക്കഭാന്  ആവെശലവപടുനണച്ച്.  സ്കൂള  അഡനിഷന്
രജനിസറനിവല വെനിവെരങ്ങളഭാണച്ച് ഒരു കുടനിവയ സലാംബനനിചച്ച് ആധനികേഭാരനികേമഭായനിടളളതച്ച്.
വകേ.ഇ.ആര്.  കഫഭാലാം  4-ല് എഴുതനി സൂക്ഷനിക്കുന അഡനിഷന് രജനിസറനിവന്റെ മൂനഭാലാം
കകേഭാളത്തനില്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട/  രക്ഷനിതഭാവെനിവന്റെ  കപരുവെനിവെരങ്ങള  മഭാത്രമഭാണച്ച്
കചേര്ക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശമുളളതച്ച്.   അതുവകേഭാണതവന  ഇഇ  കകേഭാളത്തനില്  കപരച്ച്
കചേര്ക്കവപടുന  ആളനിനഭാണച്ച്  കുടനിയവട  രക്ഷനിതഭാവവെന  നനിലയനിലളള
അധനികേഭാരഭാവെകേഭാശങ്ങളക്കച്ച് അര്ഹതയളളതച്ച്. 

സ്കൂള  പ്രകവെശനത്തനിനുളള  അകപക്ഷയനില്  സൂചേനിപനിക്കുന  'കലഭാക്കല്
ഗഭാര്ഡനിയനച്ച്'  കുടനിയവട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട  അഭഭാവെത്തനില്  രക്ഷനിതഭാവെനിനുളള
അധനികേഭാരഭാവെകേഭാശങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം നല്കേഭാനഭാവെനില. 

വവഹസ്കൂള അദലഭാപകേരുവട സ്ഥലലാം മഭാറത്തനിനച്ച് വസഷലല് ഓര്ഡര്
47  (2798)   ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനു  കശഷലാം  മഹസ്കൂള

അദലഭാപകേരുവട സ്ഥലലാം മഭാറത്തനിനച്ച് എത്ര വസഷലല് ഓര്ഡര് നല്കേനി ;  ഇതനിവന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  കേലാംപഭാഷകനറച്ച്  ഗഇണനില്  സ്ഥലലാം  മഭാറത്തനിനച്ച്
അകപക്ഷ നല്കുവെഭാന് അഞച്ച് വെര്ഷലാം സര്വതീസച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കണവമന വെലവെസ്ഥ
നനിലവെനിലകണഭാ ;

(സനി)  കേലാംപഭാഷകനറച്ച്  ഗഇണനില്  അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുള  സഭാഹചേരലങ്ങള
സര്വതീസനില്  എകപഭാള  കവെണവമങനിലലാം  ഉണഭാകേഭാവമനനിരനിവക്ക  അഞച്ച്  വെര്ഷലാം
സര്വതീസച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  എനതച്ച്  നതീതതീകേരനിക്കല്ത്തക്കതഭാകണഭാവയനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിചച്ച്  അര്ഹരഭായവെര്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത
ആനുകലലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

       ഉത്തരലാം
(എ) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.
(ബനി) കേലാംപഭാഷകനറച്ച് ഗഇണനില് സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനച്ച് അഞ്ചുവെര്ഷലാം കവെണവമന

വെലവെസ്ഥ നനിലവെനിലണച്ച്.
(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനികനല് വപഭാതുവെഭായ ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചതച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥ

ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വെകുപഭാണച്ച്.  (സ.ഉ.(പനി)36/91/പനി.ആന്റെച്ച്  എ.ആര്.ഡനി.  തനിയതനി
2-12-1991)  ആയതനിനഭാല്  ആ  ഉത്തരവെച്ച്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനില്
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമനില. 
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കുമ്പഡഭാവജ  പഞഭായത്തനില് മലയഭാളലാം മതീഡനിയലാം വവഹസ്കൂള

48 (2799)  ശതീ  .   എന്   .  എ  .   വനലനിക്കുനച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് മഹസ്കൂളുകേള നനിലവെനിലനിലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളുകണഭാ;
എങനില് ഏവതഭാവക്ക പഞഭായത്തുകേളനില് എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലയഭാള  ഭഭാഷയച്ച്  കശഷഭഭാഷ  പദവെനി  ലഭലമഭായനിടലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിവല  മലകയഭാര,  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ബഭാധനിത  പഞഭായത്തഭായ
കുമ്പഡഭാവജയനില്  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  മഹസ്ക്കൂളനിലഭാത്ത  ദുരവെസ്ഥ
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി) മലയഭാളലാം മതീഡനിയലാം മഹസ്ക്കൂള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള തടസവമവന്തനച്ച്
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുമ്പഡഭാവജ  പഞഭായത്തനില്  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  മഹസ്കൂള
സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്  എകപഭാള
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

      ഉത്തരലാം

(എ) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  പുതനിയ മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  വവഹസ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുകേ എനതച്ച്
നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനവമടുകക്കണ  വെനിഷയമഭായതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

സ്കൂള പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള വതരവഞ്ഞടുക്കുനതനിവല മഭാനദണ്ഡങ്ങള

49 (2800)     ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സ്കൂള  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  വതരവഞ്ഞടുക്കുനതനില്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കുനകണഭാവയനച്ച് വെനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനില്  കേടനകടുന  വതറ്റുകേള  തനിരുത്തുനതനിനച്ച്  ഏതച്ച്
രതീതനിയനിലള സലാംവെനിധഭാനമഭാണച്ച് നനിലവെനിലളതച്ച്;

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനിവല  പനിശകുകേള  ചൂണനിക്കഭാടനിയഭാലലാം  ആയതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് സലാംവെനിധഭാനമനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലകണഭാ;

(ഡനി)  സതകേഭാരല  പ്രസഭാധകേരുവട  പുസ്തകേങ്ങള  ഏവതങനിലലാം  തലത്തനിലള
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനില് ഏവതലഭാലാം
തലങ്ങളനിലഭാണച്ച് ഇതച്ച് ഉളവപടുത്തനിയനിടളവതനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ഇത്തരലാം  പുസ്തകേങ്ങളുവട  ഉളടക്കലാം  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള
പരനികശഭാധനയച്ച്  കശഷമഭാകണഭാ  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിടളവതനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

       ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സ്കൂള  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  വതരവഞ്ഞടുക്കുനനില.
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകവെണനി  കൃതലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
എസച്ച്.ഇ.ആര്.ടനി.-യവട കനതൃതതത്തനില് പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള തയ്യഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  കേഴനിവെതുലാം  വതറനിലഭാവതയഭാണച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതച്ച്.
എനഭാല്  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലളള  വതറ്റുകേകളഭാ  കുറവകേകളഭാ
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കവപടഭാല്  അവതഭാരു  വെനിദഗ  സമനിതനി  വെനിലയനിരുത്തനി
ആവെശലവമങനില് കഭദഗതനി വെരുത്തുനതഭാണച്ച്. 

(സനി) ഇല. വതറച്ച് ചൂണനിക്കഭാടനിയഭാല് അവതഭാരു വെനിദഗ സമനിതനി വെനിലയനിരുത്തനി
ആവെശലവമങനില് കഭദഗതനി വെരുത്തഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  തയ്യഭാറഭാക്കുനതച്ച്  എസച്ച്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യഭാണച്ച്.
സതകേഭാരല  പ്രസഭാധകേരുവട  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  നനിലവെനിലളള  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിടനില. 

(ഇ) ബഭാധകേമല.

വനലനിമൂടച്ച്  നന്യൂ എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. അദലഭാപകേന് ശതീ. വെനി. എസച്ച്. ഹരനിയവട
നനിയമനലാം

50  (2801)  ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയവട  രണഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിവല
നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5942  കചേഭാദലത്തനിനുള  മറുപടനിയനില്  വകേഭാലലാം
മമനഭാഗപളനി  മനിലഭാകദ  വഷറതീഫച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂളനിവല  അറബനികേച്ച്
എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ആയനിരുന  ശതീമതനി  സക്കതീനയച്ച്  അകത  സ്കൂളനിവല
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി.  (അറബനികേച്ച്)  ആയനി വസലക്ഷന് കേമ്മേനിറനി  കചേരഭാവത തവന
നനിയമനലാം നല്കേനിയതഭായനി മറുപടനി നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  അദലഭാപനികേ  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളനിലണഭായ

ഒഴനിവെനികലയച്ച് തസ്തനികേമഭാറലാം വെഴനി നനിയമനലാം നല്കുകമ്പഭാള കയഭാഗലതയള മവറഭാരഭാള

അകത  സ്കൂളനില്  ഇലഭാതനിരുനതു  വകേഭാണഭാകണഭാ  വസലക്ഷന്  കേമ്മേനിറനി  കചേരഭാവത

തവന നനിയമനലാം നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനവമടുത്തതച്ച്;



122 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

(സനി) എങനില് അകത പ്രകേഭാരമുള സഭാഹചേരലമഭായതനിനഭാല് തനിരുവെനന്തപുരലാം

വനലനിമൂടച്ച്  നന്യൂ  ഹയര്  വസക്കണറനി  സലാംസ്കൃതലാം  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ആയനിരുന

ശതീ.  വെനി.  എസച്ച്.  ഹരനി  -ക്കച്ച്  സലാംസ്കൃതലാം  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി.-യവട  ഒഴനിവണഭായ

1-6-2015  മുതല്  തവന  തസ്തനികേമഭാറലാം  വെഴനി  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  അടനിയന്തര

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  റതീജനിയണല് വഡപന്യൂടനി  ഡയറകറുവട ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പഭാണച്ച്

നല്കേനിയനിടളതച്ച്.

(ബനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  വസഷലല്  റൂളസച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  വസലക്ഷന്

കേമ്മേനിറനി  കടനി  മഭാത്രകമ  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്  പഭാടുള.  അപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം

നല്കകേണതച്ച് മഭാകനജരഭാണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

വചേമ്പനരുവെനി വസന്റെച്ച് കപഭാളസച്ച് എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.പനി. സ്കൂളനിവന്റെ

അപ്ഗകഡഷന്

51  (2802)  ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാലലാം ജനിലയനില് പനിറവെന്തൂര് പഞഭായത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില് സ്ഥനിതനി

വചേയ്യുന  വചേമ്പനരുവെനി  വസന്റെച്ച്  കപഭാളസച്ച്  എലാം.എസച്ച്.സനി.  എല്.പനി.സ്ക്കൂള

അപ്കഗഡച്ച് വചേയ്യുനതനിനുള പദതനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ബഭാലഭാവെകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  വെനിധനി

മുന്നനിര്ത്തനി  വചേമ്പനരുവെനി  വസന്റെച്ച്  കപഭാളസച്ച്  എലാം.എസച്ച്.സനി.  എല്.പനി.സ്ക്കൂള

അപ്കഗഡച്ച് വചേയ്യഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങുനതുലാം  നനിലവെനിലള
സ്കൂളുകേള  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുനതുലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനവപട
വവഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് വചേയ റനിടച്ച് ഹര്ജനി 3060/14 ഉളവപവടയള ഒരു കടലാം
ഹര്ജനികേളനികനലള  18-6-2015-വല വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സ്കൂള
മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെശലകേതയള  പ്രകദശങ്ങള  കേവണത്തുകേയലാം
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പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  കേരടച്ച്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.  ഇതനില്  അഞഭാലാം  കഭാസച്ച്  തുടങ്ങുനതനിനഭാവെശലമഭായ
പ്രകദശങ്ങളുവട   പടനികേ  (വഷഡന്യൂള  III)  യനില്  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  പനിറവെന്തൂര്
പഞഭായത്തനിവല  വചേമ്പനരുവെനി   ഉളവപടുന  3-ാം  വെഭാര്ഡച്ച്  ഉളവപടനിടണച്ച്.  ഈ
വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  വവകേവക്കഭാണച്ച്  അന്തനിമ
വെനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറവപടുവെനികക്കണതുണച്ച്.  ആയതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്. 

സ്കൂളുകേള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല് പദതനി

52  (2803)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഏവതലഭാലാം ഗവെണവമന്റെച്ച്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് മജവെമവെവെനിദല
ഉദലഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് തുകേ അനുവെദനിച്ചു എനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാബച്ച്  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഏവതലഭാലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ഫണച്ച് അനുവെദനിച്ചു എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സ്കൂളുകേള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  ഗവെണവമന്റെച്ച്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്   'വവജവെവവവെവെനിദല
ഉദലഭാനലാം'  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി  ബനവപട  ലനിസച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.   അന്തനിമ  ലനിസച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന
മുറയച്ച് വെനിവെനിധ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി തുകേ അനുവെദനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാബച്ച്  നവെതീകേരണത്തനിനച്ച്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുവട  ആസ്തനി  വെനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  തുകേവയഭാനലാം
അനുവെദനിചനിടനില.

സ്കൂളുകേള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന  പദതനി

53  (2804)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേള
മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി,  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടള സ്കൂളുകേളനില് പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;
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(ബനി)  ലഭാബച്ച് നവെതീകേരണലാം,  മജവെമവെവെനിധല ഉദലഭാനലാം,  മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം,
യ.പനി./എല്.പനി.  സ്കൂള  നവെതീകേരണലാം  എനനിവെ  ഈ  അദലയന  വെര്ഷലാം  തവന
നടപഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സ്കൂളുകേവള  വതരവഞ്ഞടുക്കുന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ആയതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിവന്റെ  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി തനതഭായ ഒരു മഭാസര് പഭാന്  8-12-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്205/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  തയ്യഭാറഭാകക്കണതുലാം   തുടര്നച്ച്  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭായള നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാവനതുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലഭാബച്ച് നവെതീകേരണലാം,  വവജവെവവവെവെനിധല ഉദലഭാനലാം,  മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം,
എല്.പനി./യ.പനി. സ്കൂള നവെതീകേരണലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള നടകത്തണ സ്കൂളുകേവള
വതരവഞ്ഞടുക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

വസഷലല് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് എയ്ഡഡച്ച് പദവെനി

54 (2805)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വസഷലല്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  പദവെനി
നല്കുനതനിനച്ച് എനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനവമടുത്തതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിടണച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ
കേഭാരണലാം  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതച്ച്  എനച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുവമനഭാണച്ച്
കേരുതുനതച്ച്; വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9-2-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്38/2016/
വപഭാ.വെനി.വെ.  തതീയതനി പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് മഭാനസനികേ വവെല്ലുവെനിളനികേള കനരനിടുന കുടനികേവള
പരനിശതീലനിപനിക്കുന 33 സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് എയ്ഡഡച്ച് പദവെനി അനുവെദനിചതച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഈ  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിച  ഫയല്  കേലഭാബനിനറച്ച്
സബ്കേമ്മേനിറനിയവട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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സ്കൂളുകേളനിവല കഭാര്ക്കച്ച്, വവലകബറനിയന് തസ്തനികേകേള

55  (2806)  ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കഭാര്ക്കച്ച്,  മലകബറനിയന്  എനതീ
തസ്തനികേകേള നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവെയവട വെനിശദവെനിവെരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേള ഇലഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില് അവെ അനുവെദനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  വവഹസ്കൂളുകേളനിലലാം  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്
വസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കഭാര്ക്കച്ച്  തസ്തനികേ  നനിലവെനിലണച്ച്.  വവലകബറനിയന്
തസ്തനികേകേള നനിലവെനിലനില.

(ബനി) വവെഭാകക്കഷണല് ഹയര് വസക്കണറനിയനില് ഒരു സ്കൂളനില് ഒരു എല്.ഡനി.
കഭാര്ക്കച്ച്  തസ്തനികേയഭാണച്ച് അനുവെദനിചനിടളതച്ച്.  1051  സര്ക്കഭാര് വവഹസ്കൂളുകേളനിലഭായനി
1137 കഭാര്ക്കച്ച് തസ്തനികേകേള അനുവെദനിചനിടണച്ച്. 

(സനി) ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കഭാര്ക്കച്ച്, വവലകബറനിയന് തസ്തനികേകേള
അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനി  ഡയറകര്  സമര്പനിച  വപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  വവഹസ്കൂളുകേളനിലലാം  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്
വസക്കണറനിയനിലലാം  വവലകബറനിയന്  തസ്തനികേ  അനുവെദനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാ രവെനിവെര്മ്മേ കഗളസച്ച് ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിവല
പ്രനിന്സനിപലനിവനതനിവര നടപടനി

56  (2807)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാ രവെനി വെര്മ്മേ കഗളഡച്ച് ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനില്
20-2-2017  -നച്ച്  നടകത്തണനിയനിരുന  പസച്ച്  ടു  കേമ്പന്യൂടര്  സയന്സച്ച്  പ്രഭാകനിക്കല്
പരതീക്ഷ (പബനിക്കച്ച് പരതീക്ഷ) സതന്തലാം ഇഷ പ്രകേഭാരലാം മഭാറനി വെച സ്കൂള പ്രനിന്സനിപഭാള
ശതീ.  ജയചേന്ദ്രന്  നഭായര്വക്കതനിവര  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് പരതീക്ഷ മഭാറനി  വെചച്ച്  പരതീക്ഷയഭായനി  വെന കുടനികേവളയലാം
എക്സച്ച്കറണല്  അദലഭാപകേവനയലാം  തനിരനിചയചച്ച്  കുടനികേളക്കച്ച്  മഭാനസനികേമഭായനി
ബുദനിമുടണഭാക്കനിയ  പ്രനിന്സനിപഭാളനിവന  സര്വതീസനില്  നനിനച്ച്  മഭാറനി  നനിറുത്തനി
അകനതഷണലാം നടത്തുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ശതീ.  ജയചേന്ദ്രവന  പരതീക്ഷഭാ
ചുമതലയനില്  നനിനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  നനിര്ബനനിത  അവെധനിയനില്  പ്രകവെശനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  അകനതഷണത്തനിനച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര  ചുമതല
വപടുത്തനിയനിടളതുമഭാണച്ച്.  അകനതഷണ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തുടര്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതുമഭാണച്ച്. 

അദലഭാപകേരുവട ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ

57  (2808)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതീവെച്ച്  കവെക്കന്സനിയനില്  കജഭാലനി  വചേയനിരുന അദലഭാപകേരുവട  ശമ്പള
കുടനിശ്ശേനികേ, കപ്രഭാവെനിഡന്റെച്ച് ഫണനില് ലയനിപനിക്കണവമന ഉത്തരവെച്ച് റദ്ദേഭാക്കനി, കുടനിശ്ശേനികേ
സലാംഖല പണമഭായനി നല്കേണവമന നനികവെദനലാം ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ലതീവെച്ച്  കവെക്കന്സനിയനില്  കജഭാലനി  വചേയനിരുന  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
കപ്രഭാവെനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  നനിലവെനിലനില  എന വെസ്തുത പരനിഗണനിചച്ച്,  കുടനിശ്ശേനികേ  ശമ്പളലാം
കനരനിടച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  ശമ്പളലാം  കനരനിടച്ച്  നല്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്. 

വെനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം

58 (2809) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കരയനില് വെനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം സ്ഥനിതനി വചേയ്യുന
സ്ഥലത്തനിവന്റെ ഉടമസ്ഥത ആരനിലഭാണച്ച് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത സ്ഥലത്തനിവന്റെ വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(സനി)  അവെനിവട ഇകപഭാള ഏവതലഭാലാം ആഫതീസുകേള സ്ഥനിതനിവചേയ്യുന എനലാം
ആഫനിസച്ച് വകേടനിടങ്ങളുവട പഴക്കവലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 127

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കരയനില് വെനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം സ്ഥനിതനി വചേയ്യുന

സ്ഥലലാം വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ ഉടമസ്ഥതയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) 1 ഏക്കര് 60 വസന്റെച്ച് (ഒകരക്കര് അറുപതച്ച് വസന്റെച്ച്)

(സനി)  1.    ഡയറച്ച്  -  (കേഭാലപഴക്കലാം 26 വെര്ഷലാം)

2. ജനിലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസച്ച്  -  വകേഭാടഭാരക്കര (കേഭാലപഴക്കലാം

30 വെര്ഷലാം)

3. ഉപജനിലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസച്ച്,  വകേഭാടഭാരക്കര  

(കേഭാലപഴക്കലാം 26 വെര്ഷലാം)

4. വടക്സച്ച്റച്ച് ബുക്കച്ച് ഡനികപഭാ - (കേഭാലപഴക്കലാം 26 വെര്ഷലാം)

5. വകേ.ബനി.പനി.എസച്ച്. ഹബ്ബച്ച് - (കേഭാലപഴക്കലാം 26 വെര്ഷലാം)

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവല ഒഴനിവകേള

59  (2810)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനില് എ.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഡനി.,

എ.എ./എ.പനി.എഫച്ച്.ഒ./എ.ഒ.  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുനതച്ച്

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലള ഒഴനിവകേള എത്രയഭാണച്ച്; ഒഴനിവകേള മുന്കടനി കേണക്കഭാക്കനി

ഡനി.പനി.സനി. കടുവെഭാന് ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ഡനി.പനി.ഐ.യച്ച് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വടക്സച്ച്റച്ച്  ബുക്കച്ച്  ഓഫതീസവറ  സ്ഥനിരമഭായനി  നനിയമനിക്കുവെഭാന്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി) അസനിസന്റെച്ച് എഡന്യൂകക്കഷന് ഓഫതീസര് - 02

ഡനിസനികച്ച് എഡന്യൂകക്കഷന് ഓഫതീസര് - 01

വഡപന്യൂടനി ഡയറകര് ഓഫച്ച് എഡന്യൂകക്കഷന് - 07

അഡനിനനികസറതീവെച്ച് അസനിസന്റെച്ച്/അസനിസന്റെച്ച് കപ്രഭാവെനിഡന്റെച്ച് ഫണച്ച് 

ഓഫതീസര്/അക്കഇണച്ച്സച്ച് ഓഫതീസര് - 04

എചച്ച്.എലാം./അസനിസന്റെച്ച്  എഡന്യൂകക്കഷന്  ഓഫതീസര്/സതീനനിയര്  സൂപ്രണച്ച്

സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനഭായനി  ഡനി.പനി.സനി  (കലഭാവെര്)  മതീറനിലാംഗച്ച്  22-2-2017-നച്ച്

കടനിയനിടണച്ച്.   ഡനി.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഡനി.ഇ.,  എ.എ./എ.ഒ./എ.പനി.എഫച്ച്.ഒ.,  സതീനനിയര്

എ.എ./എ.ഒ.(പനി.എഫച്ച്.),  വടക്സച്ച്റച്ച് ബുക്കച്ച് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനികലയച്ച് ഡനി.പനി.സനി.

കടുനതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  അഡനിനനികസറതീവെച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്/

അസനിസന്റെച്ച്  കപ്രഭാവെനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  ഓഫതീസര്/അക്കഇണച്ച്സച്ച്  ഓഫതീസര്  എനതീ

ഒഴനിവള  4  തസ്തനികേകേളനികലയച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  വടക്സച്ച്റച്ച്  ബുക്കച്ച്  ആഫതീസവറ  നനിയമനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വടക്സച്ച്റച്ച്  ബുക്കച്ച്  ഓഫതീസറുവട  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  അഡനിനനികസറതീവെച്ച്

അസനിസന്റെച്ച് (ജനറല്)-വനയഭാണച്ച് ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.

കേതീവക്കഭാഴൂര് ഗവെണവമന്റെച്ച് എചച്ച്.എസച്ച്.-ല് ഹയര് വസക്കണറനി കകേഭാഴച്ച്

60  (2811)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന വെര്ഷലാം മുമ്പച്ച് ഹയര് വസക്കണറനി കകേഭാഴച്ച് അനുവെദനിച കേതീവക്കഭാഴൂര്

ഗവെണവമന്റെച്ച്എചച്ച്.എസച്ച്-ല്  ഇതുവെവര  ഹയര്  വസക്കണറനി  ആരലാംഭനിചനില  എന

വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി) ഏതച്ച് കകേഭാഴഭാണച്ച് ഇവെനിവട അനുവെദനിചനിടളതച്ച്; വകേടനിടലാം ഉളവപവടയള

എലഭാ  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭായനിടലാം  മറ്റു  സ്കൂളുകേകളഭാവടഭാപലാം  കകേഭാഴച്ച്

ഇവെനിവട ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അദലയന  വെര്ഷലാം  ഇവെനിവട  കകേഭാഴച്ച്  ആരലാംഭനിക്കണലാം

എനഭാവെശലവപടച്ച്  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ കേത്തു പ്രകേഭാരലാം എന്തു  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സതതീകേരനിചനിടളതച്ച് എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  കകേഭാഴച്ച്  അനുവെദനിച്ചു  എനവതഭാഴനിവകേ
പ്രനിന്സനിപഭാളനിവനകയഭാ  മറച്ച്  അദലഭാപകേവരകയഭാ  ഇവെനിവട  നനിയമനിചനിടനില  എനതുലാം
കേഴനിഞ്ഞ  തവെണ  ഓണമലന്  ആപനികക്കഷന്  വവെബ്മസറനില്  സ്ക്കൂളനിവന്റെ
കപരുകപഭാലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  ശദയനില്വപടനിരുകനഭാ;  ഇത്തരത്തനില്
വെതീഴ്ച  വെരഭാന്  ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലലാം  എന്തഭാണച്ച്;  ഇതനിനച്ച്  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായ
ഉകദലഭാഗസ്ഥർവക്കതനിവര വെകുപ്പുതല നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) 2017-18  അദലയന വെര്ഷലാം കേതീവക്കഭാഴൂര് ഗവെണവമന്റെച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്-ല്
ഹയര് വസക്കണറനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്. 

(ബനി)  വകേഭാകമഴച്ച്  (കകേഭാഴച്ച്  കകേഭാഡച്ച്  നമ്പര്39)  ബഭാചഭാണച്ച്  അനുവെദനിചനിടളതച്ച്.
2014-15  അദലയന  വെര്ഷലാം  ഹയര്  വസക്കണറനി  കകേഭാഴച്ച്  അനുവെദനിക്കവപട  ടനി
സ്കൂളനില്  2014-15  അദലയന  വെര്ഷത്തനില്  മതനിയഭായ  എണ്ണലാം  വെനിദലഭാര്തനികേവള
ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച്  കേഭാരണമഭാണച്ച്  കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരുനതച്ച്.  അടുത്ത വെര്ഷലാം
മുതല്  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങണവമങനില്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  അനുമതനി
കനകടണതഭായനിടണച്ച്.  സ്കൂളനില്  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലമുകണഭാവയനച്ച്  പരനികശഭാധനിച
വെകുപ്പുതല  കേമ്മേനിറനി  ടനി  സ്കൂളനില്  ഹയര്  വസക്കണറനി  ബഭാചച്ച്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരലങ്ങള ഉളതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച്
വചേയനിടനില. അതനിനഭാലഭാണച്ച് 2015-16 അദലയന വെര്ഷലാം മുതല് പ്രവെര്ത്തനഭാനുമതനി
ലഭനിക്കഭാതനിരുനതച്ച്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  യഥഭാസമയലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരുന  ബഭാചനിനച്ച്  തുടര്
പ്രവെര്ത്തനഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  2015-16  അദലയന വെര്ഷലാം മുതല്
ഓണവവലന്  ആപനികക്കഷന്  വവസറനില്  ടനി  സ്കൂളനിവന്റെ  കപരുവെരഭാത്തതച്ച്.  സ്കൂളനില്
അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലലാം  ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാലഭാണച്ച്  2015-16  മുതല്
പ്രവെര്ത്തനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാതനിരുനതച്ച്.  ആയതനിനച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
ഉത്തരവെഭാദനികേളല.  സ്കൂള പ്രവെര്ത്തനിച്ചു തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തസ്തനികേകേള
അനുവെദനിക്കുകേയള.

(ഇ) സ്കൂളനിവല അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരലങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനി മതനിയഭായ ഭഇതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങളുവണങനില്  2017-18  അദലയന  വെര്ഷലാം  മുതല്   സ്കൂളനില്  ഹയര്
വസക്കണറനി കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള അനുമതനി നല്കേഭാവനതഭാണച്ച്. 

75/2020
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സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സതകേഭാരല കമഖലകേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേള

61  (2812)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്,  സതകേഭാരലകമഖലകേളനില്  കസറച്ച്
സനിലബസച്ച്/മറ്റുസനിലബസുകേള  എനനിവെയനിലഭായനി  എത്ര  വെനിദലഭാര്തനികേള  പഠനലാം
നടത്തുനണച്ച്  ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര സ്കൂളുകേള  (പസച്ച്   ടു  ഉളവപവട)  സലാംസ്ഥഭാനത്തു
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  എനലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  എത്ര  എനലാം  വെനിഭഭാഗലാം  തനിരനിചച്ച്
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ബഭാലഭാവെകേഭാശലാം  സലാംബനനിച
ആകഗഭാള  ഉടമ്പടനിയവട  ലലാംഘനങ്ങളുലാം  കുടനികേളുവട  മനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ  മഭാതൃഭഭാഷ
നനികഷധനിക്കുനതുലാം ശദയനില്വപടകവെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സതകേഭാരലകമഖലയനിവല സ്കൂളുകേളനില് മഭാതൃഭഭാഷ സലാംസഭാരനിചതനിനച്ച് പനിഴയലാം
മറ്റുപല ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  (സനി.ബനി.എസച്ച്.സനി.  തുടങ്ങനി മറ്റു
സനിലബസച്ച് പഠനലാം നടത്തുന സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്) ഇവെര്വക്കതനിവര ജനിലഭാ / സലാംസ്ഥഭാന
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസുകേളുലാം  അധനികേഭാരനികേളുലാം  എന്തു  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചു  എനലാം,
ഇതനില്  ഏവതങനിലലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  വെതീഴ്ച  വെരുത്തനികയഭാ  എനലാം  ഇത്തരലാം
നടപടനികേള  നടത്തനിയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനലാം/ഉടമ/  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ
ഉകദലഭാസ്ഥര്  എനനിവെര്വക്കതനിവര  എന്തു  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാതൃഭഭാഷ  മലയഭാളത്തനിവന്റെ  വെലഭാപനവലാം  കപഭാഷണവലാം  നയമഭായലാം
ഒകദലഭാഗനികേ ഭഭാഷ മലയഭാളമഭായലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നയങ്ങളവക്കതനിരഭായനി  നനിലവകേഭാള്ളുന  മറ്റു
സനിലബസ്സുകേള  മകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന  സ്കൂളുകേളുവട  പൂര്ണ്ണമഭായ  നനിയനണലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലഭാക്കഭാനുലാം,  നനിയനണ  വെനികധയമലഭാത്ത
പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന  സ്കൂളുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  അവെസഭാനനിപനിക്കഭാനുള
അധനികേഭാരലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വകേഭാണവെരുവെഭാനുലാം  എന്തച്ച്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   വവഹസ്കൂളുകേവള  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശവലാം   ഹയര്  വസക്കണറനി

സ്കൂളുകേവള  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശവലാം  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേവള സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശവലാം അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില. 

(സനി) സനി.ബനി.എസച്ച്.ഇ. സനിലബസനില് പ്രവൃത്തനിക്കുന സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കകേവെലലാം

എന്.ഒ.സനി.  നല്കുകേ മഭാത്രമഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് വചേയ്യുനതച്ച്.  സ്കൂളുകേളുവട

പ്രവെര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കുനതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സനി.ബനി.എസച്ച്.ഇ.  ആണച്ച്.

അതുവകേഭാണച്ച്  തവന  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേവള  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  വെനിഷയങ്ങളനില്

ഇടവപടുനതനിനുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനച്ച്  പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.  ഇത്തരലാം

വെനിഷയവമഭായനി ബനവപടച്ച് ഗഇരവെമഭായ നടപടനി ഒനലാം തവന സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്

നനിലവെനിലള നനിയമ പ്രകേഭാരലാം സഭാധനിക്കുനനില.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

വെകുപ്പുകേളുവട സലാംകയഭാജനലാം

62  (2813)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  വസക്കന്ഡറനി,  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്വസക്കന്ഡറനി  എനതീ

വെകുപ്പുകേളുവട സലാംകയഭാജനലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവെനില്  വെനതനിനച്ച്  കശഷലാം  വെകുപ്പുകേളുവട

സലാംകയഭാജനത്തനിനച്ച്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  മകേവക്കഭാണനിടവണനച്ച്

വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

സ്കൂളുകേളനില് ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള

63 (2814)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സമദഭായലാം  നവെതീകേരനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള  സമദഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമദഭായത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ശമനിക്കുന

പദതനികേള എവന്തലഭാവമനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഒനര  ലക്ഷലാം  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവെഭാനുള
ഒരുക്കങ്ങള നടത്തനിവെരുന. 

(ബനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കുന മനിക്ക പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലലാം ഗതീന്
കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള പഭാലനിക്കുനണച്ച്. 

(സനി) “വവജവെവവവെവെനിദല ഉദലഭാനലാം സ്കൂളുകേളനില്” എന പദതനി സ്കൂളുകേളനില്
നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനവപട നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

സ്കൂളുകേളനില് ജല കബ്ബുകേള

64 (2815)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ജല  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം ജല
കബ്ബുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജല  കബ്ബുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  സലാംബനനിചച്ച്  വപഭാതു  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാകമഭാ; ആയതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളുകേളനില് ജല കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ എലഭാവെനിധ
സഹകേരണവലാം ലഭലമഭാക്കണവമനഭാവെശലവപടച്ച് സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം ജനിലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(ബനി)   ജല  കബ്ബസ്തുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചച്ച്  വപഭാതു  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവെരുന. 

പഠനവവവെകേലലവലാം ബുദനിവവവെകേലലവമുള കുടനികേളക്കച്ച്
എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. പരതീക്ഷയനില് സഹഭായനിവയ 

അനുവെദനിക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

65  (2816)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഠനമവെകേലലവലാം  ബുദനിമവെകേലലവമുള  കുടനികേളക്കച്ച്
എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില്  സഹഭായനിവയ  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  IQ100-ല്  തഭാവഴ  വെരുന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ഈ  സഹഭായലാം
നല്കേഭാറുകണഭാ;
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(സനി)  പഭാവെറടനി  വസന്റെച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  മഹസ്കൂളനിവല ചേനില വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്

ഈ  ആനുകലലലാം  നനിരസനിചതഭായനി  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില്  എന്തു

വകേഭാണഭാണച്ച് നനിരസനിചവതനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ:

(ഡനി) പഠന മവെകേലലത്തനിനച്ച് കഡഭാകര്മഭാര് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുനനില എന

കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ഇ)  IQ  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രലാം  കഡഭാകര്മഭാര്  കരഖവപടുത്തുനതു  മൂലമഭാണച്ച്

IQ ശതമഭാനലാം  പഠനമവെകേലല  ശതമഭാനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  ആനുകലലലാം

നനികഷധനിക്കുനതച്ച് എനതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  അര്ഹതവപട  മുഴുവെന്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം

ആനുകലലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി) നനിരസനിചനിടനില.

(ഡനി) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ഇ) IQ ശതമഭാനലാം കനഭാക്കനിയഭാണച്ച് ആനുകലലങ്ങള നല്കേനിയനിടളതച്ച്.

(എഫച്ച്) കനഭാടനിഫനികക്കഷനനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന IQ-വന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

അര്ഹതവപട എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ആനുകലലലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

വെനിദലഭാര്തനി - അദലഭാപകേ അനുപഭാതലാം

66  (2817)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനുകേതീഴനിലള സർക്കഭാർ സ്കൂളുകേളനിൽ നനിലവെനില് മപ്രമറനി,

മഹസ്കൂള,  ഹയര്വസക്കണറനി  എനതീ  കമഖലകേളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളുകടയലാം

അദലഭാപകേരുകടയലാം എണ്ണലാം ആണ - വപണ ക്രമത്തനില് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വെരുന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലള
അദലഭാപകേരുവട എണ്ണവലാം വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണവലാം  ആണ-വപണ ക്രമത്തനില്
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. വതഭാഴനിലധനിഷനിത  ഹയര് വസക്കണറനി  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  അദലഭാപകേരുവട  
എണ്ണലാം  :

ആണ - 1681

വപണ - 2902

വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണലാം

ആണ - 21053

വപണ - 19248

2. ഹയര് വസക്കണറനി വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  :

വെനിദലഭാര്തനികേള (ആണ) - 77132

വെനിദലഭാര്തനികേള (വപണ) - 87354

അദലഭാപകേര് (ആണ) - 4625

അദലഭാപകേര്  (വപണ) - 8312

3. വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം  :

വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണ്ണലാം

വവപ്രമറനി വെനിഭഭാഗലാം

ആണ - 349069

വപണ - 344880

ആവകേ - 693949

അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം

ആണ - 9444

വപണ - 23564

ആവകേ - 33008
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വവഹസ്കൂള വെനിഭഭാഗലാം  :

ആണ - 220745

വപണ - 211549

ആവകേ - 432294

അദലഭാപകേരുവട എണ്ണലാം  :

ആണ - 6645

വപണ - 12056

ആവകേ - 18701

സതഭാശയകമഖലവയ നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി

67  (2819)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനഭനിലഷണതീയ  പ്രവെണതകേള  നടമഭാടുനതഭായനി  ആകക്ഷപമുള
സതഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേവള  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  കവെണനി
ഉനതതല സമനിതനിവയയലാം ഓലാംബുഡ്സഭാവനയലാം ചുമതലവപടുത്തുവെഭാനുള സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനത്തനികനല്  നഭാളനിതുവെവര  എന്തു  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  എന
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേചവെടതതരയളതഭായനി  ആകക്ഷപമുള  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിവല  ദുഷച്ച്
പ്രവെണതകേള  എവന്തലഭാലാം  എന  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;  ഇവലങനില്
ആയതച്ച്  ഒരു  വെനിദഗസമനിതനിവയവക്കഭാണച്ച്  പരനികശഭാധനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന സതഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിവല  അനഭനിലഷണതീയ
പ്രവെര്ത്തനലാം  തടയവെഭാനുലാം  കമഖല  സലാംശുദമഭാക്കഭാനുമഭായനി  എന്തച്ച്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുലാം എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സതഭാശയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം  ബനവപട  സര്വകേലഭാശഭാലകേള,  യ.ജനി.സനി.,  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.,
കേഇണസനില്  ഓഫച്ച്  ആര്ക്കനിവടക്ചേര്  എനനിവെയവട  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്
അവെകലഭാകേനലാം  വചേയവെരുന.  എനനിരുനഭാലലാം  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന
പ്രശ്നങ്ങള  സമഗമഭായനി  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  4-2-2017
തതീയതനിയനിവല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  37/2017/ഉവെനിവെ.  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
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ജസനിസച്ച് വകേ.വകേ.  ദനികനശന് വചേയര്മഭാനുലാം  കഡഭാ.  വകേ.  വകേ.എന്.  കുറുപച്ച്,  കഡഭാ.
ആര്.വെനി.ജനി.  കമകനഭാന്  എനനിവെര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷന്
രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

ഇകന്റെണല്  അസവസനമഭായനി  ബനവപടള   പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനുമഭായനി  3-2-2017-വല  ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
179/2017/ഉവെനിവെ.  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം   എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല  വവവെസച്ച്
ചേഭാന്സലര് കേണവെതീനറുലാം എ.പനി.വജ.അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല,
ആകരഭാഗല സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല വവവെസച്ച് ചേഭാന്സലര്മഭാര്
അലാംഗങ്ങളഭായലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  ഈ  കമഖലയനിവല
പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവെഭാന്  നനിയമനിക്കവപട  ജസനിസച്ച്  വകേ.വകേ.  ദനികനശന്
കേമ്മേതീഷവന്റെയലാം  വവവെസച്ച്  ചേഭാന്സലര്മഭാരുവട  കേമ്മേനിറനിയവടയലാം  റനികപഭാര്ടകേള
ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് തുടര്  നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

എ.പനി.വജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ. മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം ഓലാംബുഡ്സഭാവന നനിയമനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

ഭനിനകശഷനിയള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കേനിവെരുന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

68 (2820)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിനകശഷനിയള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിവെരുന
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളനില്  ചേനിലതച്ച്  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയലാം  മറച്ച്  ചേനിലതച്ച്  വവെടനിക്കുറക്കുകേയലാം
വചേയനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര രൂപവയനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
(സനി)  ആണകുടനികേളക്കുലാം  വപണകുടനികേളക്കുലാം  ഇകപഭാള  വെര്ഷത്തനില്

ശരഭാശരനി എത്ര രൂപയഭാണച്ച് ലഭനിക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) ഭനിനകശഷനിയള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കേനി വെരുന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

ഒനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുകേകയഭാ വവെടനിക്കുറയ്ക്കുകേകയഭാ വചേയനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  1  മുതല്  8-ാം  കഭാസ്സുവെവര  പഠനിക്കുന  ആണകുടനികേളക്കുലാം

വപണകുടനികേളക്കുലാം 1350  രൂപ.  9  മുതല് 12  വെവര പഠനിക്കുന വപണകുടനികേളക്കച്ച്

5,550 രൂപ, ആണകുടനികേളക്കച്ച് 3550 രൂപ.
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ഹയര് വസക്കണറനി നനിയമനലാം

69  (2821)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-2015  അദലയന  വെര്ഷത്തനില്  പുതുതഭായനി  അനുവെദനിച

ഹയര്വസക്കണറനി  കകേഭാഴ്സുകേളനിലലാം  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനിലലാം  കപഭാസച്ച്  ക്രനികയഷനച്ച്

നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനികചഭാ ;

(ബനി) ഇവലങനില് ആയതച്ച് മവെകുനതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കപഭാസച്ച്  ക്രനികയഷനുകവെണനി  ഹയര്  വസക്കണറനി  ഡയറകര്

സമര്പനിച വപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

ഹയര് വസക്കണറനി പരതീക്ഷ ഭഭാഷ ഇടകേലര്ത്തനി എഴുതുനതനിനുള

വെനിലക്കച്ച്

70  (2822)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനിസദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര് വസക്കണറനി പരതീക്ഷയച്ച്  ഭഭാഷ ഇടകേലര്ത്തനി എഴുതുനതനിനുളള

വെനിലക്കച്ച് പനിന്വെലനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില്  മുന്  വെര്ഷങ്ങളനില്  തുടര്ന  വെന  രതീതനി  2017  മഭാര്ചച്ച്

പരതീക്ഷയനില് തുടരഭാനഭാകുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പുസ്തകേ  രൂപത്തനിലളള  കലഭാഗരനിതലാം  കടബനിള  പരതീക്ഷഭാ  ഹഭാളനില്

വകേഭാണവെരുനതനിനച്ച് വെനിലക്കുകണഭാ;

(ഡനി)  ഹയര്വസക്കണറനി  പരതീക്ഷയനില്  ആളമഭാറഭാടലാം  നടത്തുന

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിലവെനിലളള ശനിക്ഷ എന്തഭാണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരതീക്ഷഭാ മഭാനതല് പ്രകേഭാരവലാം  2017-വല പരതീക്ഷഭാ വെനിജ്ഞഭാപന
പ്രകേഭാരവലാം  ഒരു  വെനിദലഭാര്തനി  ഇലാംഗതീഷച്ച്,  തമനിഴച്ച്,  മലയഭാളലാം,  കേനട  എനനിവെയനില്
ഏവതങനിലവമഭാരു ഭഭാഷയനില് മഭാത്രകമ ഉത്തരവമഴുതഭാന് പഭാടുളവവെനതച്ച് നനിര്കദ്ദേശ
രൂപത്തനില്  ഹഭാളടനിക്കറനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്  പരതീക്ഷഭാകവെളയനില്
ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറവപടുവെനിചതച്ച്  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  ആശയക്കുഴപലാം
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ഉണഭാക്കനിവയനതച്ച്  ശദയനില്വപടതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ടനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
പനിന്വെലനിക്കുകേയണഭായനി.  ആയതനിനഭാല്  മുന്  വെര്ഷങ്ങളനില്  തുടര്നവെന  രതീതനി
2017 മഭാര്ചനിവല പരതീക്ഷയനിലലാം തുടരഭാനഭാകുലാം. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഹയര് വസക്കണറനി  പരതീക്ഷകേളനില് ആളമഭാറഭാടലാം  നടത്തനി പരതീക്ഷ
എഴുതുനതച്ച് ക്രനിമനിനല് കുറമഭാണച്ച്.  യഥഭാര്ത പരതീക്ഷഭാര്തനിവക്കതനിവരയലാം പകേരലാം
പരതീക്ഷവയഴുതുനയഭാളനിവനതനിരയലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കകേസച്ച്  ഫയല്  വചേയ്യുനതുലാം
യഥഭാര്ത  വെനിദലഭാര്തനിവയ  തുടര്നള  മൂനച്ച്  വെര്ഷകത്തയച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനി
പരതീക്ഷവയഴുതുനതനില് നനിനലാം വെനിലക്കുനതുമഭാണച്ച്. 

കേകലഭാത്സവെങ്ങളനില് അപതീല് നല്കുനതനികലയഭായനി വകേടനിവെയ്ക്കുന തുകേയവട
ആഡനിറച്ച്

71  (2823)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി.  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേകലഭാത്സവെങ്ങളനില് അപതീല് നല്കുനതനികലയഭായനി വകേടനിവവെയ്ക്കുന തുകേ
ആഡനിറനിനച്ച് വെനികധയമഭാക്കഭാറുകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വഡകപഭാസനിറച്ച്  തുകേകേള എങ്ങവനയഭാണച്ച്
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തച്ച്  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  ഇങ്ങവന  സതരൂപനിച  തുകേ
എത്രവയനലാം അവെ എങ്ങവന വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഓകരഭാ  വെര്ഷവത്ത കേകലഭാത്സവെത്തനിവന്റെ കേണക്കുകേള ആഡനിറച്ച്
വെനിഭഭാഗവലാം  അക്കഇണന്റെച്ച് ജനറല് ആഫതീസനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഫനിനഭാന്സച്ച്
വെനിഭഭാഗവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുവട  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം

വഡകപഭാസനിറച്ച്  തുകേകേള  കേകലഭാത്സവെവമഭായനി  ബനവപട  വെനിവെനിധയനിനലാം

വചേലവകേളക്കഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്.

(സനി)  2007-8  വെര്ഷവത്ത സലാംസ്ഥഭാന കേകലഭാത്സവെത്തനില് അപതീല് ഫതീസച്ച്

ഇലഭായനിരുന. 2008-9  വെര്ഷലാം മുതല്  2016-17  വെര്ഷലാം വെവര ലഭനിച അപതീലനില്

അനുവെദനിച അപതീലലാം കപഭായനിടച്ച്  ബഭാക്കനി  3424  അപതീലകേളഭാണച്ച് ഉണഭായനിരുനതച്ച്.

3424  അപതീലകേളക്കച്ച്  5000  രൂപ  അപതീല്  ഫതീസനിനത്തനില്  1,71,20,000
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രൂപയഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  പ്രസ്തുത തുകേയനില് അതഭാതച്ച്  വെര്ഷവത്ത കേകലഭാത്സവെത്തനിനച്ച്

ഉണഭായ  വെനിവെനിധ  വചേലവകേളഭായ  മത്സരഭാര്തനികേളക്കുള  വവപ്രസച്ച്  മണനി,

വെനിധനികേര്ത്തഭാക്കളക്കുള  വറമന്യൂണകറഷന്,  റനി.എ.,  ഡനി.എ.,  അപതീല്

ജൂറനികേളക്കുള  വറമന്യൂണകറഷന്,  റനി.എ.,  ഡനി.എ.,  തഭാമസ  വചേലവകേള

തുടങ്ങനിയവെയച്ച്  വപഭാതു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുവട  ഉത്തരവെനിന്  പ്രകേഭാരലാം

വചേലവെഴനിക്കുകേയലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ  കേകലഭാത്സവെ  ഫണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം

വചേയനിടണച്ച്.

വെനിശദവെനിവെരങ്ങളടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വസഷലലനിസച്ച് അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

72   (2824)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനിവല  വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനച്ച്  വമറനിറച്ച്

അടനിമറനിക്കവപട  എന  ആകരഭാപണലാം  പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്

സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേരുവട  സ്ഥനിരലാം  ഒഴനിവകേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്

എത്ര  എണ്ണലാം  ഉണച്ച്;  നനിലവെനില്  ഇത്തരലാം  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന  രതീതനി

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേവര  വതരവഞ്ഞടുക്കഭാന്  ഉപകയഭാഗനിച

മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളുകേളനിവല  വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനച്ച്  വമറനിറച്ച്

അടനിമറനിക്കവപടവവെന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്വപടനിടനില. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേരുവട  സ്ഥനിരലാം  ഒഴനിവകേളുവട

എണ്ണലാം സലാംബനനിച വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന. എനഭാല് സര്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്

കപ്രഭാജകനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2514 വസഷലലനിസച്ച് അദലഭാപകേവര കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.



140 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

നനിലവെനില്  വസഷലലനിസച്ച്  അദലഭാപകേവര  സ്ഥനിരലാം  ഒഴനിവകേളനില്

നനിയമനിക്കുനതച്ച്  വകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് പനി.എസച്ച്.സനി.

മുകഖനയലാം  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുവട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചച്ച്

അനുവെദനതീയമഭായ  തസ്തനികേകേളനില്  അതതച്ച്  മഭാകനജ് വമന്റെനിവല  മഭാകനജരുമഭാണച്ച്

നനിയമനിക്കുനതച്ച്. 

(സനി)  വകേ.ഇ.ആര്.-വല  XXIII-ാം  അദലഭായത്തനിവല  ചേടലാം  6(4)-ല്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിടള  വെലവെസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്

വസഷലലനിസച്ച് അദലഭാപകേ നനിയമനലാം നടത്തുനതച്ച്.

സര്വ  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്  കപ്രഭാജകനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വസഷലലനിസച്ച്

അദലഭാപകേവര കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് പുറവപടുവെനിച

ഉത്തരവെനിവന്റെ  വവെളനിചത്തനില്  എസച്ച്.എസച്ച്.എ.  കപ്രഭാജകച്ച്  ഡയറകര്

പുറവപടുവെനിചനിടള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുവട പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഗന്ഥശഭാലകേളക്കച്ച് സഇകേരലങ്ങള

73 (T*2825)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കച്ച്  പുതനിയ  വകേടനിടവലാം  ആധുനനികേ

സഇകേരലവലാം  ഒരുക്കുനതനിനച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  'എ'  കഗഡച്ച്  മലബറനികേളക്കുള  വെഭാര്ഷനികേ  ഗഭാന്റെച്ച്  എത്രയഭാണച്ച്;

വെല കമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  വമയനിന്റെനന്സച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്

വെര്ദനിപനിക്കുനതുലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത മലബറനികേളക്കച്ച് ഫര്ണനിചര് വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച് പ്രകതലകേ തുകേ

ഗഭാന്റെനില് വെകേയനിരുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) മലകബറനിയന് അലവെന്സച്ച് വെര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില്

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസറച്ച് വവലബറനി കേഇണസനില് സര്ക്കഭാര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 1300

എ  കഗഡച്ച്  വവലബറനികേളക്കച്ച്  എല്.സനി.ഡനി.  വപ്രഭാജകര്,  കേമ്പന്യൂടര്,  ഇന്റെര്വനറച്ച്,

വവവെ-വവഫ  സലാംവെനിധഭാനലാം  എനനിവെ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  പദതനി

ആവെനിഷ്കരനിചനിടണച്ച്.  ജനിലഭാ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി വവലബറനികേളക്കച്ച് കേമ്പന്യൂടര്

ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  വവലബറനികേളനില്  ഇന്റെര്വനറച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നല്കേനിവെരനികേയലാം

വചേയ്യുന.  വവലബറനികേളുവട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  നനിബനനകേളക്കച്ച്

വെനികധയമഭായനി കസറച്ച് വവലബറനി കേഇണസനില് ഗഭാന്റെച്ച് നല്കുനണച്ച്. 

(ബനി) 'എ'  കഗഡച്ച് വവലബറനികേളുവട വെഭാര്ഷനികേ ഗഭാന്റെച്ച്  32,000  രൂപയഭാണച്ച്.

വവലബറനി  കേഇണസനിലനില് നനിനലാം വകേടനിട ഗഭാന്റെച്ച്  വവകേപറനി  5  വെര്ഷലാം കേഴനിഞ്ഞ

വവലബറനികേളക്കഭാണച്ച്  വമയനിന്റെനന്സച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്  അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  ഇകപഭാള  ഒരു

ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  വമയനിന്റെനന്സച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്  ഒറത്തവെണയഭായനി  അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.

തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  ഫണനില്  നനിനലാം  കസറച്ച്  വവലബറനി

കേഇണസനിലനില്  അഫനിലനികയറച്ച്  വചേയനിടള  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കച്ച്  വമയനിന്റെനന്സച്ച്

വചേലവെച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(സനി)   കകേരള  കസറച്ച്  വവലബറനി  കേഇണസനിലനിവന്റെ  ജനിലഭാ  വെനികേസന

പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  വവലബറനികേളക്കച്ച്  ഫര്ണനിചര്  വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  തുകേ

വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്. 

(ഡനി) വവലകബറനിയന് അലവെന്സച്ച് വെര്ദനിപനിചനിടണച്ച്. എ മുതല് എഫച്ച് വെവര

കഗഡനിലള  വവലബറനികേളക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  500 രൂപയവട  വെര്ദനവെച്ച്

വെരുത്തനിയനിടണച്ച്. 

വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനില് തതീര്പഭാക്കഭാത്ത ഫയലകേള

74  (2826)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസക്രകടറനിയറനിവല  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനില്  എത്ര  ഫയലകേള
തതീര്പഭാക്കഭാവത  വകേടനിക്കനിടക്കുനണച്ച്;  ഇവെയവട  എണ്ണലാം  വസക്ഷന്  തനിരനിചച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഫയലകേള തതീര്പഭാക്കഭാവത കേനിടക്കുന വസക്ഷനുകേളനിലള കജഭാലനിഭഭാരലാം

ലഘൂകേരനിക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിച്ചുവെരുനതച്ച്;

(സനി)  ഈ  പ്രശ്നലാം  2018  ജനുവെരനി  1-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുവമനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  14016  എണ്ണലാം.  വസക്ഷന്  തലത്തനിലള  കേണക്കച്ച്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിടണച്ച്.*

(ബനി)  തപഭാലകേള  e-office  മുഖഭാന്തരമഭാണച്ച്  വസക്ഷനുകേളക്കച്ച്  നല്കുനതച്ച്.

വസക്ഷനുകേളനില്  1-4-2017  മുതല്  e-office  മുഖഭാന്തരലാം  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യഭാന്

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(സനി)  ഫയലകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനില്

കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  ഫയല്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുവെഭാന്

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ആയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  ഏപ്രനില്  ആദലവെഭാരത്തനില്  ഫയല്

അദഭാലത്തച്ച് നടത്തുവെഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്. 

വനയ്യഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനിവല സ്കൂള-കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് പുതനിയ വകേടനിടലാം

75   (2827)  ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനിവല വനയ്യഭാറനിന്കേര ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്,

കുളത്തൂര്  വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്,  കുളത്തൂര്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  എനനിവെയച്ച്

2016-വല  ബജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട  പുതനിയ  മന്ദനിരങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  മുന്  വപരുമ്പഴുതൂര്  പഞഭായത്തനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനിടള  വപരുമ്പഴുതൂര്  എചച്ച്.എസച്ച്,  ഹയര്  വസക്കണറനിയഭായനി

ഉയര്ത്തുനതനിനച്ച് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി) വനയ്യഭാറനിന്കേര നഗര കകേന്ദ്രത്തനില് ഗവെണവമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച് & സയന്സച്ച്

കകേഭാകളജച്ച് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ?

ഉത്തരലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  കുളത്തൂര്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനിവന്റെ
വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  2016-വല  ബജറനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളഭാനമനില.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വനയ്യഭാറനിന്കേര
മണ്ഡലത്തനിവല  വനയ്യഭാറനിന്കേര  ബനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുളത്തൂര്
വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.  എനതീ ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ഹയര് വസക്കണറനി
വെകുപച്ച് മുകഖന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കുളത്തൂര് വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച്  160  ലക്ഷലാം രൂപ മതനിപച്ച്
വചേലവെനില്  പുതനിയ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയവട 70% പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

(ബനി) ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില.
(സനി) വനയ്യഭാറനിന്കേര നഗര കകേന്ദ്രത്തനില് ഗവെണവമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച് & സയന്സച്ച്

കകേഭാകളജച്ച് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് വപ്രഭാകപഭാസലകേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില. 

ഹയര്വസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് വവബട്രഭാന്സ്ഫര് വപ്രഭാകമഭാഷന് നനിയമനലാം

76  (2828)  ശതീ  .    പനി  .    വജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര്വസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് മബട്രഭാന്സ്ഫര് വപ്രഭാകമഭാഷന് കബഭാടണനി
നനിയമനത്തനിനച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.-യനില്  നനിനലാം  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി.-യനികലയച്ച് എത്ര
കവെക്കന്സനി  നനിലവെനിലണച്ച്  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിൽ  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെന  കവെതന  വെലവെസ്ഥകേളുലാം  ട്രഭാന്സ്ഫര്  ആന്റെച്ച്
കപഭാസനിലാംഗുലാം സലാംബനനിചച്ച് പുതനിയ കസഭാഫച്ച്വറതയര് ഹയര് വസക്കണറനി വെകുപനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  ഇതനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  എനച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എചച്ച്.എസച്ച്.എ./യ.പനി.എസച്ച്.എ./എല്.പനി.എസച്ച്.എ.  തസ്തനികേമഭാറ
നനിയമനത്തനിനഭായനി  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.  (സതീനനിയര്)  കബഭാടണനി  തസ്തനികേയനില്
ഒഴനിവകേളനില.  എനഭാല്  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.  ജൂനനിയര്  കബഭാടണനി
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള തസ്തനികേ മഭാറത്തനിനഭായനി നനിലവെനില് 15 ഒഴനിവകേളുണച്ച്. 

(ബനി)  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെന  കവെതന  വെലവെസ്ഥകേളുലാം  സ്ഥലലാംമഭാറവലാം
സലാംബനമഭായ  പുതനിയ  കസഭാഫച്ച് വവെയര്  ഹയര്  വസക്കണറനി  വെകുപനില്
നടപഭാക്കനിയനിടനില. 

ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട ആനുകലലങ്ങള
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77 (2829)  ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കസഷനറനിയ്ക്കുലാം,

യൂണനികഫഭാമനിനുലാം, യഭാത്രയ്ക്കുലാം പ്രതനിവെര്ഷലാം എന്തച്ച് തുകേയഭാണച്ച് അനുവെദനിചനിടളതച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ കുടനികേളക്കച്ച് മുടക്കലാം കടഭാവത നല്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇവലങനില് തുകേ മുടക്കലാം കടഭാവത നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് കസഷനറനിക്കച്ച്  500  രൂപയലാം

യൂണനികഫഭാമനിനച്ച്  500  രൂപയലാം  യഭാത്രയച്ച്  600  രൂപയമഭാണച്ച്  പ്രതനിവെര്ഷലാം

അനുവെദനിചനിടളതച്ച്.

(ബനി&സനി)  കകേന്ദ്ര  മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  മനഭാലയ  (എലാം.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.)

ത്തനില് നനിനലാം തുകേ ലഭനിക്കഭാന് തഭാമസനിചതനിനഭാല്  2016-17  വെര്ഷലാം അനുവെദനിച

തുകേ നല്കേഭാന് സഭാധനിചനിടനില. ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം തതീരുനതനിനുമുമ്പച്ച് തവന

ആയതച്ച് നല്കുവെഭാനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. തുടര്നള വെര്ഷങ്ങളനിലലാം

മുടക്കലാം കടഭാവത  പ്രസ്തുത തുകേ നല്കേഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

പുസ്തകേവകേടകേളുവട ഭഭാരലാം

78  (2830)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  കുടനികേളുവട  സ്കൂള  ബഭാഗനിവന്റെ  ഭഭാരലാം  എത്രയഭാകേഭാലാം  എനതച്ച്

സലാംബനനിചച്ച് എവന്തങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  അണ  എയനിഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിവലയലാം  മറച്ച്  സ്കൂളുകേളനികലയലാം  കുടനികേള

വെലനിയ  ഭഭാരമുള  പുസ്തകേവകേടകേള  ചുമക്കുനതുമൂലലാം  കുടനികേളക്കുണഭാകുന

ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങവള സലാംബനനിചച്ച് എവന്തങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  വെലനിയ  ഭഭാരമുള  പുസ്തകേവകേടകേള  ഒഴനിവെഭാക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  സ്കൂള  കുടനികേളുവട  സ്കൂള  ബഭാഗനിവന്റെ  ഭഭാരലാം  എത്രയഭാകേഭാലാം  എനതച്ച്

സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  കുടനികേളുവട  സ്കൂള  ബഭാഗനിവന്റെ  ഭഭാരലാം

കുറയ്ക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  അണ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേവള

സലാംബനനിചച്ച് പഠനത്തനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്. 

(സനി)  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണച്ച്.

വകേഭാടഭാരക്കരയനില്  കകേന്ദ്രതീയ വെനിദലഭാലയലാം

79 (2831) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാടഭാരക്കരയനില് കകേന്ദ്രതീയവെനിദലഭാലയലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി

ക്രമങ്ങള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രതീയ  വെനിദലഭാലയലാം  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവെനില്

കേവണത്തനിയനിരനിക്കുന സ്ഥലലാം ഏതഭാണച്ച്;

(സനി)  അടുത്ത  അദലയന  വെര്ഷലാം  മുതല്  കകേന്ദ്രതീയ  വെനിദലഭാലയത്തനില്

കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കരയനില്  കകേന്ദ്രതീയ  വെനിദലഭാലയലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള

നടപടനിക്രമങ്ങള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  വകേഭാടഭാരക്കര  വെനികലജനില്  ഗഭാമ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ

അധതീനതയനില്വപട റതീസര്കവെ നമ്പര്  272/3-ല്വപട സ്ഥലത്തുനനിനച്ച്  5  ഏക്കര്

സ്ഥലമഭാണച്ച് നനിലവെനില് കകേന്ദ്രതീയ വെനിദലഭാലയത്തനിനുകവെണനി കേവണത്തനിയനിടളതച്ച്.

(സനി)  സ്ഥലലാം   വവകേമഭാറനി  വകേടനിടലാം  പണനി  തതീരുന  മുറയച്ച്  കഭാസ്സുകേള

ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില് പഭാചേകേവെഭാതകേലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന് പദതനി

75/2020
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80 (2832) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്   :

 ശതീ  .       അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലഭാ  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ഉചഭക്ഷണലാം
പഭാചേകേലാം വചേയ്യുവെഭാന് പഭാചേകേവെഭാതകേലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന് പദതനിയകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  സ്കൂളുകേളനിലഭാണച്ച്  എല്.പനി.ജനി.  കേണക്ഷന്  നല്കുനവതനലാം
അതനിനഭായനി എന്തച്ച് തുകേ കവെണനിവെരുവമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ എപ്രകേഭാരലാം കേവണത്തുവെഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടളളതച്ച്;

(ഡനി) ഉചഭക്ഷണ പദതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കടുതല് തുകേ അനുവെദനിചനിടകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണലാം  പഭാചേകേലാം  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  വെനിറകേനിനച്ച്  പകേരലാം
പഭാചേകേവെഭാതകേലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കണവമന  കകേന്ദ്ര  മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  വെനികേസന
വെകുപച്ച്  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  2016-17
അദലയന വെര്ഷലാം മുതല്ക്കച്ച് തവന സലാംസ്ഥഭാനവത്ത സ്കൂളുകേളനില് പഭാചേകേവെഭാതകേലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഉചഭക്ഷണലാം പഭാചേകേലാം വചേയ്യുവെഭാന് തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിരുന.
തുടര്നച്ച്   3-3-2016-വല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  948/2016/വപഭാ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
പുറവപടുവെനിച  ഉത്തരവെനില്  ഉചഭക്ഷണ  പഭാചേകേത്തനിനച്ച്  പഭാചേകേവെഭാതകേലാം
ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാവണന  വെലവെസ്ഥ  ഉളവപടുത്തനിയനിരുന.  ഉചഭക്ഷണ
പദതനിയവട  കേതീഴനില്  വെരുന  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മുഴുവെന്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  അടുത്ത
അദലയന വെര്ഷകത്തഭാവട വെനിറകേനിനച്ച് പകേരലാം എല്.പനി.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയവട  കേതീഴനില്  12327
സ്കൂളുകേളഭാണുളതച്ച്.  ഇതനില്  3280  സ്കൂളുകേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  പഭാചേകേവെഭാതകേ
കേണക്ഷന്  എടുത്തനിടളതഭായനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറകര്മഭാര്  അറനിയനിചനിടണച്ച്.
സ്കൂവളഭാനനിനച്ച് ഇതനികലയ്ക്കുള ആവകേ പ്രഭാരലാംഭ വചേലവെച്ച് 8500 രൂപകയഭാളലാം  വെരുലാം. 

(സനി)  കേനിചണ  ഉപകേരണങ്ങള  പുതനിയതച്ച്  വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  പഴയവെ  മഭാറനി
വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിക്കുന  തുകേ  ഗലഭാസച്ച്  അടുപ്പുകേള
വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഗലഭാസച്ച്  കേണക്ഷന് എടുക്കുനതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമന  കകേന്ദ്ര
മഭാനവെ  വെനിഭവെകശഷനി  വെനികേസന  വെകുപച്ച്  മനഭാലയത്തനിവന്റെ   സഷതീകേരണത്തനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കേനിചണ  ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
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അനുവെദനിച  1,27,30,000  രൂപ സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  2546  സ്കൂളുകേളനില് എല്.പനി.ജനി.
കേണക്ഷന്  എടുത്തച്ച്  രണച്ച്  ഗലഭാസച്ച്  അടുപ്പുകേള  (ഒരു  വെലതുലാം  ഒരു  വചേറുതുലാം)
വെഭാങ്ങുനതനികലയഭായനി  സ്കൂവളഭാനനിനച്ച്  5000  രൂപ  വെതീതലാം  2016  മഭാര്ചനില്
നല്കേനിയനിരുന.  നടപ്പുവെര്ഷലാം  ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയവട  കേതീഴനില്  വെരുന
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  8279  സ്കൂളുകേളനില്  കേനിചണ  ഉപകേരണങ്ങള  പുതനിയവെ
വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  1473  സ്കൂളുകേളനില് പഴയ കേനിചണ ഉപകേരണങ്ങള മഭാറനി പുതനിയവെ
വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം സ്കൂവളഭാനനിനച്ച്  5000  രൂപ നനിരക്കനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇവക്കഭാലലാം
ആവകേ  487.60  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  ഇതച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേള   സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.   ഇതുവെവര  എല്.പനി.ജനി.
കേണക്ഷന്  എടുത്തനിടനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ആയതച്ച്  എടുക്കുനതനിനച്ച്  പ്രസ്തുത  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  അധനികേമഭായനി ആവെശലലാം വെരുന തുകേ സ്കൂള പനി.ടനി.എ.,
തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എനനിവെയവട  സഹഭായകത്തഭാവട
കേവണത്തുവെഭാന്  കവെണ  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  എലഭാ
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം  ഉപജനിലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(ഡനി)  നടപ്പുവെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  1572.95  ലക്ഷലാം  രൂപ  കടുതല്
അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  റനിക്കറനിലാംഗച്ച്  ഇനത്തനില്  (അരനിയവട  വെനില,  ട്രഭാന്കസഭാര്കടഷന്
ചേഭാര്ജ്ജച്ച്,  കേണനിജന്റെച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  (പഭാചേകേ  വചേലവെച്ച്),  പഭാചേകേ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
കവെതനലാം,  എലാം.എലാം.ഇ.  ഫണച്ച്)  നടപ്പുവെര്ഷകത്തയച്ച്  (2016-17)  18768.77  ലക്ഷലാം
രൂപ  നല്കുകമ്പഭാള  2017-18  വെര്ഷകത്തയച്ച്  20341.72  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്
അനുവെദനിചനിടളതച്ച്. 

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തനിരുത്തഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം

81 (2833) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരതീക്ഷഭാ  ഭവെനനില്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  തനിരുത്തലമഭായനി  ബനവപട

അകപക്ഷകേളനിന്കമല്  അനഭാവെശലമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതഭായനി

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  യഥഭാസമയലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  EX/H/44601/2016/CGE  എന  ഫയലനികനലള  നടപടനികേള
നനിലവെനില്  ഏതുഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  ആയതനികനലള  കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് എനകത്തയച്ച്
നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരതീക്ഷഭാഭവെനനില് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് അകപക്ഷനിചച്ച് 3 മഭാസത്തനിനകേലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തതീര്പഭാക്കനി നല്കേഭാറുണച്ച്.  അടനിയന്തര പ്രഭാധഭാനലമുളവെ വെളവര
കവെഗത്തനില് തവന വചേയച്ച് നല്കേഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  ആവെശലമഭായ  കരഖകേള   സഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുന  അകപക്ഷകേള
കേഭാലതഭാമസലാം കടഭാവത തവന തതീര്പഭാക്കനി നല്കേഭാറുണച്ച്.

(സനി) EX/H/44601/2016/CGE  ഫയല് നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച അകപക്ഷ
എന്തനിനച്ച്  കവെണനിയളതഭാവണനച്ച്  സൂചേനിപനിചനിടനില.  അതനിനഭാലഭാണച്ച്  മറുപടനി
നല്കുനതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതച്ച്.  ശതീമതനി  വെര്ഷ  എസച്ച്.ആര്.  എന
വെനിദലഭാര്തനിനനിയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത അകപക്ഷ നല്കേനിയതച്ച്. 

(ഡനി)  രജനിസര്  നമ്പര്  16063782  ജൂണ  2016  പ്രകേഭാരലാം  വകേ.ജനി.റനി.
പരതീക്ഷവയഴുതനിയ  ശതീമതനി  വെര്ഷ  എസച്ച്.ആര്.-നച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്/മഭാര്ക്കച്ച്  ലനിസച്ച്
എനനിവെ പരതീക്ഷഭാഭവെനനില് നനിനലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

8 മുതല് 12 വെവരയള കഭാസ്സുകേവള വവഹവടകേച്ച് ആക്കുന പദതനി

82 (2834) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .       വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എടച്ച്  മുതല്  പനണച്ച്  വെവരയള  കഭാസ്സുകേവള  മഹവടകേച്ച്  ആക്കുന
പദതനി എത്ര സ്കൂളുകേളനില് ഈ വെര്ഷലാം (2016-17) നടപനിലഭാക്കനി;

(ബനി) കേമ്പന്യൂടര് ലഭാബച്ച് സജ്ജതീകേരനിക്കുന പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര സ്കൂളുകേളനില്
കേമ്പന്യൂടര് ലഭാബച്ച് സജ്ജതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി;

(സനി) 2017  ജനുവെരനി  31  വെവര ഈ പദതനികേളക്കഭായനി എന്തച്ച് തുകേ ചേനിലവെച്ച്
വചേയ ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വവഹവടകേച്ച്  സ്കൂള  പദതനി  2016-17  വെര്ഷലാം  ആലപ്പുഴ,  പുതുക്കഭാടച്ച്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്, തളനിപറമ്പച്ച് അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല എലഭാ
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡച്ച്  വവഹസ്കൂള,  ഹയര് വസക്കണറനി,  വവെഭാകക്കഷണല് ഹയര്
വസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  നഭാലച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല  125  സ്കൂളുകേളനില് എലഭാ സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡച്ച് വവഹസ്കൂള, ഹയര് വസക്കണറനി, വവെഭാകക്കഷണല് ഹയര് വസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലലാം കേമ്പന്യൂടര് ലഭാബുകേള സജ്ജതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  'കേനിഫ്ബനി'  യനില്നനിനഭാണച്ച്  വവഹവടകേച്ച്  പദതനിക്കുള  തുകേ
വെകേയനിരുത്തുനതച്ച്. നനിലവെനില് നഭാലച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനില് വവപലറച്ച് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുള  തുകേ  വഎടനി@സ്കൂള  വെനിഹനിതത്തനില്  നനിനഭാണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  വഎടനി@സ്കൂള  കപ്രഭാജകച്ച്  3  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ
വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്. 

ബനി.എഡച്ച്. കകേഭാഴ്സുകേള കുറച്ചുവവെന വെഭാര്ത്ത

83 (2835) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ബനി.  എഡച്ച്.  കകേഭാകളജുകേളനില്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  അദലഭാപകേ
തസ്തനികേകേളുലാം  കുറയഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എന്.സനി.റനി.ഇ.യനില്  പുതനിയ
നനിയമങ്ങള വെനതനിനു കശഷലാം ഒകടവറ ബനി. എഡച്ച്.കകേഭാഴ്സുകേള കുറച്ചുവവെന വെഭാര്ത്ത
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; എങനില് ആയതനിൻകമൽ റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസവത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്,  ആർട്സച്ച്  &  സയൻസച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനിൽ  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവെദനിചനിടകണഭാ;  എങനില്,
ടതീചർ  എഡന്യൂകക്കഷന്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ഇത്തരത്തനിൽ  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളുലാം കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച് ആകലഭാചേനയനില.
NCTE-യവട  പുതനിയ  നനിയമങ്ങള  വെനതനിനുകശഷലാം  ബഭാച്ചുകേളുവട  എണ്ണലാം
കുറഞ്ഞനിടണച്ച്. 

(ബനി)  ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷന്  കകേഭാകളജുകേളനില്  NCTE
നനിയമങ്ങള അനുശഭാസനിചച്ച് മഭാത്രകമ നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.
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ഒരു മണ്ഡലത്തനില് ഒരു കകേഭാകളജച്ച്

84  (2836)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഒരു  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  കകേഭാകളജച്ച്  എന  പദതനി
അനുസരനിചച്ച് ഏവതഭാവക്ക മണ്ഡലങ്ങളനില് കകേഭാകളജച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാനുണച്ച്;

(ബനി)  ആരലാംഭനിച  കകേഭാകളജുകേളനിവല  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കൽ  എവെനിവടവെവരയഭായനി;  ഏവതഭാവക്ക  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇനനി  പ്രസ്തുത
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുവെഭാനുണച്ച്; വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  അനുവെദനിച
കകേഭാകളജുകേള ഏവതലഭാവമന വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലമ്പുഴ, ആലത്തൂര് എനതീ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണച്ച് ആര്ട്സച്ച് &  സയന്സച്ച്
കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങുവെഭാനുളതച്ച്. 

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  23  കകേഭാകളജുകേളനില്  19  എണ്ണത്തനില്
അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിടണച്ച്. മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വെനനിതഭാ
കകേഭാകളജനിലലാം കേരുനഭാഗപളനി സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയന്സച്ച് കകേഭാകളജനിലലാം
അനുമതനി  ലഭനിച  തൃശ്ശൂര്  എസച്ച്.ആര്.വെനി  മന്യൂസനികേച്ച്  കകേഭാകളജനിലലാം  വവവെപനിന്
എളങ്കുനപ്പുഴ  ഗവെണവമന്റെച്ച്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജനിനുലാം
അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കഭാനുണച്ച്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  വവവെപനിന്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എളങ്കുനപ്പുഴ  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്
കകേഭാകളജച്ച് അനുവെദനിചച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്. 

കേലറ, മൂനഭാര്, കേടപന ഗവെണവമന്റെച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില് ബനിരുദഭാനന്തര
കകേഭാഴ്സുകേള

85 (2837) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്   : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലറ,  മൂനഭാര്,  കേടപന  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്  2016-17
അദലയന  വെര്ഷലാം  പുതനിയതഭായനി  ഏവതങനിലലാം  ബനിരുദഭാനന്തര  കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവെദനിചനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  അദലഭാപകേവര
നനിയമനിചനിടകണഭാ; ഇവലങനില് അടനിയന്തനിര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേലറ,  മൂനഭാര്,  കേടപന ഗവെണവമന്റെച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില് രണച്ച് കകേഭാഴ്സുകേള
വെതീതലാം  യഥഭാക്രമലാം  എലാം.സനി.വജ.,  എലാം.എ.  ഇക്കകണഭാമനിക്സച്ച്,  എലാം.എ.  തമനിഴച്ച്,
എലാം.കകേഭാലാം.,  എലാം.എസച്ച്.സനി.  വകേമനിസനി,  എലാം.എ.  ഇക്കകണഭാമനിക്സച്ച്  എനതീ
ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിചനിടണച്ച്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് ഓകരഭാ തസ്തനികേ വെതീതലാം സൃഷനിചനിടണച്ച്. 

അയനിരൂര് വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജച്ച്

86  (2838)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയനിരൂര്  ഐ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജനിനച്ച്  എനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതച്ച്;  എവന്തഭാവക്ക  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണച്ച്  ഇവെനിവടയളതച്ച്;
കകേഭാകളജനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതച്ച് എനഭാണച്ച്;

(ബനി)  നനിലവെനിൽ  എവെനിവടയഭാണച്ച്  ഈ  കകേഭാകളജച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്;
കകേഭാകളജനിനച്ച് സതന്തമഭായനി വകേടനിടലാം ഉകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജനിനച്ച്  അഫനിലനികയഷന്  നഷവപടനിടകണഭാ;  എങനിൽ  കേഭാരണലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചച്ച്  കകേഭാകളജനിവന്റെ അഫനിലനികയഷന് വെതീവണടുത്തച്ച്
അടുത്ത അദലയനവെര്ഷലാം കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 17-7-2013-വല  ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര് 505/2013/H.Edn. പ്രകേഭാരലാം
വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യവട  കേതീഴനില്  പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിവല
വടകനിക്കല് ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂള അയനിരൂരനിവന നവെതീകേരനിചച്ച് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച്
അവവപഡച്ച്  സയന്സച്ച്,  അയനിരൂര്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുലാം  ചുവെവടപറയന  മൂനച്ച്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാലയവട  അഫനിലനികയഷകനഭാടുകടനി
അനുമതനിയലാം ലഭനിചനിരുന.

1. ബനി.എസച്ച്.സനി. കേമ്പന്യൂടര് സയന്സച്ച് - 30 സതീറച്ച്

2. ബനി.എ. ഇലാംഗതീഷച്ച് ലഭാലാംകഗതജച്ച് ആന്റെച്ച് ലനിറകറചര് കമഭാഡച്ച് 2 

    (വവെഭാകക്കഷണല് കജര്ണലനിസലാം) - 40 സതീറച്ച്

3. ബനി.സനി.എ. - 30 സതീറച്ച്

എനഭാല് കകേഭാകളജനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ഇതുവെവര ആരലാംഭനിചനിടനില.
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(ബനി)  24-5-2003-വല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  1903/03/G.Edn.  പ്രകേഭാരലാം
വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യച്ച്  അയനിരൂരനില്  വടകനിക്കല്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂള
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് സ്ഥലലാം അനുവെദനിക്കുകേയലാം പനിനതീടച്ച് പ്രസ്തുത സ്കൂള, കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച്
അവവപഡച്ച്  സയന്സഭായനി  അപ്കഗഡച്ച്  വചേയ്യുകേയമുണഭായനി.  ടനി  സ്ഥലത്തച്ച്
എലാം.എല്.എ.-യവട  ആസ്തനി  വെനികേസന  ഫണനില്  ഉളവപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന
കകേഭാകളജച്ച്  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.  പ്രസ്തുത  വകേടനിടത്തനിവല
6  മുറനികേള മൂനച്ച് കകേഭാഴ്സുകേളുവട ഒനഭാലാം വെര്ഷ കഭാസ്സുകേളക്കുലാം ഓഫതീസച്ച്,  ലഭാബുകേള
തുടങ്ങനിയ അടനിസ്ഥഭാന ആവെശലങ്ങളക്കുലാം പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്. 

(സനി)  കകേഭാകളജനിവന്റെ   അഫനിലനികയഷന്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  സവസന്ഡച്ച്
വചേയനിടണച്ച്.  വകേടനിടങ്ങളുവടയലാം അനുബന സഇകേരലങ്ങളുവടയലാം അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
2014-15 വെര്ഷലാം കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കഭാവത വെനതഭാണച്ച് കേഭാരണലാം. 

(ഡനി)  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കുനകതഭാവടഭാപലാം  കകേഭാകളജനിവന്റെ  അഫനിലനികയഷന്  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
2017-18  അദലയന  വെര്ഷത്തനില്  അഡനിഷന്  നടത്തുനതനിനുലാം  കവെണനി
വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.  ഡയറകര്  സര്വകേലഭാശഭാലയച്ച്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിടണച്ച്.
കടഭാവത  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  വസഷലല്
ഓഫതീസവറയലാം നനികയഭാഗനിചനിടണച്ച്. 

തലകശ്ശേരനി ഗവെണവമന്റെച്ച് ബണ്ണന് കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് ടതീചര് എഡന്യൂകക്കഷന്

87 (2839)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  ഗവെ.  ബണ്ണന്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷനനില്
എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴനിനച്ച് ആവെശലമഭായ സ്ഥനിരലാം അദലഭാപകേരനില എന കേഭാരണത്തഭാല്
എന്.സനി.ടനി.ഇ. അലാംഗതീകേഭാരലാം പനിന്വെലനിചതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴച്ച്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ  അദലഭാപകേവര
അടനിയന്തരമഭായനി നനിയമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  ബണ്ണന്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  ടതീചര്
എഡന്യൂകക്കഷനനില്  എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷവപടഭാന്  കേഭാരണലാം
അനവത്ത  എന്.സനി.ടനി.ഇ.  നനിബനന  പ്രകേഭാരലാം  എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴച്ച്
പഠനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  സ്ഥനിരഭാദലഭാപകേന് ആവെശലമഭായനിരുനതനിനഭാലഭാണച്ച്.
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എനഭാല്  നനിലവെനിവല  എന്.സനി.ടനി.ഇ.  നനിബനന  അനുസരനിചച്ച്  എലാം.എഡച്ച്.
പഠനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  പ്രകതലകേമഭായനി  സ്ഥനിരഭാദലഭാപകേര്  ആവെശലമനില.  ബനി.എഡച്ച്.
വെനിഭഭാഗത്തനില്  പഠനിപനിക്കുന  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  എലാം.എഡച്ച്.  വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം
പഠനിപനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടന
മുറയച്ച്  അതച്ച് നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ അദലഭാപകേവര നനിയമനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ഇലാംഗതീഷച്ച് ലക്ചേററുവട ഒഴനിവകേള

88  (T*2840)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാളതീജനിയറച്ച്  എഡക്യുകക്കഷന് വെകുപനില് ഇലാംഗതീഷച്ച്  ലക്ചേററുവട എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിലവെനില്  എത്ര  കപര്  ഗസച്ച്  ലക്ചേററഭായനി
കജഭാലനി കനഭാക്കുന;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയച്ച്   പനി.എസച്ച്.സനി.  എഴുത്തുപരതീക്ഷ
നടത്തനിയനിടകണഭാ;  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ  നടത്തനിയതച്ച്എനഭാണച്ച്;  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുളള കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച് അതനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുവെഭാനുളള
അടനിയന്തനിര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  വകേഭാളതീജനിയറച്ച്  എഡന്യൂകക്കഷന്  വെകുപനില്  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ലക്ചേററുവട

103 ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലണച്ച്.
(ബനി)  വെര്ക്കച്ച് കലഭാഡനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അതനിഥനി  അദലഭാപകേവര

നനിയമനിക്കുനതച്ച് പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാരഭാണച്ച്. ആയതനിനഭാല്  ടനി തസ്തനികേയനില് 140 ഗസച്ച്
ലക്ചേറര്മഭാര് കജഭാലനി കനഭാക്കുന. 

(സനി&ഡനി)  പരതീക്ഷ  നടത്തനിയനിടണച്ച്.  29-4-2014-ല്  ആദലഘട  പരതീക്ഷ
(OMR  Test)  നടത്തുകേയലാം  തുടര്നച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിച  ചുരുക്കപടനികേയനില്
ഉളവപടവെവര   ഉളവപടുത്തനി  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി   Online  പരതീക്ഷ  നടത്തനി.
 27-10-2015-നച്ച് നടന ടനി പരതീക്ഷ ചേനില സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം
തുടര്നച്ച്  25-4-2016-ല് വെതീണലാം  online  പരതീക്ഷ നടത്തുകേയലാം വചേയ. OP(KAT)
No.1215/16(Z)  -കനല്  ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയവട  4-10-2016-വല
ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ടനി തസ്തനികേയവട റഭാങച്ച് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേള തുടര് ഉത്തരവെച്ച് ഉണഭാകുനതുവെവര നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സതഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴച്ച്

89 (2841)   ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന സതഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ

കകേഭാഴച്ച് അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച് എവന്തലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് ഉളതച്ച്;

(ബനി)  സതഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴച്ച്  അനുവെദനിക്കുനതനില്

സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഇലഭാത്തതനിനഭാല് അനുമതനി നല്കുനതനിനച്ച്

തടസമുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിക്കുനതുമഭായനി ബനവപട

ഫയലകേള തതീര്പച്ച് കേല്പനിക്കുവെഭാന് ഉകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം ഫയലകേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യ.ജനി.സനി.,  എ.വഎ.സനി.ടനി.ഇ.,  കേഇണസനില് ഓഫച്ച്  ആര്ക്കനിവടക്ചേര്

മുതലഭായ  റഗുകലററനി  സ്ഥഭാപനങ്ങള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന

വെലവെസ്ഥകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുവട  സഭാറന്യൂടനിവല

വെലവെസ്ഥകേളനുസരനിച്ചുമുള സമ്മേതപത്രലാം  (LoC)  അനുസരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് നല്കുന

നനിരഭാകക്ഷപ പത്രത്തനിവന്റെ  (NOC)  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പുതനിയ

സതഭാശയ കകേഭാഴച്ച് അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച് അനുവെഭാദലാം നല്കുനതച്ച്.

(ബനി-ഡനി)  22-8-2016-വല  സ.ഉ.(വവകേ)  നമ്പര്178/2016/ഉവെനിവെ.  നമ്പര്

ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതഭാശയ  കമഖലയനില്  പുതനിയ

കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  അനുമതനി  നല്കകേണതനിവലനച്ച്  സര്ക്കഭാര്

നയപരമഭായ തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടണച്ച്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 155

വപരനികങ്ങഭാലാം ഗവെണവമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയന്സച്ച് കകേഭാകളജനിവന്റെ
രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം

90 (2842) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്   : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപരനികങ്ങഭാലാം ഗവെ.  ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച് കകേഭാകളജനിവന്റെ രണഭാലാം ഘട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;  ഉവണങനില് ഏതച്ച്
ഫണനില്  നനിനഭാണച്ച്  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയവതനലാം  തുകേ  എത്രയഭാവണനലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗനിചച്ച്  എന്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപരനികങ്ങഭാലാം  ഗവെണവമന്റെച്ച്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജനിവന
KIIFB  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  കകേഭാകളജനിവന്റെ രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  PWD  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ 1020 ലക്ഷലാം രൂപയവട എസനികമറച്ച്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി  നലഭാത്തതനിനഭാല്  രണഭാലാംഘട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാകളജച്ച്  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  കശഷനിക്കുന
ഭഭാഗങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാമ്പഇണച്ച്  വെഭാള,  ഇകന്റെണല്  കറഭാഡച്ച്,  വഡ്രെെയനിന്
തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 

പഭാലക്കഭാടച്ച് ഗവെണവമന്റെച്ച് വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജനില് പുതനിയ ബനിരുദഭാനന്തര
കകേഭാഴ്സുകേള

91  (2843)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടച്ച് ഗവെ. വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജനില് പുതനിയ ബനിരുദഭാനന്തര കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടച്ച് വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജനില് പുതനിയതഭായനി മലയഭാളലാം ബനിരുദഭാനന്തര
കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് വെര്ക്കച്ച് കലഭാഡച്ച് കസറച്ച്വമന്റെച്ച്,  വവടലാംകടബനിള,  അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരല ലഭലത,  ആവെശലമഭായ അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള,  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത
എനനിവെ  സലാംബനനിച  വെനിശദമഭായ  വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവെഭാന്
ആവെശലവപടനിടണച്ച്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുടര്നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയള. 

വകേഭാചനിന് കകേഭാകളജച്ച് മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്

92 (2844) ശതീ  .   കജഭാണ വഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ചുളനിക്കലനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  എലാം.ജനി.
യൂണനികവെഴനിറനിയവട അലാംഗതീകേഭാരമുള വകേഭാചനിന് കകേഭാകളജനിവന്റെ ഘടന എന്തഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയ മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് ഏതഭാവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്,  ഭരണഘടന  അനുസരനിചച്ച്
ആവരലഭാമഭാണച്ച് അലാംഗങ്ങളഭായനിടളവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുനതനിവന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്
യഥഭാസമയലാം  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിനച്ച്  ലഭനിക്കഭാറുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അഫനിലനികയറച്ച്  വചേയനിടള
വകേഭാചനിന് കകേഭാകളജച്ച്,  വകേഭാചനിന് യൂണനിററനി മഭാകനജ് വമന്റെനിവന്റെ കേതീഴനിലള സതകേഭാരല
എയ്ഡഡച്ച് ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് സയന്സച്ച് കകേഭാകളജഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ഈ  കകേഭാകളജനിനച്ച്   പ്രഭാരലാംഭ  അഫനിലനികയഷന്  നല്കേനിയതച്ച്  കകേരള
സര്വകേലഭാശഭാലയഭാണച്ച്.  കകേഭാകളജനിവന്റെ  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  -  ദനി  വകേഭാചനിന്
എഡന്യൂകക്കഷന് വസഭാവവസറനി, വകേഭാചനിന്. 

(സനി)  കകേഭാകളജച്ച്  മഭാകനജ് വമന്റെനിവന്റെ  ഭരണഘടന  അനുസരനിചച്ച്
വതരവഞ്ഞടുക്കവപട തഭാവഴപറയന  6  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളുലാം  4  എക്സച്ച്  ഒഫതീകഷലഭാ
അലാംഗങ്ങളുമഭാണച്ച് നനിലവെനിലളതച്ച്. 
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1. ശതീ. കഡവെനിഡച്ച് ടനി മുക്കന് (പ്രസനിഡന്റെച്ച്)

2. ശതീ. ടനി. വെനിദലഭാസഭാഗര് (വസക്രടറനി/മഭാകനജര്)

3. ശതീ. ഉല്ഹഭാസച്ച് സറഭാഫച്ച് (മഭാകനജനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി വമമ്പര്)

4. ശതീ. കജഭാര്ജ്ജച്ച് വജ. മുക്കന് (മഭാകനജനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി വമമ്പര്)

5. ശതീ. വെനികരഷച്ച് ഡനി. കഘഭാന (മഭാകനജനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി വമമ്പര്)

6. ശതീ. പകരഖച്ച്. എലാം.എല്. (മഭാകനജനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി വമമ്പര്)

7.  കമയര്, വകേഭാചനിന് മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന് (എക്സച്ച്-ഒഫനികഷലഭാ)

8. വഡപന്യൂടനി  കമയര്,  വകേഭാചനിന്  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന്  (എക്സച്ച്-
ഒഫനികഷലഭാ)

9. പ്രസനിഡന്റെച്ച്,  ഇന്തലന്  കചേമ്പര്  ഓഫച്ച്  വകേഭാകമഴച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഇന്ഡസതീസച്ച്
(എക്സച്ച്-ഒഫതീകഷലഭാ)

10. വവവെസച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്,  ഇന്തലന്  കചേമ്പര്  ഓഫച്ച്  വകേഭാകമഴച്ച്  ആന്റെച്ച്
ഇന്ഡസതീസച്ച് (എക്സച്ച്-ഒഫതീകഷലഭാ)

(ഡനി)  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് കേമ്മേനിറനി കചേരുനതനിവന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച്  ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപനിനച്ച് ലഭലമഭാക്കണവമനച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഗവെണവമന്റെച്ച് കകേഭാകളജനില് പ്രനിന്സനിപഭാള

93 (2845) ശതീ  .    എന്   .  എ  .    വനലനിക്കുനച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനില്  നനിലവെനില്  സ്ഥനിരലാം
പ്രനിന്സനിപഭാള ഉകണഭാ; ഇവലങനില് നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ആറച്ച്  വെര്ഷത്തനിനനിടയനില്  എത്ര
പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാവര നനിയമനിചനിടണച്ച്;  അവെരഭാവരഭാവക്കവയനലാം ഓകരഭാരുത്തരുവടയലാം
കസവെന കേഭാലഭാവെധനി എത്രയഭായനിരുനവവെനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേഭാകളജനില്  ഇടയനിവട  പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാര്
മഭാറനിവക്കഭാണനിരനിക്കുനതനിവന്റെ കേഭാരണവമവന്തനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  2010-വല  യ.ജനി.സനി.  വറഗുകലഷന്  അനുസരനിചച്ച്  പനി.എചച്ച്.ഡനി.
കയഭാഗലത കനടനിയ അദലഭാപകേവര മഭാത്രകമ പ്രനിന്സനിപഭാളഭായനി നനിയമനിക്കഭാവൂ എനച്ച്
ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിയവട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേസനിവല അന്തനിമ
തതീര്പനിനച്ച്  വെനികധയമഭായനി  പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗലത  കനടനിയ  അദലഭാപകേവര
യ.ജനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച് പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാരഭായനി സ്ഥഭാനക്കയറലാം
നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി) 
ക്രമ 
നമ്പര്

കപരച്ച് കേഭാലയളവെച്ച് 

1 ആര്. വെസന്തകുമഭാരനി 28-6-2010 - 31-3-2011
2 ആര്. രമണനി 7-9-2011 -   20-9-2012
3 പനി. രഭാജലകനി 8-10-2012 - 31-3-2013
4 കഡഭാ. വകേ. പനി. അജയകുമഭാര്

(ഇന്ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
1-4-2013-   4-6-2013

5 സജതീവെച്ച് സഭാമുവെല് കറഭാസച്ച് 5-6-2013-  16-7-2013
6 കഡഭാ.വകേ.പനി. അജയകുമഭാര്

(ഇന്ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
17-7-2013-  7-8-2013

7 സുജയ.ഡനി.സനി. 7-8-2013 - 14-1-2014
8 ശതീനഭാഥച്ച്. എ. (ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്) 15-1-2014 -2 1-3-2014

9 സുജയ.ഡനി.സനി. 22-3-2014-  30-4-2014
10 കഡഭാ. വകേ. പനി. അജയകുമഭാര്

(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
1-5-2014-   31-5-2014

11 ലനിലനി. സനി.റനി. 2-6-2014-  30-7-2014
12 കഡഭാ. വകേ. പനി. അജയകുമഭാര്

(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
1-8-2014-  12-8-2014

13 ശതീമതനിക്കുടനി. വകേ
(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)

13-8-2014 - 30-9-2014

14 കഡഭാ. വകേ. പനി. അജയകുമഭാര് 1-10-2014- 30-3-2015
15 കഡഭാ. രമ. എലാം 1-4-2015-  29-5-2015
16 ശതീമതനിക്കുടനി.വകേ 30-5-2015 -31-5-2015
17 കഡഭാ. സനി. ബഭാബുരഭാജച്ച് 

(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
2-6-2015-  30-9-2015

18 ശനിവെരഭാമകൃഷ്ണന്.പനി 1-10-2015-  4-7-2016
19 കഡഭാ. സനി. ബഭാബുരഭാജച്ച്

(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)
5-7-2016 -  8-2-2017

20 കഡഭാ. റനി. വെനിനയന്
(ഇന്-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്)

9-2-2017-   തുടരുന.

(സനി)  നനിയമനിക്കവപടുന  പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാര്  അവെരവെരുവട  മഭാതൃ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  ഒഴനിവെച്ച്  വെരുന  ക്രമത്തനിനച്ച്  സ്ഥലമഭാറവപടുനതനിനഭാലലാം
റനിടയര്വമന്റെച്ച് മൂലവമഭാണച്ച് ഇടയനിവട പ്രനിന്സനിപഭാള മഭാറനി വെരുനതച്ച്. 
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കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

94 (2846) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടകഞരനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ  യ.ജനി.,  പനി.ജനി.
കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിക്കണവമന ആവെശലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  അദലയന  വെര്ഷത്തനില്ത്തവന  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടകഞരനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജനില.
എനഭാല്  തനിരുവെമ്പഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കകേഭാടകഞരനിയനിവല  സര്ക്കഭാര്
ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജനില്  നനിനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  ഇതുവെവരയലാം
വപ്രഭാകപഭാസലകേവളഭാനലാം സമര്പനിക്കവപടനിടനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കസഭാര്ട്സച്ച് കകേഭാചനിലാംഗച്ച് കേലഭാമ്പച്ച് ഫണച്ച്

95  (2847)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിളനി  വമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനില്
കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്  ഫണച്ച്  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
പ്രകേഭാരലാം തുകേ അനുവെദനിക്കഭാത്തതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  മനികേച രതീതനിയനില് കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വെരുന പനി.എലാം.ജനി.
കകേഭാകളജച്ച്,  ചേഭാലക്കുടനിക്കച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച്
അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിളനി  വമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനിനച്ച്
കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്  നടത്തുനതനിനച്ച്  കകേഭാകളജനില്  നനിനലാം  ലഭനിച
വപ്രഭാകപഭാസല്  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  70,000  രൂപ  കകേഭാകളജച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുവട  ഓര്ഡര് നമ്പര് പനി.2/23120/16/കകേഭാ.വെനി.വെ.  തതീയതനി
24-9-2016 പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാകളജനിനച്ച്   കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്  നടത്തുനതനിനച്ച്  ഫണച്ച്
അനുവെദനിചച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.
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സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില് സ്ഥനിരലാം പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാവര നനിയമനിക്കഭാന്
നടപടനി

96 (2848) ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പല  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  സ്ഥനിരലാം
പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാവര  നനിയമനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കനരനിടുന  ബുദനിമുടകേള
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില് എത്ര സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണച്ച് പ്രനിന്സനിപല് -  ഇന്
ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ഉളളതച്ച്;

(സനി)  2017-18  അദലയനവെര്ഷത്തനിവന്റെ  ആരലാംഭത്തനിവലങനിലലാം  സ്ഥനിരലാം
പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാവര നനിയമനിക്കുവെഭാനുളള നടപടനി മകേവക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) നനിലവെനില് 28 സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സച്ച് & സയന്സച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം ഒരു
സലാംഗതീത  കകേഭാകളജച്ച്,  ഒരു  സലാംസ്കൃത   കകേഭാകളജച്ച്  എനനിവെയളവപവട
30 കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണച്ച് പ്രനിന്സനിപഭാള ഇന് -ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ഉളതച്ച്.

(സനി)  2010-വല  യ.ജനി.സനി.  വറഗുകലഷന്  അനുസരനിചച്ച്   പനി.എചച്ച്.ഡനി.
കയഭാഗലത കനടനിയ അദലഭാപകേവര മഭാത്രകമ പ്രനിന്സനിപഭാളഭായനി നനിയമനിക്കഭാവൂ എന
ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനി  വെനിധനിയവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേസനിവല
അന്തനിമതതീര്പനിനച്ച്  വെനികധയമഭായനി പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗലത കനടനിയ അദലഭാപകേവര
യ.ജനി.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച് പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാരഭായനി സ്ഥഭാനക്കയറലാം
നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴച്ച്

97  (2849)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 12/9/13  -വല  GO  (MS)  615/ഹയര് എഡക്യുകക്കഷന്/2013  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴച്ച്

അനുവെദനിക്കുകേകയഭാ  കപഭാസച്ച്  ക്രനികയറച്ച്  വചേയ്യുകേകയഭാ  വചേയതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തസ്തനികേ  സൃഷനിച  കകേഭാകളജുകേളുവട  പടനികേ

നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനച്ച് സതതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴച്ച്  അനുവെദനിചതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശവലാം  തസ്തനികേ

സൃഷനിചതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശവലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഒരു  തസ്തനികേയച്ച്  16  (പതനിനഭാറച്ച്)  മണനികര്  കജഭാലനിഭഭാരലാം  എന

മഭാനദണ്ഡത്തനില് ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവടയഭാണച്ച് ടനി തസ്തനികേകേള

സൃഷനിചനിടളതച്ച്.

കജലഭാഗഫനിക്കച്ച് ഡനിഗനി തലത്തനില് കകേഭാഴ്സുകേള

98  (2850)  ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി യൂണനികവെഴനിറനിയനില് കജലഭാഗഫനിക്കച്ച് ഡനിഗനി തലത്തനില്

കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി) ഇവലങനില് പ്രസ്തുത കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പ്രനിന്സനിപഭാള തസ്തനികേകേള

99  (2851)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള    : തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  ആര്ടച്ച്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്

കകേഭാകളജുകേളനില് ഒഴനിവള പ്രനിന്സനിപല് തസ്തനികേകേള ഉടന് നനികേത്തുവെഭാന് നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറച്ച്  അദലഭാപകേ  അനധലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനതച്ച്

നനികേത്തുവെഭാനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
75/2020
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(സനി)  എത്ര  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.  യച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

വചേയനിടണച്ച്; വെനിഷയലാം തനിരനിചച്ച് വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിവല കകേഭാകളജുകേളനിവല ഒഴനിവകേള എത്രയഭാണച്ച്;  വെനിശദ

വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-വല  യ.ജനി.സനി.  വറഗുകലഷന്  അനുസരനിചച്ച്  പനി.എചച്ച്.ഡനി.

കയഭാഗലത കനടനിയ അദലഭാപകേവര മഭാത്രകമ പ്രനിന്സനിപഭാളഭായനി നനിയമനിക്കഭാവൂവവെനച്ച്

ബഹു. വവഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിയവട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേസനിവല അന്തനിമതതീര്പനിനു

വെനികധയമഭായനി  പനി.എചച്ച്.ഡനി.  കയഭാഗലത  കനടനിയ  അദലഭാപകേവര  യ.ജനി.സനി.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  പ്രനിന്സനിപഭാളമഭാരഭായനി  സ്ഥഭാനക്കയറലാം

നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനതച്ച്

നനികേത്തുവെഭാനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) 27 അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-യച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയനിടണച്ച്.

വെനിഷയലാം തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  കകേഭാകളജുകേളനില്  വെനിവെനിധ  അദലഭാപകേ

തസ്തനികേകേളനില്  44  ഒഴനിവകേളുലാം  അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനില്  5  ഒഴനിവകേളുമുണച്ച്.

വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെനിവന്റെ ഒഴനിവകേള 

 100 (2852) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വെനിവെനിധ യൂണനികവെഴനിറനികേളനിൽ  2017 ഡനിസലാംബര് വെവര

ഉണഭാകുന  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെനിവന്റെ  ഒഴനിവകേള  പനി.എസച്ച്.എസനിക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

വചേയ്യണവമന നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ സർവകേലഭാശഭാലകേളുലാം പഭാലനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനിൽ  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെച്ച്  ഒഴനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്

റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയ്യഭാന് സർവകേലഭാശഭാലകേൾക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(സനി) മടപനിസച്ച് തസ്തനികേയവട കപരച്ച് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് എനഭാക്കണവമന
നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചച്ച് സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ സർവകേലഭാശഭാലകേളുലാം തസ്തനികേയവട
കപരച്ച് മഭാറനികയഭാ; ഇവലങനില് അതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിവെനിധ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനികലയ്ക്കുള കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് റഭാങച്ച്
ലനിസനില് നനിനലാം 202 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിടണച്ച്.

എ.പനി.വജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാല, മലയഭാള
സര്വകേലഭാശഭാല എനതീ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കവപടനിടനില.

കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  വവടപനിസച്ച്  കേലാം  വസകനഭാഗഭാഫര്  കഗഡച്ച്  II
തസ്തനികേ  പുനനഃപരനിവെര്ത്തനലാം  വചേയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ   കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെച്ച്
തസ്തനികേയനിവല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  വചേയ്യുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.

കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  എല്.ഡനി.വവടപനിസച്ച്  (കേമ്പന്യൂടര്
അസനിസനമഭാരുവട)  നനിയമനവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  വവഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്
നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനിവല  ഒഴനിവകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയനിടനില.

ശതീ ശങരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാലയനില് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെനിവന്റെ
2017 ജൂണ 1-നച്ച് വെരുന ഒരു ഒഴനിവെച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-യച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയ്യുനതഭാണച്ച്.

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ആവകേയള  100  ഒഴനിവകേളനില്  97
എണ്ണലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയനിടണച്ച്.

കുസഭാറച്ച് - റനികപഭാര്ടച്ച് വചേയ കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് ഒഴനിവകേള - 75

കകേരള  ഫനിഷറതീസച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  റനികപഭാര്ടച്ച്  വചേയ  കേമ്പന്യൂടര്
അസനിസന്റെനിവന്റെ ഒഴനിവകേള - 1

കകേരള  വവെററനിനറനി  &  ആനനിമല്  സയന്സച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാല  നനിര്കദ്ദേശലാം
പഭാലനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  കുസഭാറച്ച്,  കേണ്ണൂര് സര്വകേഭാലശഭാല,  കകേരള  വവെററനിനറനി  &  അനനിമല്
സയന്സച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല,  ശതീ ശങരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല എനതീ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് വവടപനിസച്ച് തസ്തനികേയവട
കപരച്ച് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് എനച്ച് മഭാറനിയനിടണച്ച്.
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ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ പതീഠങ്ങളുലാം ഗകവെഷണശഭാലകേളുലാം

101 (2853) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :

ശതീ  .      വകേ  .  എസച്ച്  .  ശബരതീനഭാഥന്  :

ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് പുതനിയ ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ പതീഠങ്ങളുലാം
ഗകവെഷണശഭാലകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  അറനിവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ; ഉവണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇതനിനകേലാം സതതീകേരനിച
നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലഭാ  ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലലാം  ഒരുക്കുന
പദതനിയനില് ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എന്തച്ച് തുകേ ഇതനിനകേലാം വചേലവെഴനിച്ചു എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  എഡന്യൂകക്കഷന്  റനികസഭാഴച്ച്  വസന്റെര്  (ECR)  QIP  വസന്റെറുകേള,
FSTDC  തുടങ്ങനിയ  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവടയലാം  വെനിവെനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനിവല  ഗകവെഷണ/ബനിസനിനസച്ച്  ഇന്കുകബഷന്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂവടയലാം
ട്രസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്  IIIC  എനതീ സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള,  വെലവെസഭായ
സ്ഥഭാപനങ്ങള  എനനിവെവയ  ബനനിപനിക്കുന  പദതനികേളനിലൂവടയലാം  നനിലവെനില്
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേവള  അറനിവെനിവന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനുള ശമലാം ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപച്ച് നടത്തുനണച്ച്. 2013 മുതല്
4  അക്കഭാദമനികേച്ച്  വസനറുകേള  ഗവെ.  കലഭാ  കകേഭാകളജച്ച്,  തൃശൂരനില്  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണച്ച്.  വകേഭാചനി സര്വകേലഭാശഭാലയനില് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാവട  തഭാവഴ  പറയന  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പതീഠങ്ങള
സ്ഥഭാപനിതമഭായനിടണച്ച്. 

1. വെനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര് വചേയര് ഓണ ഹന്യൂമണ വവററച്ച്സച്ച് - പ്രസ്തുത
കകേന്ദ്രത്തനില്  ഇതനികനഭാടകേലാം  3  കദശതീയ  വസമനിനഭാറുകേളുലാം
വെര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചനിടണച്ച്.

2. കഡഭാ.  സുകുമഭാര്  അഴതീകക്കഭാടച്ച്   വചേയര്  ഓണ  ലനിറകറചര്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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കേഭാലടനി  ശതീ  ശങരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  സഭാമൂഹല
പരനിഷ്കര്ത്തഭാക്കളുവട  കപരുകേളനിലള  ഏഴച്ച്  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
കടഭാവത Centre for Intangible Heritage studies; Advanced Study Centre of
India  Jurisprudence  എനനിവെയലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സ്കൂള
ഓഫച്ച്  ശതീ  ശങരഭാ  സഡതീസച്ച്  എന  പഠന  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  കേതീഴനില്  ശതീ  ശങര
ദര്ശനങ്ങവളപറനി പഠനവലാം ഗകവെഷണവലാം നടക്കുനണച്ച്. 

മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അറനിവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന
നനിലയനില്  വെനിഭഭാവെന  വചേയനിടള  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള   പുതുതഭായനി
സ്ഥഭാപനിചനിടണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി  ഇന്റെര്
യൂണനികവെഴനിറനി  വസന്റെറുകേളുലാം  ഇന്റെര്  സ്കൂള  വസന്റെറുകേളുലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു. കടഭാവത അതതച്ച് വെനിഷയവത്ത സലാംബനനിക്കുന വസമനിനഭാറുകേള,
പഠന  കഭാസ്സുകേള,  പ്രദര്ശനങ്ങള, വെര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേള  മുതലഭായവെ
സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.  വപഭാതുവെനില്,  ഗകവെഷകേ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ഇഇ  രലാംഗത്തച്ച്
ഒരു വപഭാതു പഭാറച്ച്കഫഭാലാം നല്കുവെഭാനുലാം സമസ്ത കമഖലകേളനിലലാം അവെരുവട പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുലാം ഇത്തരലാം ഗകവെഷണ പഠന കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച് സഭാധനിക്കുലാം. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  48  ആര്ട്സച്ച്  &  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
9  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലലാം
ഒരുക്കുനതനിനച്ച്  KIIFB  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  വടകനിക്കല്  ടതീമനിവന  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം വടകനിക്കല് ടതീമലാംഗങ്ങള ബനവപട കകേഭാകളജുകേള സന്ദര്ശനിചച്ച്
കപ്രഭാജകച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം വചേയവെരുന. വകേഭാചനി യൂണനികവെഴനിറനിക്കുകവെണനി 2016-17
കസറച്ച്  പഭാന് പതീരനിയഡനില്  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലങ്ങള ഗവെണവമന്റെച്ച്  അനുവെദനിച
5  കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള വെനിവെനിധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അതഭാതച്ച് കമഖലകേളനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  നനിലവെനില്  തുകേ  വചേലവെഴനിചനിടനില.  KIIFB-യനില്  ഉളവപടുത്തനിയ
പദതനികേളുവട ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം  വെനിശദമഭായ എസനികമറ്റുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുന മുറയ്കക്ക
പദതനികേളക്കഭായള തുകേ വചേലവെഴനിക്കുകേയള.

ഗവെണവമന്റെച്ച്  കലഭാ  കകേഭാകളജനില്  2016-17  പദതനിയനില്  നതീക്കനിവെച  തുകേ
പ്രകേഭാരലാം Centre for Business Laws -നഭായനി 6,80,000 രൂപ,  Dr. A.T. Markose
chair for Advanced Legal Studies-നഭായനി 7,25,000 രൂപ, Legal Services &
Clinic  &  ADR  Centre  -നഭായനി  7,00,000  രൂപ,  Centre  for  Economy,
Development & Law-യഭായനി 8,25,000 രൂപ വചേലവെഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന.
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വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. (ഓഫതീസച്ച് വസക്രടറനിഷനിപച്ച്) കകേഭാഴച്ച്

102 (2854)   ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  വസക്കണറനി  എഡക്യുകക്കഷന്
ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച്  നടത്തുന ദതനിവെര്ഷ വെനി.  എചച്ച്.  എസച്ച്.  ഇ.  (ഓഫതീസച്ച്  വസക്രടറനി
ഷനിപച്ച്),  കകേഭാഴച്ച്  കകേരളഭാ  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വടകനിക്കല്  എക്സഭാമനികനഷന്  നടത്തുന
കഷഭാര്ടച്ച്  ഹഭാന്റെച്ച്  ഇലാംഗതീഷച്ച്  (കലഭാവെര്),  കഷഭാര്ടച്ച്  ഹഭാന്റെച്ച്  മലയഭാളലാം  (കലഭാവെര്),
മടപച്ച്മററനിലാംഗച്ച്  ഇലാംഗതീഷച്ച്  (കലഭാവെര്),  മടപച്ച്മററനിലാംഗച്ച്  മലയഭാളലാം  (കലഭാവെര്)
തുടങ്ങനിയ കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് തുലലമഭാക്കനി വകേഭാണച്ച്  4-4-1991  ല് ജനി.  ഒ. (എലാം.  എസച്ച്.)
57/91/ ജനറല് എഡക്യു. നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പച്ച് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജുകേളനിവല അദലഭാപകേര്ക്കച്ച് ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച്

103  (2855)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിവല
അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്  2011  മുതല്  ,ശമ്പളത്തനില്  വെര്ഷലാം  കതഭാറുമുള  ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച്
നല്കുനനില  എന  വെനിവെരലാം  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്
സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.യവട  കേല്ലൂപഭാറ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന  അദലഭാപകേരനില്  എത്ര  കപരുവട  വെഭാര്ഷനികേ  ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച്
തടഞ്ഞുവവെചനിടണച്ച്; അവെര് ആവരലഭാലാം; കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിചച്ച്  പ്രസ്തുത  അദലഭാപകേരുവട  അര്ഹതവപട
ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 167

(എ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി&സനി) വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യവട  കേല്ലൂപഭാറ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജനില് കജഭാലനി വചേയ്യുന  19 കപരുവട വെഭാര്ഷനികേ ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച് തടഞ്ഞനിടണച്ച്.
അവെരുവട  കപരുവെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിടണച്ച്.* വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്  AICTE/UGC  സതീമനില്  ശമ്പളലാം  നനിജവപടുത്തനിയതനില്
അപഭാകേതയവണനച്ച് അക്കഇണന്റെച്ച് ജനറല് (ഓഡനിറച്ച്) വെനിഭഭാഗലാം കേവണത്തനിയതനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച്
കവെണനി  വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യനില്  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  വസല്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  ടനി  വസല്  അദലഭാപകേരുവട  സര്വതീസച്ച്  ബുക്കച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  161  അദലഭാപകേരുവട  ശമ്പളലാം  ഫനിക്സച്ച്  വചേയ്യുകേയലാം   വചേയ.
വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യവട  93- ാാമതച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് കേമ്മേനിറനിയവട തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
ടനി  161  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്  1-7-2012  തതീയതനി  മുതല്  ഒരു  ഇന്ക്രനിവമന്റെച്ച്
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  തുടര്നള  ഇന്ക്രനിവമനകേള  വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യവട
എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  കേമ്മേനിറനി/ഗകവെണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനിയവട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
നല്കുനതഭാണച്ച്.  കശഷനിക്കുന  137  അദലഭാപകേരുവട  ശമ്പള  നനിര്ണ്ണയവമഭായനി
ബനവപട  തതീരുമഭാനലാം  വഎ.എചച്ച്.ആര്.ഡനി.-യവട  ഗകവെണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനിയവട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

സതഭാശയ മഭാകനജച്ച് വമനകേളുവട പതീഡനലാം

104  (2856)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സതഭാശയ  മഭാകനജ് വമന്റെകേളുവട  പതീഡനലാംമൂലലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എത്ര
ആതഹതലകേള നടനനിടണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയവട  കേതീഴനില്  വെരുന  പഭാമ്പഭാടനി  വനഹ്റു
കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  വസന്റെറനിവല
വെനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയവട  മരണലാം  മഭാകനജ് വമന്റെനിവന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനള  പതീഡനലാംമൂലമുള  ആതഹതലയഭാവണനച്ച്  ആകരഭാപണലാം
ഉണഭായനിടണച്ച്.  ഇതനില് അകനതഷണലാം നടനവെരുന. 

സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിവല നനിയമനലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.



168 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

105  (2857)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസക്രകടറനിയറനില്  നനിനലാം  വെനിരമനിച  എത്ര ജതീവെനക്കഭാര് സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് കജഭാലനി വചേയ്യുനണച്ച്;

(ബനി) ഇവെര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇവെര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയ  തസ്തനികേകേള  മറച്ച്
സര്വെകേലഭാശഭാലകേളനിലള  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  അനുസരനിചഭാകണഭാ  എനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വസക്രകടറനിയറനില്  നനിനലാം  വെനിരമനിച  ഒരു  ജതീവെനക്കഭാരന്
സഭാകങതനികേ  ശഭാസ്ത്ര  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  സതീനനിയര്  ഡയറകറഭായനി  കജഭാലനി
വചേയ്യുനണച്ച്.  1-1-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  (വവകേ.)  നമ്പര്  01/16/ഉ.വെനി.വെ.
പ്രകേഭാരലാം   സര്വകേലഭാശഭാലയഭായനി  സൃഷനിച  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കയഭാഗലതയളവെരനില്  നനിനലാം  വതരവഞ്ഞടുത്തയഭാവള  സര്ക്കഭാര്
നനിയമനിക്കുകേയഭായനിരുന.

(സനി) മറച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  ഇത്തരത്തനിവലഭാരു  തസ്തനികേ
നനിലവെനിലളതഭായനി കേഭാണുനനില.

സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേ

106 (2858) വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .  യ  .    അരുണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് കേമ്പന്യൂടര് അസനിസനമഭാർക്കച്ച് പകേരലാം
പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയച്ച്  കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല്  അസനിസനമഭാവര
നനിയമനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  അതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  ഉണഭാകുന അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലതയവട  നനിജസ്ഥനിതനി  സര്വകേലഭാശഭാല  സര്ക്കഭാരനിവന
കബഭാദലവപടുത്തനിയനിടകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാകങതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസനമഭാരുവട
തസ്തനികേകേവളഭാനലാം തവന സൃഷനിക്കവപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കേടപഭാമറലാം ഗവെണവമന്റെച്ച് വടകനിക്കല് സ്കൂളനിവന്റെ സ്ഥലവമടുപച്ച്
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107 (2859)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കേടപഭാമറലാം  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വടകനിക്കല്  സ്കൂളനിനു
കവെണനി  സതന്തമഭായനി  സ്ഥലലാം  വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ലഭാന്റെച്ച്
അകേതനിസനിഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തുവകേഭാണഭാണച്ച്;

(ബനി)  കേടപഭാമറലാം  പഞഭായത്തനില്  വെനിവെനിധ  സ്ഥലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്
വടകനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന്  ഡയറകകററനികലയച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിടച്ച്
കേഭാലങ്ങളഭാവയങനിലലാം തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തുവകേഭാണഭാണച്ച്;

(സനി)  ഏറവലാം അനുകയഭാജലമഭായ സ്ഥലലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുലാം ഇതച്ച്
പരമഭാവെധനി  കവെഗത്തനില്  ഏവറടുക്കഭാന്  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളകവറ
ചുമതലവപടുത്തഭാനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനകഗഭാഷലബനിള  പര്കചസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കഭാന്  എവന്തഭാവക്ക
കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ഇ)  കേടപഭാമറലാം  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വടകനിക്കല്  സ്കൂള  ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
മഭാറനിയനിടലാം  പളനിയവട  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  വെഭാടകേ വകേഭാടുക്കഭാന്  തയ്യഭാറഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുന  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിചച്ച്  വകേടനിട  വെഭാടകേ  വകേഭാടുക്കഭാന്
എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കേടപഭാമറലാം ഗവെണവമന്റെച്ച്  വടകനിക്കല് വവഹസ്കൂളനിനച്ച്  സതന്തമഭായനി
സ്ഥലലാം വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശ
കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുവട  റനികപഭാര്ടച്ച്  സഹനിതലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപനിനച്ച്
വവകേമഭാറനിയനിടണച്ച്. ടനി ശനിപഭാര്ശ റവെനന്യൂ വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ടനി  ശനിപഭാര്ശയനികനല്  റവെനന്യൂ  വെകുപനിവന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ലഭനിചഭാലടന്
തവന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവനതുലാം വനകഗഭാഷലബനിള പര്കചസച്ച് പ്രകേഭാരലാം സ്ഥലലാം
ഏറടുക്കുനതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാവനതുമഭാണച്ച്.

(ഇ)  കേടപഭാമറലാം  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വടകനിക്കല്  വവഹസ്കൂള  ഇകപഭാള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  മഭാറനിയനിടലാം  പളനിയവട  വകേടനിട  വെഭാടകേ  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

ഗവെണവമന്റെച്ച് കകേഭാകമഴലല് ഇന്സനിറന്യൂടനിവല അസനിസന്റെച്ച് ഇന്സകര്
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തസ്തനികേ 

108 (2860) ശതീ  .   വെനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിന് കേതീഴനിവല ഗവെണവമന്റെച്ച് വകേഭാകമഴലല്

ഇന്സനിറന്യൂടകേളനിവല  അസനിസന്റെച്ച്  ഇന്സകര്  തസ്തനികേയവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ

കയഭാഗലതയനില്  വെലകത  ആവെശലവപടച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  നല്കേനിയ  കേത്തനിനച്ച്

സഭാകങതനികേ വെനിദലഭലഭാസ വെകുപച്ച് നല്കേനിയ മറുപടനി തൃപ്തനികേരമലഭാത്തതനിനഭാല് അതച്ച്

സലാംബനനിച്ചുളള  സഷതീകേരണത്തനിനച്ച്  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനികനഭാടച്ച്

ആവെശലവപടനിരുകനഭാ;  ഉനതവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മറുപടനി

നല്കേനിയനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 12-10-2012-വല ജനി.ഒ.(പനി.) 503/2012/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം വസഷലല്

റൂളസച്ച്  നനിലവെനില്  വെരുനതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയച്ച്  ആവെശലമഭായനിരുന

കയഭാഗലതകേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഡനികപഭാമ ഇന് കഷഭാര്ടച്ച് ഹഭാന്ഡച്ച് ആന്റെച്ച് മടപച്ച്മററനിലാംഗച്ച് എന കകേഭാഴച്ച്,

ഡനികപഭാമ ഇന് വസക്രകടറനിയല് പ്രഭാകതീസച്ച് ആയനി പുനര് നഭാമകേരണലാം വചേയതനിനഭാല്

പ്രസ്തത രണ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം അസനിസന്റെച്ച് ഇന്സകര് തസ്തനികേയച്ച് കവെണ കയഭാഗലതയഭായനി

പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനുകേതീഴനിവല ഗവെണവമന്റെച്ച് വകേഭാകമഴലല്
ഇന്സനിറന്യൂടകേളനിവല  അസനിസന്റെച്ച്  ഇന്സകര്  തസ്തനികേയവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലതയനില് സഷതീകേരണലാം നല്കേണവമനച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.  ആവെശലവപടനിരുന.
17.01.2017-വല  എല്.2-149/2016/ഉ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മറുപടനി
നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  12-10-2012-വല  ജനി.ഒ.(പനി.)  503/2012/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരമുള
വസഷലല്  റൂള  നനിലവെനില്  വെരുനതനിനുമുമ്പച്ച്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  783  തതീയതനി
11-10-1960  പ്രകേഭാരലാം  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വകേഭാകമഴലല്  ഇന്സനിറന്യൂടകേളനിവല  അസനിസന്റെച്ച്
ഇന്സകര് തസ്തനികേയവട കയഭാഗലത തഭാവഴപറയലാം പ്രകേഭാരമഭായനിരുന.

1. SSLC

2. Higher Grade MGTE or KGTE in the subjects to be taught.
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(സനി)  6-1-2003-വല  സ.ഉ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്21/2013/ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
ഡനികപഭാമ ഇന് കഷഭാര്ടച്ച് ഹഭാന്ഡച്ച് ആന്റെച്ച് വവടപച്ച്വവററനിലാംഗച്ച് എന കകേഭാഴച്ച്,  ഡനികപഭാമ
ഇന്  വസക്രകടറനിയല്  പ്രഭാകതീസഭായനി  പുനര്  നഭാമകേരണലാം  വചേയനിടണച്ച്.  ഇവെ  രണച്ച്
കകേഭാഴ്സുകേളല. അതനിനഭാല് അസനിസന്റെച്ച് ഇന്സകര് തസ്തനികേയച്ച് കവെണ കയഭാഗലതയഭായനി
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനിയനിലഭായ കപഭാളനിവടകനികേച്ച് കകേഭാകളജുകേള 

109 (2861) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   :

ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച്  കുനപനിളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എ,ഐ.സനി.റനി.ഇ. മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് അറുപകതഭാളലാം
കപഭാളതീവടകനികേച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  അടച്ചുപൂടല്  ഭതീഷണനിയനിലഭാവണനതച്ച്
വെസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  വടകനിക്കല് എഡക്യുകക്കഷന് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടള അദലഭാപകേഭാനുപഭാതവലാം
ഭഇതനികേ സഇകേരലങ്ങളുലാം മനിക്ക കപഭാളനിവടകനികേച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം ഇലഭാവയനകേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഈ  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഇതനിനകേലാം
മകേവക്കഭാണ നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.-യവട  2017-18-വല  തുടര്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായള
(EOA)  അവെസഭാന  തതീയതനിയഭായ  9-2-2017-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  തവന  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത
കപഭാളനിവടകനികേച്ച് കകേഭാകളജുകേള അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടണച്ച്. അകപക്ഷയവട പ്രനിന്റെഇടച്ച്
എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.-യവട  തനിരുവെനന്തപുരലാം  റതീജനിയണല്  ആഫതീസനില്
സമര്പനികക്കണ  അവെസഭാന  തതീയതനി  2017  മഭാര്ചച്ച്  31  ആണച്ച്.  ഇഇ  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചതനിനു
കശഷമഭാണച്ച്  സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റെയലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുവടയലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച
തതീരുമഭാനലാം ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുവമനച്ച് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി&സനി) കകേരളത്തനിവല കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനില് ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര്

158/98  തതീയതനി  21-12-1998  പ്രകേഭാരമുള സഭാകന്റെര്ഡച്ച്  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ ആണച്ച്

നനിലവെനിലളതച്ച്.  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.  സഭാഫച്ച്  സക്ചേര്  അനുസരനിചഭാണച്ച്  ഇതച്ച്

തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളതച്ച്.   2017-18-വല  എ.വഎ.സനി.റനി.ഇ.  approval  hand  book
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നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  രതീതനിയനില്  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട

ആവെശലകേതയലാം  മറച്ച്  സഇകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കഭാന്  കവെണ  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി 2016-17

സലാംസ്ഥഭാന ബജറനില് 24.5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.

കകേരള വടകകഭാളജനിക്കല് യൂണനികവെഴനിറനി

110 (2862)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസച്ച്    : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  വടകകഭാളജനിക്കൽ  യൂണനികവെഴനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനികലയഭായനി  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിടനില.

സഭാകങതനികേ സര്വെകേഭാലഭാശഭാലയച്ച് കേതീഴനിലള സതഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്

കകേഭാകളജച്ച്

111 (2863) ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാകങതനികേ സര്വെകേലഭാശഭാലയച്ച് കേതീഴനിലള സതഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്

കകേഭാകളജുകേള  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭാകണഭാ

പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിശനിത കയഭാഗലത ഇലഭാത്തവെര് കജഭാലനി

വചേയ്യുനതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അവത.

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള ചേനില പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടണച്ച്. 

(സനി)  എ.പനി.വജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  ശഭാസ്ത്ര  സര്വകേലഭാശഭാല

ഒഭാകരഭാ വെര്ഷവലാം കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന് പുതുക്കനി നല്കുകമ്പഭാള ഒരു

എക്സച്ച്കപര്ടച്ച്  വെനിസനിറച്ച്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകഭാരുവട കസവെന കവെതന വെലവെസ്ഥകേള

112  (2864)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകഭാരുവട നനിലവെനിവല കസവെന കവെതന വെലവെസ്ഥകേള
എന്തഭാണച്ച്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകഭാര്ക്കഭായനി വപന്ഷന് പദതനി ഏര്വപടുത്തുനതനിനച്ച്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 7-1-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 27/2017/വപഭാ.വെനി.വെ.  നമ്പര് ഉത്തരവെച്ച്

പ്രകേഭാരലാം  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകഭാര്ക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  അനുവെദനികക്കണ  ഓണകററനിയലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വെനിഭഭാഗലാം ദനിവെസ
കവെതനലാം

പരമഭാവെധനി കവെതനലാം
(പ്രതനിമഭാസലാം)

വെനികേസന വെനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേച്ച് 500 15000

വെനികേസന വെനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേച്ച് 400 12000

തുടര്വെനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേച്ച് 400 12000

തുടര് വെനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേച്ച് 350 10500

കപ്രരകഭാരുവട  കസവെനവെലവെസ്ഥകേള  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളവപടുത്തനി സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് പുറവപടുവെനിച ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പച്ച്
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)ഇക്കഭാരലത്തനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.
മത്സലബനന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അധനികേ ആനുകലലങ്ങള

113  (2865)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  മത്സലബനന
വതഭാഴനിലഭാളനികേൾക്കച്ച്  മുന്  സർക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അനുവെദനിചനിരുനതനില്  നനിനലാം
അധനികേമഭായനി ആനുകലലങ്ങള എവന്തങനിലലാം അനുവെദനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(ബനി)  എങനില്  ഏവന്തലഭാലാം  ആനുകലലങ്ങളഭാണച്ച്  നൽകേനിയവതനലാം
എത്രകപര്ക്കഭാവണനലാം  ഇവെർ  ഏവതഭാവക്ക  മണ്ഡലത്തനില്വപടവെരഭാവണനമുള
വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) (1)ഭൂരഹനിതര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള
പദതനി.

(2) മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് വവവെദക്യുതതീകേരണ പദതനി

(3) രക്ഷനിതഭാക്കള  മരണവപട  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കച്ച്
ഉനത വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി

(4) കഡ്രെെഭാപച്ച്  ഒഇടച്ച്  പദതനിയനില്വപടുത്തനി  എടഭാലാം  കഭാസനില്  90%
ഹഭാജരുള  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  രക്ഷകേര്ത്തഭാവെനിനച്ച്  1000  രൂപ
നല്കുന പദതനി.

(5) വെനിദലഭാതതീരലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം
ബഭാങച്ച് വടസ്റ്റുകേളക്കുലാം കകേഭാചനിലാംഗച്ച് നല്കുന പദതനി

(6) തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  സ്കൂളതലത്തനിലള
വപണകുടനികേളക്കച്ച് വവസക്കനിള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന പദതനി

(7) തതീരകദശവത്ത സ്കൂളുകേളക്കഭായള സഭാര്ടച്ച് കഭാസച്ച് പദതനി

(8) തതീരകദശവത്ത സ്കൂളുകേളക്കഭായള കേനിചന്വഷഡച്ച് പദതനി

(9) ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  കേളനിസ്ഥലങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുന
പദതനി

(10)വപന്ഷന് തുകേ 1000 രൂപയഭാക്കനി വെര്ദനിപനിച്ചു.

(11)  പഞ്ഞമഭാസ  ആനുകലലമഭായ  സമ്പഭാദല  ആശതഭാസ  പദതനി  തുകേ
4500 രൂപയഭാക്കനി വെര്ദനിപനിച്ചു.

കമല് വെനിവെരനിച പദതനികേളവക്കലഭാലാം തവന ആനുകലലങ്ങള അനുവെദനിക്കുന
നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുനതനിനഭാല്  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുലാം
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  എണ്ണവലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചതനിനച്ച്  കശഷലാം  മഭാത്രകമ
കശഖരനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 175

കഡഭാ. എസച്ച്. അയ്യപന് കേമ്മേനിറനിയവട ശനിപഭാര്ശകേള

114 (2866) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .       വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലബനന  കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  പഠനിച  കഡഭാ.
എസച്ച്.അയ്യപന് കേമ്മേനിറനിയവട ശനിപഭാര്ശകേള എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ; ഇവലങനില് അതനിനുള
നടപടനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(സനി)  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേനിറനിയവട  റനികപഭാര്ടനിവല  ശനിപഭാര്ശകേള
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  തഭാലരലങ്ങളക്കച്ച്  ഹഭാനനികേരവമന
അഭനിപ്രഭായലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;  ഉവണങനില്  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേള
തള്ളുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മത്സലബനന കമഖലയനിവല പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചച്ച് കഡഭാ.  അയ്യപന്
വചേയര്മഭാനഭായ കേമ്മേനിറനിയവട ശനിപഭാര്ശകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കഡഭാ.  അയ്യപന്  കേമ്മേനിറനിയവട  കേരടച്ച്  ശനിപഭാര്ശകേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിവല  ശനിപഭാര്ശകേള
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള പ്രതനികലമഭായനി ബഭാധനിക്കുവമനതനിനഭാല് ടനി കേമ്മേനിറനിയവട
റനികപഭാര്ടനിവല   ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കരുവതനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെനികനഭാടച്ച്
ആവെശലവപടനിടണച്ച്.

കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലയനിവല തസ്തനികേ മഭാറലാം

115 (2867) ശതീ  .    വെനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച് സര്വകേലഭാശഭാലയനിവല സ്ഥനിരലാം കലബകറഴനിനച്ച് ഇതര

സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുളളതുകപഭാവല  അന്പതച്ച്  ശതമഭാനലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ഓഫതീസച്ച്  അറന്ഡന്റെച്ച്/പമ്പച്ച്  ഓപകററര്  തസ്തനികേകേളനികലയച്ച്  തസ്തനികേ  മഭാറലാം

അനുവെദനിക്കുനതനിനുളള  സഭാറന്യൂടച്ച്  കഭദഗതനി  വചേയ്യഭാനുളള  നടപടനിയവട  പുകരഭാഗതനി

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിലളള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനച്ച്  അടനിയന്തര

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കഭദഗതനിക്കച്ച് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം അനുവെദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഭാറന്യൂടച്ച്  കഭദഗതനി  വചേയവകേഭാണച്ച്  ഗസറച്ച്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവെഭാനുള രജനിസഭാറുവട വപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി) മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

തതീരകദശ വെനികേസന പദതനി

116  (2868)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വെനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനി വെരുന പദതനികേള ഏവതലഭാവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനി കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ
വെനികേസന  ഏജന്സനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വെനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  കേരുനഭാഗപളനി  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേളുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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1. ഗവെണവമന്റെച്ച്  ഹയര്  വസക്കണറനി  സ്കൂള,  വചേറനിയഴതീക്കല്  -  504
ലക്ഷലാം രൂപ

2. ഗവെണവമന്റെച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ഹയര് വസക്കന്ഡറനി സ്കൂള , കുഴനിത്തുറ 

–480 ലക്ഷലാം രൂപ

കഡഭാ.  വെനി.  വെനി.  കവെലക്കുടനി  അരയന്  വമകമ്മേഭാറനിയല്
ജനി.ആര്.എഫച്ച്.ടനി.എചച്ച്.എസച്ച്. പുനരുദഭാരണലാം -275  ലക്ഷലാം
രൂപ.

3. പബനികേച്ച് വഹല്ത്തച്ച് വസന്റെര്, ആലപഭാടച്ച് - ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

 42 ലക്ഷലാം രൂപ

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി പഞ്ഞമഭാസ സമഭാശതഭാസ പദതനി

117 (2869) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .     വകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി പഞ്ഞമഭാസ സമഭാശതഭാസ പദതനി നനിലവെനിലകണഭാ;
ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  എന്തച്ച്  തുകേയഭാണച്ച്
അനുവെദനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  സമഭാശതഭാസ  പദതനിയവട  ആനുകലലലാം  എലഭാ  വെനിഭഭാഗലാം
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  നല്കുനകണഭാ;  ഇവലങനില്  എലഭാ  വെനിഭഭാഗലാം
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇഇ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  അടയ്ക്കുന
വെനിഹനിതമഭായ  1500  രൂപയലാം  അകത  കതഭാതനിലള  സലാംസ്ഥഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതവലാം ഉളവപവട 4500 രൂപ പഞ്ഞ മഭാസങ്ങളനില് അനുവെദനിചച്ച് നല്കുന.

(ബനി)  സമ്പഭാദല  സമഭാശതഭാസ  പദതനി  50%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണച്ച്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  വചേയനിടള  സജതീവെ
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണച്ച്  ആനുകലലത്തനിനച്ച്  അര്ഹതയളതച്ച്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  ദഭാരനിദല  കരഖയച്ച്  തഭാവഴയളവെരുലാം  18 നുലാം  60  -നുലാം  ഇടയച്ച്
പ്രഭായമുളവെരുമഭായനിരനിക്കണലാം.  കേടകലഭാര  കമഖലയനില്  മത്സലവെനിതരണത്തനിനുലാം
അനുബന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  ഏര്വപടനിരനിക്കുന  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
വെനനിതകേളുലാം ആനുകലലത്തനിനച്ച് അര്ഹരഭാണച്ച്.

75/2020
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മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട പുനരധനിവെഭാസലാം

118 (2870) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന്  :

ശതീ  .    വകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടലഭാക്രമണലാം മൂലലാം ഭൂമനിയലാം വെതീടുലാം നഷവപട മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനുള പദതനി നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  സര്ക്കഭാർ  വെന  കശഷലാം  എത്ര
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങവള പുനരധനിവെസനിപനിച്ചു;

(സനി)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പുനരധനിവെഭാസലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  ഇകപഭാഴുലാം
സ്കൂളുകേളനില് തഭാമസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  ആഴക്കടല്  മത്സല  ബനനത്തനിനച്ച്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന പദതനി ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ;

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വെന കശഷലാം എത്ര യഭാനങ്ങള ഇതനിനഭായനി  അവെര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവയനലാം  എത്ര  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവയനലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(എഫച്ച്) ഈ പദതനിക്കഭായനി നടപ്പു വെര്ഷലാം ഇതുവെവര എന്തച്ച് തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  സ്ഥലവലാം  വെതീടുലാം  നഷവപട
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടവമന
നനിലയനില്  248  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി  വെതീടച്ച്
വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനച്ച്  25  കകേഭാടനി
രൂപ  അടങല്ത്തുകേ  വെരുന  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  യൂണനിറനിനച്ച്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  വെകേയനിരുത്തനിയനിടളതച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  ഇഇ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  2  കകേഭാടനി  രൂപ  അഡതീഷണല്
ഓതവവറകസഷന് മുകഖന ലഭനിക്കുകേയലാം ടനി തുകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ജനിലകേളക്കച്ച് അനുവെദനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.
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(സനി) തനിരുവെനന്തപുരലാം ജനിലയനില് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 186 മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണച്ച്  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതച്ച്.  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ജനിലയനില് ആരലാംഭനിചനിടണച്ച്. ഗുണകഭഭാകഭാക്കള സതന്തലാം നനിലയനില്
ഭൂമനി  കേവണത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം
അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  വെലനിയതുറ ഫനിഷറതീസച്ച് സ്ക്കൂളനില് തഭാമസനിക്കുന 13  കുടുലാംബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഫനിഷറതീസച്ച് വെകുപച്ച്
മുഖഭാന്തരലാം  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  സ്കൂളുകേളനില്  തഭാമസനിപനിചനിടനില.
മുടത്തറ  വെനികലജനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപനിനച്ച്  വവകേമഭാറനി  കേനിടനിയ  സ്ഥലത്തച്ച്  192
ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിടണച്ച്.  ഫഭാറച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയച്ച് വെലനിയതുറ സ്കൂളനില് തഭാമസനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങള
ഉളവപവടയളവെവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയനതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പരമ്പരഭാഗത  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  ആഴക്കടല്  മത്സലബനനലാം
നടത്തുനതനിനച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  10  പരമ്പരഭാഗത
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  ആഴക്കടല്  മത്സലബനന
ത്തനിനഭായള   മത്സലബനന  കബഭാടകേളുലാം  മറച്ച്  അനുബന  മത്സലബനന
ഉപരണങ്ങളുലാം  വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ആഴക്കടല്  മത്സലബനനത്തനില്  വെനിദഗ
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം വെനിഭഭാവെന വചേയ ആഴക്കടല് മത്സലബനനലാം (ഒനഭാലാം
ഘടലാം)  പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി
ആയതനിനഭാല്   വപ്രഭാകപഭാസല്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവെണവമന്റെനില് സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ഇ)  കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെനില്നനിനലാം  അനുമതനി  കേനിടന  മുറയച്ച്   പദതനി
നടപഭാക്കുനതഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്) ബഭാധകേമല.

കേടലനില് അനധനികൃത മത്സലബനനലാം
119 (2871)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടലനില്  അനധനികൃത  മത്സലബനനലാം  നടത്തുനവെര്  ഉകപക്ഷനിക്കുന
വെസ്തുക്കളമൂലലാം  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാകുനതു  തടയഭാന്
നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് മത്സലബനനലാം നടത്തുനതുമൂലലാം തകദ്ദേശവെഭാസനികേളുലാം മറച്ച്
പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനളവെരുലാം  തമ്മേനില്  സലാംഘര്ഷലാം  ഉണഭാകുനതച്ച്  തടയഭാന്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേടലനില്  അനധനികൃത  മത്സലബനനലാം  നടത്തുനവെര്  ഉകപക്ഷനിക്കുന

പഭാസനികേച്ച് മഭാലനിനലങ്ങള, ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വനറ്റുകേള, പടലകേള ഉളവപവടയള

വെസ്തുക്കള ഉണഭാക്കുന പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള മത്സല ആവെഭാസ വെലവെസ്ഥകേവള

കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണച്ച്.  ആയതച്ച്  തടയനതനികലയഭായനി  പഭാസനികേച്ച്

ഉളവപവടയള  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം  വചേയച്ച്  കേടലനിവന  മഭാലനിനല

മുകമഭാക്കുനതനികലയഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപനിവല  മവവറന്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്

വെഴനി  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  കടഭാവത   നനിയമവെനികധയമലഭാത്ത

രതീതനിയനിലള മത്സലബനനലാം നടത്തുനവെര്വക്കതനിവര വകേ.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.  ആകച്ച്

1980 പ്രകേഭാരലാം ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  അനധനികൃത  മത്സലബനനലാം  തടയനതനിനച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  കസഷന്

കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പകട്രഭാളനിലാംഗച്ച്  ഏര്വപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  സലാംഘര്ഷലാം  ഉണഭായഭാല്

കപഭാലതീസച്ച് നടപടനി എടുക്കുനണച്ച്.

ഫനിഷറതീസച്ച് സ്കൂളുകേള

120 (2872) ശതീ   .   വകേ  .   മുരളതീധരന്   : 

ശതീ  .     വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത്ര ഫനിഷറതീസച്ച് സ്കൂളുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത സ്കൂളുകേളനില് റസനിഡന്ഷലല് സമദഭായമഭാകണഭാ നനിലവെനിലളതച്ച് ;

റസനിഡന്ഷലല്  സമദഭായലാം  കേഭാരണലാം  ഫനിഷറതീസച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  വെനിദലഭാര്തനികേള

കുറയന സഭാഹചേരലലാം ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ;

(സനി) എങനിൽ റസനിഡന്ഷലല് സമദഭായത്തനില് മഭാറലാം വെരുത്തനി ഫനിഷറതീസച്ച് 

സ്കൂളുകേവള ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് 10 ഫനിഷറതീസച്ച് സ്കൂളുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
(ബനി)  ഗവെണവമന്റെച്ച് റതീജനിയണല് ഫനിഷറതീസച്ച് വടകനിക്കല് സ്കൂളുകേളനില് സ്കൂളനില്
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തവന  തഭാമസനിച്ചു  പഠനിക്കുന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്   മഭാത്രമഭാണച്ച്  പ്രകവെശനലാം
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്.   എനഭാല്  റസനിഡന്ഷലല്  സമദഭായകത്തഭാടച്ച്  തഭാലരലലാം
കുറഞ്ഞുവെരുനതനിനഭാല് കുടനികേളുവട എണ്ണത്തനില് കുറവണഭായനിടണച്ച്.

(സനി) ഗവെണവമന്റെച്ച് റതീജനിയണല് ഫനിഷറതീസച്ച് റസനിഡന്ഷലല് സ്കൂളുകേളനില് ഇഇ
അക്കഭാദമനികേച്ച്  വെര്ഷലാം  മുതല്  50%-ല്  അധനികേരനിക്കഭാത്ത  രതീതനിയനില്  കഡ
കസഭാകളഴനിനച്ച് കടനി പ്രകവെശനലാം നല്കേനി ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.

ഫനിഷറതീസച്ച്  സ്കൂളുകേവള  ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
വമചവപട  കഹഭാസല്  സഇകേരലലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വചേലവെച്ച്  വെഹനിക്കല്,
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  കഭാസ്സുകേളനില്  നനിനള  വകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കച്ച്  തടയല്,  സഭാര്ടച്ച്
കഭാസച്ച്  റൂലാം,  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേ തുടങ്ങനിയ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  കടഭാവത  ഫനിഷറതീസച്ച്  വടകനിക്കല്  സ്കൂളുകേള  ഉളവപവടയള
തതീരകദശ  വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പശഭാത്തല സഇകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  വെനിവെനിധ
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിടണച്ച്.

കേലഭാകനഭാടച്ച് ഫനിഷച്ച് ഹഭാചറനി
121  (2873)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല കേലഭാകനഭാടച്ച് ഫനിഷച്ച് ഹഭാചറനിയനില് ഇകപഭാള
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കവയനച്ച്  കവെര്തനിരനിചച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല കേലഭാകനഭാടച്ച് ഫനിഷച്ച് ഹഭാചറനിയനില് ഇകപഭാള

നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.
 1. ഓഫതീസച്ച് വകേടനിടലാം, വസയനില്സച്ച് ഒഇടച്ച് വലറച്ച് -കേലാം-കഡഭാര്മനിററനി

2. ഓവെര് വഹഡച്ച് ടഭാങച്ച്, പമ്പച്ച് ഹഇസച്ച്, ഡനിസനിബന്യൂഷന് വവലന്സച്ച്
3. മതനില്, വചേയനിന് വഫന്സനിലാംഗച്ച്
4. വഡ്രെെയനികനജച്ച് ചേഭാനല്, കറഭാഡച്ച്.
5. പുതനിയ സനിമന്റെച്ച് കുളങ്ങള

(ബനി) ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല കേലഭാകനഭാടച്ച് ഫനിഷച്ച് ഹഭാചറനിയനില് ഇകപഭാള

നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന  സനിവെനില്  വെര്ക്കുകേള  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാവട

പൂര്ത്തനിയഭാകുവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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വവഹവടകേച്ച് ഫനിഷച്ച് മഭാര്ക്കറച്ച്

122  (2874)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  പ്രധഭാന  സ്ഥലങ്ങളനില്  വവഹവടക്കച്ച്  ഫനിഷച്ച്  മഭാര്ക്കറച്ച്

സ്ഥഭാപനിക്കുവമനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിച  പ്രകേഭാരലാം  പലസ്ഥലങ്ങളനിലലാം

ഇവെ  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  നടപടനിയഭായതുപ്രകേഭാരലാം  ആയതു  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  സര്ക്കഭാര്

എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവയന വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിവല  ഫനിഷച്ച്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്

വെ  ലത്തനിഹതീനമഭായ  തരത്തനിലഭാണച്ച്  മത്സലങ്ങള  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വെനില്ക്കുനവതന

കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  മകേകകേഭാര്ത്തച്ച്  പുതനിയ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി കകേരളത്തനിവല മത്സല മഭാര്ക്കറ്റുകേള നവെതീകേരനിചച്ച് പുറലാം രഭാജലങ്ങളനിവല

കപഭാവലയഭാക്കുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  മത്സലവെനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാവട

സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  ആധുനനികേ  ശുചേനിതത  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന

തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് വെഴനിയഭാണച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുനതച്ച്. 39  മഭാര്ക്കറനിനച്ച്

സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ഇതനില്  34  എണ്ണലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  3  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അവെസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  2  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവെശലമഭായ  സ്ഥലലാം

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി ഉകപക്ഷനിച്ചു.

(ബനി)  മത്സലമഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  വൃത്തനിഹതീനമഭായ  തരത്തനില്  മത്സലവെനിപണനലാം

നടത്തുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(സനി)  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സഹകേരണ  കത്തഭാവടയഭാണച്ച്

ആധുനനികേ  മത്സലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച

മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ബനവപട  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  വവകേമഭാറലാം

വചേയനിടണച്ച്.
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ഹരനിപഭാടച്ച് ആറഭാടപുഴ പഞഭായത്തനില് ഫനിഷച്ച് മതീല് പഭാന്റെച്ച്

123  (2875)  ശതീ  .    മഹബനി  ഈഡന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  ആറഭാടപുഴ  പഞഭായത്തനില്  സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസ
പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  മത്സലവഫഡച്ച്  മുകഖന  സ്ഥഭാപനിചനിടള  ഫനിഷച്ച്  മതീല്
പഭാന്റെനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ; ഇവലങനില് കേഭാരണവമന്തഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാന്റെച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന് ഇതനിനകേലാം എന്തച്ച് തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു;

(സനി)  പഭാന്റെച്ച്  പ്രവെര്ത്തന  സജ്ജമഭാക്കുവെഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഫനിഷച്ച്  മതീല്  പഭാന്റെനിവന്റെ   പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകശഷലാം   ഇഇ  പ്രകദശത്തു  സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ജനങ്ങവള പഭാര്പനിക്കുകേയലാം ഇവെനിടലാം ജനവെഭാസ കമഖലയഭാകുകേയലാം വചേയ.
അകതഭാവട ഫനിഷച്ച് മതീല് പഭാന്റെനിനുകവെണനി ആദലലാം വെനിഭഭാവെന വചേയനിരുന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ സലാംവെനിധഭാനലാം കപഭാരഭാവത വെന. അതുവകേഭാണച്ച് നൂതന സഭാകങതനികേ വെനിദല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള ഒരു എഫ്ലുവവെന്റെച്ച്  ട്രതീറച്ച്വമന്റെച്ച്  പഭാന്  (ETP)  സലാംവെനിധഭാനത്തനിനഭായനി
കേഇണസനില്  ഓഫച്ച്  സയന്റെനിഫനികേച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഇന്ഡസനിയല്  റനിസര്ചച്ച്  (CSIR)-നച്ച്
കേതീഴനിലള നഭാഷണല് ഇന്സനിറന്യൂടച്ച്  കഫഭാര് ഇന്റെര്ഡനിസനിപനിനറനി  സയന്സച്ച് ആന്റെച്ച്
വടകകഭാളജനി  (NIIST)-വയ  കേണസളടന്റെഭായനി  നനിയമനിചച്ച്  അവെവരവക്കഭാണച്ച്  മനികേച
ഇ.റനി.പനി. സലാംവെനിധഭാനലാം രൂപകേലന വചേയ്യുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(ബനി) നഭാളനിതുവെവര 500.34  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാകുന മുറയച്ച്  നൂതന സഭാകങതനികേവെനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  പ്രവെര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം.

മത്സലവഫഡച്ച്
124 (2876) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .      വകേ  .  കുഞ്ഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .      വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇഷഭാദച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മത്സലവഫഡനിവന്റെ ലക്ഷലങ്ങള വെല കമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഏതഭാനുലാം  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  ഈ  സ്ഥഭാപനത്തനില്  വെന്  ക്രമകക്കടുകേള
നടക്കുനവവെന  പരഭാതനിവയക്കുറനിചച്ച്  അകനതഷനിചനിരുകനഭാ  ;  കേവണത്തനിയ
കേഭാരലങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതു കേഭാലഘടലാം വെവരയള ഓഡനിറച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാവയനലാം ഓഡനിറനില്
കേവണത്തനിയ ക്രമകക്കടുകേള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദനിവെസ  കവെതനക്കഭാവരയലാം  കേരഭാര്  ജതീവെനക്കഭാവരയലാം  നനിശയനിചതനില്
വെലഭാപകേമഭായ  അഴനിമതനി  നടത്തനി  സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  നഷമുണഭാക്കനിവയന
ആകരഭാപണവത്തക്കുറനിചച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകനഭാ; വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മത്സലവഫഡനിവന്റെ  നനിയമഭാവെലനി  പ്രകേഭാരമുള  ലക്ഷലങ്ങള
അനുബനമഭായനി * കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  മത്സലവഫഡനിവല  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബനനിചച്ച്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളനികനല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകനതഷണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  പ്രഭാഥമനികേ
അകനതഷണത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്നച്ച്  1969-വല
സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമലാം  വെകുപച്ച്  65  പ്രകേഭാരലാം  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ  ഫനിഷറതീസച്ച്
കജഭായനിന്റെച്ച്  ഡയറകര് ശതീ.  വെനി.  മകനഭാകമഭാഹവന അകനതഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭായനി
നനികയഭാഗനിചച്ച്  അകനതഷണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  65-ാം  വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിയ
അകനതഷണത്തനില്  മത്സലവഫഡനില്  തഭാത്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്  നനിയമങ്ങള
നടത്തനിയതനിലലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമത്തനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കച്ച്
വെനികധയമഭായനി  വചേയര്മഭാവന്റെ  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്  വെനിതരണലാം
നടത്തനിയതനിലലാം  മുടത്തറ  വെല  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം
നടത്തനിപനിലലാം,  പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പഭാ  പദതനിയനിലലാം,  അലാംഗസലാംഘങ്ങളക്കച്ച്
വെഭായ്പകേളുലാം ഗഭാനകേളുലാം നല്കേനിയതനിലലാം,  ഉത്ഘഭാടനലാം,  തറക്കലനിടല് എനനിവെയനിലലാം,
മത്സലവഫഡച്ച്  മുകഖനയള  മവണ്ണണ്ണ  വെനിതരണത്തനിലലാം  ക്രമകക്കടുകേള
കേവണത്തുകേയണഭായനി.

(സനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം വെവരയള ഓഡനിറച്ച് പൂര്ത്തനിയഭായനിടണച്ച്.
2015-16 വല മത്സലവഫഡനിവന്റെ ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടനിവല നന്യൂനതഭാ സലാംഗഹത്തനിവല 1
മുതല് 22 വെവരയള ഖണ്ഡനികേകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന.  ഇതച്ച്  അകനതഷണ  വെനിഷയങ്ങളനില്
ഒനഭായനിരുന.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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സമുദപഠനലാം

125  (2877)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമുദപഠനവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  കകേന്ദ്ര,  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  ഏവതഭാവക്കയഭാണച്ച്;  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനിവല  പഠനലാം
സലാംബനനിചച്ച് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗകവെഷണങ്ങള  കടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ഏവതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവെനിലവണനലാം
പ്രസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  ആവെശലമഭായ  തുടര്  പഠനത്തനിനുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാവയനലാം വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനിഷറതീസച്ച്  സമുദപഠന  സര്വകേലഭാശഭാല  സമുദപഠനവമഭായനി
ബനവപടച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇഇ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി  ഒരു  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുലാം  30
ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  13  വെകുപ്പുകേളനില് പനി.എചച്ച്.ഡനി.-യലാം നനിലവെനില്
നടനവെരുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ CMFRI, CIFT, CIFNET, NIO
എനതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  CUSAT -ല്  നനിനമുള  പഠന  സലാംബനമഭായ
വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഗകവെഷണങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി

നടനവെരുന.  ഗകവെഷണ  ഫലങ്ങള  കേര്ഷകേരനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുനതനിനച്ച്

സര്വകേലഭാശഭാലയവട വെനിജ്ഞഭാന വെലഭാപന വെനിഭഭാഗലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  ഫനിഷറതീസച്ച്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ബഭാചനിലര്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്

സയന്സച്ച്  എന  ഒരു  ബനിരുദതല  കകേഭാഴ്സുലാം  ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദതല  (ലനിസച്ച്

അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.)* കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  നനിലവെനിലണച്ച്.  തുടര്  പഠനത്തനിനുലാം

ഗകവെഷണത്തനിനുമുള  നടപടനികേള   സതതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  മറ്റു  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവല

വെനിവെരണലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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മത്സലവഫഡച്ച് വെഴനി മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കുന മവണ്ണണ്ണ

സബ്സനിഡനി

126 (2878)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മത്സലവഫഡച്ച് വെഴനി മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കുന മവണ്ണണ്ണയവട

സബച്ച് സനിഡനി ഇനത്തനില് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിടളതച്ച്;  യഥഭാസമയലാം

സബച്ച്  സനിഡനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യഭാത്തതച്ച്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  വെളവരയധനികേലാം

ബുദനിമുടച്ച് സൃഷനിക്കുനതഭാവണന കേഭാരലലാം ഗഇരവെമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്

മത്സലവഫഡനിനച്ച്  നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയളതച്ച്;  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  യഥഭാസമയലാം

നല്കേഭാത്തതഭാണച്ച്  ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുനവതന

കേഭാരലലാം ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ;

(സനി)  മത്സലവഫഡച്ച്  വെഴനി  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിരുന

ഏവതലഭാലാം  ആനുകലലങ്ങളഭാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വവെടനിക്കുറചനിടളതച്ച്;  ഈ

സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റെ മദനലാംദനിന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭായനി നടക്കഭാത്തതച്ച് ഇതനിവന്റെ

ഉദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങവള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭാവണന  കേഭാരലലാം

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില് ഇതനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനച്ച്

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മത്സലവഫഡച്ച്  വെഴനി  വെനിതരണലാം വചേയ്യുന വവെള മവണ്ണണ്ണയ്ക്കുള

സബ്സനിഡനി  2016-17  വെര്ഷത്തനില് നവെലാംബര്  2016  വെവര  ആവകേ  13.5  കകേഭാടനി

രൂപ നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ഇനനി ഡനിസലാംബര് 2016 മുതല് മഭാര്ചച്ച് 2017 വെവര മവണ്ണണ്ണ

സബ്സനിഡനി നല്കുനതനിനുകവെണനി 10 കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവെദനിചനിടണച്ച്. 

(സനി)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് വെന കശഷലാം ആനുകലലങ്ങവളഭാനലാം വവെടനിക്കുറചനിടനില.

മത്സലവഫഡനിവന്റെ   പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുനതനിനുള  കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതഭാണച്ച്.
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അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി

127 (2879) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമൂഹത്തനില്  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  തതീരകദശവെഭാസനികേവള

മുഖലധഭാരയനിവലത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  വെകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന  മറച്ച്  പദതനികേള

എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായത്തഭാല് നടപഭാക്കുന പദതനിയഭാണച്ച്.

(ബനി)  തതീരകദശത്തച്ച്  പനികനഭാക്കഭാവെസ്ഥയനില്  നനില്ക്കുന  മത്സല

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പനികനഭാക്കഭാവെസ്ഥ

പരനിഹരനിചച്ച്  മുഖലധഭാരയനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  പദതനികേള

ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ആയതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഉളനഭാടന് മത്സലക്കൃഷനി

128 (2880) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി  :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച്  :

ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉളനഭാടന് മത്സലക്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

സതതീകേരനിചനിടള നടപടനികേള എവന്തഭാവക്ക എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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(ബനി)  മത്സലകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഇനനിയലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത

പഞഭായത്തുകേവള  ഈ  കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്  ഉളവപടുത്തുനതനിനുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേള

നടക്കുന  പഞഭായത്തുകേളനില്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്  ഇലഭാത്ത  സ്ഥലങ്ങളനില്

പുതുതഭായനി കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി  നടത്തുന  മത്സല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്

എവന്തഭാവക്ക ആനുകലലങ്ങളഭാണച്ച് നല്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  മുകഖന  ഉളനഭാടന്
മത്സലക്കൃഷനിക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന
മത്സലസമൃദനി  II  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഉളനഭാടന്  കമഖലയനിവല  മുഴുവെന്
തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങവളയലാം  ഉളവപടുത്തുനതനിനച്ച്  ഉഇനല് നല്കുന.
ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനിക്കച്ച്  സഭാദലതയള  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം  അകേതഭാകേളചര്  കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനറര്മഭാരുവട  കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(സനി) ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി  നടത്തുന  മത്സല  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
മത്സലവെനിത്തച്ച്,  മത്സലത്തതീറ,  വെനിള ഇന്ഷതറന്സച്ച്,  മത്സലക്കൃഷനിവയ സലാംബനനിക്കുന
കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  തുടങ്ങനിയ  സഭാമ്പത്തനികേവലാം
സഭാകങതനികേവമഭായ പല ആനുകലലങ്ങളുലാം നല്കേനിവെരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ഫനിഷറതീസച്ച് കസഷന്

129  (2881)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  കസഷന്  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി എടുത്തനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതച്ച് എവെനിവടയഭാണച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുനതച്ച്; ഇതച്ച് തുടങ്ങുനതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവെവരയഭാവയനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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ഉത്തരലാം
(എ) ഉണച്ച്.
(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിവല കേതീഴൂര് കേടപ്പുറത്തഭാണച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് കസഷന്

സ്ഥഭാപനിക്കുനതച്ച്.  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ഗഭാമതീണ  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരല  വെനികേസന
പദതനി  ട്രഭാകഞ-19-ല്  (RIDF  XIX)  ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതുപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

ഉളനഭാടന് മത്സലക്കൃഷനി വെലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

130  (2882)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് തതീരക്കടലനില് മത്സലത്തനിവന്റെ ലഭലത അനുദനിനലാം കുറഞ്ഞു

വെരുനതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  മത്സലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി

വെലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എവന്തഭാവക്ക

നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  മുകഖന  ശുദജല  മത്സലക്കൃഷനിക്കഭായനി  തഭാവഴ

പറയന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  2015-18  വെര്ഷ

കേഭാലയളവെനില്  കകേരളത്തനിവല  മുഴുവെന്  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവടയലാം

സഹകേരണകത്തഭാവട  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന  പദതനിയഭാണച്ച്

മത്സലസമൃദനി  II  പദതനി.  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  വെനിവെനിധ

ഘടകേ പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

• കുളങ്ങളനിവലയലാം ഇതര ജലസലാംഭരണനികേളനിവലയലാം ശുദജല മത്സലക്കൃഷനി.

• പഭാടകശഖരങ്ങളനിവലയലാം  കകേഭാള  പഭാടങ്ങളനികലയലാം  മത്സല/ആറ്റുവകേഭാഞ്ചു

കൃഷനി

• സലാംകയഭാജനിത മത്സലക്കൃഷനി

• വപഭാക്കഭാളനി/വവകേപഭാടു  നനിലങ്ങളനിവലയലാം  സതകേഭാരല  കുളങ്ങളനിവലയലാം

വചേമ്മേതീന് കൃഷനി

• കേരനിമതീന് മനിനനി ഹഭാചറനികേള
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• കുളങ്ങളനിവല കേരനിമതീന് കൃഷനി

• അടുക്കളക്കുളങ്ങള

• കടുകേളനിവല കേരനിമതീന് കൃഷനി

• ഞണ പരനികപഭാഷണലാം/ഞണച്ച് കൃഷനി

• കേല്ലുമ്മേക്കഭായച്ച് കൃഷനി

• മഭാതൃകേഭാ കടുകൃഷനി യൂണനിറ്റുകേള

• മഭാതൃകേഭാ മത്സലഫഭാമുകേള

• പടുതഭാക്കുളങ്ങളനിവല മത്സലക്കൃഷനി

• വപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിവല  മത്സലസമ്പത്തച്ച്  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
ഓപണ വെഭാടര് റഭാഞനിലാംഗച്ച്

 കടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഉളനഭാടന്  മത്സലലഭലത  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
നന്യൂതന  മത്സലക്കൃഷനി  രതീതനി  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  നന്യൂതന  മത്സലക്കൃഷനിയവട
പ്രദര്ശനകുളങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 550 ലക്ഷലാം
രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ആയതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.  ഓരുജലമത്സലങ്ങളുവട  സമ്മേനിശ  മത്സലക്കൃഷനി,
ഓരുജലമത്സലങ്ങളുവട  കടുകൃഷനി,  റനിസര്കവെഭായറുകേളനിവല  കടുകൃഷനി,  SPF
കേഭാരവചേമ്മേതീന് കൃഷനി, ആറ്റുവകേഭാഞ്ചുകൃഷനി, റതീസര്ക്കുകലററനി അകേതഭാകേളചള സനിസലാം,
സമുദങ്ങളനിവല ചേനിപനി,  കേല്ലുമ്മേക്കഭായച്ച് കൃഷനി,  ഗനിഫച്ച്  കൃഷനി,  നഭാരന് വചേമ്മേതീന് കൃഷനി,
അന്തരതീക്ഷവെഭായ  ശതസനിക്കുന  മത്സലങ്ങളുവട  കൃഷനി  എനതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച്  ടനി
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിടളതച്ച്.

ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി  വെലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വപഭാതു
ജലഭാശയങ്ങളനിവല  മത്സലക്കുഞ്ഞുനനികക്ഷപലാം,  കേഭായല്  പകട്രഭാളനിലാംഗച്ച്,
മത്സലസകങതങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കല്,  മത്സലഹഭാചറനികേളുവട  ഉല്പഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേള,  മത്സലഹഭാചറനികേളുവടയലാം  ഫഭാമുകേളുവടയലാം
നവെതീകേരണലാം,  മത്സലക്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമുള
പദതനികേള,  മഭാതൃകേഭാ  മത്സലഫഭാമുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കല്,  മത്സലതതീറ  ഫഭാകറനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  4888
ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസ്ഥഭാന ബജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.
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ഉളനഭാടന് മത്സലബനന കമഖല

131 (2883) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  : 

ശതീ  .     എല്കദഭാസച്ച്  കുനപനിളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന് മത്സലബനന കമഖല വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനച്ച് എവന്തഭാവക്ക
പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മത്സലകമഖലയനില്  ഉളനഭാടന്  മത്സലബനന
കമഖലയവട പങച്ച് എത്രയഭാവണനച്ച് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന്  മത്സലബനന  കമഖല  വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് 2015-16 വെര്ഷത്തനില് ആവകേ മകത്സലഭാല്പഭാദനലാം 7.28
ലക്ഷലാം  വമട്രനികേച്ച്  ടണ്ണഭാണച്ച്.  ഇതനില്  2.11  ലക്ഷലാം  വമട്രനികേച്ച്  ടണ  മത്സലലാം
ലഭലമഭായനിരനിക്കുനതച്ച്  ഉളനഭാടന്  കമഖലയനില്  നനിനഭാണച്ച്.   അതനില്  1.71  ലക്ഷലാം
വമട്രനികേച്ച്  ടണ മത്സലലാം ഉളനഭാടന് മത്സലബനന കമഖലയനില്നനിനലാം ലഭനിചതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.   0.404  ലക്ഷലാം  വമട്രനികേച്ച്  ടണ  മത്സലക്കൃഷനി  കമഖലയനില്
നനിനമഭാണച്ച്.

ഉളനഭാടന് മത്സലക്കൃഷനി
132 (2884)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനിയച്ച്  എവന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നനിലവെനില്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതച്ച്;  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുന  ഫണളവപവട  വെനിശദവെനിവെരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിടള പദതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവെനില്  വെകുപ്പു  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി  സലാംബനനിച  പദതനികേള
എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;  എത്ര  രൂപയവട  ഫണച്ച്  ഇതനിനഭായനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്;
വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച് മുകഖന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  ശുദജല  മത്സലക്കൃഷനിക്കഭായനി  പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലവെനിലള  കുളങ്ങള  പുനരുദഭാരണലാം  വചേയ്യുനതനിനുലാം  ഓരുജലഭാശയങ്ങളനിവല
കടകൃഷനി,  കേടലനിവല കടുകൃഷനി,  മത്സലകേര്ഷകേര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം എനതീ പദതനി
ഘടകേങ്ങള  ഉളവക്കഭാളനിചച്ച്  ബ്ലൂവറവെലന്യൂഷന്  പദതനി  (50%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനി)  പ്രകേഭാരലാം  1802.6  ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കടഭാവത
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഉളനഭാടന്  മത്സലസമ്പത്തച്ച്  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നൂതന
മത്സലക്കൃഷനി   രതീതനി  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  നൂതന
മത്സലക്കൃഷനിയവട  പ്രദര്ശനകുളങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  550  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ആയതച്ച്  ജനിലകേളക്കച്ച്
അനുവെദനിച്ചുനല്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.  ഓരുജലമത്സലങ്ങളുവട സമ്മേനിശ മത്സലക്കൃഷനി,
ഓരുജലമത്സലങ്ങളുവട കടുകൃഷനി,  റനിസര്കവെഭായറുകേളനിവല കടുകൃഷനി  SPF (Specific
Pathogen  Free)  കേഭാരവചേമ്മേതീന്  കൃഷനി,  കുളങ്ങളനിവല  ആറ്റുവകേഭാഞ്ചുകൃഷനി,
റതീസര്ക്കുകലററനി അകേതഭാകേളചര് സനിസലാം, സമുദങ്ങളനിവല മുത്തുചേനിപനി, കേല്ലുമ്മേക്കഭായച്ച്
എനനിവെയവട കൃഷനി, ഗനിഫച്ച് കൃഷനി, നഭാരന് വചേമ്മേതീന് കൃഷനി എനതീ ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച് ടനി
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിടളതച്ച്.

(സനി)  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളനഭാടന്  മത്സലക്കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  മത്സലസമൃദനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണച്ച്.  മത്സലസമൃദനി പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി കുളങ്ങളനിവലയലാം
ടഭാങ്കുകേളനികലയലാം  മത്സലക്കൃഷനി,  അടുക്കളക്കുളങ്ങളനിവല  കേരനിമതീന്കൃഷനി,  കേരനിമതീന്
മനിനനിഹഭാചറനി  എനതീ  ഘടകേപദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  കുളങ്ങളനികലയലാം
ടഭാങ്കുകേളനികലയലാം  മത്സലക്കൃഷനിവെനിഭഭാഗത്തനില്  301  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  47.88  ഏക്കര്
വെനിസ്തൃതനിയനില്  1,86,890  കേഭാര്പച്ച്  ഇനങ്ങളനില്വപട  മത്സലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള
സഇജനലമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ.

കേരനിമതീന് അടുക്കളക്കുളലാം വെനിഭഭാഗത്തനില് 5 കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി 17 യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച്
1479  കേരനിമതീന് കുഞ്ഞുങ്ങവളയലാം സഇജനലമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയനിടണച്ച്.  കേരനിമതീന്
മനിനനിഹഭാചറനി  യൂണനിറ്റുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ആവകേ
1,57,510 രൂപ മത്സലസമൃദനി പദതനിക്കഭായനി വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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തകദ്ദേശസതയലാം ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട കേതീഴനില് മത്സല മഭാര്ക്കറച്ച്

133  (2885)   ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലലാം  വൃത്തനികയഭാവടയലാം  കകേടുകടഭാവതയലാം  സൂക്ഷനിചച്ച്  വെയ്ക്കുനതനിനുലാം
വെനില്പന നടത്തുനതനിനുലാം തകദ്ദേശ സതയലാം ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട കേതീഴനില് മത്സല
മഭാര്ക്കറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വെരുനകണഭാ;

(ബനി)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  മത്സല  മഭാര്ക്കറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്
ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സതതീകേരനിക്കുവമങനില്  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മത്സലലാം  വൃത്തനികയഭാവടയലാം  കകേടുകടഭാവതയലാം  സൂക്ഷനിചച്ച്  വെയ്ക്കുനതനിനുലാം
വെനില്പന  നടത്തുനതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  കേതീഴനില്
മത്സലമഭാര്ക്കറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വെകുപച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവെരുന.  നഭാളനിതുവെവര  37  മത്സല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആധുനതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം ലഭനിമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(ബനി) ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

മഭാങഭാലാംകുഴനി മത്സല മഭാര്ക്കറച്ച് നവെതീകേരണലാം

134  (2886)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിവല തഴക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് മഭാങഭാലാംകുഴനി
മത്സല മഭാര്ക്കറച്ച് നവെതീകേരണത്തനിനച്ച് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാര്ക്കറച്ച്  നവെതീകേരണത്തനിനച്ച്  അനുവെദനിച  തുകേയവടയലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ എസനികമറനിവന്റെയലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിവല തഴക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് മഭാങഭാലാംകുഴനി
മത്സലമഭാര്ക്കറച്ച്  നവെതീകേരണത്തനിനഭായള  പദതനി  KIIFB-യനില്  ഉളവപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി സമര്പനിചനിടണച്ച്.
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(ബനി)  മഭാങഭാലാംകുഴനി  മത്സലമഭാര്ക്കറച്ച്  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  227.00  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  പദതനിയഭാണച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിടളതച്ച്.  നനിലവെനില്  മഭാര്ക്കറച്ച്
പരനിസരത്തച്ച് നനിലനനില്ക്കുന മൂനച്ച് പഴകേനിയ വകേടനിടങ്ങള വപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  2  പുതനിയ
മഭാര്ക്കറച്ച്  വകേടനിടലാം  പണനി  കേഴനിപനിക്കുകേ  എനതഭാണച്ച്  പദതനിയനിലൂവട  വെനിഭഭാവെന
വചേയനിരനിക്കുനതച്ച്.  64.26  സതയര്  മതീറര്  വെനിസ്തൃതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഇരുനനില
വകേടനിടത്തനിവന്റെ  തഭാവഴയലാം  മുകേളനിലമഭായനി  20  കേടമുറനികേളുലാം  ആവെശലഭാനുസരണലാം
കടഭായ് വലറ്റുകേളുലാം ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 

മത്സലബനന കമഖലയനില് വെരളചമൂലമുള പ്രശ്നങ്ങള

135  (2887)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലബനന  കമഖലയനില്  വെരളചമൂലമുള  പ്രശ്നങ്ങള
എവന്തഭാവക്കവയനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  കനരനിടഭാന്  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  മകത്സലഭാല്പഭാദനത്തനില്  കുറവെച്ച്  വെനനിടകണഭാ;
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന്  മത്സലബനന  കമഖലവയ  വെരളച  രൂക്ഷമഭായനി
ബഭാധനിചനിടണച്ച്.  വെരളചയവട ഫലമഭായനി  ജലത്തനിവന്റെ ചൂടച്ച്  കടുകേയലാം മത്സലങ്ങളുവട
വെളര്ചഭാനനിരക്കച്ച്  കുറയകേയലാം  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിവപടഭാനുള  സഭാധലത  കടുകേയലാം
വചേയ്യുന.  വവെളത്തനിവല ഓക്സനിജവന്റെ അളവെച്ച്  കുറയകേയലാം ലവെണഭാലാംശലാം കടുകേയലാം
ചൂടച്ച് കടുകേയലാം വചേയ്യുനതുവെഴനി കദഭാഷകേരമഭായ പവെഗങ്ങള വെളരഭാന് സഭാധലതയണച്ച്.
ആവെഭാസ  വെലവെസ്ഥയവട  വെലഭാപ്തനി  കുറയനതനിനഭാല്  അനുകയഭാജലമഭായ  ആവെഭാസ
വെലവെസ്ഥയനികലയച്ച് മത്സലങ്ങള പലഭായനലാം വചേയ്യുകേയലാം വചേയ്യുനതുമൂലലാം മത്സലലഭലത
കുറയലാം.  ഡഭാമുകേളനിവലയലാം നദനികേളനികലയലാം ജലനനിരപച്ച്  കുറയനതുമൂലലാം സതഭാഭഭാവെനികേ
മത്സലസമ്പത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവെച്ച്  വെനനിടണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഡഭാമുകേളനിലലാം  നദനികേളനിലലാം
നനിനച്ച്  മത്സലബനനലാം നടത്തനി ഉപജതീവെനലാം നടത്തുന മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
ഉപജതീവെനവത്ത   സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിടണച്ച്.  ഇതുകടഭാവത  മത്സലബനന
കമഖലയനില് തഭാമസനിക്കുനവെര്ക്കച്ച് രൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം അനുഭവെവപടുന.
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(ബനി)  മത്സലകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില്  കകേജ്കേളചര്

വചേയ്യുനതനിനുള  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കേനിവെരുന.  വവെളലാം  കുറവവണങനില്

ശുദമഭായ  ജലലാം  ലഭലമഭായ  സ്ഥലങ്ങളനില്  നനിനച്ച്  വവെളലാം  പമ്പച്ച്  വചേയ്യഭാന്

സഭാഹചേരലമുള  കേര്ഷകേകരഭാടച്ച്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  വചേയ്യുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണച്ച്.

രഭാവെനിവലയലാം  വവവെകുകനരവലാം  മതനിയഭായ  എയകററര്  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  മത്സലങ്ങളക്കച്ച്

പ്രഭാണവെഭായ  ലഭലമഭാക്കുനവണനച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാന്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടണച്ച്.  വെരളച കടുതല് സ്ഥലകത്തക്കച്ച്  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  കുളലാം

വെറനിച്ചുള  മത്സലബനനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  മത്സലക്കൃഷനി

വചേയ്യുന  ഫഭാമുകേളനിവല  വവെളലാം  കുറയനതനിനഭാല്  അനുകയഭാജലമഭായ  വെളര്ച

എത്തുനതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  തവന  വെനിളവവെടുപച്ച്  നടത്തഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.

തതീരകദശ കമഖലയനിവല  കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് ജനിലഭാ ഭരണകടലാം,

തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എനനിവെ  വെഴനിയലാം  നടപടനി

സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണച്ച്.  മഴക്കുഴനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  തതീരപ്രകദശത്തച്ച്

തഭാമസനിക്കുന  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെതീടനിനച്ച്  സമതീപത്തുള  വതങ്ങുകേളുവട

ചുവെടനില് നതീര്ത്തടങ്ങള  ഉണഭാക്കനി മഴവവെളലാം വകേടനിനനിര്ത്തുനതനിനുകവെണനി തകദ്ദേശ

സതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള, മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,

മറച്ച്  സഭാമൂഹനികേ  സലാംഘടനകേള  എനനിവെ  മുഖഭാന്തരലാം  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്

കബഭാധവെല്ക്കരണലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  മത്സല സമൃദനി പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തുന

ശുദജല  മത്സലക്കൃഷനി,  ഓരുജല  വചേമ്മേതീന്  കൃഷനി,  പഭാടകശഖര  മത്സലക്കൃഷനി

എനനിവെയച്ച്  ഇന്ഷതറന്സച്ച്  പരനിരക്ഷ  ഏര്വപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  ഓരുജല

മത്സലക്കൃഷനിക്കച്ച്  വഹകറനിനച്ച്  പരമഭാവെധനി  1.5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ശുദജല

മത്സലക്കൃഷനി/പഭാടകശഖര  മത്സലക്കൃഷനിക്കച്ച്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം

നല്കുനതച്ച്  കടഭാവത   NDRF (നഭാഷണല് ഡനിസസച്ച്  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്)  കനഭാലാംസച്ച്

പ്രകേഭാരലാം  മത്സലകുളങ്ങളക്കച്ച്  ഉണഭാകുന  നഭാശനഷങ്ങളക്കച്ച്  വഹകറനിനച്ച്  8200

രൂപയലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  ബനവപട  ജനിലഭാ

കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുവെഭാന്  എലഭാ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(സനി)  വെരളചമൂലലാം  പൂര്ണ്ണ  വെളര്ച  എത്തഭാത്ത  മത്സലങ്ങവള  വെനിളവെച്ച്

എടുകക്കണനിവെരുനതനിനഭാല് മത്സല ഉത്പഭാദനത്തനില് ഗണലമഭായ കുറവെച്ച് വെനനിടണച്ച്.
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വനയ്യഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനില് ഫനിഷറതീസച്ച് വെകുപനിവന്റെ വെനിവെനിധ
പ്രവൃത്തനികേള 

136  (2888)  ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  വപഭാഴനിയൂര്  തതീരകദശത്തച്ച്  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്
ഹഭാര്ബര് ആരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനി ഏതു ഘടലാം വെവരയഭായനി എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫനിഷറതീസച്ച് വെകുപനിവന്റെ വെനിവെനിധ സതീമുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ 10 വെര്ഷക്കഭാലലാം
കുളത്തൂര് പഞഭായത്തനിവല വെനിവെനിധ പദതനികേളക്കച്ച് അനുവെദനിച തുകേയലാം പദതനികേളുലാം
വെലകമഭാക്കനി മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേഭാലകങഭാടച്ച്  കക്ഷത്രപഭാലത്തനിവന്റെയലാം,  പരുത്തനിയൂര്  പഭാലത്തനിവന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ഡനി)  തതീരകദശ  കമഖലയനിവല  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിവയ
സലാംബനനിച നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി എന്തഭായനി എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാഴനിയൂരനില്  ഒരു  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്
മുകനഭാടനിയഭായനിടള  അകനതഷണ  ഗകവെഷണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ടനി  എസനികമറനില്  പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്,
ഇ.വഎ.എ.  പഠനലാം,  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  എനനിവെ  ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  മഭാതൃകേഭാ
പഠനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ഇകപഭാള  നടനവെരുന.  മഭാതൃകേഭാ
പഠനത്തനിവന്റെ  വവെളനിചത്തനില്  ഇ.വഎ.എ.  പഠനലാം  നടത്തനി  പദതനി  രൂപകരഖ
തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണച്ച്.  കമല്  പഠനങ്ങളവക്കലഭാമഭായനി  ഏകേകദശലാം  ഒനര
വെര്ഷകത്തഭാളലാം സമയലാം ആവെശലമഭാണച്ച്. പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ആരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  10  വെര്ഷക്കഭാലലാം  കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനില്  ഹഭാര്ബര്

എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്, ഫനിഷറതീസച്ച് വെകുപ്പുകേള മുകഖന അനുവെദനിച പദതനികേളുലാം തുകേയലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  വകേഭാലകങഭാടച്ച്  കക്ഷത്രനട പഭാലത്തനിവന്റെയലാം,  പരുത്തനിയൂര് വവെളമണല്

പഭാലത്തനിവന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാവമനച്ച്

15-12-2016 ല് കുളത്തൂര് പഞഭായത്തച്ച് അറനിയനിചനിടണച്ച്.  സ്ഥലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയച്ച്

തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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(ഡനി)

1. സമഗ ഭവെന പദതനി   - 100   കകേഭാടനി രൂപ

2016-17  വെര്ഷലാം  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട   അടനിസ്ഥഭാന

സഇകേരലവെനികേസനവലാം  മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനവലാം  എന  പദതനിയനില്

ഉളവപടുത്തനി  4405-00-103-93 (പനി)  എന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനഭാണച്ച്

100  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെഴനിക്കുനതച്ച്.  ഭവെനരഹനിതരഭായ  2600

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  2  ലക്ഷലാം

രൂപ  വെതീതലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  52  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.

ഭൂരഹനിതരഭായ  800  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വെതീടച്ച്

വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി 2 മുതല് 3 വസന്റെച്ച് വെവര സ്ഥലലാം വെഭാങ്ങുനതനിനച്ച് 6 ലക്ഷലാം

രൂപ വെതീതവലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുനതനിനഭായനി 48 കകേഭാടനി രൂപയലാം

നതീക്കനിവെചനിടണച്ച്. 

2. മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കകേഭാളനനികേളനില് ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം  -5   കകേഭാടനി രൂപ

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരല  വെനികേസനവലാം

മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനവലാം  എന  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി

നടപനിലഭാക്കുന  ഫനിഷര്വമന്  കകേഭാളനനി  നവെതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

തനിരുവെനന്തപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാടയലാം  എനതീ

ജനിലകേളനിവല  വതരവഞ്ഞടുത്ത  ഫനിഷറതീസച്ച്  കകേഭാളനനികേളനിവല

ഭവെനരഹനിതരഭായ  250  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  2  ലക്ഷലാം

രൂപ  വെതീതലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള

നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

3. കദശതീയ മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ ഭവെന പദതനി

50%  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയള  കദശതീയ
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമഭവെന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  299
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായമഭായനി
2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതലാം  അനുവെദനിക്കുന.  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  പദതനി  വചേലവെനിനത്തനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  തുകേ
ജനിലകേളക്കച്ച് അനുവെദനിചനിടണച്ച്. 
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4. കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയലാം  വെതീടുലാം  നഷവപടവെവര  പുനരധനിവെസനിപനി
ക്കുനതനിനുള പദതനി  -25   കകേഭാടനി രൂപ  .

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  വെതീടുലാം  ഭൂമനിയലാം  നഷവപട
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള   പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടവമന  നനിലയനില്  248  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം
വെഭാങ്ങനി വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപയവട പദതനിക്കച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം യൂണനിറനിനച്ച്  10  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണച്ച്  വെകേയനിരുത്തനിയനിടളതച്ച്.  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  വകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എനതീ
ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 2  കകേഭാടനി രൂപ അഡതീഷണല് ഓതവവറകസഷന്
മുകഖന  നല്കുകേയലാം  ടനി  തുകേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ജനിലകേളക്കച്ച്  അനുവെദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിടമുണച്ച്.  കമല്  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

മത്സലവഫഡനിവന്റെ ഭരണസമനിതനിവക്കതനിവരയള അകനതഷണലാം

137  (2889)  ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015  വഫബ്രുവെരനിയനില്  നനിലവെനില്  വെന  മത്സലവഫഡനിവന്റെ
ഭരണസമനിതനിവക്കതനിവരയള അകനതഷണലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനിവക്കതനിവരയള  അകനതഷണത്തനില്  2011  മുതലള
കേഭാരലങ്ങള ഉളവക്കഭാളനിചതച്ച് എന്തടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്;

(സനി) അകനതഷണത്തനില് എവന്തങനിലലാം ക്രമകക്കടച്ച് കേവണത്തനിയനിടകണഭാ;

(ഡനി)  അകനതഷണത്തനിവന്റെ  കപരനില്  രഭാഷതീയ  വെനികരഭാധലാം  തതീര്ക്കുവെഭാനുലാം
വതരവഞ്ഞടുപനിലൂവട  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയ  ഭരണസമനിതനിവയ  പനിരനിച്ചു
വെനിടുവെഭാനുമുള ഗൂഢനതീക്കലാം ഉകപക്ഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണസമനിതനിവക്കതനിവരയള അകനതഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിടണച്ച്.
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(ബനി)  മത്സലവഫഡനില്  മുമ്പച്ച്  നടന  അകനതഷണത്തനിനുകശഷമുള
കേഭാലയളവെനിവല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അകനതഷനികക്കണതനിനഭാലഭാണച്ച്  2011  മുതലള
കേഭാരലങ്ങള  ഉളവക്കഭാളനിചതച്ച്.  നനിലവെനിലള  ഭരണസമനിതനിയവട  കേഭാലവത്ത
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം അകനതഷണ വെനിഷയമഭായനിരുന.

(സനി)കേവണത്തനിയനിടണച്ച്.

(ഡനി) രഭാഷതീയ വെനികരഭാധത്തനിവന്റെ പ്രശ്നലാം ഉദനിക്കുനനില. അകനതഷണ റനികപഭാര്ടച്ച്
പരനിഗണനിചച്ച് സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമലാം അനുസരനിചച്ച് ഗുരുതരമഭായ ക്രമകക്കടുകേള
നടത്തനിയ മത്സലവഫഡച്ച് ഭരണസമനിതനിവയ  3-3-2017-നച്ച് രജനിസഭാറഭായ ഫനിഷറതീസച്ച്
ഡയറകര്  പനിരനിച്ചുവെനിടുകേയലാം  പകേരലാം  അഡനിനനികസറവറ  നനിയമനിക്കുകേയലാം
വചേയകേഴനിഞ്ഞു. 

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘങ്ങളനിലൂവട മഭായലാം കചേര്ക്കഭാത്ത മത്സലലാം

138 (2890) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മത്സലങ്ങളനില്  മഭാരകേമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനിയലാം
അകമഭാണനിയയലാം കചേര്ത്തച്ച് വെനില്ക്കുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  മനില്മയവട  മഭാതൃകേയനില്  തതീരകദശവത്ത  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  അവെയനിലൂവട  മഭായലാം  കചേര്ക്കഭാത്ത മത്സലലാം
ജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. ഇതച്ച് തടയനതനിനഭായനി എലഭാ ജനിലയനിലലാം ഫനിഷറതീസച്ച് വെകുപനിവല
സഭാകങതനികേ  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാവരയലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിവല
ഉകദലഭാഗസ്ഥവരയലാം  ഉളവപടുത്തനി  കജഭായനിന്റെച്ച്  ഇന്വസക്ഷന്  സതഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ടനി  സതഭാഡുകേള  അതഭാതച്ച്
ജനിലകേളനിവല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ഹഭാര്ബറുകേള,  ഫനിഷ് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  വസന്റെറുകേള എനനിവെ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  കദഭാഷകേരമഭായ
വെസ്തുക്കള  ശദയനില്വപടഭാല്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിചച്ച്  നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാള്ളുകേയലാം വചേയ്യുനതഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  മത്സലവഫഡച്ച്  വെഴനി  തതീരകദശവത്ത  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  കനരനിടച്ച്  ഹഭാര്ബറുകേളനില്നനിനലാം
ഫനിഷ് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  വസന്റെറുകേളനില്നനിനലാം  ഗുണകമനകയഭാവട  പച  മത്സലലാം
കശഖരനിക്കുകേയലാം  ആയതച്ച്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  ഗുണകമന  കചേഭാരഭാവത  എത്തനിചച്ച്
അലാംഗങ്ങളഭായ  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മുകഖന  വെനില്പന  നടത്തുന  സമദഭായലാം
നടപനില് വെരുത്തുനതനിനുമുള പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന്

139 (2891) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   : 

ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച്  കുനപനിളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശതഭാസ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം
വെനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശതഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വെന കശഷലാം എത്ര കപര്ക്കച്ച് ആനുകലലലാം നല്കേനിവയനലാം എത്ര
തുകേയവട ആനുകലലമഭാണച്ച് അനുവെദനിചവതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് വെനിലയനിരുത്തഭാറുണച്ച്.

(ബനി) 2016-17  വെര്ഷത്തനില് 17.50  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേടഭാശതഭാസത്തനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിടളതച്ച്.  ഇതനില്  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കുലാം  മത്സലവഫഡുമഭായനി  ബനവപട
കേടങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട
കേടങ്ങളക്കുലാം കേടഭാശതഭാസലാം നല്കുനതനിനച്ച്  (1440  കേടങ്ങളക്കച്ച്) 5.80  കകേഭാടനി രൂപ
അനുവെദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  സഹകേരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  1166
കേടങ്ങളക്കച്ച് 2.74 കകേഭാടനി രൂപയലാം ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡുമഭായനി ബനവപട 35
കേടങ്ങളക്കച്ച്  21.13  ലക്ഷലാം രൂപയലാം കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുമഭായനി ബനവപട  277
കേടങ്ങളക്കച്ച് 1.73  കകേഭാടനി രൂപയലാം മത്സലവഫഡുമഭായനി ബനവപട 117  കേടങ്ങളക്കച്ച്
25  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
കേടഭാശതഭാസത്തനിവന്റെ ലനിസനില് ഉളവപടുകേയലാം എനഭാല് തുകേ തനിരനിചടയ്ക്കുകേയലാം വചേയ
കകേസ്സുകേളനില്  കേടഭാശതഭാസ  തുകേ  മടക്കനി  നല്കുനതനിനഭായനി  46  കേടങ്ങളക്കച്ച്
40,64,256 രൂപ അനുവെദനിക്കുന വെനിഷയവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന്

140  (2892)  ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന് അനുവെദനിച
തുകേ കപഭാലലാം വെര്ഷങ്ങളഭായനി കുടനിശ്ശേനികേയഭാവണന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  വെളവരക്കഭാലമഭായനി  ഈ ആശതഭാസധനലാം പ്രതതീക്ഷനിച്ചു കേഭാത്തനിരനിക്കുന
ഒകടവറ മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഇകതവറ പ്രയഭാസങ്ങള ഉണഭാക്കുന എനതച്ച്
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി) ഏതച്ച് കേഭാലലാം വെവരയളള സഹഭായധനലാം വെനിതരണലാം വചേയനിടണച്ച്;

(ഡനി)  ഈ  കുടനിശ്ശേനികേ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എനകത്തയച്ച് ഇവെ പൂര്ണ്ണമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുവമനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ വചേയച്ച് ഇതുവെവര
കേടഭാശതഭാസലാം  അനുവെദനിച  214.40  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  197.55  കകേഭാടനി  രൂപ
വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്.  5.35  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന  വെനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി) മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ വചേയച്ച് സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രകേഭാരമുള  കേടങ്ങളക്കഭാണച്ച്  കേടഭാശതഭാസലാം
അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  സഹകേരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കുലാം
മത്സലവഫഡുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കുലാം  ഓഡനിറനിലാംഗനിനച്ച്  കശഷമഭാണച്ച്  ഫണച്ച്
അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  കനരനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാക്കഭാറുണച്ച്.  കദശസഭാല്കൃത
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കുലാം  മറ്റു  സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരല
സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കുലാം  ഇനനിവയഭാരു  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
ആവെശലമനിവലനസ്തുലാം  വസക്രടറനി  കേടഭാശതഭാസ  കേമ്മേതീഷന്  സഭാക്ഷലവപടുത്തനി
നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം എനതനിനഭാല് കേഭാലതഭാമസലാം കടഭാവത തവന കേടഭാശതഭാസ
തുകേ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുനണച്ച്.  കേടഭാശതഭാസലാം  ലഭനിക്കുനതനിവല
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(സനി)  31-12-2007  വെവര  എടുത്തനിടള  വെഭായ്പകേളനികനല്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വെവര അനുവെദനിച 214.40  കകേഭാടനി രൂപയനില് 197.56  കകേഭാടനി
രൂപ വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്. 
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(ഡനി  &  ഇ)  2016-17  വെര്ഷലാം  17.50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ബജറനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിടളളതച്ച്.  ഇതനില്  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങച്ച്,  മറച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ധനകേഭാരലസ്ഥഭാപനങ്ങള,  മത്സലവഫഡച്ച്  എനനിവെയമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കച്ച്
നഭാളനിതുവെവരയഭായനി  5.80  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്.  സഹകേരണ  വെകുപച്ച്,
മത്സലവഫഡച്ച്,  കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേള, മറച്ച് സര്ക്കഭാര് ധനകേഭാരല സ്ഥഭാപനങ്ങള
എനനിവെയമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കച്ച്  5.35  കകേഭാടനി  രൂപ  ബനവപട
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് റനിലതീസച്ച് വചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളനിവല വെനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കച്ച്
സഇജനലമഭായനി വവസക്കനിള

141 (2893) ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന്  : 

ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തച്ച്  : 

ശതീ  .      വെനി  .  ഡനി  .  സതതീശന്  : 

ശതീ  .      വെനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനിവല  വെനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കച്ച്
സഇജനലമഭായനി മസക്കനിള നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏവതഭാവക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്;
(സനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുവട  പരമഭാവെധനി  എണ്ണലാം

നനിജവപടുത്തനിയനിടകണഭാ; ഉവണങനില് അതനിനുളള കേഭാരണവമന്തഭാണച്ച്;
(ഡനി)  പദതനിയവട  അടങല്  എത്രവയനലാം  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

ലഭലമഭാകണഭാ എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരല  വെനികേസനവലാം
മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനവലാം  എന  പദതനിയനിലളവപടുത്തനി  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളനിവല  8,9,10  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  വെനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കച്ച്
സഇജനലമഭായനി  വവസക്കനിള  നല്കുന  പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖനയഭാണച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്. 
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(ബനി)  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  500  ഗുണകഭഭാകഭാക്കവള  വെതീതമഭാണച്ച്
വതരവഞ്ഞടുക്കുനതച്ച്.   ഏവതങനിലലാം  ജനിലയനില്  അര്ഹരഭായ  അകപക്ഷകേരുവട
എണ്ണലാം  കുറവവണങനില്  അകപക്ഷകേള  കടുതലള  ജനിലകേളനിവല
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് ആനുകലലലാം  നല്കുനതഭാണച്ച്.  അന്തനിമ അര്ഹതഭാ ലനിസനില്
അകപക്ഷകേരുവട  എണ്ണലാം  500  കേവെനിഞ്ഞഭാല്  അകപക്ഷകേരുവട  എണ്ണത്തനിനച്ച്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സ്കൂള  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എണ്ണലാം  തനിടവപടുത്തനി  അത്രയലാം
എണ്ണലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കവള നറുവക്കടുപനിലൂവട വതരവഞ്ഞടുക്കുനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  പദതനി  അടങല്  100  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്.  പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനനില. 

തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുവട നവെതീകേരണലാം

142  (2894)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല
ഏവതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുവട  എസനികമറ്റുകേളഭാണച്ച്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുവട  ഓഫതീസനില്  നനിനച്ച്  നഭാളനിതുവെവര
സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് സമര്പനിചനിടളതച്ച് എന വെനിവെരലാം കറഭാഡുകേളുവട പടനികേ, നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം,  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുവട  ഓഫതീസനിവല  ഫയല്  നമ്പര്,  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്
അയച തതീയതനി എനനിവെ സഹനിതലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.+

പൂന്തുറ ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

143  (2895)  ശതീ  .    വകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂന്തുറ  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  പദതനി  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇതനിനഭാവെശലമഭായ ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിടകണഭാ; ഇവലങനില് അതനിനുള
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂന്തുറ  കേടല്തതീരവത്ത  നനിലവെനിലള  പുലനിമുടകേള

+ വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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ബലവപടുത്തുവെഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി മകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ;
(ഡനി)  പൂന്തുറ  മത്സല  ഗഭാമവത്ത  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  പദതനി  ബഭാധനിത

പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ആശതഭാസകമകുവെഭാന്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  പൂന്തുറ  മത്സലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഇന്വവെസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
സനി.ഡബക്യു.പനി.ആര്.എസച്ച്.,  പൂവന  മുകഖന  മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  അന്തനിമ
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചനിടണച്ച്.  തുടര്നച്ച്  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം  നടനവെരുന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച് ഹഭാര്ബറനിവന്റെ വലഭാകക്കഷന് മഭാറണവമനച്ച് ഒരു വെനിഭഭാഗലാം നഭാടകേഭാര്
ആവെശലവപടതച്ച്.  വലഭാകക്കഷന്  മഭാറ്റുനതനിനുള  സഭാദലത  പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന്
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വെകുപച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പൂന്തുറ  മത്സലബനന  തുറമുഖ  പദതനി  500  മതീറര്
വെടകക്കഭാടച്ച്  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  നടത്തനിയ
സനി.ഡബക്യു.പനി.ആര്.എസച്ച്.,  പൂവനകയഭാടച്ച്  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞ്ഞു.  തുടര്നച്ച്
സനി.ഡബക്യു.പനി.ആര്.എസച്ച്.-ല്  നനിനച്ച്  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  അധനികേ  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  9,58,260  രൂപ  ആവെശലവപടുകേയണഭായനി.  ആയതനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണച്ച്.  വലഭാകക്കഷന്
മഭാറുനതച്ച്  വകേഭാണച്ച്  പുതുക്കനിയ  കമഭാഡല്  സഡനി  നടത്തുനതനികനഭാവടഭാപലാം  പുതനിയ
പരനിസ്ഥനിതനി ആഘഭാതപഠനവലാം (EIA) നടകത്തണതുണച്ച്. 

(ബനി)  2017-18  ബജറനില്  പൂന്തുറ  മത്സലബനന  തുറമുഖത്തനിനച്ച്  പുതനിയ
വഹഡച്ച്  ഓഫച്ച്   അക്കഇണലാം  കടഭാക്കണ  വപ്രഭാവെനിഷനുലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള
വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിരുനവവെങനിലലാം  തുകേ  വെകേവകേഭാളനിചനിടനില.  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  മുറയച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവെദനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

(സനി)  ഇറനികഗഷന് വെകുപഭാണച്ച്  നടപടനി വവകേവക്കഭാകളണതച്ച്.  ടനി വെകുപനില്
നനിനലാം വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം അന്തഭാരഭാഷ ആഴക്കടല് വെനിവെനികധഭാകദ്ദേശല തുറമുഖ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി   ബനവപടച്ച്  നഷപരനിഹഭാരവലാം  പുനരധനിവെഭാസവലാം
സലാംബനനിചച്ച്   തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനിവല  തതീരകദശ  കമഖലയവട  സമഗ
വെനികേസനത്തനിനച്ച് 475 കകേഭാടനി രൂപ  അടങല് തുകേയള ഒരു പ്രകതലകേ പഭാകക്കജനിനച്ച്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 205

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കമല്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടനുബനനിചച്ച്
പുനരധനിവെഭാസത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാര്പനിടലാം,  ആഴക്കടല്  മത്സലബനന
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ശകനിവപടുത്തല്, അനുബന പരനിശതീലനങ്ങള, സതയലാം സഹഭായ
സലാംഘങ്ങളുവട  രൂപതീകേരണലാം,  സുരക്ഷഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തല്,  സ്ത്രതീ
ശഭാകതീകേരണലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസ സഇകേരല വെനികേസനലാം,  ആകരഭാഗല സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,
വെകയഭാജന  കക്ഷമലാം  എനനിവെയഭാണച്ച്  475  കകേഭാടനി  രൂപയവട  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളതച്ച്.  അതനില്  പനത്തുറ  മുതല്  വെലനിയകവെളനി  വെവരയള
മത്സലഗഭാമങ്ങളനിവല  ഏകേകദശലാം  മൂവെഭായനിരകത്തഭാളലാം  (പൂന്തുറ  800+മറച്ച്
മത്സലഗഭാമങ്ങള  2200)  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
350 കകേഭാടനി രൂപ പദതനിയനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്. 

കബപ്പൂര് വജടനിയനിവല സ്ഥലസഇകേരലലാം

144  (2896)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂരനില്  പരമ്പരഭാഗത  മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെളങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ സ്ഥലസഇകേരലലാം വജടനിയനില് ഇല എന കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  വജടനി  നതീളലാം  കടന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;
ഇവലങനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 
(ബനി)  ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  പുതനിയ  വജടനി

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വെകുപച്ച്  പദതനി  രൂപ  കരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

വവവെപനിന് മണ്ഡലത്തനിവല തതീരകദശ കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം
145  (2897)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2015-16  കേഭാലയളവെനില്
മവെപനിന്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എത്ര
തുകേയഭാണച്ച് അനുവെദനിചവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ഇനനിയലാം  നടപഭാക്കഭാത്തവതനലാം  എന്തുവകേഭാണഭാണച്ച്  തടസവപടവതനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ) 2015-16  കേഭാലയളവെനില് വവവെപനിന് മണ്ഡലത്തനില് തഭാവഴപറയന  16

തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  483.40  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്
അനുവെദനിചനിടളതച്ച്.  ഇതു സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് പ്രവൃത്തനിയവട കപരച്ച് തുകേ
(ലക്ഷത്തനില് )

(1) (2) (3)

1 ഇടവെനക്കഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിവല  കനതഭാജനി
എകന്ഷന് കറഭാഡച്ച്

50.00

2 ഇടവെനക്കഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിവല കനതഭാജനി കറഭാഡനിവന്റെ
മധലഭഭാഗത്തുള പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

21.00

3 കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിവല  വസന്റെച്ച്  കജഭാര്ജ്ജച്ച്
ചേഭാപല് കറഭാഡച്ച്

36.50

4 ഇളലാംകുനപുഴ കുറനിചനിപഭാടലാം നടുചേനിറ കറഭാഡച്ച് 46.00

5 മുളവകേഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിവല  കുരനിശ്ശേനിങല്  കകേഭാ
ഓപകററതീവെച്ച് കറഭാഡച്ച്

33.00

6 കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിവല  കബഭാടവജടനി  മുതല്
വെടകക്ക വജടനിവെവരയള കറഭാഡച്ച്

46.00

7 മുളവകേഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിവല ജൂത നടപ്പുകറഭാഡച്ച് 37.50

8 കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തനിവല വെഭാര്ഡച്ച് 3 വല തനിടയനില്
നടപഭാത

28.50

9 മുളവകേഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിവല വെഭാര്ഡച്ച്  14  വല മുളര്
കറഭാഡച്ച് കകേഭാണക്രതീറനിലാംഗച്ച്

24.50

10 മുളവകേഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിവല കുരനിശ്ശേനിങല് ഇത്തനിത്തറ
കറഭാഡച്ച്

27.50

11 ഇളലാംകുനപ്പുഴ  പഞഭായത്തനിവല  അമ്പലക്കടവെച്ച്
കബസനില് കറഭാഡച്ച്

30.00
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(1) (2) (3)

12 പളനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിവല മഹഭാതഭാഗഭാനനി ലനിങച്ച്
കറഭാഡച്ച്

11.80

13 പളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിവല  മഹഭാതഭാഗഭാനനി
ഫനിഷറതീസച്ച് കറഭാഡച്ച്

25.90

14 കുഴനിപളനി  പഞഭായത്തനിവല  വവെലാംകബഭായനി  കതഭാടച്ച്
കറഭാഡച്ച് 

30.00

15 ഇടവെനക്കഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിവല  കേണ്ണുപനിളകകേട
പഭാലലാം എകന്ഷന് കറഭാഡച്ച്

18.00

16 ഞഭാറയല് പഞഭായത്തനിവല പനി.വെനി.ഷഭാജനി കറഭാഡച്ച് 17.20

(ബനി) വവവെപനിന് മണ്ഡലത്തനില് 2015-16 -ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച 16 കറഭാഡച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളനില്  12  കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   3  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.  കുറനിചനിപഭാടലാം  നടുചനിറ  കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്
കേരഭാറനികലര്വപവടങനിലലാം  സ്ഥലലഭലത  സലാംബനനിച  തര്ക്കവത്ത  തുടര്നച്ച്
പഞഭായത്തനിനച്ച് കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.  പഞഭായത്തനില് നനിനലാം തതീരുമഭാനവമഭാനലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില. 

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല പ്രവൃത്തനികേള

146  (2898)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എ ഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വെകുപനിനു  കേതീഴനില്  നടന  വകേഭാണനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചച്ച്
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനികക്കണ  കറഭാഡുകേളുലാം  ഏവതഭാവക്കയഭാണച്ച്;  ഇവെയവട  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വെകുപനിനച്ച് കേതീഴനില് ഇകപഭാള നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. മഭാട്ടൂല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല പത്തഭാലാംകതഭാടച്ച്  -  മൂസഭാഹഭാജനി  കതഭാടച്ച്
കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി - 85% പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

2. പടവെലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല മുളര് എലാം.എല്.എ ഇടുപ – ഇടമുടച്ച്
- ഹരനിജന് വവെല്വഫയര് സ്കൂള കറഭാഡനിവന്റെ നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനി -
80% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനികക്കണതുമഭായ  കറഭാഡുകേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:  

1. മഭാടഭായനി  പഞഭായത്തനിവല  പുതനിയങ്ങഭാടനി  ചൂടഭാടച്ച്  -  എരനിപ്രലാം  മുടലാം
കറഭാഡനിവന്റെ  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനി  -  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

2. മഭാടഭായനി പഞഭായത്തനിവല ബതീചച്ച് കറഭാഡച്ച് (നതീവരഭാഴുക്കുലാംചേഭാല് കറഭാഡച്ച്)
കേക്കഭാടന് ചേഭാല് കറഭാഡനിവന്റെ നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്   ദര്ഘഭാസച്ച്
ക്ഷണനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്  -  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കേശുമഭാവെച്ച് കതഭാടങ്ങളനിവല കേശുവെണനി സലാംഭരണലാം

147 (2899) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   വനലനിക്കുനച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 
മത്സലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവെണനി വെലവെസഭായവലാം 
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനു  കേതീഴനിലള  കേശുമഭാവെനിന്  കതഭാടങ്ങളനിവല
കേശുവെണനി കേഭാപക്സച്ച് ആകണഭാ സലാംഭരനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  നടപ്പുവെര്ഷത്തനില്  കലല  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവടയഭാകണഭാ  പഭാകന്റെഷന്
കകേഭാര്പകറഷനു കേതീഴനിലള കേശുവെണനി കേഭാപക്സച്ച് സലാംഭരനിക്കുനതച്ച്; അവലങനില് കലലലാം
ഒഴനിവെഭാക്കവപടതനിവന്റെ കേഭാരണലാം എന്തഭാവണനച്ച് പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപ്പുവെര്ഷലാം  എത്ര  ടണ  കേശുവെണനി  സലാംഭരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലലാം
വെയ്ക്കുനതച്ച്;  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടച്ച്  കേശുവെണനി  സലാംഭരനിക്കുകേയഭാവണങനില്  എത്ര  ടണ
കേശുവെണനിയഭാണച്ച്  ലക്ഷലലാം  വെയ്ക്കുനതച്ച്;  ഇതുവെഴനി  എത്ര  തുകേ  അധനികേ  വെരുമഭാനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന;

(ഡനി)  കതഭാടങ്ങളനില്  കേശുവെണനി  വപറുക്കനിവയടുക്കഭാന്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
എത്രകപവര  നനിയമനിച്ചുവവെനലാം  അവെര്ക്കച്ച്  നനിശയനിച  കവെതനലാം  എത്രവയനലാം
വെല കമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേശുവെണനി  വപറുക്കനിവയടുക്കുവെഭാന്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
അനലജനിലക്കഭാവര നനിയമനിചനിടകണഭാ; എങനില്എത്ര കപവരവയനച്ച് വെല കമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഇത്തരത്തനില്  പുറലാം  ജനിലക്കഭാവര  നനിയമനിക്കഭാനുള  കേഭാരണലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  കേതീഴനിലള  കേശുമഭാവെനിന്  കതഭാടങ്ങളനിവല
കതഭാടണനി  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകലാം  കടനിയഭാണച്ച്
സലാംഭരനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി)  നടപ്പു  വെര്ഷത്തനില്  കലലത്തനിലൂവടയല  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
കേതീഴനിലള  കേശുവെണനി  സലാംഭരനിക്കുനതച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുവട  കേതീഴനിലള
കതഭാടങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേശുവെണനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനച്ച്  കേഭാപക്സനിനുലാം  കേഭാഷന്യൂ
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  അനുമതനി  നല്കേനിവക്കഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്
പുറവപടുവെനിക്കുനതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  കലല  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചതനിനഭാല് നടപ്പു വെര്ഷലാം ഏറവലാം കടുതല് കേതഭാടച്ച് വചേയ വെനിലയഭാണച്ച് കേഭാഷന്യൂ
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാപകലാം  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനികയഭാവട കതഭാടണനി കശഖരനിച്ചു വെരുനതച്ച്. 

(സനി) നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ഏകേകദശലാം 1000 വമട്രനികേച്ച് ടണ കേശുവെണനി
സലാംഭരനിക്കഭാനഭാകുവമനഭാണച്ച്  കേരുതുനതച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  കനരനിടച്ച്  സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള
എത്ര ടണ്ണഭാണച്ച് ലക്ഷലലാം വെയ്ക്കുനവതനച്ച് ഇകപഭാള പറയഭാന് കേഴനിയനില.  കതഭാടണനി
സലാംഭരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ  അധനികേ  വെരുമഭാനത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്
വെലകത വെരുത്തുവെഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.

(ഡനി-എഫച്ച്)  പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കതഭാടങ്ങളനില് നനിനച്ച് കേശുവെണനി
വപറുക്കനിവയടുക്കഭാന് കേരഭാര് വെലവെസ്ഥയനില് കകേഭാണട്രഭാകച്ച് നല്കേനിയനിടളതുലാം കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  നനിജവപടുത്തനിയ  തുകേയച്ച്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിച്ചു  വെരനികേയമഭാണച്ച്.   കേഭാഷന്യൂ
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകലാം  കനരനിടച്ച്  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭായനി
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  നനിയമനിചനിടനില.   കേരഭാറുകേഭാര്  ഏര്വപടുത്തനിയ  കേശുവെണനി
വപറുക്കനിവയടുക്കുന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  ഏവതഭാവക്ക  ജനിലഭാക്കഭാരുവണനച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേള

148  (2900)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതകേഭാരല  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
ഫഭാകറനി  ഉടമകേളുമഭായനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിടകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അസലാംസ്കൃത  കേശുവെണനി  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
ഗവെണവമന്റെച്ച് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച് എനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേളനില് വതഭാഴനിലനിലഭാത്തതു മൂലലാം  പടനിണനിയനിലഭായ
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ആശതഭാസമഭായനി  സഇജനല  കറഷന് അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത സതകേഭാരല  കമഖലയനിവല  കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേളനിവല
സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാത്ത  വെനിഷയലാം  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിരുന.   ഇഇ  വെനിഷയത്തനിവന്റെ  അടനിയന്തര  പ്രഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിവലടുത്തച്ച്  മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപച്ച് മനനിയലാം മുഖലമനനിയലാം പ്രകതലകേലാം കയഭാഗങ്ങള വെനിളനിചച്ച് ഇഇ
കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള  വെലവെസഭായനികേളനില്  നനിനലാം
മനസനിലഭാക്കുകേയലാം ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം വചേയനിരുന. 

വെലവെസഭായനികേള  ഉനയനിച  വെനിഷയങ്ങളനില്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  തുറന
സമതീപനമഭാണച്ച്  സതതീകേരനിചതച്ച്.   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വെലവെസഭായലാം  നടത്തുനവെരുവട
തഭാല്പരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ഇലാംകപഭാര്ടച്ച്  ഡന്യൂടനി  പനിന്വെലനിക്കുന വെനിഷയലാം
കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  ശദയനില്വപടുത്തനിവയങനിലലാം  മറുപടനി  അനുകല
മഭായനിരുനനില.   ബഭാങച്ച്  കലഭാണ  റതീ-സക്ചര്  വചേയ്യുകേ,  പുതനിയ  കലഭാണ
അനുവെദനിക്കുകേ,  നനിലവെനിലള  കലഭാണനിനച്ച്  ആറുമഭാസകത്തക്കച്ച്  വമഭാകടഭാറനിയലാം
ഏര്വപടുത്തുകേ എനതീ വെനിഷയങ്ങള റനിസര്വെച്ച് ബഭാങനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തുകേയലാം
ബഭാങച്ച് പ്രതനിനനിധനികേളുകടയലാം സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുകടയലാം എലാംപകവെര്ഡച്ച് കേമ്മേനിറനി
ഇഇ  വെനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.   സതകേഭാരല  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായനികേളുവട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി മുഖലമനനി വെനിളനിച്ചു കചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില്  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായനികേളുലാം  ബഭാങച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  അടങ്ങനിയ  ഒരു  എസച്ച്.പനി.വെനി.  രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം  ഇഇ
കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.  

(ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  വെനികദശ
രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇ-വടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  വചേയച്ച്
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴനില്  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപകലാം  സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  അതനിനു
കവെണനി  2016-17  ബജറച്ച് വെനിഹനിതമഭായനി  30  കകേഭാടനി രൂപ കേഭാഷന്യൂ കകേഭാര്പകറഷനുലാം
10  കകേഭാടനി  രൂപ  കേഭാവപക്സനിനുലാം  ഇതനിനകേലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   കടഭാവത  കേഭാഷന്യൂ
കകേഭാര്പകറഷന്  ധനകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേഭാനുള  കേടങ്ങള
ഒറത്തവെണയഭായനി തതീര്ക്കുനതനിനച്ച് 80 കകേഭാടനി രൂപയലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിടണച്ച്.   

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേള

149  (2901)  ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെരുനതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  എത്ര കേശുവെണനി

ഫഭാകറനികേള പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരുന എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് എത്ര കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേള തുറനച്ച് പ്രവെര്ത്തനിപനിച്ചു

എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

(സനി)  അടഞ്ഞു  കേനിടക്കുന  സതകേഭാരല  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന

പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെരുകമ്പഭാള  മനിക്കവെഭാറുലാം  എലഭാ

കേശുവെണനി ഫഭാകറനികേളുലാം പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരുന.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  428  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറനച്ച്

പ്രവെര്ത്തനിച്ചു  വെരുന.   കടഭാവത  മുഖലമനനിയലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായ  വെകുപ്പു

മനനിയലാം നടത്തനിയ ചേര്ചവയ തുടര്നച്ച്  വെനി.എല്.സനി.  ഉളവപവടയള കേശുവെണനി

മുതലഭാളനിമഭാര്  അവെരുവട  ഫഭാകറനികേള  വെരുലാം  മഭാസങ്ങളനില്ത്തവന  തുറന

പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവമനച്ച് പ്രഖലഭാപനിചനിടണച്ച്. 

(സനി) നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന. 
കേശുവെണനി സലാംസരണ കമഖല

150  (2902)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേശുവെണനി  സലാംസരണകമഖലയനില്  എത്ര
വതഭാഴനിലഭാളനികേള വതഭാഴനിവലടുക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  ഇത്രയലാം  കപര്ക്കച്ച്  വതഭാഴനില്  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര  ടണ
കേശുവെണനിയഭാണച്ച് വെര്ഷത്തനില് ആവെശലമഭായനിവെരുനവതനച്ച് വെല കമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ആഭലന്തര ഉലഭാദനലാം വെര്ഷത്തനില് എത്ര ടണ്ണഭാണച്ച്;

(ഡനി)  കേശുവെണനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വതഭാഴനില്  ലഭലത
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവെനിലള കേണക്കു പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം 2,52,000 വതഭാഴനിലഭാളനികേള
വതഭാഴനിവലടുക്കുനണച്ച്.  

(ബനി) വെര്ഷത്തനില് 6 ലക്ഷലാം വമട്രനികേച്ച് ടണ കതഭാടണനി ആവെശലമഭായനി വെരുലാം. 

(സനി) 80,000 വമട്രനികേച്ച് ടണ

(ഡനി) കേശുവെണനി വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴനില് ലഭലത ഉറപ്പു വെരുത്തുനതനിനച്ച്
കേശുവെണനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെയലാം,  പടനികേജഭാതനി
പടനികേ  വെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെയലാം  കേതീഴനിലള  ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന്
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഫഭാമുകേള  എനനിവെനിടങ്ങളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന  നഭാടന്
കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  കേശുവെണനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം,  കേഭാവപകലാം  സലാംയകമഭായനി  ഏവറടുത്തനിടളതഭാണച്ച്.   കടഭാവത
വെനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇ-വടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  വചേയച്ച്
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴനില്  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   കതഭാടണനിയവട
ദഇര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപഭാക്കനി  വെരുന.   അടഞ്ഞു  കേനിടന  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതനിനച്ച് വകേഭാലഭാലാം ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര് നടത്തനിയ അനുരഞ്ജന
ചേര്ചകേളനില്  60  -ഓളലാം  ഫഭാകറനികേള  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന്  ധഭാരണയഭായനി.
മഭാകനജച്ച് വമന്റെച്ച് ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത 5 പരഭാതനികേള അജൂഡനികക്കഷനച്ച് റഫര് വചേയ്യുകേയലാം,
അനുരഞ്ജന  ചേര്ചകേളനില്  ഒത്തുതതീര്പഭാകേഭാത്ത  15  പരഭാതനികേള
പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  വകേഭാലലാം  റതീജനിയണല്  കജഭായനിന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച്
വവകേമഭാറുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിരന്തര ഇടവപടലനിവന തുടര്നച്ച്  428-ലധനികേലാം ഫഭാകറനികേള
തുറന പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   ബഹു മുഖലമനനിയലാം കേശുവെണനി വെലവെസഭായ വെകുപ്പു
മനനിയലാം വെനിളനിച്ചു കചേര്ത്ത കയഭാഗവത്തത്തുടര്നച്ച് വെരുലാം മഭാസങ്ങളനില് ചേനില സതകേഭാരല
ഫഭാകറനികേള തുറന പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവമനച്ച് സമ്മേതനിചനിടണച്ച്. 

വചേറുകേനിട  സതകേഭാരല  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായ  കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനികേള,  വെലവെസഭായ  പ്രതനിനനിധനികേള,
ബഭാങച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  എസച്ച്.പനി.വെനി.  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  അങ്ങവന  രൂപതീകേരനിക്കുന  എസച്ച്.പനി.വെനി.-കയഭാടച്ച്  ഇഇ
കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിചച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കഭാനുലാം
ആവെശലവപടനിടണച്ച്.  വചേറുകേനിട  വെലവെസഭായനികേളവക്കതനിവര  ബഭാങ്കുകേള
ആരലാംഭനിചനിടള ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനുള പരനിശമങ്ങള
സര്ക്കഭാര് തുടരുനതഭാണച്ച്. 
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കേഭാവപക്സച്ച് ഫഭാകറനിയനില് സ്ത്രതീ വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരലങ്ങള 

151  (2903)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂരനിവല  കേഭാവപക്സച്ച്  ഫഭാകറനിയനില്  സ്ത്രതീ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലങ്ങള  ഏര്വപടുത്തനിയനിടനില  എന  പരഭാതനി
ശദയനില്പടനിടകണഭാ;  സഇകേരലങ്ങള  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  പരലഭാപ്തമവലങനില്
വെര്ദനിപനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫഭാകറനിയനില്,  എത്ര  പ്രവൃത്തനി  ദനിനങ്ങളക്കുള  കേശുവെണനി
സലാംഭരനിചനിടണച്ച്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  എവന്തലഭാലാം
പുകരഭാഗമനമഭാണച്ച് കേശുവെണനി വെലവെസഭായ കമഖലയനില് നടത്തനിയതച്ച്;

(ഡനി)  സതകേഭാരല  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേളക്കുകമല്  ഗവെണവമന്റെനിനച്ച്
അധനികേഭാരമുകണഭാ;  അടച്ചുകേനിടക്കുന  ഫഭാകറനികേള  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന  ബുദനിമുടച്ച്
ശദയനില്പടനിടകണഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) കേനിളനിമഭാനൂരനില് കേഭാവപക്സനിനച്ച് ഫഭാകറനി ഇല. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  കേശുമഭാവെച്ച്  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  4250  വഹകര്
സ്ഥലത്തച്ച് കേശുമഭാവെച്ച് കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടനിരുന. ഇതനില് നന്യൂ ഗഭാര്ഡന് 
സതീമനില്  2000  വഹകര്  (4  ലക്ഷലാം ഗഭാഫച്ച്)  വപഭാതുകമഖലയനിലലാം  മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി
കേനിടക്കുന ഭൂമനിയനില് കേശുമഭാവെച്ച് കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി 1000 വഹകര് (2 ലക്ഷലാം)
വവതകേള, മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെച്ച്,  കുടുലാംബശതീ, വതഭാഴനിലറപച്ച് പദതനി എനനിവെ വെഴനി
സ്കൂളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സ്ഥലങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  1250  വഹകര്
(2.5 ലക്ഷലാം)  വവതകേള വെനിതരണലാം വചേയ വെരുന.  കകേരളത്തനിവല സ്ഥല ദഇര്ലഭലലാം
പരനിഗണനിചച്ച്  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  അനുകയഭാജലമഭായ  സ്ഥലലാം  കേവണത്തനി
കേശുമഭാവെച്ച്  കൃഷനി  നടത്തുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു  വെരുന.   കകേരളത്തനില്
പഭാകന്റെഷന്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുനതുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ആനഭാപ്രകദശനില് സ്ഥലലാം പഭാടത്തനിവനടുത്തച്ച് കേശുമഭാവെച്ച് കൃഷനി
വചേയ്യഭാനുളള പദതനി സലാംബനനിചച്ച്  ആനഭാപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്
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വെരുന.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെരുകമ്പഭാള വപഭാതുകമഖലയനിവല എലഭാ
ഫഭാകറനികേളുലാം  സതകേഭാരല  കമഖലയനിവല  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ഫഭാകറനികേളുലാം  അടഞ്ഞു
കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനു  കശഷമഭാണച്ച്
വപഭാതുകമഖലയനിവല  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേവളലഭാലാം  തുറന  പ്രവെര്ത്തനിചതച്ച്.  428-
ലധനികേലാം സതകേഭാരല ഫഭാകറനികേള ഇകപഭാള തുറന പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായ വെകുപ്പു മനനിയമഭായലാം മുഖലമനനിയമഭായലാം നടത്തനിയ ചേര്ചവയത്തുടര്നച്ച്
വെരുലാം  മഭാസങ്ങളനില്  ചേനില  സതകേഭാരല  ഫഭാകറനികേള തുറന പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാവമനച്ച്
സമ്മേതനിചനിടണച്ച്.

(ഡനി) വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  വതഭാഴനില്  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  അവെരുവട
കക്ഷമലാം  മുന്നനിര് ത്തനിയലാം  സതകേഭാരല  കേശുവെണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുളള  നനിരന്തര  പരനിശമങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനി
വെരനികേയഭാണച്ച്.  കതഭാടണനി ലഭലമഭായനിടലാം  മനനഃപൂര്വലാം  ഫഭാകറനികേള പൂടനിയനിടനിരനിക്കുന
സതകേഭാരല  ഫഭാകറനി  ഉടമകേളവക്കതനിവര  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
അധനികേഭാരമുണച്ച്. അത്തരലാം നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

 കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്
വകേ.എസച്ച്.ആര്.

152 (2904) ശതീ  .   വെനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മത്സലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഫനിഷറതീസച്ച് സര്വകേലഭാശഭാല ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച് കകേരള സര്വതീസച്ച്
റൂളസച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടകണഭാ; എങനില് ഇതച്ച് സലാംബനനിച ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസച്ച്.ആര്.  ചേടങ്ങളുലാം നനിയമങ്ങളുലാം സതന്തമഭായനി നനിര്വചേനിക്കഭാനുലാം
അപ്രകേഭാരമുളള  ആനുകലലങ്ങള  പരനിമനിതവപടുത്തുവെഭാനുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയച്ച്
അധനികേഭാരമുകണഭാവയനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്വകേലഭാശഭാല  സഭാറന്യൂടച്ച്  അദലഭായലാം  XI  വസക്ഷന്  2  പ്രകേഭാരലാം
ബഭാധകേമഭാണച്ച്.  സഭാറന്യൂടനിവല  ബനവപട  കപജനിവന്റെ  പകേര്പച്ച്  ഇകതഭാവടഭാപലാം
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അധനികേഭാരമനില. 

* മലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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ജനി.വഎ.എസച്ച്. മഭാപനിലാംഗച്ച്

153 (2905) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .    മഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.ഡബക്യു.ഡനി  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലളതുലാം,  അതച്ച്  പരനിപഭാലനിച്ചു
വെരുനതുമഭായ പഭാലങ്ങളുവടയലാം കറഭാഡുകേളുവടയലാം ജനി.ഐ.എസച്ച് മഭാപനിലാംഗച്ച് നടത്തുന
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടകണഭാ;

(ബനി) ഇവലങനില് എനകത്തയച്ച് പൂർത്തനിയഭാകുവമനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലളളതുലാം,  വെകുപച്ച്
പരനിപഭാലനിചച്ച്  വെരുനതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുകടയലാം,  കറഭാഡുകേളുകടയലാം  ജനി.വഎ.എസച്ച്.
മഭാപ്പുകേളുവട  തയ്യഭാറഭാക്കലലാം,  അതനിവന്റെ  പുതുക്കലലാം  കലഭാകേ  ബഭാങനിവന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകടനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  വകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയഭാണച്ച് വചേയനിടളളതച്ച്.  ഇതനിവന്റെ അപ്കഡഷന്  2007  വെവര മഭാത്രകമ
വചേയ്യുവെഭാന് സഭാധനിചനിടളളു. 

വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യവട  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ജനി.വഎ.എസച്ച്.
കസഭാഫച്ച് വവെയറനിവന്റെയലാം  സനിസത്തനിവന്റെയലാം  നനിലവെഭാരമുയര് ത്തല്
ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

154  (2906)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള
ഏവതലഭാമഭാവണനലാം അതനിനുള കേഭാരണലാം എന്തഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവെ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുകവെണ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനില്  മൂനച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിവചങനിലലാം കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെനിവന്റെ കസഭാപച്ച്
വമകമ്മേഭാ  ലഭനിചതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിചനില.  ഇകപഭാള  കസഭാപച്ച്
വമകമ്മേഭാ  പനിന്വെലനിചതുവകേഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  ഉടന്  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.
കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിവചങനിലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വെനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില് വെരുന പ്രവൃത്തനികേളുവടയലാം
വകേടനിട  വെനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്  വെരുന  പ്രവൃത്തനികേളുവടയലാം  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

വവഹകവെകേളനില് ഇലമനികനറഡച്ച് ഡനികസ്പ്ലേ കബഭാര്ഡുകേള 

155 (2907) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത മഹകവെകേളനില് കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് കറഭാഡച്ച് മുറനിച്ചു
കേടക്കുവെഭാനുള  സതീബഭാ  മലനുകേളക്കച്ച്  സമതീപലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  മുനറനിയനിപച്ച്
നല്കുനതനിനഭായനി ഇലമനികനറഡച്ച്  ഡനിസ് കപ കബഭാര്ഡുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡനികന്റെകയഭാ  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയകടകയഭാ  ഫണച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ  എനച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വവഹകവെയനിലലാം  മറ്റു  കറഭാ ഡ സ്തുകേളനിലലാം  ഇന്തലന് കറഭാ  ഡച്ച്

കകേഭാണഗസച്ച്  അനുശഭാസനിക്കുന  തരത്തനിലലാം  നനിറങ്ങളനിലമുളള  കറഭാഡച്ച്

മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള,  സതീബഭാവവലനുകേള,  വവസന്  കബഭാര്ഡുകേള  എനനിവെയഭാണച്ച്

സ്ഥഭാപനിക്കുനതച്ച്.   ഇലമനികനറ ഡച്ച്  ഡനിസ്പ്ലേ  കബഭാര്ഡുകേള  ഇന്തലന്  കറഭാ  ഡച്ച്

കകേഭാണഗസനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഉളവപടുത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ അത്തരത്തനിലളള

മുനറനിയനിപച്ച്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കറഭാ ഡുകേളനില്  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുകേയളളു.

* മലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത മുനറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള കറഭാഡുകേളനില് സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്

ഇന്തലന് കറഭാഡച്ച് കകേഭാണഗസനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഉളവപടുത്തുന മുറയച്ച് ഫണച്ച്

വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.  ഉളവപടുത്തഭാന്  കകേരളലാം

ആവെശലവപടുനതഭാണച്ച്. 

എ.സനി. കറഭാഡനിവല പഭാലങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് നടപടനി

156  (2908)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി(എ.സനി.) കറഭാഡനിവല വെതീതനി കുറഞ്ഞ ഏകേകദശലാം

ഒന്പകതഭാളലാം  പഭാലങ്ങള  വെളവരയധനികേലാം  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാക്കുനതച്ച്

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില്  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന

നടപടനികേള എവന്തനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എവന്തങനിലലാം  എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  എ.സനി.  കറഭാഡനിവല  ഒമ്പതച്ച്  പഭാലങ്ങളുവട

റഫച്ച് കകേഭാസച്ച് എസനികമറച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  ഇവെയവട വചേയനികനജച്ച്, ആവെശലമഭായ

തുകേ  എനനിവെയവട  വെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ഇവെയവട

വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനി  വെരുന.  ഇവെ  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  തുടര്

നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയലാം.

വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. കറഭാ  ഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

157  (2909)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറച്ച്  ട്രഭാന്കസഭാര്ടച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  നനിലവെനില്  ഏവറടുത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏവതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  നനിലവെനിവല  സ്ഥനിതനിയലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* മലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  കസറച്ച്  ട്രഭാന്കസഭാര്ടച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  (വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.)
ഏവറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.  

പഭാകക്കജച്ച്   I:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  -  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് കറഭാഡച്ച്  (27.78 കേനി.മതീ. ) - 72%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ഈ പ്രവൃത്തനിയവട കേഭാലഭാവെധനി 23-3-2017-ല്
അവെസഭാനനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാ ടച്ച്  ടഇണ  ഒഴനിവകേ  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  അവെകശഷനിക്കുന സുരക്ഷഭാ പ്രവൃത്തനികേള
ഉളവപവടയളള  പണനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.  2017  മഭാര്ചനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പഭാകക്കജച്ച്   II:

പനിലഭാത്തറ – പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാ  ഡച്ച്  (20.9  കേനി.മതീ. ) –70%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ഈ പ്രവൃത്തനിയവട കേഭാലഭാവെധനി  31-3-2017-ല്
അവെസഭാനനിക്കുനതഭാണച്ച്.  തഭാവെലാം കമല്പഭാലലാം ഒഴനിച്ചുളള പ്രവൃത്തനികേള  2017  മഭാര്ചച്ച്
മഭാസത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  2017  ജൂമലയനില്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമനച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്   III A:

തലകശ്ശേരനി - കേളകറഭാ  ഡച്ച് കറഭാഡച്ച് (28.8 കേനി.മതീ. ) ഈ പ്രവൃത്തനി 31-5-2016-നച്ച്
ആരലാംഭനിച്ചു.   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.   30-5-2018  വെവര
നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവെധനിയണച്ച്. 

പഭാകക്കജച്ച്   III B:

കേളകറഭാ ഡച്ച് - വെളവപഭാറ കറഭാ ഡച്ച് (25.2 കേനി.മതീ. ) - ഈ പ്രവൃത്തനി 10-6-2016-
നച്ച് ആരലാംഭനിച്ചു.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.  17-8-2018  വെവര
നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവെധനിയണച്ച്. 

പഭാകക്കജച്ച്   IV:

വചേങ്ങന്നൂര്  -  ഏറ്റുമഭാനൂര്  കറഭാഡച്ച്  (45.8  കേനി.മതീ.  )  –68%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.   ഈ  പ്രവൃത്തനിയവട  കേഭാലഭാവെധനി
അവെസഭാനനിക്കുന   24.11.2017-  നുളളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമനച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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പഭാകക്കജച്ച്    IVA:

തനിരുവെല  വവബപഭാസച്ച്  (2.3  കേനി.മതീ.)  -  57%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ഡനിവവസനനില്  മഭാറലാം  കവെണനിവെനതനിനഭാലലാം  സ്ഥവമടുപച്ച്
സലാംബനനിച്ചുളള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം പ്രവൃത്തനിയവട ഉകദ്ദേശനിച
പൂകരഭാഗതനി  വവകേവെരനിക്കഭാനഭായനിടനില.  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാക്കുന  വെനിഷയത്തനില്  റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപട വെരുന.

 പഭാകക്കജച്ച്    V :

ഏറ്റുമഭാനൂര്  -  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  കറഭാ ഡച്ച്  (40.96  കേനി.മതീ.)  –  57%  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.
പ്രവൃ ത്തനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്    VI:

വപഭാന്കുനലാം  -  വതഭാടുപുഴ  (50  കേനി.മതീ.)  -  95%  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.   2017  മഭാര്ചനില്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമനച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാകക്കജച്ച്    VII:

പുനലൂര്  -  വപഭാന്കുനലാം  കറഭാ  ഡച്ച്  -  പനി.പനി.പനി  വെലവെസ്ഥയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിടളള  പദതനിയവട  വടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.  വപരനിമ്പലഭാവെച്ച്  -  വപരനിന്തല്മണ്ണ  (41  കേനി.മതീ.)  -  ഉപരനിതലലാം
പുതുക്കല്  95%  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  2017  മഭാര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന്
കേഴനിയവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കമഭാഡല് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പദതനി

കേഴക്കുടലാം  -  അടൂര്  (80  കേനി.മതീ.  )  സുരക്ഷഭാ കറഭാഡച്ച്  പദതനി  28.12.2016-ല്
ആരലാംഭനിച്ചു. പദതനിയവട ആരലാംഭഘട പണനികേള നടന വെരുന. 

ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള കറഭാഡച്ച് ടഭാറനിലാംഗച്ച്

158 (2910) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്   :

ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്   :

ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു   :

ശതീ  .     സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്    : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം പഭാസനികേച്ച് കചേര്ത്തനിടള ബനി.എലാം.& ബനി.സനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കറഭാഡുകേള
ടഭാര് വചേയ്യുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം ടഭാറനിലാംഗച്ച് നടത്തഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിടളതച്ച്;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഇന്ഡലന് കറഭാഡച്ച് കകേഭാണഗസച്ച്(ഐ.ആര്.സനി.)-വന്റെ

പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് എന്തഭാണച്ച്;

(ഡനി)  പഭാസ്ററനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  സൃഷനിക്കുന  പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശ്നങ്ങള

കേണക്കനിവലടുത്തച്ച്  അവെ  സലാംസരനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാസ്ററനികേച്ച്  മനിശണലാം

വചേയ  ടഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കടുതല്  കറഭാഡുകേള  ടഭാറനിലാംഗച്ച്  നടത്തുനതനിനച്ച്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കറഭാഡുകേളുവട  ഉപരനിതല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  നഭാചേതറല്  റബ്ബര്

കമഭാഡനിമഫഡച്ച് ബനിറ്റുമനിന് (N.R.M.B) ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തുകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  കേതീഴനില് എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പഭാസനികേച്ച്  കചേര്ത്തനിടളള

ബനി.സനി.  (ബനിറ്റുമനിനസച്ച്  കകേഭാണക്രതീറച്ച്)  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ടഭാര്  വചേയ്യുനതനിനച്ച്

തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.  കടഭാവത കകേന്ദ്ര കറഭാ ഡച്ച് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിവന്റെ നനിര്കദ്ദേശ

പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാതകേളുവട  റതീസര്ഫസനിലാംഗച്ച്  ബനിറ്റുമനിനസച്ച്  കഹഭാടച്ച്മനിക്സനില്

കചേര്ക്കുവെഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് നനിരത്തുകേളുലാം,

പഭാലങ്ങളുലാം വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ കേതീഴനില് 100 കേനി.മതീ. കറഭാഡുകേള പഭാസനികേച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്

നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  നനിലവെനില്  തയ്യഭാറഭാക്കുന

എസനികമറ്റുകേളനില്  പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുളള  provision

ഉളവപടുത്തുനണച്ച്.

(സനി) ഇന്ഡലന് കറഭാ ഡച്ച് കകേഭാണഗസച്ച് (IRC) - IRC 8P 89 - 2013 പ്രകേഭാരലാം

പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കറഭാ ഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

അലാംഗതീകേരനിചച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ഡനി) നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ഇ)  കറഭാ ഡുകേളുവട  ഉപരനിതല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  നഭാചേതറല്  റബ്ബര്
കമഭാഡനിവവഫഡച്ച്  ബനിറ്റുമനിന്  (N.R.M.B)  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വെരുന.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
BPCL  (Bharath  Petroleum  Corporation  Limited)  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
N.R.M.B (Natural Rubber Modified Bitumen) ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം,  കേയര് ഭൂവെസ്ത്രലാം
മുതലഭായവെ ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനിലളള  കറഭാഡുകേളനി ല്
ബനിറ്റുമനിനസച്ച്  കകേഭാണക്രതീറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  റതീ  സര്ഫസനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
നഭാചേതറല് റബ്ബര് കമഭാഡനിവവഫഡച്ച് ബനിറ്റുമനിനഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്. 

വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. കറഭാ ഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം
159  (2911)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  എലാം.സനി.  കറഭാഡനിവന്റെ  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഉളവപട ഭഭാഗത്തനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കവെണത്ര നനിലവെഭാരലാം പുലര്ത്തുനനില എനതച്ച്
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  അതനിവനതനിവര  എവന്തങനിലലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിടകണഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  മവെകുവെഭാന്  കേഭാരണവമവന്തനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)  ഗുണനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം പൂര്ത്തനിയഭായ പ്രവൃത്തനികേളുവട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  പ്രഭാഗല്ഭലലാം  കനടനിയ
വെലകനികേവളവക്കഭാണച്ച് വടകനിക്കല് ഓഡനിറച്ച് നടത്തുനതനിനുളള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യവട  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയകറഭാടച്ച്
പ്രവൃത്തനിയവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പു  വെരുത്തുവെഭാന്  സൂപര്വവവെസച്ച്  വചേയ്യുനതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   വെകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞഭാണച്ച്  മൂവെഭാറ്റുപുഴയനില്
അവെകലഭാകേനകയഭാഗലാം നടത്തനി പണനി വമചവപടുത്തഭാന് നനിശയനിചതച്ച്.

(സനി)  നനിലവെനിലളള  വവസറച്ച്  കേണതീഷന്  അനുസരനിചച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച
എസനികമറനില് നനിനലാം മഭാറങ്ങള കവെണനി വെന.  കത്തഭാടകുളലാം ജലാംഗ്ഷനനിവല കേലങച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വെന.   അതുകപഭാവല  സ്ഥലലാം  ഇനനിയലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുന.  കടഭാവത കേരഭാറുകേഭാരവന്റെ
ഭഭാഗത്തച്ച് നനിനളള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രശ്നങ്ങള കേഭാരണവലാം പ്രവൃത്തനിയനില് പ്രതതീക്ഷനിച
പുകരഭാഗതനി വവകേവെരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനില.
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പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. കറഭാഡനിവന്റെ സര്കവ നടത്തനി കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി

160  (2912)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ    : തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കച്ച്  പുതനിയ  പഭാലലാം  മുതല്  പഴയ  പഭാലലാംവെവര  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
കറഭാഡനിവന്റെ  വെശങ്ങളുലാം  പുഴകയഭാരവലാം  കേകയ്യറനിയതഭായ  പരഭാതനി
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേകയ്യറലാം  കേവണത്തുനതനിനുലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി) പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. കറഭാഡനിവന്റെ സര്കവ നടത്തനി കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി) കറഭാഡച്ച് കേകയ്യറനി സ്ഥഭാപനിച മരത്തടനികേളുലാം വഷഡ്ഡുകേളുലാം ഒഴനിപനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  സര്കവ നടത്തനി അതനിരുകേള അടയഭാളവപടുത്തുനതനിനച്ച് ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  നനിരത്തുവെനിഭഭാഗലാം  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയറുവട
ഓഫതീസനില് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. കറഭാഡുകേളുവട വെശങ്ങളനിവല മരങ്ങള 

161  (2913)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദതീർഘ  വെതീക്ഷണമനിലഭാവതയള  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  കപരനില്
കകേരളത്തനിവല  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുവട  വെഴനികയഭാരങ്ങളനില്  നനില്ക്കുന,
പതനിനഭായനിരങ്ങളക്കച്ച് തണലലാം,  ആശതഭാസവലാം നല്കേനി വെനനിരുന,  മരങ്ങള ദനിനലാം
പ്രതനി വവെടനി നശനിപനിക്കുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  കറഭാഡുകേളുവട  രണച്ച്  വെശങ്ങളനിലലാം  പ്രകതലകേ  പദതനി
മുഖഭാന്തരലാം  തണല്മരങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിചച്ച്  പരനിപഭാലനിക്കുവെഭാൻ  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിവല  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുവട  വെഴനികയഭാരങ്ങളനില്
നനില്ക്കുന  മരങ്ങള,  യഭാത്രക്കഭാര്  ഉളവപവടയളളവെരുവട  ജതീവെനുലാം  സതത്തനിനുലാം
അപകേടമുണഭാക്കുന അവെസരത്തനിലലാം, കറഭാഡുകേളുവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
അനനിവെഭാരലമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലമഭാണച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമന്റെനിവന്റെ
അനുവെഭാദകത്തഭാടുകടനി ആവെശലമഭായ ചേനില മരങ്ങള മുറനിച്ചു മഭാറഭാറുളളതച്ച്.  കേഴനിവെതുലാം
മരങ്ങള  മുറനിച്ചു  മഭാറഭാവത  തവന  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്
പ്രകതലകേ ശദ നലഭാറുണച്ച്. 

(ബനി)  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗര  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസന
പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായനി  വവെടനിമഭാറനിയനിടളള ഓകരഭാ മരത്തനിനുലാം പകേരലാം പത്തച്ച് മരലാം
എന  കേണക്കനില്  കസഭാഷലല്  കഫഭാറസനി  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  മരങ്ങള  നടപനിടനിപനിചനിടണച്ച്.  ഇതുകടഭാവത  പദതനിയവട
കേണസഷണറഭായ  തനിരുവെനന്തപുരലാം  കറഭാഡച്ച്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കേമ്പനനി  കറഭാ ഡനിനച്ച്
ഇരു  വെശങ്ങളനിലലാം  മരങ്ങള  വെച്ചു  പനിടനിപനിക്കുകേയലാം  അവെ  പരനിപഭാലനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണച്ച്.

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. വറസച്ച് ഹഇസുകേള വെകുപച്ച് തല ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട
കയഭാഗത്തനിനച്ച് സഇജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

162  (2914)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡലത്തനിവല  വെകുപ്പുതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കയഭാഗലാം  എലാം.എല്.എ
പനി.ഡബ.ഡനി.  വറസച്ച്  ഹഇസനില് വെനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുനതനിനച്ച്  വെഭാടകേ ഈടഭാക്കുനതച്ച്
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിനനിധനിയഭായ  എലാം.എല്.എ.  വെകുപ്പുതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കയഭാഗലാം
വെനിളനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് വറസച്ച് ഹഇസുകേള സഇജനലമഭായനി എലാം.എല്.എ മഭാര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് കവെണ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുവട  ഔകദലഭാഗനികേ
കൃതലനനിര്വഹണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വെനിളനിച്ചു കചേര്ക്കുന അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള
കചേരുനതനിനഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് വറസച്ച് ഹഇസുകേളനിവല കകേഭാണഫറന്സച്ച്
ഹഭാള  നനിലവെനിലളള  വെഭാടകേയവട  50%  നനിരക്കനില്  അനുവെദനിചച്ച്  5-11-2015-വല
സ.ഉ.(വവകേ)നമ്പര് 88/2015/വപഭാ.മ.വെ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവെനില്  പരനിഗണനയനിലനില,  കേഭാരണലാം മറച്ച്  ആവെശലങ്ങളക്കച്ച്  കടനി
മുറനികേള ലഭലമഭാകക്കണതുണച്ച്.



224 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. മഭാനതല് പരനിഷ്കരണലാം

163 (2915)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.മഭാനതല്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
ആയതച്ച് സമയബനനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  മഭാനതല്  G.O.(P)No.13/2012/PWD  തതീയതനി
1-2-2012  പ്രകേഭാരലാം  പരനിഷ്കരനിചനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത  മഭാനതലനിവല  ചേനില  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന. 

പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

164  (2916)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  സ്ഥലലാം
ഏവറടുക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷ്ക്കരനിചച്ച് ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടകണഭാ ;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിഷ്ക്കരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള മൂലലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നനിര്ത്തനിവെയ്കക്കണ  അവെസ്ഥ  സലാംജഭാതമഭായനിടവണന  വെസ്തുത
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത പരനിഷ്കഭാരങ്ങള മൂലലാം നനിര്ത്തനിവവെചനിരനിക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പ്രഭാധഭാനലലാം
പരനിഗണനിചച്ച്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേള  കവെഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
പ്രവൃത്തനികേള  കവെഗത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദശങ്ങള  നല്കുനതനിനച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പരനിഷ്കരനിചച്ച്  ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.   സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കല്  സലാംബനനിചച്ച്
പരനിഷ്കരനിച  ലഭാന്റെച്ച്  അകേതനിസനിഷന്  ആകച്ച്  2013-ല്  നനിലവെനില്  വെവനങനിലലാം  ഇതച്ച്
സലാംബനനിച ചേടങ്ങള 2015 -ലഭാണച്ച് പ്രഭാബലലത്തനില് വെനതച്ച്.  ആയതച്ച് പ്രകേഭാരലാം
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സ്ഥലലാം ഏവറടുക്കുന പ്രകദശത്തച്ച് ഒഴനിപനികക്കണ ആളുകേളുവട പുനരധനിവെഭാസലാം ഒരു
പ്രധഭാന  നനിയമമഭായനി  R  &  R  (Rehabilitation  &  Resettlement  Package)
ഉളവപടനിടളളതനിനഭാല്  സ്ഥലകമവറടുക്കല്  സലാംബനനിച  കേഭാലതഭാമസലാം  നനിലവെനില്
വെനനിടണച്ച്.  ഈ  നനിയമങ്ങള  എലഭാ  സ്ഥലകമവറടുക്കലകേളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭായതനിനഭാല്  പഭാലങ്ങളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവകേവളഭാനലാം
തവനയനില.

(ബനി)  പരനിഷ്കരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങളമൂലലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നനിര്ത്തനിവെയ്കക്കണ  അവെസ്ഥ  സലാംജഭാതമഭായനിടവണനളള  വെസ്തുത
ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  

(സനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിവല  വവമത്രക്കടവെച്ച്,  ചേനിറപഭാലലാം  എനതീ
പഭാലങ്ങളുവട  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഗതഭാഗതത്തനിനച്ച്  തുറനച്ച്  വകേഭാടുത്തനിടണച്ച്.
ഡയറകച്ച്  പര്കചസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനച്ച്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കഭാനുളള
അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന വപരുങടവെച്ച് പഭാലത്തനിവന്റെ
സ്ഥലവമടുപച്ച് നടപടനികേളനിവല അവെലകത കേഭാരണലാം തുടര്നടപടനി തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവെനില്  2013-വല  ആകച്ച്  പ്രകേഭാരകമഭാ  അഥവെഭാ  വനകഗഭാകഷലറഡച്ച്
പര്കചസച്ച്  പ്രകേഭാരകമഭാ  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കഭാന്  കേഴനിയൂ.  എനഭാല്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്,
സ്ഥലലാം  ആവെശലമഭായനി  വെരനികേയഭാവണങനില്  അതച്ച്  ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച്
വനകഗഭാകഷലറഡച്ച്  പര്കചസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  സഹകേരനിക്കുനപക്ഷലാം
പ്രസ്തസ്തുത  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  കേഴനിയലാം.
ഇത്തരത്തനിലളള ഭൂമനി ഏവറടുക്കലനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ശമനിച്ചു വെരുനണച്ച്.

 കറഭാഡച്ച് നശതീകേരണത്തനിവനതനിവര നടപടനി

165  (2917)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു.  മഹകക്കഭാടതനിയവട  ഉത്തരവലാം  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഡനി.ജനി.പനി.-  യവട
സര്ക്കുലറുലാം,  മഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടുലാം  നനിലവെനിലണഭായനിരുനനിടലാം  കറഭാഡനിവന്റെ
വെശങ്ങളനിലലാം  തനിരകക്കറനിയ  ടഇണുകേളനില്കപഭാലലാം  പഭാസനിക്കുലാം  മറച്ച്
കേചവെടഭാവെശനിഷങ്ങളുലാം  കേത്തനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നഭാശവലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  മലനിനതീകേരണവലാം
ഉണഭാക്കുനതച്ച് ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തനി  കറഭാഡച്ച്
നശനിപനിക്കുനവെര്വക്കതനിവര എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;

75/2020
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(സനി)  ഇതുവെവര  എത്ര  കകേസ്സുകേള  ഇത്തരക്കഭാര്വക്കതനിവര  രജനിസര്
വചേയനിടണച്ച്; സതതീകേരനിച ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള എവന്തലഭാമഭാണച്ച്;

(ഡനി)  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം പരനിസ്ഥനിതനിയ്ക്കുലാം  വെനിഘഭാതലാം സൃഷനിക്കുന ഇത്തരലാം
നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുനവെര്വക്കതനിവര  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേവളടുക്കഭാനഭാണച്ച്
ഗവെണവമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് കറഭാഡുകേളുവട വെശങ്ങളനിലലാം, തനിരകക്കറനിയ
ടഇണുകേളനിലലാം പഭാസനികേച്ച്,  മറ്റു കേചവെടഭാവെശനിഷങ്ങള എനനിവെ കേത്തനിചച്ച് പരനിസ്ഥനിതനി
നഭാശലാം ഉണഭാകുനതച്ച്  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   ആയതനിനച്ച്  ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള
എടുകക്കണതച്ച്  പരനിസ്ഥനിതനി  മലനിനതീകേരണ  നനിയനനിത  കബഭാര്ഡുലാം  തകദ്ദേശ
സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭാണച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാ ഡുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത്ര
സഭാദലമഭാക്കുനതനിനുലാംകവെണനി  3-9-2016-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്  63/2016/
വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  വവഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന്  ആകച്ച്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള എടുത്തച്ച് വെരുനണച്ച്. 

(സനി)വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിനച്ച്  നനിരത്തു  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  കേതീഴനിവല
കറഭാഡുകേളുവട  വെശങ്ങളനില്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിചച്ച്  കറഭാഡനിനച്ച്  നഭാശനഷങ്ങള
ഉണഭായതഭായനി  റനികപഭാര്ടകേവളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.   വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ
പരഭാതനിയനില് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള രജനിസര് വചേയനിടനില.  

(ഡനി)  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയച്ച്  ബഭാധകേമഭാകുന  രതീതനിയനിലള  നനിയമ  ലലാംഘനലാം
നടത്തനി  കറഭാഡച്ച്  നശനിപനിക്കുനവെര്വക്കതനിവര  നനിലവെനിലള  വവഹകവെ  വപ്രഭാടക്ഷന്
ആകച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  എടുക്കുനതനിനഭായള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ
എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  

കേരമന –വവെളളറട കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

166 (2918)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എസച്ച്.ആര്.ഐ.പനി.-യവട ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡച്ച് ഇന്ഫ്രെഭാസക്ചേര് കേമ്പനനി

കകേരള  ലനിമനിറഡച്ച്  (RICK  Ltd)  നടപനിലഭാക്കുന  കേരമന-വവെളറട  കറഭാഡനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി എവന്തനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  15-2-2016-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഈ  പദതനിയവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കവെഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനിവയക്കുറനിചച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  SRIP  പദതനിയനിവല  അപ്ഗകഡഷന്  പഭാകക്കജനില്  ഉളവപടുത്തനി

കേരമന – വവെളളറട കറഭാഡച്ച് സ്ഥലലാം ഏവറടുത്തച്ച് അപ്കഗഡച്ച് വചേയ്യുനതനിനച്ച്    DPR

തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം,  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  15-2-2016-വല  സ.ഉ.(ആര്.റനി)നമ്പര്

355/2016/വപഭാ.മ.വെ.  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കറഭാഡനിവന്റെ  വെനികേസന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ആവെശലമഭായ ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനഭായനി  5054-04-337-80-NV

എന  ബജറച്ച്  വഹഡനില്  നനിനലാം  21.44  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിടണച്ച്.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനഭായനി  വസഷലല്

തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ.),  എന്.എചച്ച്.-വന  ചുമതലവപടുത്തനിവക്കഭാണച്ച്  ജനിലഭാ

കേളകര് 4-7-2016-ല് ഉത്തരവെഭായനിടളളതഭാണച്ച്. ഭൂമനി ഏവറടുക്കലനിനച്ച് വപഭാനലാം വെനില

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  സലാംയക  പരനികശഭാധനയ്ക്കുളള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിക്കുകേയലാം  28-12-2016-നച്ച്  സ്ഥലപരനികശഭാധന  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  വചേയ.

തുടര്നച്ച്  ടനി  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  6(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പബനിഷച്ച്

വചേയ്യുനതനിനുകവെണനി  തനിരുമല,  ശഭാസ്തമലാംഗലലാം,  വവതയഭാടച്ച്  വെനികലജുകേളനിവല

റനിസര്കവ നമ്പരുകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുളള സലാംയക സര്കവ നടന വെരുന.

ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  തുടര്

നടപടനികേള തതരനിതവപടുത്തുനതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  കറഭാ ഡച്ച്  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനി തുടര്നടപടനികേള തതരനിതവപടുത്തുനതഭാണച്ച്. 

കടഭാള ബൂത്തുകേള വെഴനി അടനിയന്തര വെഭാഹനങ്ങള കുടത്തനിവെനിടുനതനിനച്ച്

സലാംവെനിധഭാനലാം

167 (2919)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കടഭാള  ബൂത്തുകേള  വെഴനി  അതലഭാസന  നനിലയനിലള  കരഭാഗനികേളുമഭായനി

എത്തുന  വെഭാഹനങ്ങളുലാം  മറച്ച്  അടനിയന്തര  വെഭാഹനങ്ങളുലാം  കേടത്തനിവെനിടുനതനിനച്ച്

എവന്തങനിലലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  നനിലവെനിലകണഭാ;  എങനില്  എന്തച്ച്  തരലാം

സലാംവെനിധഭാനമഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി ഒരുക്കനിയനിടളതച്ച്;
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(ബനി)  കടഭാള  ബൂത്തുകേളക്കച്ച്  സമതീപലാം  അതലഭാസന  നനിലയനിലള
കരഭാഗനിയമഭാവയത്തനിയ  വെഭാഹനലാം  തടഞ്ഞനിടതുമൂലലാം  കരഭാഗനി  മരണവപടതഭായള
റനികപഭാര്ടകേള  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനനിടയഭാക്കനിയവെര്വക്കതനിവര
ഏവതങനിലലാം തരത്തനിലള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവെങ്ങള  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എഗനിവമന്റെച്ച് പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ വെലവെസ്ഥകേവളഭാനലാം തവന ഇവലങനിലലാം
കടഭാള  ബൂത്തുകേള  വെഴനി  അതലഭാസന  നനിലയനിലള  കരഭാഗനികേളുമഭായനി  എത്തുന
വെഭാഹനങ്ങവളയലാം  മറച്ച്  അടനിയന്തര  വെഭാഹനങ്ങവളയലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കടഭാവത
കേടത്തനിവെനിടുനണച്ച്.  കടഭാള പഭാസയവട ഇരുവെശങ്ങളനിലലാം ഇകപഭാള തവന ഓകരഭാ
എമര്ജന്സനി വവലന് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  

(ബനി)  കേണസഷണറഭാണച്ച്  കറഭാഡുകേളുവട  യൂസര് ഫതീ  കേളകച്ച്  വചേയ്യഭാറുളളതച്ച്.
അതലഭാസന  നനിലയനിലളള  കരഭാഗനികേളുമഭായനി  എത്തുന  വെഭാഹനലാം  ഒരനിക്കലലാം
തടയഭാറനിലഭാത്തതുലാം  എമര്ജന്സനി  വവലനനില്  കടനി  കേടന  കപഭാകേഭാന്
അനുവെദനിക്കുനതുമഭാണച്ച്.  കടഭാള ബൂത്തുകേളക്കച്ച് സമതീപലാം അതലഭാസന നനിലയനിലളള
കരഭാഗനികേളുമഭായനി  എത്തുന വെഭാഹനലാം തടഞ്ഞനിടതുമൂലലാം  കരഭാഗനി  മരണവപടതഭായളള
റനികപഭാര്ടകേള ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി)  അതലഭാസന  നനിലയനിലളള  കരഭാഗനികേളുമഭായനി  വെരുന  വെഭാഹനലാം
സഭാധഭാരണ  വെഭാഹനങ്ങളക്കനിടയനില്വപട  കപഭായതഭായനി  ശദയനില്വപടഭാലടന്
തവന കേണസഷണര് ഏവതങനിലലാം  തനിരക്കു കുറഞ്ഞ വലയനിനനില്  കടനി  കേടത്തനി
വെനിടുനതഭാണച്ച്.   ഇതുകടഭാവത  കടഭാള  പഭാസയവട  ഇരുവെശങ്ങളനിലലാം  എമര്ജന്സനി
വവലന് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

മങട മണ്ഡലത്തനിവല രണ വവബപഭാസുകേള

168 (2920) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 27-9-2016  വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1324/16/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം,
മങട  മണ്ഡലത്തനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  രണച്ച്  മബപഭാസുകേളുവട  നനിലവെനിവല
പുകരഭാഗതനി വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില് മക്കരപറമ്പച്ച്  മബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  2016-2017-ല്

കേനിഫ്ബനിയനില്  വെകേയനിരുത്തനിയ  10  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിന്വെലനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയ

സഭാഹചേരലലാം വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മക്കരപറമ്പച്ച്  മബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  നനിലവെനിവല  അവെസ്ഥ

വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വവവെകലഭാങ്ങര  മബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏവറടുത്ത

ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.  എന  ഏജന്സനി  നഭാളനിതുവെവര  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി

ബനവപടച്ച് വചേയനിടള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മക്കരപറമ്പച്ച്  വവബപഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  27-9-2016-വല  ജനി.ഒ.

(ആര്.റനി.)നമ്പര്.1324/2016/പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ-വയ

ഏലനിവചങനിലലാം  നഭാഷണല്  വവഹകവെയമഭായനി  ബനവപടതഭായതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര

ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാവട

മക്കരപറമ്പച്ച് വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സതതീകേരനിച

സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിവയ  28-11-2016-വല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)

നമ്പര്.1641/2016 /പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി-യനില് നനിവനഭാഴനിവെഭാക്കനിയതച്ച്.

(സനി) 2015-16, 2016-17 വെര്ഷങ്ങളനിവല കകേന്ദ്ര വെഭാര്ഷനികേ പദതനിയനികനല്

വവബപഭാസനിവന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  ഫണച്ച്  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.

ഇതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  ദര്ഘഭാസച്ച്

നടപടനികേള  മൂനച്ച്  പ്രഭാവെശലലാം  നടത്തനിവയങനിലലാം  ആരുലാംതവന

പവങടുക്കുകേയണഭായനില.  റതീവടണറനിനുളള  നടപടനികേള  എടുത്തുവെരുന.   വടണര്

സതതീകേരനിക്കഭാന് വപഭാതുജന സമ്മേര്ദ്ദേലാം ആവെശലമഭാവണന കേഭാണുന.

(ഡനി)  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-വയ വെനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുവെഭാന്

ഏലനിച  വവവെകലഭാങ്ങര  വവബപഭാസനിവന്റെ  വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ

തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച്  ഏജന്സനിവയ  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനുളള  വടണര്  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  
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ബനില് ഡനിസഇണനിലാംഗച്ച് സമദഭായലാം

169 (2921) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   മടസണ മഭാസര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :

ശതീ  .  വകേ  .    രഭാജന്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബനില് ഡനിസഇണനിലാംഗച്ച് സമദഭായലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനില് ഇകപഭാള
നടപഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  സമദഭായത്തനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനില് ഡനിസഇണനിലാംഗച്ച്  സമദഭായലാം  നടപഭാക്കുനതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ഉണഭാകുനകണഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില് കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച് എത്ര മഭാസവത്ത കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാനുവണനച്ച് 
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തച്ച്,  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ബനില്
 ഡനിസഇണനിലാംഗച്ച്  സമദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  കുടനിശ്ശേനികേ  ബനില്ലുകേള  നല്കുനതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം
കേഭാരണലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച്  അവെരുവട  ബനില്ലുകേള
ഡനിസഇണച്ച് വചേയ്യഭാനുളള ഒരു ഓണവവലന്  സലാംവെനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ഒരുക്കനിയനിടണച്ച്
(Bill  Discounting  System).  ഇതനിന് പ്രകേഭാരലാം  2016  ജൂമല മഭാസലാം വെവരയളള
കുടനിശ്ശേനികേ ബനില്ലുകേള കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച് ഡനിസഇണച്ച് വചേയ്യുനതനിനുളള അനുമതനി ജനി. ഒ.
(ആര്.റനി.)നമ്പര്500/17/ഫനിന്  തതീയതനി  21-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
വപഭാതുമരഭാമത്തനിവല കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച്  ബനവപട  എക്സനി.  എഞനിനതീയര്മഭാര്  മുകഖന
ബനില്ലുകേള ഡനിസഇണച്ച് വചേയ്യുനതനിനുളള ഓപ്ഷന് ഓണവവലന് വെഴനി സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ബനില്  ഡനിസഇണനിലാംഗച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കുനതുമൂലലാം  വചേക്കച്ച്
തുകേയവട 5.3% പലനിശ അതഭാതച്ച് ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച് നല്കകേണനിവെരുന.

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തച്ച്  വെനിഭഭാഗത്തനില്  12  മഭാസവത്തയലാം
വകേടനിട  വെനിഭഭാഗത്തനില്  7  മഭാസവത്തയലാം  കദശതീയപഭാതഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനില്
5  മഭാസവത്തയലാം കുടനിശ്ശേനികേ നനിലവെനിലണച്ച്.
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പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ ഓഫതീസുകേള

170 (2922)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  അനുവെദനിച  തഭാലൂക്കുകേളനില്

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ ബനില്ഡനിലാംഗ്സച്ച്,  കറഭാഡ്സച്ച്,  എന്.എചച്ച്.  എനനിവെയവട

സബ് -ഡനിവെനിഷന്/വസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

വെഴയനില-പഴകുറനി-കേകചരനിനട-പത്തഭാലാംകേലച്ച് ല്ല് നഭാലവെരനി പഭാത

171  (2923)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബജറനില്  ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച  വെഴയനില-പഴകുറനി-
കേകചരനിനട-പത്തഭാലാംകേലച്ച് ല്ല്  നഭാലവെരനി  പഭാതയച്ച്  ഇന്വവെസനികഗഷന്  അനുമതനി
ലഭനിചനിടകണഭാ;വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് ഇന്വവെസനികഗഷന് നടത്തുന ഏജന്സനി ഏതഭാവണനലാം
എനകത്തയച്ച് ഇന്വവെസനികഗഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുവമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇന്വവെസനികഗഷനച്ച് കശഷലാം വെനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുനതച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  ആകണഭാ  എനച്ച്  വെലകമഭാക്കുകമഭാ;അവലങനില്  ഏതച്ച്
ഏജന്സനിയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എനകത്തയച്ച്  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെ വൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുവമനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനവതനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2016-17  ബജറനില്  ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച  വെഴയനില  -  പഴകുറനി  -

കേകചരനിനട  –പത്തഭാലാംകേലച്ച് ല്ല്  നഭാലവെരനി  പഭാതയച്ച്  ഇന്വവെസനികഗഷന്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി-ഡനി) M/s.  റൂബനി കസഭാഫച്ച്  വടകേച്ച് ആണച്ച് ഇന്വവെസനികഗഷന് നടത്തുന
ഏജന്സനി. ഇന്വവെസനികഗഷനച്ച് കശഷലാം വെനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാകക്കണതച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപഭാണച്ച്.
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അവവലന്വമന്റെനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി,  ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാവട  സര്കവ
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചച്ച്  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനുളളനില്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  2018  കമയച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകടനി  കേരഭാര്  ക്ഷണനിക്കഭാനഭാകുവമനഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുനതച്ച്.  എനഭാല്  തനിരുവെനന്തപുരലാം  -  വതനല  കറഭാഡച്ച്  പുതനിയ
കദശതീയപഭാതയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുളള  ശനിപഭാര്ശ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ആയതനികനല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ തതീരുമഭാനലാം വെരുന
മുറയച്ച് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.

വെഴനികയഭാര വെനിശമ കകേന്ദ്രങ്ങള

172  (2924)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

യഭാത്ര  വചേയച്ച്  ക്ഷതീണനിചച്ച്  വെരുനവെര്ക്കച്ച്  ആശതഭാസലാം  പകേരുവെഭാന്
കകേരളത്തനിവല  പ്രധഭാന  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിവല  വെഴനികയഭാരങ്ങളനില്  നല
മഹവടകേച്ച് സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകടനി, ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള ലഭലമഭാകുനതുലാം വെനിശമ
തഭാമസ  സഇകേരലമുളളതുമഭായ,  വെഴനികയഭാര  വെനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനിവന്റെ  കേണനിശമഭായ  കമല്കനഭാടത്തനിൽ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഔകദലഭാഗനികേ  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  യഭാത്ര  വചേകയ്യണനി  വെരുന
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  തഭാമസനിക്കുനതനിനുലാം  വെനിശമനിക്കു
നതനിനുമഭായനി  കകേരളത്തനിവല  ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനങ്ങളനിലലാം  പടണങ്ങളനിലമഭായനി
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  പരനിപഭാലനിക്കുനതുലാം  ചുരുങ്ങനിയ  വചേലവെനില്
വെനിശമ സഇകേരലങ്ങളുളളതുമഭായ വെനിശമ കകേന്ദ്രങ്ങള (വറസച്ച് ഹഇസച്ച്) നനിലവെനിലണച്ച്.
അതനില് പ്രധഭാനവപട കകേന്ദ്രങ്ങളനിവലലഭാലാം ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.
വെനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള  കടുതല്  വമചവപട  രതീതനിയനില്  സഇകേരലങ്ങള
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുമുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.
ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  വൃത്തനിയലാം  വവെടനിപ്പുമുളള  കടഭായച്ച് വലറച്ച്
സഇകേരലങ്ങകളഭാടുകടനിയ  വെഴനികയഭാര  വെനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
വെകുപ്പുമനനി വചേയര്മഭാനഭായനി വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിന് കേതീഴനില് ആശതഭാസച്ച് പബനികേച്ച്
അമനിനനിറതീസച്ച്  കകേരള  ലനിമനിറഡച്ച്  എന  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.   വപഭാതു
കടഭായച്ച് വലറ്റുകേവളക്കുറനിചച്ച്  നനിലവെനിലളള  ധഭാരണ  മഭാറഭാനുതകുന  വെനിധത്തനില്
ഭലാംഗനിയഭായ  രൂപകേല്പനയലാം  കൃതലമഭായ  പരനിപഭാലനവലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തനി
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സതയലാംപരലഭാപ്തമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിടളളതച്ച്.
പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  പ്രഭായഭാധനികേലമുളളവെര്ക്കുലാം  അലാംഗ
വവവെകേലലമുളളവെര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  കടഭായച്ച് വലറച്ച്  സഇകേരലത്തനിനച്ച്
പുറകമ  ലഘുഭക്ഷണശഭാല,  വമഭാമകന്റെഭാ  കഷഭാപച്ച്,  വെനിശമ  സഇകേരലലാം,
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭാവെശലമഭായ  വെനിവെരങ്ങള,  വെഭാഹനങ്ങള  കേഴുകുനതനിനുലാം  മറ്റുമുളള
സഇകേരലലാം,  പൂകന്തഭാടലാം  തുടങ്ങനിയവെ  ഉളവപവട  അനുകയഭാജലമഭായ  സ്ഥലത്തനിവന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  രൂപകേല്പന വചേയച്ച്  24  മണനികറുലാം പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്. 

വകേഭാലലാം വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം
173  (2925)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാലലാം മബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചതച്ച് എനഭാണച്ച്;
(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന  കശഷലാം  മബപഭാസച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണലാം കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാന് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  നനിലവെനിവല  സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനകത്തയച്ച്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേഭാലലാം വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചതച്ച് 27-5-2015- ലഭാണച്ച്

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന കശഷലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട
പുകരഭാഗതനിയ്ക്കുകവെണനി  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപ്പുമനനിയവട  അദലക്ഷതയനില്
തുടര്ചയഭായനി  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  പ്രവൃത്തനി  തതരനിതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുനതനിനുകവെണ  നടപടനികേള  അപകപഭാള  സതതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണച്ച്.   ബഹു. മുഖലമനനി ഇക്കഭാരലത്തനില് ശദനിചനിടണച്ച്.  പദതനിയ്ക്കുകവെണ
മണ്ണനിവന്റെ  ദഇര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  കകേന്ദ്ര  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുവട തുലല പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു കടനിയ 352 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവ വെരുന
ഈ  പദതനിയവട  സലാംസ്ഥഭാന  വെനിഹനിതലാം  176  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.   പദതനി
കവെഗത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വമഗഭാകപ്രഭാജകച്ച്
ലനിസനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.   ഇതുവെവരയഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഈ
പദതനിയഭായനി 60 കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.

(സനി)  പ്രസ്തുത  വവബപഭാസനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിലവെനിലളള  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
2017 നവെലാംബര് 25-നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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തതീരകദശ വവഹകവെയവട പ്രവെര്ത്തനലാം
174  (2926)  ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനിവല  തതീരകദശ  മഹകവെയവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിടകണഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ  മഹകവെ  കേടന  കപഭാകുന  കമഖലകേളനില്,  വറയനില്കവെ
കഗറ്റുകേള  വെരുന  സ്ഥലങ്ങളനില്,  വറയനില്കവെ  കമല്പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച്
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളവപടനിടകണഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ  വവഹകവെയവട  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.
അതനിന് പ്രകേഭാരലാം തനിരുവെനന്തപുരലാം ജനിലയനിവല പൂവെഭാറനില് നനിനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
മകഞശതരലാം  തഭാലൂക്കനിവല  കേണതതതീര്ത  എന  സ്ഥലത്തച്ച്  അവെസഭാനനിക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന രതീതനിയനിലഭാണച്ച് രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയവട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്   റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയതനിനു
കശഷകമ  വറയനില്കവെ  കമല്പഭാലങ്ങളുവട  ആവെശലകേത  കേണക്കനിവലടുക്കുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയളളൂ. 

ഇരനിണഭാവെച്ച് പഭാലലാം

175  (2927)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  1645  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഇരനിണഭാവെച്ച്  പഭാലത്തനിനച്ച്  പ്രകതലകേഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്
എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എകപഭാള തുടങ്ങഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  1645  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഇരനിണഭാവെച്ച്  പഭാലത്തനിനച്ച്  പ്രകതലകേഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുനതനിനഭായളള  വപ്രഭാകപഭാസല്  ബജറച്ച്  വപ്രഭാവെനിഷകനഭാവട  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് പുനര്സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി നനിര ത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ആയതച്ച് ലഭനിക്കുന
മുറയച്ച് തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം.
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കകേന്ദ്ര കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് ലഭനിക്കുനതനിനുളള മഭാനദണ്ഡലാം

176 (2928) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജച്ച്  :

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കറഭാഡുകേളക്കച്ച് കകേന്ദ്ര കറഭാഡച്ച് ഫണനില് നനിനച്ച് ലഭനിക്കുന

വെനിഹനിതലാം എത്രയഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഫണച്ച്  ലഭനിക്കുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തഭാണച്ച്;  ഇതനിനുള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഏവതഭാവക്ക  ഇടകവെളകേളനില്  എകപഭാവഴഭാവക്കയഭാണച്ച്

സമര്പനിക്കുനതച്ച്; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനു  കശഷലാം  ഈ  ഫണനില്

നനിനച്ച് എത്ര തുകേയ്ക്കുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണച്ച് ഇതുവെവര സമര്പനിചനിടളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപകട്രഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവെയനില്  നനിനളള  വസസനില്  നനിനലാം

രൂപതീകേരനിക്കുന  വസന്ട്രല്  കറഭാ    ഡച്ച്  ഫണനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന

വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ ഒരു നനിശനിത ഭഭാഗമഭാണച്ച് സനി.ആര്.എഫച്ച്.  കറഭാ ഡച്ച് പദതനികേളക്കച്ച്

അനുവെദനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി)  സനി.ആര്.എഫച്ച്.  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തുനതനിനഭായനി

വതരവഞ്ഞടുക്കുനതച്ച്  10  കേനി.മതീ.  കുറയഭാത്ത സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകേള,  കമജര് ജനിലഭാ

കറഭാഡുകേള,  കദശതീയപഭാതവയ  മറച്ച്  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന

കറഭാഡുകേള,  അന്തര്  സലാംസ്ഥഭാനപഭാതകേള,  വെഭാണനിജല  വെലവെസഭായ,  വെനികനഭാദ

പ്രഭാധഭാനലമുളള  കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

എനനിവെയഭാണച്ച്.  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിലലാം  വപ്രഭാകപഭാസല്

സമര്പനിക്കഭാറുണച്ച്. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡച്ച്

ഫണനില്  നനിനലാം  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  364 കകേഭാടനി  രൂപയവട  26

പദതനികേളുലാം  467.30  കകേഭാടനി രൂപയവട  40  പദതനികേളുലാം സമര്പനിചതനില് നനിനലാം

397 കകേഭാടനി രൂപയവട 29 പദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടണച്ച്.  ആയതനിവന്റെ

വടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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തലസ്ഥഭാന നഗരവെനികേസനലാം

177  (2929)  ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസ്ഥഭാന  നഗരവെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  കറഭാഡുകേളുവട
വെനികേസനമഭാണച്ച്  കകേരളഭാ  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്;
അവെയവട വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയനില്  നൂറച്ച്  ശതമഭാനവലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കറഭാഡുകേളുവട വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെയനില്  മഭാതൃകേഭാ  കറഭാഡഭായനി  ഏവതലഭാലാം  കറഭാ ഡുകേവള
പ്രഖലഭാപനിചനിടണച്ച്;

(ഡനി)  ഇവെയവട  പരനിപഭാലനലാം  എത്ര  വെര്ഷകത്തയഭാണച്ച്  ഇവെരനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിടളതച്ച് എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എവന്തലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഇത്രയലാം  വെര്ഷക്കഭാലങ്ങളനില്  അവെര്
നടകത്തണതച്ച് എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലസ്ഥഭാന നഗര വെനികേസനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച് മുകഖന രണച്ച് കമല്പഭാലങ്ങളുലാം ഒരു അടനിപഭാതയലാം നഭാല പഭാലങ്ങളുലാം ഒരു
വറയനില്കവെ ഓവെര്ബനിഡ്ജുലാം ഉളവപടുത്തനി നഗരത്തനിവല ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട 42
കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേളുവട  വെനികേസനമഭാണച്ച്  പദതനിയനില്  ലക്ഷലമനിടതച്ച്.   ബനി.ഒ.റനി.
ആനതനിറനി വെലവെസ്ഥയനില് വപഭാതു-സതകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു കടനിയഭാണച്ച് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.   ഇവെയനില്  4.9  കേനി.മതീ.   രണവെരനി  പഭാതയഭായലാം  13.1  കേനി.മതീ.
മൂനവെരനി  പഭാതയഭായലാം  17.13  കേനി.മതീ.   നഭാലവെരനി  പഭാതയഭായലാം  6.83  കേനി.മതീ.
ആറുവെരനിപഭാതയഭായമഭാണച്ച്  വെനികേസനിപനിചനിടളളതച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  വെനികേസനിപനിച
കറഭാഡുകേള തഭാവഴപറയനവെയഭാണച്ച്.

1. എല്.എലാം.എസച്ച്. - കേവെടനിയഭാര്

2. എല്.എലാം.എസച്ച്. - സ്റ്റുഡന്സച്ച് വസന്റെര്

3. വവെളളയമ്പലലാം - ശഭാസ്തമലാംഗലലാം

4. എല്.എലാം.എസച്ച്. - അടക്കുളങ്ങര (എലാം.ജനി. കറഭാഡച്ച്)

5. മന്യൂസനിയലാം - കബക്കറനി ജലാംഗ്ഷന് - തമ്പഭാനൂര് - ഓവെര്ബനിജച്ച്
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6. എയര്കപഭാര്ടച്ച്  - എലാം.എല്.എ. കഹഭാസല്

7. നഭാലമുക്കച്ച്  -  പഴയ  കേളകകററച്ച്  -  തകേരപറമ്പച്ച്  -  പവെര്  ഹഇസച്ച്  &
ചൂരക്കഭാടപഭാളയലാം മുതല് പഭാറ്റൂര് വെഴനി വെഞനിയൂര്

8. വെഭാന്കറഭാസച്ച് ജലാംഗ്ഷന് - വസക്രകടറനിയറച്ച് വമയനിന് കഗറച്ച്

9. കേവെടനിയഭാര് - പടലാം

10. പടലാം - മുറനിഞ്ഞപഭാലലാം - വമഡനിക്കല് കകേഭാകള ജച്ച് - ഉളളൂര്

11. ഉളളൂര് - വകേഭാച്ചുളളൂര്

12. കേവെടനിയഭാര് - കപരൂര്ക്കട

13. കപരൂര്ക്കട –വെഴയനില

14. അടക്കുളങ്ങര –ശതീവെരഭാഹലാം - ഈഞക്കല്

15. എന്.എചച്ച് വവബപഭാസച്ച് - പടനിഞ്ഞഭാകറകക്കഭാട –ശതീകേകണ്ഠേശതരലാം

16. മുറനിഞ്ഞപഭാലലാം - പൂന്തനി കറഭാഡച്ച് - എന്.എചച്ച്. വവബപഭാസച്ച്

(ബനി) ഇവെയനില് പദതനിയവട ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തനി 14.27 കേനി.മതീ.
കറഭാഡുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തനി 15.7 കേനി.മതീ.  കറഭാഡുലാം മൂനഭാലാം ഘടത്തനില്
ഉളവപടുത്തനി 7.6 കേനി.മതീ. കറഭാഡുലാം നഭാലഭാലാം ഘടത്തനിലളവപട 4.78 കേനി.മതീ.  കറഭാഡുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(സനി)  ഇവെയനില് വവെളളയമ്പലലാം  -  ശഭാസ്തമലാംഗലലാം കറഭാഡച്ച് മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡഭായനി

ട്രഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചച്ച്  ട്രഭാഫനികേച്ച്  പരനിപഭാലനവലാം

നടത്തനി വെരുന.

(ഡനി)  കറഭാഡുകേളുവട  വെനികേസനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കശഷലാം  അവെയവട

15  വെര്ഷവത്ത സലാംരക്ഷണവലാം പരനിപഭാലനവലാം കേരഭാര് ഏവറടുത്ത തനിരുവെനന്തപുരലാം

കറഭാഡച്ച് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച് കേമ്പനനിയവട ചുമതലയഭാണച്ച്.

(ഇ)  കറഭാഡുകേളനില്  രൂപവപടുന  വചേറുകുഴനികേളുലാം,  കറഭാഡുകേള

വപഭാടനിവപഭാളനിയനതുലാം യഥഭാസമയലാം അടചച്ച് ശരനിയഭാക്കുകേ, കറഭാ ഡനിനനിരുവെശത്തുമുളള

മഴവവെളളലാം  ഒലനിച്ചുകപഭാകുനതനിനുള  ഓടകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  അടയഭാള

കബഭാര്ഡുകേള  ശരനിയഭായനി  സ്ഥഭാപനിക്കുകേ,  കറഭാഡച്ച്  മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള,  വതരുവ

വെനിളക്കുകേള  എനനിവെ  യഥഭാസമയലാം  പരനിപഭാലനിക്കുകേ,  മരങ്ങളുവട  ചേനിലകേള  വവെടനി
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ശരനിയഭായവെനിധലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  പുല്ത്തകേനിടനികേളുവടയലാം  പൂകമടുകേളുവടയലാം

പരനിപഭാലനലാം,  കറഭാഡച്ച്  ഫര്ണനിചറുകേളുവട  കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ക്കുകേ എനനിവെയഭാണച്ച്

വെനികേസനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കശഷലാം  15  വെര്ഷകത്തയച്ച്  പദതനിയവട

കേണസഷണറനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിടളള  ചുമതലകേള.  ഇതുകടഭാവത  കറഭാഡനിവന്റെ

roughness value  അനുവെദനതീയമഭായ വലവെലനില് കടുകേയഭാവണങനില് ആനുകേഭാലനികേ

പരനിപഭാലനമഭായനി  25mm  BC  wearing  course  യഥഭാസമയലാം  വചേകയ്യണതുലാം

കേണസഷണറുവട ചുമതലയഭാണച്ച്.

ഇളലാംകേഭാടച്ച്-വെഭാഗമണ കറഭാഡച്ച്

178  (2930)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2010-ല് കകേരള കേണസക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ഏവറടുത്ത ഇളലാംകേഭാടച്ച്
വെഭാഗമണ കറഭാഡനിവന്റെ പണനി ആറുവെര്ഷക്കഭാലമഭായനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിയഭാവത മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  വസക്ഷനനില്,
G1/115/2016/പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  എന നമ്പരനിലള  ഫയലനില്,  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ
പണനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുനവവെനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  പണനി  വെതീണലാം  കകേരള  കസറച്ച്  കേണസക്ഷന്
കകേഭാര്പകറഷനച്ച് വകേഭാടുക്കുനതനിവന്റെ നടപടനി ഏതു ഘടലാംവെവരയഭായനി; വെനിവെരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനികലയഭായനി സൂപ്രണനിങച്ച് എഞനിനതീയര്, പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി എവന്തങനിലലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയനിടകണഭാ; എങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  പണനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനികലയഭായനി
സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്/ബഹു.  മനനിക്കച്ച്,  പല ഘടങ്ങളനിലഭായനി  1)  Letter  No.116/ചേതീഫച്ച്
വെനിപച്ച്/2013 dated 26-3-2013 പ്രകേഭാരവലാം 2) Letter No.161/ചേതീഫച്ച് വെനിപച്ച്/2012(R)
dated 6-5-2013  പ്രകേഭാരവലാം  3) Letter No.MLA/PNJR/GP/48/2016-17 dated
28-9-2016  പ്രകേഭാരവലാം  ചേതീഫച്ച്  വെനിപച്ച്  എന  നനിലയനിലലാം  എലാം.എല്.എ.  എന
നനിലയനിലലാം  കേത്തുകേള നല്കേനിയതച്ച്  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  പ്രസ്തുത കേത്തുകേളുവട
വവെളനിചത്തനില്  ബഹു.  മനനിയവട  അനുകല  ഉത്തരവണഭായനിടലാം  പ്രവൃത്തനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനില്  നനിനലാം  തഭാമസലാം  ഉണഭാകുനതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫച്ച്) 2010-ല് പ്രസ്തുത വെര്ക്കച്ച് വകേ.എസച്ച്.സനി.സനി.  ഏവറടുക്കുനതച്ച് എത്ര
തുകേയഭാണച്ച്;  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  പണനി  വെതീണലാം
വകേ.എസച്ച്.സനി.സനി.ആണച്ച് ഏവറടുത്തച്ച് നടത്തുനവതങനില് ഇകപഭാഴകത്തതനിവന്റെ തുകേ
എത്രയഭാണച്ച്; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനി എനകത്തയച്ച്  പുനരഭാരലാംരലാംഭനിയ്ക്കുവമനലാം ഇനനി
എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കടനി  പണനി  വചേയ്യഭാനവെകശഷനിക്കുനണച്ച്  എനമുള
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;  കറഭാഡച്ച്  പണനി  എത്രയലാം  വപവടനച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുവെഭാന് അടനിയന്തര നടപടനികേള സതതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി) 23-8-2016-ല് പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ പണനിയമഭായനി ബനവപടച്ച്  ചേര്ച

നടത്തനിയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് വെരുന.

(സനി)  കകേരള  കസറച്ച്  കേണസക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷവന  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി

ഏല്പനിക്കുനതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ഡനി) നല്കേനിയനിടണച്ച്.  പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ചേര്ച

നടത്തനിയലാം  അധനികേ  വെനിവെരങ്ങള  ആവെശലവപടവകേഭാണലാം  ഫയല്  വെനിശദമഭായനി

പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുളള സതഭാഭഭാവെനികേമഭായ കേഭാലതഭാമസലാം മഭാത്രകമ ഉണഭായനിടളളൂ.

(എഫച്ച്)  29-3-2010-വല  എഗനിവമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വകേ.എസച്ച്.സനി.സനി.

14,73,00,818  രൂപയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട കേരഭാര് ഏവറടുത്തതച്ച്.  തുടര്നലാം

കകേരള കസറച്ച്  കേണസക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  പ്രവൃത്തനി നല്കേണകമഭാ  കവെണകയഭാ

എനതനികനല് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ജനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം 0/000 മുതല് 8/065 കേനി.മതീ. വെവര 5.5 മതീറര് വെതീതനിയനില്

പണനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്. എനഭാല് 0/000 മുതല് 2/140 കേനി.മതീ.  വെവര 5.5

മതീറര് വെതീതനിയനില്  20mm  ചേനിപനിലാംഗച്ച് കേഭാര്വപറച്ച് മഭാത്രകമ വചേയനിടളളു. 2/140  മുതല്

6/740 കേനി.മതീ.  വെവര, അതഭായതച്ച് 4.6 കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനില് കറഭാഡനിവന്റെ കഫഭാര്കമഷന്,

സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി,  വവപപച്ച്  കേളവെര്ടച്ച്,  വഎറനിഷച്ച്  വഡ്രെെയനിന്  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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പ്രവൃത്തനികേള മുതലഭായവെയലാം വചേയ തതീര്ക്കഭാനുണച്ച്.  6/740  മുതല്  8/065  കേനി.മതീ.

വെവര  1.325  കേനി.മതീ.   ദൂരലാം  PMGSYസതീമനില്  3.8  മതീറര്  വെതീതനിയനില്  മഭാത്രകമ

നനിര്മ്മേനിചനിടളളൂ.  ഈ വെനിഷയലാം വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന ഫയലനില്  (ജനി1/115/2016)

അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാളളുനതനിനുളള അടനിയന്തര നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു

വെരുന.

പരവൂര്-മയ്യനഭാടച്ച് പഭാലലാം

179 (2931) ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  പരവൂരനിവനയലാം

ഇരവെനിപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  മയ്യനഭാടനിവനയലാം  ബനനിപനിചച്ച്

കേഭായല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കണവമനഭാവെശലവപടച്ച് ജനപ്രതനിനനിധനി നല്കേനിയ നനികവെദനലാം

ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലലാം സലാംബനനിചച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (ജനറല്) റനികപഭാര്ടച്ച്

നല്കേനിയനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  പ്രഭാഥമനികേമഭായ  നടപടനികേള

അടനിയന്തരമഭായനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  പ്രഭാഥമനികേ  പ്രവൃത്തനിയഭായ  മണ്ണച്ച്

പരനികശഭാധന നടത്തുനതനികലയഭായനി എസനികമറച്ച് സമര്പനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  മണ്ണച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തുനതനികലയഭായനി റനിവവവെസ്ഡച്ച് എസനികമറനിനച്ച്

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചഭാലടന് തവന പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള തുടര് നടപടനികേള

സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം.

കകേഭാതരകതഭാടച്ച് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് നടപടനി

180 (2932) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കകേഭാതരകതഭാടച്ച്  പഭാലലാം

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  രണഭായനിരത്തനി  പനണച്ച്  മുതല്  വെനിശദമഭായ  എസനികമറച്ച്  ഉളവപവട
സമര്പനിചനിടലാം ഇതച്ച് നടപഭാകേഭാവത കപഭാകുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിവല  ഒരു  പ്രകദശവത്ത  ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയന
ഈ  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുടനഭാടച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാതരകതഭാടച്ച് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
2017-18-വല  ബജറനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.   പഭാലത്തനിവന്റെ  ഡനിവവസന്
പൂര്ത്തനിയഭായനിടണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(സനി)  വെനിശദമഭായ എസനികമറച്ച് ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതഭാണച്ച്. 

അടനിസ്ഥഭാന വെനികേസന ഫണച്ച്

181 (2933) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .  വകേ  .  നഭാണു  :

ശതീ  .      വകേ  .  ബനി  .  ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്  :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരല വെനികേസനത്തനിനച്ച് അനുവെദനിക്കുന
ഫണച്ച്  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  ജനിലകേളനില്  കടുതല്  വെകേയനിരുത്തഭാനുലാം  കടുതല്
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവട  പണലാം  വചേലവെഭാക്കനി  അത്തരലാം  ജനിലകേവള  മുന്നനിരയനികലയച്ച്
വകേഭാണവെരഭാനുലാം  എവന്തഭാവക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്
വചേയ്യുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരലവെനികേസനത്തനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്  എവന്തഭാവക്ക
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണച്ച്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച്
സമര്പനിചനിടളതച്ച്  എനലാം  ഇവെയനില്  ഏവതഭാവക്ക  പ്രവെര്ത്തനികേളുവട  സഭാകങതനികേ
അനുമതനി ലഭലമഭായനി പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചുവവെനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സമര്പനിക്കവപട  പദതനികേളുവട  തനിരവഞ്ഞടുക്കലലാം  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കലലാം  സുതഭാരലമഭാക്കഭാന്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് അടനിസ്ഥഭാന സഇകേരല വെനികേസനത്തനിനച്ച് അനുവെദനിക്കുന
ഫണച്ച്  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  ജനിലകേളനില്  കടുതല്  വെകേയനിരുത്തഭാനുലാം  കടുതല്
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവട  പണലാം  വചേലവെഭാക്കനി  അത്തരലാം  ജനിലകേവള  മുന്നനിരയനികലയച്ച്
വകേഭാണവെരുവെഭാനുലാം  2016-17-വല ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനിലലാം,  മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനിലലാം
ഉളവപടുത്തനിയനിടളള  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  അധതീനതയനിലളള  75  പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം/
പുനനഃരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  1435  കകേഭാടനി  രൂപയലാം,  176  കറഭാഡുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം/പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  3086  കകേഭാടനി  രൂപയലാം,  18
വറയനില്കവെ  കമല്പഭാലങ്ങള,  20  വവബപഭാസുകേള,  13  വവഫഓവെര്/അണര്
പഭാസുകേള  എനനിവെയവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം/  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി
1005  കകേഭാടനി രൂപയലാം  KIIFB  മുകഖന ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
20-8-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1192/2016/  വപഭാ.മ.വെ.,  27-9-2016-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1324/2016/വപഭാ.മ.വെ., 31-10-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
1496/2016/വപഭാ.മ.വെ, 1-11-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 1502/2016/വപഭാ.മ.വെ
എനതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  നഭാളനിതുവെവര  കകേരളഭാ  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്,  RBDCK  തുടങ്ങനിയ  വസഷലല്  പര്പസച്ച്  വവെഹനിക്കനിള  മുഖഭാന്തരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിടളള പദതനികേളുവട പടനികേ ഇകതഭാവടഭാപലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ആലപ്പുഴ ജനിലയനിവല അമ്പലപ്പുഴ – തനിരുവെല കറഭാഡനിനച്ച് 69.50 കകേഭാടനി രൂപയവട
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ഊരഭാലങല്  കലബര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവെച്ച്
വസഭാവവസറനിയവട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരനികേയലാം
വചേയ്യുന.

(സനി)  കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  വെസ്തു
നനിഷവലാം,  വെനിശദവമഭായനി  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടകേള  ആവെശലകേത  പരനികശഭാധനിചച്ച്
സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങളക്കച്ച്  കശഷലാം  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വെനിദല  അവെലലാംബനിചച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കണവമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കടഭാവത  KIIFB  മുകഖന  ഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കനി  നടത്തുവെഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  വെനിവെനിധ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  സൂക
പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം,  മറച്ച് സഭാകങതനികേ വെശങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  BoQ (Bill
of Quantities)  വെനിലയനിരുത്തുവെഭാനുമഭായനി  19-12-2016-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര്

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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1726/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയവറ വചേയര്മഭാനുലാം, കകേരളഭാ കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് ചേതീഫച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്
ഓഫതീസവറ കേണവെതീനറുമഭായനി നനിയമനിചച്ച് ഒരു വടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിടണച്ച്.
ഈ  കേമ്മേനിറനിയനില്  കദശതീയപഭാതഭാ  വെനിഭഭാഗലാം,  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗലാം,  DRIQ  (Design,
Research,  Investigation  &  Quality  Control  Board)  എനതീ  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം,  NATPAC  ഡയറകറുലാം അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.   കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  വെനിടുന
സഭാകങതനികേ  കേഭാരലങ്ങളനിലളള  ഉപകദശലാം  നല്കുനതനിനുലാം  കേമ്മേനിറനിവയ
ചുമതലവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.

കേഭായലാംകുളലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് നനിരത്തു വെനിഭഭാഗത്തനില്
ഓവെര്സനിയര്മഭാരുവട ഒഴനിവകേള

182 (2934)  ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  നനിരത്തു  വെനിഭഭാഗലാം  അസനിസന്റെച്ച്
എ ഞനിനതീയറുവട  ഓഫതീസനില്  ഓവെര്സനിയര്മഭാരുവട  നനിലവെനിലള  ഒഴനിവകേള
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മൂനഭാലാം കഗഡച്ച് ഓവെര്സനിയര്മഭാരുവട ഒഴനിവകേള ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവെനിലളള  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള

നനിയമനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

183 (2935)   ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ആറന്മുള
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് നനിരത്തച്ച് വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ അധതീനതയനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  തതീയതനി,  അടങല്  തുകേ,
നനിലവെനിലള സ്ഥനിതനി എനനിവെ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിവെരവലാം ആയതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  നനിരത്തച്ച്
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ അധതീനതയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനലാം1- ല് കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിവെരലാം അനുബനലാം 2-ല്  കചേര്ക്കുന.*

18-6-2016-വല ജനി3/37/2016  വപഭാ.മ.വെ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ജനുവെരനി-1-നുകശഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  State  Level  Task  Force
പ്രവൃത്തനികേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവെയഭാന്  നനിര് കദ്ദേശനിചനിരുന.  പകക്ഷ
അടനിയന്തര  സതഭഭാവെമുളള  പ്രവൃത്തനികേള  8-9-2016 ല്-  SLTF  പ്രകേഭാരലാം  തവന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം വചേയ.  19-9-2016-വല ജനി3/37/2016-വപഭാ.മ.വെ. നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  അനുവെഭാദലാം
നല്കേനിയ  പദതനികയതര  SLTF  പ്രവൃത്തനികേള  തുടര്നച്ച്  വചേയ്യഭാന്  അനുമതനി
നല്കേനിയകപഭാള ആവെര്ത്തനിച്ചു വെന പ്രവൃത്തനികേള തുടരഭാനഭാകേഭാവത കപഭായനി.

വപരനികങ്ങഭാലാം വഎ.ടനി.വഎ.-ക്കച്ച് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

184  (2936)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപരനികങ്ങഭാലാം ഐ.ടനി.ഐ. - ക്കച്ച് വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച് സലാംബനനിച
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  എനച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വപരനികങ്ങഭാലാം വഎ.ടനി.വഎ.-ക്കച്ച് വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവെണനി
350  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.   സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനി വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.  

മണ്ണനിവന്റെ വെനില വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

185  (2937)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണനിവന്റെ  ലഭലതക്കുറവലാം  വെനിലക്കുറവലാംമൂലലാം  വടണര്  നടപടനികേള

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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പൂര്ത്തനിയഭായ  നനിരവെധനി  പ്രവൃത്തനികേള  കുടനഭാടനില്  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുനതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് മണ്ണനിവന്റെ വെനില നലഭായമഭായ നനിലയനില് വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) ഇതനികനല് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന നടപടനികേള വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി&സനി)  21-2-2017-ല്  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  കചേര്ന  ഉനതതല
കയഭാഗത്തനില്  മണ്ണനിവന്റെ  വെനില  കകേഭാസച്ച്  ഇന്ഡക്സച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  പുതുക്കനി
നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.

വപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസഷനച്ച് വകേടനിടലാം

186  (2938)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപരനികങ്ങഭാലാം  ഫയര്  കസഷനച്ച്  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭൂമനി
ലഭലമഭായനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  ലഭലമഭാവണങനില്  ഫയര്  കസഷന്  വകേടനിടലാം,  കേതഭാര്കടഴച്ച്
എനനിവെയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതുവെവരയഭായനി എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വപരനികങ്ങഭാലാം  ഫയര്  കസഷനച്ച്  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭൂമനി
ലഭലമഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി 275 ലക്ഷലാം
രൂപയവട  എസനികമറച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്
ഫയര്  &  റസന്യൂ  സര്വതീസസച്ച്  കേമഭാന്ഡന്റെച്ച്  ജനറലനിനച്ച്  സമര്പനിചനിടണച്ച്.
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന മുറയച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി വടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേള

187 (2939)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കശഭാചേനതീയഭാവെസ്ഥയനിലള
കറഭാഡുകേള ഏവതലഭാവമനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡുകേള നവെതീകേരനിക്കുവെഭാന് സതതീകേരനിച്ചു വെരുന നടപടനികേള
ഏവതലഭാമഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കശഭാചേനതീയഭാവെസ്ഥയനിലളള
കറഭാഡുകേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

1. മുടപല്ലൂര്-മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാ ഡച്ച് - കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 9/432 വെവര

2. കേണനിമലാംഗലലാം - വചേറുകുനലാം - മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാഡച്ച് - കേനി.മനി. 0/000 മുതല് 
8/845 വെവര

3. കുണകേഭാടച്ച് - ചേനിറടനി കറഭാ  ഡച്ച് - കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 6/600 വെവര

4. കേണനിചനിപരുത – പഭാലക്കുഴനി കറഭാഡച്ച് - കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 7/150 വെവര

5. ആലത്തൂര് - മരുതലാംതടലാം കറഭാഡച്ച് - കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 1/500 വെവര

ക്രമ നമ്പര്1-വല കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനി ആദലലാം  ഏവറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരന് സമയ
ബനനിതമഭായനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നകഷഭാത്തരവെഭാദനിതതത്തനില്
ഒഴനിവെഭാക്കുകേയണഭായനി.  ബഭാക്കനിയളള പ്രവൃത്തനി ഏവറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരവനവക്കഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി ബനി.എലാം. &  എസച്ച്.ഡനി.  ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനിയവട
അളവെച്ച് കേണക്കഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന.

ക്രമ  നമ്പര്  2,  3,  4  എനനിവെയനിവല  കറഭാ  ഡുകേളനില്  അടനിയന്തര
അറകുറപണനികേളക്കച്ച്  3  പ്രഭാവെശലലാം  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടത്തനിയനിടലാം  പ്രതനികേരണലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  കേതകടഷന്  വെനിളനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുളള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ക്രമ  നമ്പര്-5 വല  കറഭാ ഡച്ച്  പ്രവൃത്തനി  സലാംബനനിച  ഫയലകേള
വെനിജനിലന്സനിവന്റെ വവകേവെശമഭായതനിനഭാല് അറകുറ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുനതനിനഭായനി
വെനിജനിലന്സച്ച്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറഭാ,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  യൂണനിറനിവന്റെ  അനുമതനി
കതടനിയനിടണച്ച്.

ഒറത്തവെണ നവെതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളവപട പ്രവൃത്തനികേള

188  (2940)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മുകഖന  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  ഒറത്തവെണ
നവെതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി
മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  200  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  പ്രവൃത്തനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മുകഖന  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  ഒറത്തവെണ
നവെതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി
മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  200  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  പ്രവൃത്തനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

189 (2941)  ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകേടനിട  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ചുമതലയനിൽ  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച് ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  തതീയതനി,  അടങല്  തുകേ,
പ്രവൃത്തനികേളുവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി എനനിവെ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേള ഉവണങനില് അവെയവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

1. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, വചേനതീര്ക്കര 

2. ആറന്മുള സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയലാം

3. ഗവെ.വെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. ഇലന്തൂര്

4. ഗവെ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. ഓമല്ലൂര്

5. വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച്, പത്തനലാംതനിട

6. ഗവെണവമന്റെച്ച് കബഭായ്സച്ച് ഹയര് വസക്കണറനി സ്ക്കൂള, പത്തനലാംതനിട

എനതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  അറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  തതീയതനി,  അടങല്  തുകേ,
പ്രവൃത്തനികേളുവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി എനനിവെ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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(സനി)  ഒ.പനി.കബഭാക്കച്ച്,  ജനറല് ആശുപത്രനി പത്തനലാംതനിട  –  രണച്ച്  കകേഭാടനി
രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കഹഭാസനിറല്  അധനികേഭാരനികേളുവട
അനുവെഭാദകത്തഭാവട  നഭാലച്ച്  നനിലയവട  പഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.   എനഭാല്  ഈ
വകേടനിടലാം  ആറച്ച്  നനിലയഭാക്കണവമനച്ച്  ബഹു.എലാം.എല്.എ.  ആവെശലവപടതനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആറച്ച്  നനിലയവട  പഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്  ആര്ക്കനിവടകനിവന
അറനിയനിചനിടണച്ച്.

പറമ്പനില് ബസഭാര്-വവെളളനിമഭാട്കുനച്ച് പഭാലലാം

190  (2942)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  പൂനൂര്  പുഴയച്ച്  കുറുവകേ  പറമ്പനില്  ബസഭാര്-വവെളളനിമഭാടച്ച്
കുനച്ച്  പ്രകദശങ്ങവള  ബനനിപനിക്കത്തക്ക  വെനിധത്തനില്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് എവന്തങനിലലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിരുനകവെഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  ഇതുവെവര  സതതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള
ഫയല് നമ്പറുകേള സഹനിതലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല കുരുവെഭാട്ടൂര് പഞഭായത്തനില്
ഉളവപട പറമ്പനില് ബസഭാറനികനയലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനിവല വവെളളനിമഭാടച്ച്
കുനനികനയലാം  ബനനിപനിച്ചുവകേഭാണച്ച്  പൂനൂര്  പുഴയച്ച്  കുറുവകേ  പൂളക്കടവെച്ച്  എന
ഭഭാഗത്തഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനവപടച്ച്  2013-ല്  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  നടത്തനി.   ഫതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഏകേകദശലാം  83.29  വസന്റെച്ച്  സ്ഥലലാം  കുരുവെട്ടൂര്  പഞഭായത്തനിലലാം,
58.07 വസന്റെച്ച് സ്ഥലലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കകേഭാര്പകറഷന് പരനിധനിയനിലലാം  ആവെശലമഭായനി
വെരുനണച്ച്.   പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കല്
ഉളവപവടയളള  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിച്ചുളള
നടപടനി PWD-D1/51/2017-PWD നമ്പര് ഫയലനില് സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനിവല വെനിവെനിധ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 

191  (2943)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപഭാതു വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ ഫണച്ച് ലഭലമഭായനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
വഞക്കഭാടച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  മഹസ്കൂള മന്ദനിര  നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച ആറനിങ്ങല് കപഭാളനിവടകനികേച്ച്  മന്ദനിര നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്തഭായനി; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹയര്  വസക്കണറനി  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  നനിര്മ്മേനിക്കുന  വെക്കലാം
ഗവെണവമന്റെച്ച്  മഹസ്കൂള  മന്ദനിരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകയഭാ;  ആലലാംകകേഭാടച്ച്
മഹസ്ക്കൂള മന്ദനിര നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു;

(ഡനി)  ആറനിങ്ങല്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  അഡതീഷണല്  കബഭാക്കച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വെലനിയകുനച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രനി  ഒ.പനി.  കബഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകയഭാ;  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് മണ്ണച്ച്  പരനികശഭാധനയഭായളള  കേരഭാ ര്
ആയനിടണച്ച്.

(സനി)  വെക്കലാം ഗവെണവമന്റെച്ച് മഹസ്കൂള മന്ദനിര നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായളള മണ്ണച്ച്
പരനികശഭാധനയ്ക്കുളള  എസനികമറനിനച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   വടണര്
നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   ആലലാംകകേഭാടച്ച്  മഹസ്കൂള  മന്ദനിര
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  193  ലക്ഷലാം രൂപയവട സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.
ഇതുവെവരയലാം സ്ഥലലാം വവകേമഭാറനി ലഭനിചനിടനില.  തുകേവയഭാനലാം വചേലവെഭായനിടനില.

(ഡനി)  ആറനിങ്ങല്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  അഡതീഷണല്  കബഭാക്കച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ഒനഭാലാം  നനിലയവട  സക്ചേറല്  വെര്ക്കച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടണച്ച്.
രണഭാലാം നനിലയവട സക്ചേറല് വെര്ക്കച്ച് ഭഭാഗതീകേമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(ഇ) വെലനിയകുനച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രനി ഒ.പനി. കബഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
379  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  എസനികമറച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി  ആകരഭാഗല  വെകുപച്ച്
ഡയറകര്ക്കച്ച് സമര്പനിചനിടണച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

ബജറനില് ഉളവപട മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേള

192  (2944)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപ്പുമനനിയവട പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം 2016-17
വെര്ഷവത്ത  ബജറനില്  ഉളവപട  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  അഞച്ച്  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളുവട എസനികമറനിനച്ച് ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇവെയനില്  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി;
ബഭാക്കനിയളവെ എനകത്തയച്ച് നല്കുവമനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ  G3-293/16, 294/16, 295/16,  307/16,
G3-03-3/16  എനതീ  നമ്പര്  ഫയലകേളനില്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത ബജറനില് ഉളവപട കേവെനൂര് -
തൃപനചനി -  കമഭാങ്ങലാം കറഭാഡനിനച്ച്  (കേനി.മതീ. 4/000 മുതല് 4/800 വെവര) 14-2-2017-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  179/2017/വപഭാ.മ.വെ. (ക്രമ നമ്പര്76)  പ്രകേഭാരലാം  54  ലക്ഷലാം
രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   മലപ്പുറലാം  മണ്ഡത്തനിവല  മറച്ച്  നഭാല
കറഭാഡുകേളുവട  എസനികമറ്റുകേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  പ്രകതലകേഭാനുമതനിയലാം
നല്കുനതനിനഭായളള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് വെരുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലകേളനില്  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന  മലപ്പുറലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി -വെഭാടഭാനപളളനി കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

193  (2945)   ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി    : തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2007-2008 വല ബജറനില് സലാംസ്ഥഭാന പഭാത - 75 ആയനി പ്രഖലഭാപനിച
തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി-വെഭാടഭാനപളളനി  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  17  മതീറര്  വെതീതനിയനില്
ഭൂമനി  ഏവറടുത്തച്ച്  നടത്തുനതനിനഭായനി  2011-ല്  32.60  കകേഭാടനി  രൂപ  അനവത്ത
സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിചതനില് തുടര് നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 17 മതീറര് വെതീതനിയനില് മഹകവെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനുവെദനിച തുകേ
മഹകവെ  75  എന  കപരു  മറച്ചുവവെചച്ച്  9  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനില്  നനിലവെനില്
പലസ്ഥലത്തുലാം  8  മതീറര്  കപഭാലലാം  വെതീതനിയനിലഭാത്ത  കറഭാഡച്ച്  ടഭാറനിലാംഗനിനച്ച്  മഭാത്രമഭായനി
എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി വടണര് വചേയ നടപടനി  ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ;  എങനിൽ
വടണർ  റദ്ദേഭാക്കനി  മഹകവെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ആദലഘടലാം  9  കേനികലഭാമതീറര്
നതീളത്തനില്  ഭുമനി  ഏവറടുത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
അടനിയന്തനിര നടപടനികേള എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി-വെഭാടഭാനപളളനി  കറഭാഡനിവന്റെ  (ആദലഘടലാം-കേനി.മതീ.
0/000  മുതല്  9/000-  വവെസച്ച് കഫഭാര്ടച്ച് മുതല് ഇരവെച്ച് വെവര)  ഇരുവെശവലാം  17  മതീറര്
വെതീതനിയനില് വെനികേസനിപനിക്കുവെഭാനുലാം  കേലങച്ച് സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി,  കേഭാന എനനിവെയവട
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുമഭായനി  22  കകേഭാടനി രൂപയവട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം
പ്രവൃത്തനി വടണര് വചേയ്യുകേയലാം  M/s  കുകദഭാളനി ബനില്കഡഴച്ച് ഇന്ഫ്രെഭാസക്കചഴച്ച്  (p)
ലനിമനിറഡച്ച് എന കേമ്പനനിയമഭായനി കേരഭാറനികലര്വപടുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്. 16-1-2017-  ല്
ബഹുമഭാനവപട  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയവട  അദലക്ഷതയനില്  തൃശ്ശൂര്  കേളകകററച്ച്

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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കകേഭാണഫറന്സച്ച്  ഹഭാളനില്  നടന  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ഫഭാസച്ച്  ട്രഭാക്കനില്  ഉളവപടുത്തനി  വപഭാനലാംവെനില  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേളുവട
സഭാധലതഭാ റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുവെഭാന് റവെനന്യൂ വെകുപനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.
ഭൂമനി  നഷവപടുനവെര്ക്കച്ച്  അര്ഹമഭായ  നഷപരനിഹഭാരവലാം  പുനരധനിവെഭാസവലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.

(ബനി)   1-3-2011-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  438/2011/  വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
0/000 മുതല്  16/120  കേനി.മതീ.  വെവരയളള ദൂരലാം  കസറച്ച്  മഹകവെ നനിലവെഭാരത്തനില്
അപ്കഗഡച്ച് വചേയ്യുനതനിനച്ച്  13.8951  വഹകര് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുനതച്ച് ഉളവപവടയളള
വചേലവകേളക്കച്ച്  33.60  കകേഭാടനി രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം തുടര്നച്ച് ഭൂമനി
ഏവറടുക്കല് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ.  എനഭാല്  19-7-2014-ല് മുന്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപ്പുമനനിയവട   അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനമനുസരനിചച്ച്   15  മതീറര്  വെതീതനി  വെവര  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാകുന  സ്ഥലത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേള   ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം  അതനുസരനിചച്ച്  0/000
കേനി.മതീ. മുതല്  9/000 കേനി.മതീ. വെവരയളള ദൂരലാം, 12 മതീറര് ശരഭാശരനി വെതീതനിയനില് കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  10-8-2015  വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1180/2015/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുകേയലാം  വചേയ.   ഈ  പ്രവൃത്തനിയഭാണച്ച്  വടണര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചതച്ച്.
പ്രസ്തുത ഒനഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള   9 കേനി.മതീററനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം സ്ഥലത്തുലാം  12
മതീറര് വെതീതനിയനില് ടഭാറനിലാംഗച്ച്  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  സ്ഥലലാം ലഭലമഭാണച്ച്.   ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില്
ഭൂമനി ഏവറടുക്കുവെഭാനഭായളള അഭലര്തന തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കച്ച്  22-2-2016-ല്
നല്കേനിയനിടളളതുമഭാണച്ച്.   സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയനില്  പ്രവൃത്തനിയവട  കപരനില് കസറച്ച്
മഹകവെ എനതച്ച് ഉളവപടഭാതനിരുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  17 മതീറര് വെതീതനിയനില്
സ്ഥലലാം ഏവറടുക്കുനതനിനഭായനി റവെനന്യൂ വെകുപച്ച് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ
ശരനിയഭായ അര്തത്തനില് കറഭാഡച്ച് വെനികേസനലാം സഭാധലമഭാക.

പഭാലക്കഭാടച്ച്-കുളപ്പുളളനി കറഭാഡനിവന്റെ പഭാലങ്ങള

194  (2946)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്-കുളപ്പുളനി  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിവല  ഒറപഭാലലാം
ഠഇണനികനഭാടച്ച്  കചേര്നള  കേണ്ണനിയലാംപുറലാം  പഭാലവലാം  കേഭാക്കകത്തഭാടച്ച്  പഭാലവലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായള  വപ്രഭാകപഭാസല്  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി
സമര്പനിചനിടകണഭാ; എങനില് എനഭാണച്ച് സമര്പനിചതച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനച്ച്  തുടങ്ങുവെഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്-  കുളപ്പുളളനി  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിവല  കേണ്ണനിയഭാമ്പുറലാം
പഭാലവലാം  ഈസച്ച്  ഒറപഭാലലാം  (കേഭാക്കകത്തഭാടച്ച്)  പഭാലവലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  25  കകേഭാടനി രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്1496/2016/പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  തതീയതനി  31-10-2016  പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.
ഇന്വവെസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  രണച്ച്  പ്രഭാവെശലലാം  വടണര്  വചേയ്വതങനിലലാം
ഇന്വവെസനികഗഷന് കേണസളടന്സനികേളനില്നനിനച്ച് പ്രതനികേരണലാം ഇലഭാത്തതുവകേഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനി വെതീണലാം വടണര് വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലങ്ങളുവട  ഇന്വവെസനികഗഷന്   പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം പഭാലങ്ങളുവട രൂപകേല്പനകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി ഡനിമസന്
വെനിഭഭാഗലാം  അതച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്,  വെനിശദമഭായ  എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചച്ച് തുടര്നച്ച് വടണര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷലാം പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങഭാന് കേഴനിയലാം.

പഭാലപ്പുറലാം-വനലനിക്കുര്ശനി -കുതനിരവെഴനി പഭാലത്തനിവന്റെയലാം കറഭാഡനിവന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം

195  (2947)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലപ്പുറലാം-വനലനിക്കുര്ശനി-കുതനിരവെഴനി  പഭാലത്തനിവന്റെയലാം  കറഭാഡനിവന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ കേഭാലനികേസ്ഥനിതനി വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലപ്പുറലാം-വനലനിക്കുര്ശനി-കുതനിരവെഴനി  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എനച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  എനഭാണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടളവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലപ്പുറലാം-കുതനിരവെഴനി  പഭാലത്തനിവന്റെയലാം  കറഭാഡനിവന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  4  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  22-12-2015-വല ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)നമ്പര്   1930/2015/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  ഇന്വവെസനികഗഷന്  കേണസളടന്സനിയനില്നനിനലാം
പ്രതനികേരണലാം  ഇലഭാത്തതുവകേഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനിക്കുകവെണനി  കേതകടഷന്  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം
കേതകടഷന് സമര്പനിച ഒരു കേണസളടന്സനിക്കച്ച് പ്രവൃത്തനി നല്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.
ഇന്വവെസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  ഇന്വവെസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ വെനിശദമഭായ
എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.

(സനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  22.12.2015-ലഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതച്ച്.

പനത്തൂതഭാഴലാം സനി.ഡബക്യു.ആര്.ഡനി.എലാം. കറഭാഡച്ച്

196 (2948)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനത്തൂതഭാഴലാം  സനി.ഡബക്യു.ആര്.ഡനി.എലാം  കറഭാഡച്ച്  വചേത്തുകേടവ  വെവര
നതീടനതനിനച്ച് കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് സഭാദലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിടകണഭാ ;

(ബനി)  എന്.എചച്ച്.212-  ല്  കുന്ദമലാംഗലലാം  ടഇണനില്  പതനിവെഭായള
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനച്ച്  സനി.ഡബക്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.  കറഭാഡച്ച്
വചേത്തുകേടവ  വെവര  പരനിഷ്കരനിചച്ച്  വെരനിടലഭാക്കനില്  തഭാമരകശ്ശേരനി  കറഭാഡുമഭായനി  കേണകച്ച്
വചേയ്യുനതനിനച്ച് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനിയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   പനത്തൂതഭാഴലാം സനി.ഡബക്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.-വപരനിങ്ങളലാം  കറഭാഡനിനച്ച്
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് നഗര കറഭാഡച്ച് വെനികേസന പദതനിയവട ഒനഭാലാംഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   വപരനിങ്ങളലാം  മുതല്  വചേത്തനികേടവെച്ച്  വെവരയളള
കറഭാഡനിവന്റെ വെനികേസനലാം സലാംബനനിച ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിടണച്ച്.
ഇതനിവന്റെ സഭാധലതകേള വെനിശകേലനലാം വചേയച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
നഗര കറഭാഡച്ച് വെനികേസന പദതനിയവട  രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തുന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

റഭാനനിയനിവല വെനിവെനിധ മരഭാമത്തച്ച് പണനികേള

197  (2949)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി പനില്ഗനിലാം  വസന്റെര്,  മനിനനി  സനിവെനില് കസഷന്,  റഭാനനി തഭാലൂക്കച്ച്
ആശുപത്രനി ഒ.പനി. കബഭാക്കച്ച്, വവെച്ചൂചനിറ കപഭാളനിവടകനിക്കച്ച് എനനിവെ ഓകരഭാനനിവന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാനനിവന്റെയലാം  എവന്തഭാവക്ക
പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഇനനിയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളളതച്ച്;
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(ബനി) ഇതച്ച് വമഭാത്തലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാണച്ച്; എനകത്തയച്ച്
ഇവെയവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം എനച്ച് പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  മനിനനി  സനിവെനില്  കസഷന്  കബഭാക്കച്ച്  1-വന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  എത്ര
രൂപയവട എസനികമറഭാണച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതച്ച്;  ഈ പ്രവെ വൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി,
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി എനനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിടകണഭാ; ഇവലങനില് എന്തുവകേഭാണച്ച്;

(ഡനി) ഇതച്ച് സലാംബനനിച ഫയല് ആരുവട പക്കലഭാണച്ച് ഉളളതച്ച്; ഫയല് നമ്പര്
സഹനിതലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഇ)  പനില്ഗനിലാം വസന്റെറനിവന്റെ രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് എത്ര രൂപയവട
എസനികമറഭാണച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതച്ച്; ഇതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനിയളള ഫയല് ഇകപഭാള
ആരുവട  പക്കലഭാണച്ച്  ഉളളവതനച്ച്  പറയഭാകമഭാ;  ഫയല്  നമ്പര്  ഉളവപവടയളള
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി ) വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി  &  ഡനി)   മനിനനി  സനിവെനില് കസഷന് കബഭാക്കച്ച്  1-വന്റെ അവെകശഷനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്   16   കകേഭാടനി  രൂപയവട  എസനികമറഭാണച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകേടനിട വെനിഭഭാഗലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിച ഫയല്
പത്തനലാംതനിട  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  വകേടനിട  ഉപവെനിഭഭാഗലാം  അസനിസന്റെച്ച്
എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞതീനനിയറുവട  ഓഫതീസനിലണച്ച്.   ഫയല്  നമ്പര്  5830/2016.
എസനികമറച്ച് സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

(ഇ)   പനില്ഗനിലാം  വസന്റെറനിവന്റെ  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്   22  കകേഭാടനി
രൂപയവട  എസനികമറഭാണച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതച്ച്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട
ഭരണഭാനുമതനിയ്ക്കുളള ഫയല് ഇകപഭാള പത്തനലാംതനിട വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് വകേടനിട
വെനിഭഭാഗലാം  വഡപന്യൂടനി എക്സനിക്ടൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയറുവട പക്കലഭാണുളളതച്ച്.  ഫയല് നമ്പര്
157/2017.

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേളക്കുളള ഫണച്ച്

198  (2950)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളക്കഭാണച്ച്
2016-17 വെര്ഷവത്ത ബജറനില് ഉളവപടുത്തനി ഫണച്ച് അനുവെദനിചതച്ച്;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത തുകേ  അനുവെദനിച്ചു  കേനിടനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  അതനില് ഏവതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള ഏവറടുത്തു നടത്തുവെഭാന് കേഴനിഞ്ഞു;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  വെര്ഷവത്ത ബജറനില് ഉളവപട ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല ചുവെവട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന രണച്ച് കറഭാഡുകേളക്കച്ച്  14-2-2017 -  വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്179/2017/വപഭാ.മ.വെ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.

1 നഭാടകേഭാല്-പഭാകലഭാടച്ച്-വചേത്തല്ലൂര് മുറനിയലാംകേണ്ണനി- പന്തലാംകുനച്ച്-
ഇരക്കനിങല്,  കേരനിപമണ്ണ  -  കടനിലക്കടവെച്ച്-വപഴുമറ-
ചൂലനികയഭാടച്ച്-വെക്കഭാടപ്പുറലാം-തുമ്പക്കണ്ണനി-കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  കറഭാഡച്ച്
കേനി.മതീ. 10/700-12/600 വെവര അഭനിവൃദനിവപടുത്തല്

-95.00 ലക്ഷലാം

2 ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കല്  പ്രവൃത്തനി  കേനി.മതീ.  19/850  -23/00,
കേളവെര്ടനിവന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനി.മതീ.21/100, നഭാടകേല്-
പഭാകലഭാടച്ച്-വചേത്തല്ലൂര്-മുറനിയലാംകേണ്ണനി-പന്തലാംകുനച്ച്-
ഇരക്കനിങല്-കേരനിപമണ്ണ-കേരനിമ്പുഴ-കടനിലക്കടവെച്ച്-വപഴുമറ-
ചൂലനികയഭാടച്ച്-വെക്കഭാടപ്പുറലാം- തുമ്പക്കണ്ണനി- കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം

82 ലക്ഷലാം

1. ചുവെവട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന  രണച്ച്  കറഭാഡുകേളുവട  ഭരണഭാനുമതനിക്കുളള
വപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

2. ഒറപഭാലലാം വറയനില്കവെ കസഷന് കറഭാഡച്ച് കേനി.മതീ.0/000 മുതല് 0/600 വെവര
ബനി. എലാം. & ബനി.സനി. പ്രവൃത്തനി -210 ലക്ഷലാം

3. കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം-ചേനിരടനിമല-വവെങ്ങഭാകശ്ശേരനി  കറഭാഡച്ച്  കേനി.മതീ.  0/000 മുതല്
5/000 വെവര അഭനിവൃദനിവപടുത്തല് - 480 ലക്ഷലാം

(സനി)   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച്

199  (2951)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  കേഭാസര്കഗഭാടച്ച്  മബപഭാസച്ച്  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ;
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(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് എസച്ച്. പനി. വെനി. ( Special Purpose
Vehicle) ആയനി ചുമതലവപടുത്തനിയ ആർ. ബനി. ഡനി. സനി. വകേ. (Roads & Bridges
Development Corporation of Kerala) എവന്തങനിലലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  പദതനിയവട  വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച്
ഏജന്സനിവയ വതരവഞ്ഞടുക്കുനതനിനച്ച് വടണര് വെനിളനിചനിടണച്ച്.

വെടുതലകയയലാം കുറുകകേഭാട ദതതീപനികനയലാം ബനനിപനിക്കുന പഭാലലാം

200  (2952)  ശതീ  .    കജഭാണ  വഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  നഗരസഭയനിവല  വെടുതലകയയലാം  കചേരഭാനല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിവല
കുറുകകേഭാട  ദതതീപനികനയലാം  ബനനിപനിചച്ച്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണവമന  ആവെശലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇതുവെവര എന്തച്ച് നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവവെനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി) പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2014 ജൂവവല മഭാസലാം 1450 ലക്ഷലാം
രൂപയവട  എസനികമറച്ച്  സമര്പനിചനിരുനവവെങനിലലാം  ഫണനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനനില.  തുടര്നള  വെര്ഷങ്ങളനിവല  ബജറച്ച്
വപ്രഭാകപഭാസലകേളനില്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഉളവപടുത്തനിയനിടണഭായനിരുന.  2016-17-വല
ബജറച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ഇലഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പടനികേയനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ
എസനികമറച്ച് തുകേയഭായലാം 100 രൂപ കടഭാക്കണ വപ്രഭാവെനിഷകനഭാടുകടനിയലാം ഈ പ്രവൃത്തനി
ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഈ  പ്രവൃത്തനിയവട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായള  എസനികമറച്ച്  സമര്പനിക്കുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ആയതച്ച് ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

201 (2953) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   വനലനിക്കുനച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വെനതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള,  വകേടനിടങ്ങള,  പഭാലങ്ങള
എനനിവെയവട  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  മുകഖന  എത്ര  തുകേ
അനുവെദനിചനിടണച്ച്;  പ്രവൃത്തനികേളുവട  കപരുലാം,  തുകേയലാം,  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തനിരനിചച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കറഭാഡുകേള, വകേടനിടലാം, പഭാലലാം
എനതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനി ല്  അഡനിനനികസഷന്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയരുവടയലാം,  സര്ക്കഭാര്  വെകുപനിലലാം  എത്തനിയനിടള  പ്രവൃത്തനികേളുവട
കപരുവെനിവെരങ്ങളുലാം എസനികമറച്ച് തുകേയലാം എത്രയഭാവണനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിടണച്ച്.*

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

വകേടനിട വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം കദശതീയപഭാത വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം നനിലവെനില് ഭരണഭാനുമതനി
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളനില. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് നഗരത്തനിവല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം

202  (2954)  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  നഗരത്തനിവല  കറഭാ ഡുകേളുവട  വെതീതനിക്കുറവെച്ച്  മൂലമുള
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം  വെഭാഹന  അപകേടങ്ങള  വെര്ദനിക്കുന  കേഭാരലവലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  നഗരത്തനില്  കദശതീയപഭാതയനിവല  മഭാനഭാഞനിറ-പഭാവെങ്ങഭാടച്ച്
ഉളവപവടയള  ഭഭാഗ  ങ്ങളുവട  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസനത്തനിനച്ച്  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച് വപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  അടനിയന്തനിരമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നഗരത്തനില്
അനുഭവെവപടുന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്

75/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരമഭായനിടഭാണച്ച്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  നഗര  കറഭാഡച്ച്
വെനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  മഭാനഭാഞനിറ-പഭാവെങ്ങഭാടച്ച്  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസനലാം  സലാംബനനിചച്ച്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിടണച്ച്. ഇതനിവന്റെ സഭാദലതകേള വെനിശകേലനലാം
വചേയച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് നഗര കറഭാഡച്ച് വെനികേസന പദതനിയവട
രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട
കുറവെച്ച്

203 (2955)   ശതീ  .   എന്  .   എ  .   വനലനിക്കുനച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡച്ച്,  പഭാലലാം,  വകേടനിടലാം  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലലാം  സബ്ഡനിവെനിഷന്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
അനുവെദനിക്കവപടനിടളള തസ്തനികേകേള എത്രയഭാവണനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഓഫതീസനിലലാം  നനിലവെനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേളുവട
കപരുലാം എണ്ണവലാം വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  എനകത്തയച്ച്  നനിയമന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുവമനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കുറവമൂലലാം  ,പ്രവൃത്തനികേള  കൃതലമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിലലാം  എസനികമറ്റുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിലലാം  ഉളവപവട
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  കറഭാഡച്ച്,  പഭാലലാം,  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് അനുവെദനിക്കവപട തസ്തനികേകേളുവട എണ്ണലാം 

1 എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര് 2

2 അസനിസന്റെച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര് (സനിവെനില്) 7

3 അസനിസന്റെച്ച് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 1

4 അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് (സനിവെനില്) 15

5 അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 1

6 ഒനഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (സനിവെനില്) 16
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7 ഒനഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (ഇലകനിക്കല്) 2

8 രണഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (സനിവെനില്) 16

9 രണഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന്(ഇലകനിക്കല്) 2

10 മൂനഭാലാം കഗഡച്ച് ഓവെര്സനിയര് 39

11 ഡനിവെനിഷണല് അക്കഇണന്റെച്ച് 2

12 ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച് 3

13 വഹഡച്ച് കഭാര്ക്കച്ച് 5

14 കഭാര്ക്കച്ച് 40

15 വവടപനിസച്ച് 11

16 ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച് 29

17 വെഭാചര് 4

18 വവഡ്രെെവെര് 5

19  വെഭാചര്-കേലാം-ഗഭാര്ഡനര് 2

20 വവലന്മഭാന് 8

21 പഭാര്ടച്ച് വവടലാം സതതീപര് 7

22 അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര്(ഇലകകഭാണനിക്സച്ച്) 1

23 എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് അസനിസന്റെച്ച് 2

ആവകേ 220

(ബനി) വെനിവെനിധ ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസ്തനികേകേള

1 എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര് 1

2 അസനിസന്റെച്ച്  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)

1

3 അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്  (സനിവെനില്) 4

4 കഭാര്ക്കച്ച് 4

5 ഒനഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (സനിവെനില്) 6

6 രണഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (സനിവെനില്) 11
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7 മൂനഭാലാം കഗഡച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് (സനിവെനില്) 14

8 വവലന്മഭാന് 6

9 അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് (ഇലകകഭാണനിക്സച്ച്) 1

10 പഭാര്ടച്ച്-വവടലാം-സതതീപര് 3

ആവകേ 51

(സനി) പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച് വചേകയ്യണ ഒഴനിവകേവളലഭാലാം യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടച്ച്  വചേയനിടണച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുന
മുറയച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതഭാണച്ച്.   മറച്ച്  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള  നനിയമനത്തനിനച്ച്
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.  വെഴനി  വെരുനതനിനുള
കേഭാലതഭാമസലാം വെലനിയ പ്രശ്നമഭായനിടണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് പ്രതീവമട്രനികേച്ച് കഹഭാസല്

204 (2956)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പ്രതീവമട്രനിക്കച്ച്  കഹഭാസല്  കബഡഡുക്ക

(കഗളസച്ച്),  പ്രതീവമട്രനിക്കച്ച്  കഹഭാസല്  കുറനികക്കഭാല്  (കബഭായ്സച്ച്)  എനതീ  എസച്ച്.റനി.

കഹഭാസലകേളക്കച്ച്  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയവട  എസച്ച്.പനി.വെനി.ആയനി  ആവരയഭാണച്ച്
ചുമതലവപടുത്തനിയനിടളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവെര്ത്തനികേള  വകേ.എസച്ച്.സനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്
എവന്തങനിലലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭരണ വെകുപഭായ പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപച്ച് കേനിഫ്ബനി
ലനിസനില് ഉളവപടുത്തനിയഭാകല  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന് കേഴനിയകേയള.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.
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നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിവല മരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

205  (2957)  ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷലാം ഒറത്തവെണ പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  മൂനച്ച്  പഞഭായത്തുകേവള  ബനനിപനിക്കുന
ഏനഭാന്തനി  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങനില് ഇതുസലാംബനനിച തുടര്നടപടനികേള എന്തഭാവയനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്
(2015-16)  ഒറത്തവെണ  പുനരുദഭാരണ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച
ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുവട കപരുലാം വെനിശദഭാലാംശവലാം അവെ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് സതതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  ഏനഭാന്തനി  പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇന്വവെസനികഗഷന്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  സ്ഥലവെഭാസനികേള  മുന്കര്  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കഭാവമനച്ച്
അറനിയനിചനിടണച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  ഡനിവവസന്  വെനിഭഭാഗത്തനില്  പ്രസ്തുത
പഭാലത്തനിവന്റെ  ഡനിവവസന്  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവെരുന.  ഇതച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം എസനികമറച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനി അതച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന
മുറയച്ച് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 

206  (2958)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനില്  നടനവെരുന  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  വകേടനിട
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം  അവെയവട  പുകരഭാഗതനി
എന്തഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനില്  നടനവെരുന  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്   വെകുപച്ച്  വകേടനിട
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളുവടയലാം  അവെയവട  പുകരഭാഗതനിവയയലാം  സലാംബനനിച്ചുള
വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് കറഭാഡുകേള

207  (2959)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാഡുകേള
ഏവതലഭാവമനച്ച് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഓകരഭാ കറഭാഡനിവന്റെയലാം അറകുറപണനിയഭായനി എത്ര തുകേ
അനുവെദനിച്ചുവവെനച്ച്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാനനിവന്റെയലാം  നനിലവെനിവല  അവെസ്ഥ,
വചേലവെഴനിച തുകേ എനനിവെ സലാംബനനിചച്ച് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

മഭാനന്തവെഭാടനി-വവകേതക്കല് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ ലാം

208  (2960)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച,  മഭാനന്തവെഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല
മഭാനന്തവെഭാടനി-മകേതക്കല് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിലവെനില് ഏതച്ച് ഘടലാം വെവരയഭായനി;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  മഭാനന്തവെഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല
മഭാനന്തവെഭാടനി- പക്രലാംതളലാം കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഏതച്ച് ഘടലാം വെവരയഭായനി;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച മഭാനന്തവെഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല വനടറ
പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനിയലാം ഏതച്ച് ഘടലാം വെവരയഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17-വല  ബജറനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിടള  മഭാനന്തവെഭാടനി-
വവകേതക്കല്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഭാനന്തവെഭാടനി-പക്രലാംതളലാം  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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എനതീ  പ്രവൃത്തനികേള  KIIFB  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2016-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1192/2016/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരവലാം  തനിരുവനലനി-വനടറ  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 31-10-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1496/2016/വപഭാ.മ.വെ.
പ്രകേഭാരവലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  വടണര്  നടപടനികേള  മുകഖന  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഇന്വവെസനികഗഷന്  നടത്തുനതനിനച്ച്  റൂബനി  കസഭാഫച്ച്  വടകേച്ച്  എന
കേമ്പനനിക്കച്ച് വസലക്ഷന് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

വനടുമങ്ങഭാടച്ച് പനി.ഡബക്യു.ഡനി. റസച്ച് ഹഇസനിനച്ച് ബഹുനനില വകേടനിടലാം

209  (2961)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനമഭായനി  വനടുമങ്ങഭാടച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.
റസച്ച്  ഹഇസനില്  പരനിമനിതമഭായ  സഇകേരലങ്ങള  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഉളവതന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  റസച്ച്  ഹഇസനിനച്ച്  പുതനിയ  ബഹുനനില  വകേടനിടലാം
അനുവെദനിക്കണവമനച്ച് ആവെശലവപടച്ച് എലാം.എല്.എ. യവട നനികവെദനലാം ലഭനിചനിടകണഭാ;
എങനില് എന്തു നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഭാസച്ച്  II റസച്ച്  ഹഇസഭായ  വനടുമങ്ങഭാടച്ച്  റസച്ച്  ഹഇസനിനച്ച്  7  മുറനികേളുലാം
അനുബന സഇകേരലങ്ങളുലാം നനിലവെനിലണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  റസച്ച്  ഹഇസനിനുള  പുതനിയ  ബഹുനനില
വകേടനിടത്തനിവന്റെ എസനികമറച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

വസന്ട്രല് കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച്

210 (2962)  ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില്  വസന്ട്രല്  കറഭാഡച്ച്  ഫണനില്
ഉൾവപടുത്തനി നവെതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനച്ച്  ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല
ഏവതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിരുന;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളുവട  അടങല്  തുകേയലാം  നനിലവെനിലള  സ്ഥനിതനിയലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില്  വസന്ട്രല് കറഭാഡച്ച്  ഫണനില്

ഉളവപടുത്തനി നവെതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനച്ച് ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഒരു
പ്രവൃത്തനിക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.
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കപരൂചഭാല് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ ലാം

211  (2963)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കപരൂചഭാല്  പഭാലത്തനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം എനഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചതച്ച്; നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനച്ച് അനുവെദനിച തുകേ

എത്രയഭായനിരുന; നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടന  കപരൂചഭാല്  പഭാലലാം  നനിർമ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിചതച്ച്

എനഭാണച്ച്;  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്;  എവന്തഭാവക്ക

പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഇതനില് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിരനിക്കുനതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കപരൂചഭാല്  പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഇകപഭാൾ  എവന്തങനിലലാം

തടസലാം കനരനിടുനകണഭാ; എങനില് എന്തഭാണച്ച് തടസലാം; തടസലാം നതീക്കനി പഭാലലാം പണനി

പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാൻ  എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച്

വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപരൂചഭാല് പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചതച്ച് 21-4-1997-ലഭാണച്ച്.

147  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  അനുവെദനിചതച്ച്.   പണനി  ഏവറടുത്ത

കേരഭാറുകേഭാരവന്റെ  അനഭാസ്ഥമൂലലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.

കേരഭാറുകേഭാരവന റനിസച്ച് ആന്റെച്ച് കകേഭാസനില് ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  7-8-2012-ല്  പണനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി

പ്രകേഭാരലാം  600  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  6-1-2012-ല്  നല്കേനി.

കകേഭാണ്ടൂര്  കേണസക്ഷന്  ആന്റെച്ച്  കേമ്പനനി  പ്രവൃത്തനി  ഏവറടുത്തനിടണച്ച്.  വവപലനിലാംഗച്ച്

പ്രവൃത്തനികേളുലാം  5  പനിയറുകേളുലാം പഭാലത്തനിവന്റെ ബതീലാം,  വഡക്കച്ച് സഭാബച്ച്,  ഹഭാന്റെച്ച് വറയനില്

ഫുട്പഭാത്തച്ച്, വെനിയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാടച്ച്, അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഈ

എസനികമറനില് വെനിഭഭാവെന വചേയനിരനിക്കുനതച്ച്.

(സനി)  ഇകപഭാള  പണനികേള  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന.  വഡക്കച്ച്  സഭാബനിവന്റെ
പണനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  എനഭാല്  1998-ല്  നനിര്മ്മേനിച  പനിയറുകേളുവട  വവെല്
ഫഇകണഷനച്ച്  ചുറ്റുമുള  മണ്ണച്ച്  ഒലനിച്ചു  കപഭായതുമൂലലാം  അപകേടഭാവെസ്ഥയനിലഭാണച്ച്.
കടഭാവത  കകേഭാണക്രതീറച്ച്  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  ഇളകേനികപഭാകുകേയലാം  റതീഇന്കഫഭാഴച്ച്വമന്റെച്ച്
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പുറത്തുകേഭാണുകേയലാം  വചേയ്യുന  നനിലയനിലഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പഭാലത്തനിവന്റെ  സുരക്ഷവയ
ബഭാധനിക്കുവമനതനിനഭാല് സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയറുവട  സഭാനനിദലത്തനില് വവസറച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം നനിലവെനിവല  പഭാലത്തനിവന്റെ  അവെസ്ഥ കേണക്കനിവലടുത്തച്ച്
ഡനിവവസന് കേണസളടന്റെഭായ വപ്രഭാഫ. കഡഭാ.പനി. അരവെനിന്ദന് 10-2-2017-ല് പഭാലലാം
സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം അപകേടഭാവെസ്ഥയനിലഭായ വവെല്ഫഇകണഷനച്ച് പുതനിയ ഡനിവവസന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  വചേയ.  പുതനിയ  ഡനിവവസന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

വകേഭായനിലഭാണനി വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം

212  (2964)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭായനിലഭാണനി വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ സമയത്തച്ച് ഒഴനിപനിച
വെലഭാപഭാരനികേളുവട  പുനരധനിവെഭാസവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല
10046/ഡനി 1/2013, 24876/ഡനി 2/2015 നമ്പര് ഫയലകേളനിവല നടപടനി പുകരഭാഗതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല 03.12.2014 വല 10046/ഡനി1/2013 നമ്പര്
കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭായനിലഭാണനി  കമല്പഭാലത്തനിനച്ച്  അടനിവെശത്തുലാം
വെശങ്ങളനിലളതുമഭായ  സ്ഥലലാം  വകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകണഭാ;
നഗരസഭയച്ച്  സതന്തലാം  നനിലയനില്  ഇവെനിവട  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നനിയമഭാനുസൃതലാം സഭാധനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭായനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  3-2-2016  തതീയതനിയനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല  24876/ഡനി
2/2015 നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം അയച കുറനിപനുസരനിചച്ച് ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.യനില് നനിനച്ച്
ആവെശലമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനില്  ലഭനിചനിടകണഭാ;  ഉവണങനില്
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിവന്റെ ഉളടക്കവമന്തച്ച്; പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-യവട  റനികപഭാര്ടനുസരനിചച്ച്  ഈ  വെനിഷയത്തനില്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് സതതീകേരനിച നടപടനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ വെനിഷയത്തനില്
എകപഭാള തതീര്പ്പുണഭാകുലാം എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  വറയനില്കവെ  കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  സമയത്തച്ച്
ഒഴനിപനിച വെലഭാപഭാരനികേളുവട പുനരധനിവെഭാസവമഭായനി ബനവപടച്ച് പ്രസ്തുത ഫയലകേളനില്
ലഭനിച  ബഹുമഭാനവപട  വകേഭായനിലഭാണനി  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വകേ.  ദഭാസന്
ഉളവപവടയളവെരുവട അകപക്ഷ,  മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറകര്,  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-
യവട  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.
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1994-വല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകച്ച്  (1994-വല  20-ാം  ആകച്ച്)  207(1)-ാം
വെകുപച്ച് പ്രകേഭാരലാം പഭാലങ്ങളുവട വെശങ്ങളനിലള സതകേഭാരല സതത്തലഭാത്ത എലഭാ ഭൂമനിയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച്  വവകേമഭാറലാം  വചേയതഭായലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതഭായലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതഭാണച്ച് എനലാം കടഭാവത 1968-വല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി വവകേമഭാറ
ചേടങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കസവെനലാം  വെകുപ്പുകേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ബഭാധകേ
മഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്  എനലാം  കറഭാഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ബനിഡ്ജസച്ച്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫച്ച്  കകേരള  ലനിമനിറഡച്ച്  (RBDCK)  എന  സര്ക്കഭാര്
വപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനവലാം  വകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കസവെന  വെകുപ്പുകേള എന നനിര്വചേനത്തനില്  വെരുനനില  എനലാം ആകേയഭാല്  ഭൂമനി
വവകേമഭാറുനതനിനച്ച്  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-യച്ച്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണച്ച് എനലാം സൂചേനിപനിച്ചുവകേഭാണച്ച് ബഹുമഭാനവപട എലാം.എല്.എ.-യച്ച്
3-12-2014-ല്  ഒരു  മറുപടനി  നല്കുകേയലാം  ഇതനില്  തുടര്നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്
മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറകര്,  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-കയഭാടച്ച്  ആവെശലവപടുകേയമുണഭായനി.
എനഭാല് വറയനില്കവെ ഓവെര് ബനിഡ്ജനിനുകവെണനി ഏവറടുത്ത  സ്ഥലലാം സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനില്  ആകേയഭാല്  RBDCK-യച്ച്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാം
വകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയച്ച് വവകേമഭാറുവെഭാന് സഭാദലമവലനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
ആവെശലമഭായ  നടപടനി  എടുകക്കണതഭാവണനലാം  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറകര്,
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.  സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം  വെതീണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം വവകേമഭാറലാം
വചേകയ്യണ ഭൂമനിവയ കുറനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വവകേമഭാറലാം സലാംബനനിച വെനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടലാം  വെലകമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  ഉളവപവട  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകറനില്
നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറകര്,  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.-കയഭാടച്ച്
3-2-2016-ല്  ആവെശലവപടനിടണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കേളകകറഭാടുലാം  
19-9-2016-വല  കേത്തച്ച്  മുകഖന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്
ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(സനി)  കറഭാഡ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ബനിഡ്ജസച്ച് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫച്ച്
കകേരളയനില് നനിനച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടണച്ച്. (പകേര്പച്ച് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന)*.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകറുവടയലാം  അതനികനല്
കറഭാഡ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ബനിഡ്ജസച്ച് വഡവെലപ്വമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫച്ച് കകേരളയനില്
നനിനച്ച്  ആവെശലവപടനിടള  റനികപഭാര്ടലാം  ലഭനിചഭാല്  ഉടന്  തവന  തുടര്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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ഗവെണവമന്റെച്ച് വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജച്ച് ഓഡനികറഭാറനിയലാം

213  (2965)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വെനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജച്ച്  ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിനച്ച്
2015-16 ബജറനില് രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിവചങനിലലാം മറച്ച് അനന്തരനടപടനികേള
ഉണഭായനിടനിലഭാത്തതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് പ്രസ്തസ്തുത ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിവന്റെ നനിർമ്മേഭാണത്തനിനച്ച് കവെണ
സതതര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഗവെണവമന്റെച്ച്  വെനികകഭാറനിയ  കകേഭാകളജച്ച്
ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനച്ച്  ആവെശലലാം  കവെണന  ഘടകേങ്ങള
സലാംബനനിച  (functional  requirement)  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള  കകേഭാകളജച്ച്
അധനികൃതരനില് നനിനച്ച് ലഭലമഭായനിടനില. ആയതച്ച് ലഭലമഭായഭാല് ഭരണഭാനുമതനിയച്ച് കവെണ
എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി അനന്തര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

പയ്യനന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല പഭാലങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

214  (2966)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ചൂളക്കടവെച്ച്, വെടവെത്തുര്, മൂലക്കതീല്കേടവെച്ച് എനതീ
പഭാലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമലാം  എവെനിവട  വെവരയഭായനി
എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലങ്ങളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നലനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി എനച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയവമനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചൂളക്കടവെച്ച്  പഭാലലാം -  ഇന്വവെസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്

ഉളനഭാടന്  ജലഗതഭാഗത  വെകുപനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്  ഡ്രെെനിക്കച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്

തയ്യഭാറഭാക്കനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജനറല് ഡനിവവസന് കഡ്രെെഭായനിലാംഗച്ച് സഭാധലത റനികപഭാര്ടച്ച്

തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  എനഭാല്  പയ്യന്നൂര്  ഭഭാഗവത്ത  സ്ഥലപരനിമനിതനിമൂലലാം

പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇരുവെശത്തുമുളള വെളവകേള ക്രമതീകേരനിചച്ച്  പുതുക്കനിയ അവവലന്വമന്റെച്ച്

പഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഡ്രെെനിക്കച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  സ്ഥലലാം
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പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പുതനിയ  ഡനിവവസന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പുഴ  കദശതീയ

ജലപഭാത  ചേടപരനിധനിയനില്  ഉളവപടതഭാകണഭാവയനച്ച്  വെലകത  വെരുത്തുനതനിനച്ച്

ഇന്ലഭാന്റെച്ച്  നഭാവെനികഗഷന്  ഡയറകര്ക്കച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  വെലകമഭായ

നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് ആയതനുസരനിച്ചുളള അന്തനിമ ഡനിവവസന് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്

കേഴനിയലാം.  പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  KIIFB  മുകഖന  20  കകേഭാടനി  രൂപ

ഉളവക്കഭാളളനിചനിടണച്ച്. 

വെടവെന്തൂര് പഭാലലാം    -  ഇതനിവന്റെ ഇന്വവെസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ഡനിവവസന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഡ്രെെനിക്കച്ച്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ആയതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഡ്രെെനിക്കച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
സ്ഥലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  ഡനിവവസന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്. 

മൂലക്കതീല്കേടവെച്ച്  പഭാലലാം -  പയ്യന്നൂര്-കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലങ്ങവള
ബനനിപനിക്കുനതുലാം പഭാലകക്കഭാടച്ച് പുഴയച്ച് കുറുവകേ നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന മൂലക്കതീല്
കേടവെച്ച് പഭാലത്തനിനുകവെണനി ഇന്വവെസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് ഡനിവവസന്
അലാംഗതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ആയതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  1420  ലക്ഷലാം
രൂപയവട വെനിശദമഭായ എസനികമറച്ച് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  2012 -ല് സമര്പനിക്കുകേയലാം
വചേയനിരുന.  എനഭാല്  കദശതീയ  ജലപഭാത  ചേടലാം  അനുസരനിചച്ച്  പഭാലത്തനിവന്റെ
വഹഭാറനികസഭാണല്  കനിയറന്സച്ച്  40  മതീററുലാം  വവെര്ടനിക്കല്  കനിയറന്സച്ച്  10  മതീററുലാം
കവെണവമനച്ച്  ഉളനഭാടന് ജലഗതഭാഗത വെകുപച്ച് അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി. ആയതനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പുതുക്കനിയ ഡനിവവസന് തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള പഭാലത്തനിവന്റെ നതീളലാം
126.60  മതീററനിനു പകേരലാം  410  മതീറര് കവെണനിവെരുലാം.  വെലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത
ഉണഭാക്കുന രതീതനിയനില് ഗഭാമതീണ കറഭാഡനില് അത്തരലാം പഭാലത്തനിവന്റെ ആവെശലകേത
നതീതതീകേരനിക്കുനതഭാകണഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. കടഭാവത പഭാലത്തനിനച്ച്
അധനികേമഭായനി  വെരുന  നതീളത്തനിവന്റെ  മണ്ണച്ച്  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടകടനി
സമര്പനികക്കണതഭായനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിവന്റെ അപച്ച്ട്രതീമതീലലാം ഡഇണസതീമതീലലാം
നനിലവെനിലളള  രണച്ച്  പഭാലങ്ങളക്കച്ച്  5  മതീറര്  വവെര്ടനിക്കല്  കനിയറന്സച്ച്
മഭാത്രകമയളളൂവവെനലാം അതുവകേഭാണതവന ഇഇ പഭാലത്തനിനുമഭാത്രലാം  10  മതീറര് ലലാംബ
അകേലലാം  വകേഭാടുക്കുനതച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുകമഭാ  എനലാം
അതനിനഭാല്  10  മതീറര് പരനിധനിയനില് എവന്തങനിലലാം ഇളവെച്ച് വെരുത്തഭാനഭാകുകമഭാ എനലാം
ആവെശലവപടച്ച്  ഉളനഭാടന്  ജലഗതഭാഗത  വെകുപനിനച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
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വെലകമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  പഭാലത്തനിവന്റെ  കനരകത്ത
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ഡനിവവസന് മഭാകറണതുവണങനില് ആയതനിനുളള  സഭാധലത റനികപഭാര്ടച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കഭാന് കേഴനിയൂ.  പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  KIIFB  മുകഖന  20
കകേഭാടനി രൂപ ഉളവക്കഭാളളനിചനിടണച്ച്. 

(ബനി)  ഡനിവവസന്  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  വെനിശദമഭായ  എസനികമറച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം
നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം.

കറഭാഡുകേളക്കച്ച് ഫണച്ച്

215  (2967)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  ആലലാംകുനച്ച്-നറുകേര,  മുളമ്പഭാറ-ഇരുമ്പൂഴനി-
കകേഭാണനിക്കലച്ച് ല്ല്  കറഭാഡുകേളക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനില്  നനിനലാം  എസച്ച്.എല്.ടനി.എഫച്ച്.-ല്  ഉളവപടുത്തനികയഭാ  ബജറച്ച്
വെനിഹനിതമഭാകയഭാ ഫണച്ച് അനുവെദനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഓകരഭാ  കറഭാഡനിനുലാം  അനുവെദനിച  തുകേയലാം  അതനിവന്റെ
ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പ്പുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കറഭാഡുകേളുവട  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടകണഭാ; ഇവലങനില് അതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീര്നനിരനിക്കുന  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുവട
നവെതീകേരണലാം ഉടന് യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകമഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  ആലലാംകുനച്ച്-നറുകേര,  മുളളമ്പഭാറ-ഇരുമ്പൂഴനി-
കകേഭാണനിക്കലച്ച് ല്ല്  കറഭാഡുകേളക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനില്നനിനലാം എസച്ച്.എല്.ടനി.എഫച്ച്-ല് ഉളവപടുത്തനി ഫണച്ച് അനുവെദനിചനിരുന. 

(ബനി)  ആലലാംകുനച്ച്-നറുകേര  കറഭാഡനിനച്ച്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതമുളള  ഏഴു
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  175  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം,  മുളളമ്പഭാറ-കകേഭാണനിക്കലച്ച് ല്ല്-ഇരുമ്പൂഴനി
കറഭാഡച്ച്  കേനി.മതീ.  2/800  മുതല്  3/600  വെവര  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  നനിലവെഭാരത്തനില്
പുനരുദരനിക്കുനതനിനച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  (ഉത്തരവകേളുവട
പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*). 

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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(സനി) മുന് മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇഇ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ആദല കേഭാബനിനറച്ച്  തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം  ജനുവെരനി  1-നച്ച്  കശഷലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  State  Level  Task  Force  പ്രവൃത്തനികേള
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവെയഭാന്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  തുടര്നച്ച്
19-9-2016-വല  ജനി3/37/2016/വപഭാ.മ.വെ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി,  വടണര് വചേയ SLTF
പ്രവൃത്തനികേള  തുടരുവെഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിവയങനിലലാം  വടണര്
വചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള തുടരഭാനഭാകേഭാവത കപഭായനി. 

(ഡനി)  ആലലാംകുനച്ച്-നറുകേര  കറഭാഡച്ച്,  മുളളമ്പഭാറ-കകേഭാണനിക്കലച്ച് ല്ല്-ഇരുമ്പൂഴനി

കറഭാഡുകേളുവട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായളള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടണച്ച്.

ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

വകേഭാലകങഭാടച്ച് വവബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച് പ്രവൃത്തനി

216  (2968)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനനഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വകേഭാലകങഭാടച്ച്  മബപഭാസച്ച് കറഭാഡച്ച്
പ്രവൃത്തനിയവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനിയവട വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച്  വെര്ഷവത്ത  ബജറനിലഭാണച്ച്  ഈ  മബപഭാസനിനച്ച്  തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയവതനലാം എത്ര തുകേയഭാണച്ച് വെകേയനിരുത്തനിയവതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മബപഭാസച്ച്  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെച്ച്  നനിലവെനിലകണഭാ  എനച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ആവെശലമഭായ  സ്ഥലലാം
കേവണത്തനിയനിടകണഭാ; എങനില് ഇവെ സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  മബപഭാസനിവന്റെ  പണനി  എനച്ച്  തുടങ്ങഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വകേഭാലകങഭാടച്ച്  വവബപഭാസച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വപഭാനലാംവെനില
നടപടനിക്രമമനുസരനിചച്ച്  4(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പുറവപടുവെനിക്കുനതനിനഭായനി
സ്ഥലത്തനിവന്റെ  ആവകേ  തുകേയവട  25%  (2,64,30,000  രൂപ)  മുന്കറഭായനി
വകേടനിവെയഭാന്  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്നനിനലാം  ആവെശലവപടുകേയലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയ്ക്കുളള
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലമഭാണച്ച്. 
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(ബനി) 2016-17  വെര്ഷവത്ത ബജറനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  2,27,88,000
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.

(സനി) 14-7-2009-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1045/2009/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
വകേഭാലകങഭാടച്ച് വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് 1300 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  ആവെശലമഭായ സ്ഥലലാം കേവണത്തനിയനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത വവബപഭാസച്ച്
കറഭാഡനിനച്ച്  14.5204  വഹകര് സ്ഥലമഭാണച്ച് ആവെശലമഭായനിടളളതച്ച്.  അതനില്  0.4594
വഹകര്  സ്ഥലലാം  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കുലാം  ബഭാക്കനി  14.0610  വഹകര്  സ്ഥലലാം
സതകേഭാരല  വെലകനികേളുവട  നനിലവമഭാണച്ച്.  സ്ഥലത്തനിവന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്
കേല്ലുകേള സ്ഥഭാപനിചനിടണച്ച്. 

(ഡനി)  വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് സ്ഥലകമവറടുക്കുനതനിനച്ച്  10.57  കകേഭാടനി
രൂപയലാം പ്രവൃത്തനി വചേയ്യുനതനിനച്ച്  14.50  കകേഭാടനി രൂപയലാം കചേര്ത്തച്ച് ആവകേ  25.07
കകേഭാടനി  രൂപ  ആവെശലമഭാവണനച്ച്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്  അറനിയനിചനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത  തുകേയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  പുതുക്കനി
നല്കേനിയകശഷലാം മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളളൂ. 

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ചേഭാത്തന്നൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേള

217 (2969)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
കറഭാഡുകേള നനഭാക്കഭാനഭായനി  900  കകേഭാടനി  രൂപയവട  പ്രകതലകേഭാനുമതനി  ധനകേഭാരല
വെകുപച്ച് നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിവലയലാം  കറഭാഡുകേള  ഇതനില്
ഉളവപടനിടകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകതലകേഭാനുമതനിയനില്  ഉളവപട  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല കറഭാഡുകേള ഏവതലഭാവമനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  കറഭാഡുകേള
നനഭാക്കഭാനഭായനി  999.6773  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
പ്രകതലകേഭാനുമതനിയലാം  നല്കുനതനിനഭായളള  വപ്രഭാകപഭാസല്  ധനകേഭാരല  വെകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 
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(ബനി) ഉളവപടനിടണച്ച്.

(സനി)  ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഉളവപട മൂനച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

പഭാസനികേച്ച് മനിശനിത കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണലാം

218  (2970)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസനികേച്ച്  മനിശനിത  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനകണഭാ;
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ സഭാധലതകേള സലാംബനനിചച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല അഴനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുലാം വെകുപനിവന
ആധുനതീകേവെല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം സതതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാസനികേച്ച്  മനിശനിത  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനണച്ച്.
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനില്  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  വെയനഭാടച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എനതീ  ജനിലകേളനില്
27.45  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള ശുദതീകേരനിച ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വഷ്രെഡഡച്ച് പഭാസനികേച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി വചേയ്യുന 20 mm ചേനിപനിലാംഗച്ച് കേഭാര്വപറച്ച് ഉപരനിതലലാം
നനിര്മ്മേനിചനിടണച്ച്.  പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവെനന്തപുരലാം-വനയ്യഭാറനിന്കേര തഭാലൂക്കനില് ചുളളനിയൂര്  -
ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം  കറഭാഡനില്  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തച്ച്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.
ഇത്തരത്തനില്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില്  100.00  കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേള ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. പഭാസനികേച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കറഭാഡുകേള  കടുതല്  കേഭാലലാം  കകേടുകടഭാവത
നനിലനനില്ക്കുനവണനലാം ഇത്തരത്തനില് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേച്ച്, കറഭാഡനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുകേഭാരണലാം  പഭാസനികേച്ച്  വകേഭാണണഭാകുന
പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു  പരനിധനിവെവര  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡച്ച്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  കേത്തച്ച്  നമ്പര്
RW/NH/3044/24/2015/S&R(R) തതീയതനി    9-11-2015 പ്രകേഭാരലാം ഒരു നനിശനിത
അളവെച്ച്  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  നഗര  പരനിധനിയവട  50 കേനി.മതീ.  ചുറളവെനിനകേത്തച്ച്

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്
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വെരുന  കദശതീയപഭാതകേളുവട  റതീസര്ഫസനിലാംഗനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ബനിറ്റുമനിനസച്ച്
കഹഭാടച്ച് മനിക്സനില് കചേര്ക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  പഭാസനികേച്ച് മനിശണലാം വചേയ
ടഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കറഭാഡുകേവള  സലാംബനനിചച്ച്  IRC  പഠനലാം
നടത്തുകേയലാം ഇത്തരത്തനില് നനിര്മ്മേനിച കറഭാഡുകേളുവട  കനടങ്ങവളക്കുറനിചച്ച്  IRC  SP
98-2013-ല് വെനിശദതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്. 

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം

ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി നനിലവെനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് മഭാനതല് അനുസരനിച്ചുളള

കേതഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ

ജനിലകേളനില്  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  ചുമതലയനില്  റതീജനിയണല്

ലഭാബുകേളുലാം  മറച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിചച്ച്

പ്രവെര്ത്തനലാം  നടപഭാക്കനിവെരുന.  നനിലവെനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മഭാനതല്

അനുസരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ബനിലനികനഭാടഭാപലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള ലഭാബുകേളുവട

ഗുണനനിലവെഭാരലാം  സലാംബനനിച്ചുളള  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവടകടനി  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായളള  കപയ്വമന്റെച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ

കേതീഴനിലളള  വെനിജനിലന്സച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവട  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണച്ച്.

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  മഭാനതല്  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസനികമറച്ച്

ഓണവവലനഭായനി  സമര്പനിചച്ച്  അവെയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  വവപ്രസച്ച്

കസഭാഫച്ച് വവെയര്,  എന്.വഎ.സനി.(നഭാഷണല്  ഇന്വഫഭാര്മഭാറനികേച്ച്  വസന്റെര്)യമഭായനി

സഹകേരനിചച്ച്  രൂപകേലന  വചേയച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇ-വടണറനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം

നടപനിലഭാക്കനിയതുവെഴനി  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കവെഗത്തനിലലാം

സുതഭാരലമഭാക്കുവെഭാനുലാം  സഭാധനിചനിടണച്ച്.  MoRTH  specification-ഉലാം,  ഡല്ഹനി

വഷഡന്യൂള  ഓഫച്ച്  കററ്റുലാം  നടപഭാക്കനിയതുവെഴനി  പ്രവൃത്തനികേവള  കദശതീയ

നനിലവെഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തഭാനുലാം  സഭാധനിചനിടണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസന  പദതനികേള

അഴനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപയനില് കടുതല് എസനികമറച്ച്

തുകേ  വെരുന  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുവടയലാം  വടണര്,  ഇ-വടണര്  വെഴനിയഭാണച്ച്

സതതീകേരനിക്കുനതച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  2-tier

Quality  Control  System  നനിലവെനിലണച്ച്.  5  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  പുറത്തുവെരുന

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് വടകനിക്കല് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തഭാന് പുതുക്കനിയ മഭാനതല്
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പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കേരഭാറുകേഭാരുവട  ബനില്ലുകേള  ഇ-കപയ്വമന്റെച്ച്

മുഖഭാന്തരമഭാണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  ഇതുകടഭാവത  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗനിലൂവട

പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെകുപനിവന്റെ വെനിജനിലന്സച്ച്  വെനിഭഭാഗവത്ത ശകനിവപടുത്തുനതനിനുലാം

നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു. 

ആറന്മുളയനിവല നബഭാര്ഡച്ച് പ്രവൃത്തനികേള

219 (2971)  ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സർക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില്  നബഭാര്ഡച്ച്

സഹഭായത്തഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്വപടുനതുമഭായ  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാമഭാവണനച്ച്

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളുവട  അടങല്  തുകേയലാം  നനിലവെനിലള  സ്ഥനിതനിയലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വകേടനിട  വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം  കദശതീയപഭാത  വെനിഭഭാഗത്തനിലമനില.
നനിരത്തുവെനിഭഭാഗത്തനില്  നബഭാര്ഡച്ച്  ആര്.വഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  XIX -ല്  ഉളവപട
providing 50mm BM & 25mm BC to Malakkara Kurichimuttom road km
0/000 to 8/500 എന പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.

അടങല് തുകേ – 650 ലക്ഷലാം രൂപ –പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല അഴനിമതനി കകേസ്സുകേളനില് വെനിജനിലന്സച്ച്
അകനതഷണലാം

220 (2972) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനില് എത്ര അഴനിമതനി കകേസ്സുകേളനില് വെനിജനിലന്സച്ച് അകനതഷണലാം നടക്കുനണച്ച്;
ഇതനില്  എത്രവയണ്ണത്തനിനച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്ഷതീറച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  UDF  ഭരണകേഭാലത്തച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപ്പുലാം
ധനകേഭാരലവെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  അഴനിമതനിയലാം  ക്രമവെനിരുദമഭായ  നടപടനികേളുലാം
നടത്തനിവയടുക്കുനതച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  അനവത്ത  വെനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറകറഭായനിരുന



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

ശതീ.വെനിന്വസന്റെച്ച്  എലാം.കപഭാള  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സതതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനി വെനിഷയത്തനില് ബനവപടവെര്വക്കതനിവര ശനിക്ഷഭാ-നനിയമനടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വെന  കചേര്നനിടകണഭാ;  എങനില്  വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ; ഇവലങനിൽ എന്തുവകേഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനില്  12  വെനിജനിലന്സച്ച്  കകേസ്സുകേള രജനിസര് വചേയനിടണച്ച്.  കമല് കകേസ്സുകേളനില്
ചേഭാര്ജ്ജച്ച്ഷതീറച്ച് നല്കേനിയനിടനില. അകനതഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ബനി) റനികപഭാര്ടച്ച് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില. റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇല.  പ്രസ്തസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  ഒരു  ഉകദലഭാഗസ്ഥകനയലാം
പരഭാമര്ശനിക്കവപടനിടനില.  ഓവെര്സനിയര്,  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെച്ച്
എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  വെനിവെനിധ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
എനഭാണച്ച്.  കപരുകേളനില.  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാര് ചേര്ച നടത്തനി അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.
അതനിനഭാല് കമല്നടപടനി ഇതുവെവര ഉണഭായനിടനില. 

പഭാസനികേച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

221  (2973)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ബനിറ്റുമനിവനഭാപലാം  പഭാസനികേച്ച്
വെസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എത്ര  കറഭാഡുകേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിടവണനലാം  അവെ  ഏവതലഭാമഭാവണനലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്തലന് കറഭാഡച്ച്  കകേഭാണഗസനിവന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള അനുസരനിചഭാകണഭാ
പഭാസനികേച്ച്  വെസ്തുക്കള  കറഭാഡുപണനിക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവതനലാം  ഇതച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച് ഗുണകേരമഭാകണഭാവയനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

* മലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  ശുദതീകേരനിച  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  വഷ്രെഡഡച്ച്
പഭാസനികേച്ച് ബനിറ്റുമനികനഭാവടഭാപലാം കചേര്ത്തച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിടളള കറഭാഡുകേളുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  ഇന്തലന്  കറഭാഡച്ച്  കകേഭാണഗസനിവന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  അനുസരനിചഭാണച്ച്
പഭാസനികേച്ച്  വെസ്തുക്കള  കറഭാഡുപണനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  2013-ല്  ഇന്തലന്
കറഭാഡച്ച്  കകേഭാണഗസച്ച്  (IRC)-SP-98-2013  പ്രകേഭാരലാം  പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
നല്കേനിയനിടളളതഭാണച്ച്.  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേച്ച്  ശുദതീകേരനിചച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുവെഴനി  പഭാസനിക്കുവകേഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തുണഭാകുന  പരനിസ്ഥനിതനി
പ്രശ്നലാം ഒരു പരനിധനിവെവര നനിയനനിക്കഭാനഭാകുനതഭാണച്ച്. 

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം

222 (2974)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം,
കേഭാരലക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം എവന്തങനിലലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) അവെ എവന്തലഭാമഭാവണനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം നനിരവെധനി നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്. 

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി നനിലവെനിവല വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് മഭാനതല് അനുസരനിച്ചുളള കേതഭാളനിറനി
ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ
ജനിലകേളനില് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുവട ചുമതലയനില് കേതഭാളനിറനി കേണകട്രഭാള
ലഭാബുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  നനിലവെനിവല
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  മഭാനതല് അനുസരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ബനിലനികനഭാവടഭാപലാം
കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  സലാംബനനിച്ചുളള
സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെയലാംകടനി  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായളള
കപയ്വമന്റെച്ച്  നടത്തനിവെരുനതച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  മഭാനതല് പരനിഷ്കരനിചതച്ച്  മുകഖന
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ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  അധനികേഭാരങ്ങള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള
തതരനിതവപടുത്തഭാന്  സഭാധനിചനിടണച്ച്.  ഓണവവലന്  സലാംവെനിധഭാനമഭായ  PRICE
(Project Information and Cost Estimation) നടപനിലഭാക്കനിയതുവെഴനി എസറനികമറച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  അവെ  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസവമഭാഴനിവെഭാക്കഭാന്
കേഴനിയനണച്ച്.  ഇ-വടണറനിലാംഗച്ച്,  ഇ-കപയ്വമന്റെച്ച്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  വെഴനി  വെകുപനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കവെഗത്തനിലലാം  സുതഭാരലവലാം  ആക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടണച്ച്.   കടഭാവത
എലഭാ ജനിലഭാ/റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളക്കുലാം ഒരു വമഭാവവബല് കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള
ലകബഭാറടറനി  വെഭാന്  വെഭാങ്ങനി   പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കടഭാവത ജനപ്രതനിനനിധനികേവള ഉളവപടുത്തനി കസഭാഷലല് ഓഡനിറച്ച്
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആലപ്പുഴ,  വെയനഭാടച്ച്  ജനിലകേളനിവല
ചേനില  പ്രവൃത്തനികേളനില്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി.  പഭാസനികേച്ച്,
ജനികയഭാവടക്സച്ച്വവറല്,  നഭാചേതറല് റബ്ബര്  എനനിവെ ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുളള  പുതനിയ
സഭാകങതനികേ  വെനിദല  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  പകേര്ന
നല്കുനതനിനച്ച് ശനിലശഭാല നടത്തനി. 

വചേറുവെണ്ണൂര് - വകേഭാളത്തറ കറഭാഡച്ച്

223  (2975)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വചേറുവെണ്ണൂര്  വകേഭാളത്തറ  കറഭാഡച്ച്
വെതീതനികടനി നവെതീകേരനിക്കുന പ്രവൃത്തനി എത്രകത്തഭാളമഭായനി എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേള കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വചേറുവെണ്ണൂര്-വകേഭാളത്തറ
കറഭാഡച്ച്  വെതീതനികടനി  നവെതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുന  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  തുടര്നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.

വചേങ്ങന്നൂര് -ഏറ്റുമഭാനൂര് വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി. കറഭാഡച്ച്

224  (2976)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനില്  ഇറപ്പുഴ
പഭാലത്തനിവന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന
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കഭാനഭായ സഭയവട കുരനിശ്ശേടനി മഭാറ്റുനതനിനച്ച് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു എനച്ച്
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുരനിശ്ശേടനി  മഭാറ്റുനതുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  കഭാനഭായ  സഭയലാം  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്  നടപഭാക്കനി  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡച്ച്  പണനി
കവെഗത്തനിലഭാക്കുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇറപ്പുഴ  പഭാലത്തനിവന്റെ  വെടക്കുഭഭാഗത്തച്ച്  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനിയനില്
കുരനിശ്ശേടനി  നനില്ക്കുനതനിനഭാല്  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിവന്റെ  പണനികേള  നടക്കുനനില.
 13-5-2014-ല് കമല്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തച്ച് നനില്ക്കുന കുരനിശുപളളനിയലാം അനുബന
വെസ്തുവെകേകേളുലാം എത്രയലാം വപവടനച്ച്  വപഭാളനിചച്ച്  നതീക്കലാംവചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാളളണവമനഭാവെശലവപടച്ച്  പളളനി  അധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  കേത്തച്ച്
നല്കേനിവയങനിലലാം  ഇതുവെവരയലാം  കുരനിശുപളളനി  വപഭാളനിചച്ച്  നതീക്കലാംവചേയനിടനില.
ബഹുമഭാനവപട  വചേങ്ങന്നൂര്  എലാം.എല്.എ.-യവട  കനതൃതതത്തനില്  2016  ആഗസച്ച്
മഭാസലാം  രണഭാലാം  തതീയതനി  പളളനി  അധനികേഭാരനികേളുലാം  വകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  അധനികൃതരുലാം
കേലകശ്ശേരനി  റസച്ച്  ഹഇസനില്  ഒരു  കയഭാഗലാം  കടനിയനിരുന.  പളളനി  അധനികേഭാരനികേള
സതയമഭായനി കുരനിശുപളളനി വപഭാളനിച്ചുനതീക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ജനിലഭാ കേളകകറഭാടച്ച്,
സമവെഭായത്തനിലൂവട  ഇഇ  കുരനിശുപളളനി  നതീക്കുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.  കുരനിശ്ശേടനി മഭാറനി സ്ഥഭാപനിചഭാല് ഉടന്തവന തുടര് പ്രവൃത്തനികേള
കവെഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

വകേഭാടുവെഭായൂര്-വനനഭാറ വവബപഭാസ്സുകേള

225  (2977)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ സലാംസ്ഥഭാന ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  വനനഭാറ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  വകേഭാടുവെഭായൂര്,  വനനഭാറ  മബപഭാസ്സുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുവട ചുമതല ആര്ക്കഭാണച്ച് നല്കേനിയനിടളതച്ച്;

(സനി)  മബപഭാസച്ച്  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  27-9-2016-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1324/2016/വപഭാ.മ.വെ.
പ്രകേഭാരലാം  വകേഭാടുവെഭായൂര്,  വനനഭാറ  വവബപഭാസ്സുകേളക്കച്ച്  യഥഭാക്രമലാം  15  കകേഭാടനി,  20
കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത  വവബപഭാസ്സുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് വെനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച് കറഭാഡ്സച്ച്  &
ബനിഡ്ജസച്ച്  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.
വെനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  ഏജന്സനിവയ
തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനച്ച്  വടണര്  ക്ഷണനിചനിടണച്ച്.  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയകശഷലാം  ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവെശലമഭായ  തുടര്നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

വവബപഭാസ്സുകേളുവട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി

226  (2978)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006  മുതല് സലാംസ്ഥഭാന ബജറനില് ഉളവപടുത്തനിയ എത്ര മബപഭാസച്ച്
കറഭാഡുകേളഭാണച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ഉളതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  മബപഭാസ്സുകേളുവട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടവണനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2006  മുതല്  സലാംസ്ഥഭാന  ബജറനില്  ഉളവപടുത്തനിയ  6  വവബപഭാസച്ച്
കറഭാഡുകേളഭാണച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലളളതച്ച്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

1. തത്തമലാംഗലലാം വവബപഭാസച്ച്

2.  വകേഭാലകങഭാടച്ച് വവബപഭാസച്ച്

3.  ഒറപഭാലലാം വവബപഭാസച്ച്

4.  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച് മനിനനി വവബപഭാസച്ച്

5.  വകേഭാടുവെഭായൂര് വവബപഭാസച്ച്

6. വനനഭാറ വവബപഭാസച്ച്

(ബനി) ഇവെയനില് മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച് മനിനനി വവബപഭാസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.
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കേരുനഭാഗപളളനി വവഫഓവെര്

227  (2979)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാത  വെനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള  കേരുനഭാഗപളനി  പടണത്തനില്
എവെനിവട  മുതല്  എവെനിവട  വെവരയഭാണച്ച്  മഫ  ഓവെര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിടളതച്ച് എനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനിവല കറഭാഡച്ച്, മഫ ഓവെറഭായനി പരനിവെര്ത്തനലാം
വചേയ്യവപടുകേയഭാകണഭാ എനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ പഭാതഭാ വെനികേസനത്തനിനച്ച്  കേരുനഭാഗപളനി നഗരത്തനില് എത്ര
സ്ഥലലാം അകേതയര് വചേകയ്യണനിയനിരനിക്കുനവവെനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിവന്റെ പഭാന് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കചേര്ത്തല  മുതല്  കേഴകടലാം  വെവര  കദശതീയപഭാത
നഭാലവെരനിപഭാതയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കദശതീയപഭാത  വെനികേസന
അകതഭാറനിറനി  M/s.  SMEC  Pvt.  Ltd.,  New  Delhi  എന  കേണസളടന്റെച്ച്  വെഴനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ഇതനിവന്റെ രൂപകരഖ (അവവലന്വമന്റെച്ച്) സര്ക്കഭാര്
വപഭാതുവെനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  നഭാഷണല്  വവഹകവെയവട  വസന്ട്രല്  വവലന്
അടയഭാളവപടുത്തുന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുകേയലാം വചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത രൂപകരഖ
പ്രകേഭാരലാം കേരുനഭാഗപളളനിയനില് വചേയനികനജച്ച്  469/870  മുതല്  470/853  വെവര  983
മതീറര് എലനികവെറഡച്ച് പഭാതയഭാണച്ച് ഉളവക്കഭാളളനിചനിടളളതച്ച്.

(സനി&ഡനി)  അന്തനിമ രൂപകരഖ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നഭാഷണല് വവഹകവെ ആകച്ച്
1956 പ്രകേഭാരലാം അതനിര്ത്തനിക്കല്ലുകേള സ്ഥഭാപനിചച്ച് 3(എ) വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനിച
കശഷകമ കേരുനഭാഗപളളനിയനില് എത്ര സ്ഥലലാം അകേതയര് വചേയ്യണവമനച്ച് അറനിയഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയളളൂ. 

വെളളനിക്കുനലാം കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനി വകേടനിടലാം

228  (2980)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിവല  വെളനിക്കുനലാം  കഹഭാമനികയഭാ
ആശുപത്രനിയവട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  2016-17-വല  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി
വെനികേസന പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി തുകേ അനുവെദനിചതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയവട  ഭരണഭാനുമതനിയച്ച്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  വെളളനിക്കുനലാം  കഹഭാമനികയഭാ  ആശുപത്രനിയവട  വകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് 2016-17-വല എലാം.എല്.എ. ആസ്തനി വെനികേസന പദതനിയനില് തുകേ
അനുവെദനിക്കുനതനിനുകവെണനി  സമര്പനിച  25  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  വപ്രഭാകപഭാസലനില്
എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ആയതച്ച്  തയ്യഭാറഭാകുന  മുറയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിക്കച്ച്
ബനവപട വെകുപനിനച്ച് സമര്പനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല അഴനിമതനി തടയഭാന് നടപടനി
229  (2981)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല  അഴനിമതനി  തടയനതനിനച്ച്  എവന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനച്ച്  കശഷലാം എത്ര അഴനിമതനി

കകേസ്സുകേള  കേവണത്തനിയനിടവണനലാം  ഇതനില്  എത്ര  കപര്വക്കതനിവര  നടപടനി
എടുത്തനിടവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനില് അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി മനിനല്

പരനികശഭാധനകേളുവട  അകനതഷണങ്ങളനിവല  കേവണത്തലകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കുറഭാകരഭാപനിതരഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര   ഉചേനിതമഭായ  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വെകുപനിവല ഇകന്റെണല് വെനിജനിലന്സച്ച് വെനിഭഭാഗലാം ശകനിവപടുത്തനി
പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുളള  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പ്രവൃത്തനികേളനില്
കസഭാഷലല് ആഡനിറനിലാംഗച്ച് നടപഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. കടഭാവത
വെനിജനിലന്സച്ച്  വെകുപനിവന്റെയലാം  ചേതീഫച്ച്  വടകനിക്കല് എക്സഭാമനിനറുവടയലാം  ഇടവപടലകേളുലാം
അഴനിമതനി തടയനതനിനച്ച് സഹഭായകേരമഭാകുനണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വെകുപനിവല അഴനിമതനി സലാംബനനിചച്ച്  12  കകേസ്സുകേള രജനിസര് വചേയനിടണച്ച്. 8  കപവര
സ്ഥലലാംമഭാറ്റുകേയലാം 9 കപവര സര്വതീസനില് നനിനലാം സവസന്റെച്ച് വചേയ്യുകേയലാം വചേയനിടണച്ച്.
കടഭാവത  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവല  വെനിജനിലന്സച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  57-ഓളലാം
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര ഇതര നടപടനി എടുത്തനിടണച്ച്. നടപടനി എടുത്തവെരനില് ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്,  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെച്ച്  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്
എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര്,  ഓവെര്സനിയര്,  ആഫതീസച്ച് ജതീവെനക്കഭാര്
എനനിവെര് ഉളവപടുന. 
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വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുത്തല് 

230 (2982) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന് ഇഇ
സര്ക്കഭാര് പുതനിയതഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ സലാംവെനിധഭാനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഇ -വടണര് വെലഭാപനിപനിക്കുന പദതനി
പുതനിയതഭായനി ഏവതഭാവക്ക കമഖലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനി;

(സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങള  വെനിശദമഭായനി

ജനങ്ങളക്കച്ച്  അറനിയവെഭാന്  കേഴനിയലാംവെനിധലാം  ജനി.ഐ.എസച്ച്.  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയള

ഒരു  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  ഏര്വപടുത്തുവമന  പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവെര്ത്തനികേ

മഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  ഇവലങനില്  അതനിനുള  നടപടനികേള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനില്  അഴനിമതനി  തടയനതനിനച്ച്  സതതീകേരനിച

നടപടനികേള  എവന്തഭാവക്കവയനലാം  അതുമൂലലാം  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്ത

നത്തനിലണഭായനിടള വെലതലഭാസങ്ങള എവന്തഭാവക്കവയനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  കേതഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നനിലവെനിവല

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  മഭാനതല്  അനുസരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്

പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,

എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് എനതീ ജനിലകേളനില് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുവട

ചുമതലയനില്  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേള  സ്ഥഭാപനിച്ചുലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  കടുതല്  വമചവപടുത്തനി

അഴനിമതനിരഹനിതവലാം  സുതഭാരലതയലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുകവെണനി  കസഭാഷലല്

ആഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന്  കേതഭാളനിറനി

കേണകട്രഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  ലഭാബുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ആധുനനികേ

ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധന യനങ്ങള വെഭാങ്ങുനതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.
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(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനില്  5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുകമല്  വെരുന  എലഭാ

പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഇ-വടണറനിലാംഗച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം മുകഖനയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്. 

(സനി) വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ ഉടമസ്ഥതയനിലളളതുലാം വെകുപച്ച് പരനിപഭാലനിചച്ച്

വെരുനതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുവടയലാം  കറഭാഡുകേളുവടയലാം  ജനി.വഎ.എസച്ച്.  മഭാപ്പുകേളുവട

തയ്യഭാറഭാക്കലലാം  അതനിവന്റെ  പുതുക്കലലാം  കലഭാകേ  ബഭാങനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകടനി

നടപനിലഭാക്കനിയ വകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയഭാണച്ച് വചേയനിടളളതച്ച്.

ഇതനിവന്റെ  അപ്കഡഷന്  2007  വെവര  മഭാത്രകമ  വചേയ്യഭാന്  സഭാധനിചനിടളളൂ.

വകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.-യവട രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ജനി.വഎ.എസച്ച്. കസഭാഫച്ച് വവെയറനിവന്റെയലാം

സനിസത്തനിവന്റെയലാം നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല് ഉളവപടുത്തനിയനിടണച്ച്. 

(ഡനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനില്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  കേതഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്

നനിലവെനിവല  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  മഭാനതല്  അനുസരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവെരനികേയലാം

പ്രവൃത്തനികേളുവട  ബനിലനികനഭാവടഭാപലാം  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുവട

ഗുണനനിലവെഭാരലാം സലാംബനനിച്ചുളള സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെയലാംകടനി അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായളള  കപവമന്റെച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  ഇതു  മുകഖന  പ്രവൃത്തനികേളുവട

ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുനണച്ച്.  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ

5  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുകമല് വെരുന പ്രവൃത്തനികേള  ഇ-വടണറനിലാംഗച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം മുകഖന

നടപനിലഭാക്കനിയതുവെഴനി  വടണര്  നടപടനികേള  സുതഭാരലമഭാക്കുവെഭാന്  സഭാധനിചനിടണച്ച്.

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനില് ഒരു വെനിജനിലന്സച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണച്ച്.  കടഭാവത  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  കടുതല്

അഴനിമതനിരഹനിതവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനച്ച്  കസഭാഷലല്  ആഡനിറനിലാംഗച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലവലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

മഭാന്ദലവെനിരുദ പഭാകക്കജച്ച്

231 (2983) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്   :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച്:  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാന്ദലവെനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളവപടുത്തനി  പഭാലങ്ങള,  ഫ്മള

ഓവെറുകേള,  അണര്  പഭാകസജുകേള,  മബപഭാസ്സുകേള,  വറയനില്കവെ  പഭാളങ്ങള

എനനിവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  ഏവറടുത്തച്ച്  പണനി  ആരലാംഭനിചവെ

ഏവതഭാവക്കയഭാണച്ച്;
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(ബനി) ഏവതഭാവക്ക പദതനികേളക്കഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കഭായനി നടപ്പുവെര്ഷലാം എന്തച്ച് തുകേ വചേലവെഴനിച്ചുവവെനച്ച്

വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാന്ദലവെനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളവപടുത്തനി  G.O  (Rt) No.1496/ 2016/
PWD  dated  31-10-2016  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  75  പഭാലങ്ങളക്കഭായനി  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  വചേയ്യുനതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
അതനില്  19  പഭാലങ്ങളുവട  ഇന്വവെസനികഗഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിഫ്ബനിയവട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിടണച്ച്.  ബഭാക്കനിയള പഭാലങ്ങളുവട
ഇന്വവെസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവെരനികേയഭാണച്ച്.  27-9-2016-വല
G.O.  (R.T)  No.  1324/16/PWD  പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  18  വറയനില്കവെ
കമല്പഭാലങ്ങളനില്  6  എണ്ണത്തനിവന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിചനിടണച്ച്.
ബഭാക്കനിയള  പദതനികേളുവട  വെനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള നടനവെരുനണച്ച്. 

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) 60 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതുവെവര വചേലവെഴനിചനിടണച്ച്. 

പദതനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി

232  (2984)  കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  എത്ര  പദതനികേളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്;  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിന് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുവട കപരു വെനിവെരവലാം
അനുവെദനിക്കവപട തുകേയലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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തൃക്കുനപ്പുഴ-വെലനിയഴതീക്കല് പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

233 (2985)  ശതീ  .    മഹബനി ഈഡന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ,  വകേഭാലലാം  ജനിലകേവള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന  തൃക്കുനപ്പുഴ-
വെലനിയഴതീക്കല് പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഏതച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഇതനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനലാം നടക്കുനതച്ച്;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ അനുമതനി
നനിര്ബനമഭാവണന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  അനുമതനി
ലഭനിക്കുനതനിനച്ച് എന്തച്ച് നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;

(ഡനി)  ഏതച്ച്  അകതഭാറനിറനിയഭാണച്ച്  ഈ  പഭാലത്തനിവന്റെ  പണനിക്കച്ച്
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേഭാനുമതനി നല്കകേണവതനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  തൃക്കുനപ്പുഴ-വെലനിയഴതീക്കല്  പഭാലത്തനിവന്റെ  വവപല്,  വവപല്കേലഭാപച്ച്,
പനിയര്, പനിയര്കേലഭാപച്ച് എനനിവെ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  

(ബനി)  ജനിലഭാ  പതഭാകേ  നഇകേ  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരല  വെനികേസന  പദതനി
(District  Flag  ship  Infrastructure  Project)-  യനില്  ഉളവപടുത്തനിയഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം നടക്കുനതച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.  അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനച്ച് Centre for Earth Science, Kerala
Coastal Zone Management Authority എനനിവെര്ക്കച്ച് കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

(ഡനി)  Kerala  Coastal  Zone  Management  Authority  ആണച്ച്  ഇഇ
പ്രവൃത്തനിയച്ച് പഭാരനിസ്ഥനിതനികേഭാനുമതനി നല്കകേണതച്ച്. 

ഭഭാരതപ്പുഴയച്ച് കുറുവകേ ഞഭാവെളനിന്കേടവെച്ച് പഭാലലാം

234  (2986)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തരൂര്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിവല  വപരനികങ്ങഭാടകുര്ശ്ശേനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനികനയലാം  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിവല വലക്കനിടനി  കപരൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവനയലാം  ബനനിപനിചച്ച്  ഭഭാരതപ്പുഴയച്ച്  കുറുവകേ  ഞഭാവെളനിന്കേടവെച്ച്
ഭഭാഗത്തച്ച്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടകണഭാ;  ഉവണങനില്
എത്ര  തുകേയവട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിടളളതച്ച്;  എനഭാണച്ച്
നല്കേനിയവതനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ കേഭാലനികേസ്ഥനിതനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന്  കേഴനിയവമനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തരൂര്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിവല  വപരനികങ്ങഭാടകുര്ശ്ശേനി

ഗഭാമപഞഭായത്തനികനയലാം  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിവല വലക്കനിടനി  കപരൂര്

ഗഭാമപഞഭായത്തനികനയലാം  ബനനിപനിചച്ച്  ഭഭാരതപ്പുഴയച്ച്  കുറുവകേ  ഞഭാവെളനിന്കേടവെച്ച്

ഭഭാഗത്തച്ച്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്  13-9-2010-വല  സ.ഉ(സഭാധഭാ)നമ്പര്

1454/2010/വപഭാ.മ.വെ..  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.

18-2-2011-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  273/2011/വപഭാ.മ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  25  ലക്ഷലാം

രൂപ  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട  ഇന്വവെസനികഗഷന് വെര്ക്കനിനഭായനി  അനുവെദനിചനിരുന.

അതനിനു  പുറകമ  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  G.O  (Rt)  No.  1433/2012/PWD  dated

13-8-2012 പ്രകേഭാരലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേമഭായനി കടഭാകപഭാഗഭാഫനിക്കല് സര്കവയ്ക്കുലാം,

കസഭായനില്  ഇന്വവെസനികഗഷന്  വെര്ക്കനിനുമഭായനി  അനുവെദനിക്കുകേയലാം  വചേയനിടണച്ച്.

പഭാലത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായ വറയനില്കവെ കമല്പഭാലത്തനിവന്റെ  GAD  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച്

വറയനില്കവെയച്ച് നലഭാനുള വസകന്റെജച്ച് ചേഭാര്ജ്ജഭായ 8.64 ലക്ഷലാം രൂപ 5-3-2017-വല

G.O (Rt) No. 269/2017/PWD പ്രകേഭാരലാം അനുവെദനിചനിടമുണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് കവെണനിയള പുതുക്കനിയ എസനികമറച്ച്

തയ്യഭാറഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാകല  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  തുടര്  നടപടനികേള

സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയകേയള്ളു. 

തൃക്കുറനികശ്ശേരനി പഭാലലാം

235 (2987)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  ബഭാലകശ്ശേരനി  -  കുരഭാച്ചുണച്ച്  പ്രധഭാന

പഭാതയനിവല  തൃക്കുറനികശ്ശേരനി  പഭാലലാം  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമലഭാവത  അപകേട  നനിലയനില്

തുടരുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;
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(ബനി)  പഭാലലാം  പുതുക്കനി  പണനിയനതനിനച്ച്  എന്തഭാണച്ച്  തടസമുളവതനച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം പുതുക്കനി പണനിയഭാനഭാവെശലമഭായ എസനികമറച്ച് സമര്പനിചനിടകണഭാ;

ഇവലങനില് എന്തഭാണച്ച് കേഭാരണവമനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   തഭാലഭാലനികേമഭായനി  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി

പഭാലലാം നനിലവെനില് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  

(ബനി)  പഭാലലാം  പുതുക്കനി  പണനിയനതനിനച്ച്  കവെണനി  148  ലക്ഷലാം  രൂപയവട

എസനികമറച്ച് വപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  

(സനി)  ഉണച്ച്.  എനഭാല്  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്വവെസനികഗഷന്  ആവെശലമഭായതനിനഭാല്  1.65  ലക്ഷലാം

രൂപയവട ഇന്വവെസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനിയച്ച് വടണര് നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  

ഗതീന്ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് കേണസപ്റച്ച് സതതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

236 (2988) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  ഏവറടുക്കുന  പുതനിയ  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുവട  രൂപകേലനയനില്  ഗതീന്ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കേണസപ്റച്ച്
സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഇതനിനകേലാം
മകേവക്കഭാണനിടളതച്ച്;

(ബനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള  വെര്ക്കുകേളക്കച്ച്  കേതഭാളനിറനി
ആഡനിറനിലാംഗച്ച്  ഏര്വപടുത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ഏതച്ച്  സതതന  ഏജന്സനിയഭാണച്ച്
ഇതച്ച് വചേയ്യുനതച്ച്;

(സനി)  കേതഭാളനിറനി  ആഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം മരഭാമത്തച്ച്  പണനികേളുവട
ഗുണനനിലവെഭാരത്തനില്  വെന  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ  എനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവല വെഭാസ്തു ശനില വെനിഭഭാഗലാം രൂപകേലന വചേയ്യുന
എലഭാ വകേടനിടങ്ങളുലാം ഗതീന് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് കേണസപ്റച്ച് പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കുനതച്ച്.
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ഹരനിത നനിര്മ്മേനിതനികേളുവട കകേന്ദ്ര കററനിലാംഗച്ച് ഏജന്സനിയഭായ ഗൃഹയവട (GRIHA –
Green  Rating  of  Integrated  Habitat  Assessment)  മൂനച്ച്  സഭാര്  പദവെനി
ലഭലമഭാകുന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  രൂപകേലന  തയ്യഭാറഭാക്കുനതച്ച്.   അതനുസരനിചച്ച്
വകേടനിടങ്ങളനില് പരമഭാവെധനി വവെളനിചവലാം വെഭായ സഞഭാരവലാം ഉറപഭാക്കുവെഭാനുലാം ഉഇര്ജ്ജ
ഉപകഭഭാഗവലാം  ജലത്തനിവന്റെ  ഉപകഭഭാഗവലാം  കുറയ്ക്കുവെഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.   വെകുപനിവല
ഉകദലഭാഗസ്ഥവര  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുവെഭാന്  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിചനിടണച്ച്.  

(ബനി&സനി)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേതഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടപഭാക്കനി  വെരുന.  പ്രവൃത്തനികേളുവട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട
ചുമതലയനില്  കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം,  മറ്റു  ജനിലകേളനില്
കേതഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.   ഇതു  മുകഖന
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  വെര്ദനിചതഭായനി
കേവണത്തനിയനിടണച്ച്.   എനഭാല്  സതതന  ഏജന്സനിവയ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേതഭാളനിറനി
ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തുന നടപടനി സതതീകേരനിചനിടനില. 

വനയ്യഭാറനിന്കേരയനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 

237  (2989)  ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  2012  മുതല്  2016  വെവര
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയ പുതനിയ വകേടനിടങ്ങളനിവല  അഴനിമതനി  സലാംബനനിചച്ച്  നലനിയ
പരഭാതനിയനിന്കമലളള അകനതഷണ സ്ഥനിതനി വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേളനിയനിക്കഭാവെനിള-കേരമന  എന്.എചച്ച്.-വന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
എന്തഭാവയനച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കശഷനിക്കുന  ബഭാലരഭാമപുരലാം  വകേഭാടനിനട  മുതല്
വെഴനിമുക്കച്ച്  വെവരയള  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനി  എന്തഭായനി;  വെഴനിമുക്കച്ച്  മുതല്
കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  വെവരയള  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കലനിവന്റെയലാം  മറച്ച്  നടപടനികേളുവടയലാം
പുകരഭാഗതനി എന്തഭായനി;

(സനി)  വനയ്യഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനിവല ആയയനില്,  കേനനിപ്പുറലാം  പഭാലങ്ങളുവട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  വനയ്യഭാറനിനച്ച്  കുറുവകേ കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനിവല മഭാവെനിളക്കടവെച്ച്  പഭാലലാം
നവെതീകേരണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല
വഭാത്തഭാങര-ഉദനിയന്കുളങ്ങര, ഉദനിയന്കുളങ്ങര-പനിനയലാംമുടച്ച്, മഭാവെനിളക്കടവെച്ച്-പഴയകേട
കറഭാഡുകേളുവട പ്രവൃത്തനിയവട പുകരഭാഗതനി എന്തഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  2012  മുതല്  2016  വെവര
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയ  പുതനിയ  വകേടനിടങ്ങളനിവല  അഴനിമതനി  സലാംബനനിചച്ച്
ശതീ.വകേ.ആന്സലന്  എലാം.എല്.എ.  ബഹു.  മനനിക്കച്ച്  പരഭാതനി  നല്കേനിയനിരുന.
വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെനിജനിലന്സനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം  വകേടനിട
വെനിഭഭാഗലാം  എക്സനി.എഞനിനതീയര്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന.

(ബനി) കദശതീയപഭാത 47- വന്റെ കേരമന മുതല് കേളനിയനിക്കഭാവെനിള വെവരയള ഭഭാഗലാം
നഭാലവെരനിപഭാതയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുനതനിവന്റെ  ഒനഭാലാം  ഘടലാം  രണഭാലാം  റതീചഭായ
പ്രഭാവെചമ്പലലാം  മുതല്  വെഴനിമുക്കച്ച്  വെവരയള  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ  പ്രവൃത്തനിയഭായനി  153  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേളഭാണച്ച്
നനിലവെനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്.   ഇതനില്  പ്രഭാവെചമ്പലലാം  മുതല്  ബഭാലരഭാമപുരലാം
വെവരയള  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനഭായനി  അഞച്ച്  തവെണകേളഭായനി  അനുവെദനിച
266.67 കകേഭാടനി രൂപ റവെനക്യു വെകുപനിനച്ച് വവകേമഭാറനിയനിടണച്ച്.  ഇതനില് 122.46 കകേഭാടനി
രൂപ വെനിതരണലാം വചേയനിടണച്ച്.  ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല് വെഴനിമുക്കച്ച് വെവരയള 1.5 കേനി.മതീ.
ഭഭാഗവത്ത  2.0769  വഹകര്  ഭൂമനി  ഏവറടുകക്കണനി  വെരുലാം.   ഇതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം
98.097  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവെശലമഭാവണനച്ച്  റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്  അറനിയനിചനിടണച്ച്.   ഇഇ
തുകേയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
പ്രഭാവെചമ്പലലാം മുതല് ബഭാലരഭാമപുരലാം വെവരയള  5  കേനി.മതീ. 3.25  കേനി.  മതീ.  ഭഭാഗവത്ത
സ്ഥലലാം റവെനക്യു വെകുപച്ച് വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിനച്ച്  വവകേമഭാറനിയനിടണച്ച്.   ഏവറടുത്ത
സ്ഥലങ്ങളനിലള  ചേമയങ്ങള  വപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുള  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല് വെഴനിമുക്കച്ച് വെവരയള സ്ഥലലാം പുതനിയ എല്.
എ.  ആകച്ച്  2013  പ്രകേഭാരലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനുള  റവെനക്യു  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   സ്ഥലവമടുപച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയച്ച്  വടണര്  നടപടനികേള
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കേരമന  കേളനിയനിക്കഭാവെനിള
നഭാലവെരനിപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  രണഭാലാംഘടമഭായ  വെഴനിമുക്കച്ച്  മുതല്
കേളനിയനിക്കഭാവെനിള  വെവരയള  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  സ്ഥലവമടുപ്പുലാം  ഉളവപടുന
വെനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപനിവന്റെ ഡനിവവസന് വെനിഭഭാഗമഭായ
കപ്രഭാജകച്ച് പ്രനിപകറഷന് യൂണനിറച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കനി വെരുന.   

(സനി)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  ആയയനില്,  മുളറവെനിള  പഭാലലാം,
കേനനിപ്പുറലാം  പഭാലലാം  എനനിവെയവട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയച്ച്
സമര്പനിചനിടണച്ച്.  

(ഡനി)  വനയ്യഭാറനിനച്ച്  കുറുവകേ  കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനിവല  മഭാവെനിളക്കടവെച്ച്
പഭാലത്തനിവന്റെ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  22  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  വടണര്  വചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ഇ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  വഭാത്തഭാങര  –  ഉദനിയന്കുളങ്ങര  –
വെടവെനിള  –  പനിരഭായലാംമൂടച്ച്  -  മഭാവെനിളക്കടവെച്ച്  -  തനിരുപുറലാം  എനതീ  കറഭാഡുകേളുവട
പുനരുദഭാരണ പണനികേളക്കഭായനി (ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. ഉപകയഭാഗനിചച്ച്) 9.44 കകേഭാടനി
രൂപയവട  എസനികമറച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി  ലഭനിചനിടണച്ച്.   ടനി  പ്രവൃത്തനി  10  കകേഭാടനി
രൂപയനില് തഭാവഴയഭായതനിനഭാല് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിടനില. 

കദശതീയപഭാത 66- വല പ്രവൃത്തനികേളുവട പുകരഭാഗതനി

238  (2990)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദശതീയപഭാത  66  -ല്  പയ്യനന്നൂര്  മുതല്  പഭാപനിനനികശ്ശേരനിവെവരയള  ഭഭാഗത്തച്ച്
കറഭാ  ഡച്ച്  വെതീതനികടല്,  വെളവെച്ച്  നനിവെര്ത്തല്,  ഓവചേഭാല്,  ഫുട്പഭാത്തച്ച്,  ഡനിമവെഡര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവെ  നടത്തുനതനിനച്ച്  എത്ര  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച്
ലഭനിചനിടളതച്ച്;  ഇവെയവട  പ്രവെര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാകഴയച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദശതീയപഭാത  66  ല് പയ്യനന്നൂര്  മുതല് പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  വെവരയള ഭഭാഗത്തച്ച്
കേനി.മതീ.  104/000  മുതല്  126/000 (കേഭാലനിക്കടവെച്ച്  മുതല് പരനിയഭാരലാം)  വെവര കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  2015-16  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി കറഭാഡച്ച്  വെതീതനി  കടല്,  വെളവെച്ച്  നനിവെര്ത്തല്,  ഓവചേഭാല്,  ഫുട്പഭാത്തച്ച്,
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ഡനിവവവെഡര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  668.36  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിടണച്ച്.  വഡ്രെെയനികനജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം  90%  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണച്ച്.  വെതീതനികടല്
പ്രവൃത്തനിയലാം  ബനി.എലാം.  പ്രവൃത്തനിയലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   എഗനിവമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
11-4-2017-ലഭാണച്ച് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതച്ച്.  എനഭാല് അധനികേ പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാകക്കണതനിനഭാല്  31-5-2017-നകേലാം  ഇഇ  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന്
കേഴനിയവമനഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്.  

രജനിസഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഇ-കപവമന്റെച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം

239  (2991)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേള  അഴനിമതനിരഹനിതവലാം  കേറന്സനി
രഹനിതവമഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇ-കപവമന്റെച്ച് സനിസലാം നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇ-കപവമന്റെച്ച്  സനിസലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കണവമങനില്  മുഴുവെന്
ട്രഷറനികേവളയലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിങ്ങച്ച്  ശലാംഖലയമഭായനി  ബനനിപനികക്കണതുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനിവല  ഇന്റെര്വനറച്ച്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
കശഷനിയലാം ഉയര്കത്തണനി വെരുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ-കപവമന്റെച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം എനച്ച് മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വെരുലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.   രജനികസഷന്  വെകുപനില്  അവെലലാംബനിചനിരനിക്കുനതച്ച്  വനറച്ച്
ബഭാങനിലാംഗച്ച് മുകഖന തുകേ ഒടുക്കുനതനിനുള സഇകേരലവലാം അകതഭാവടഭാപലാം തവന വനറച്ച്
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സഇകേരലലാം  ഇലഭാത്തവെര്ക്കഭായനി  വചേലഭാന്  മുകഖന  തുകേ  ഏവതങനിലലാം
ട്രഷറനിയനില്  ഒടുക്കുനതനിനുമഭാണച്ച്.   ഇഇ  സഇകേരലലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
മുഴുവെന് ട്രഷറനികേവളയലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച് ശലാംഖലയമഭായനി ബനനിപനികക്കണതുണച്ച്.  

(സനി) ഇന്റെര്വനറച്ച് സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ കശഷനി ഉയര്കത്തണനിവെരുലാം.

(ഡനി)  ഇ-കപവമന്റെച്ച്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ  ആദലഘടമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  313  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  രജനികസഷന്  ഫതീസച്ച്
ഒടുക്കുനതനിനുള  ഇകപവമന്റെച്ച്  സഇകേരലലാം  21-2-2017  മുതല്  പ്രവെര്ത്തന
സജ്ജമഭാണച്ച്.  അടുത്ത ഘടമഭായനി ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗച്ച് പദതനി

240 (2992) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്  : 

ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  : 

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി  : 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജനികസ്ടേഷന്  വെകുപനിവന്റെ  ഏവതലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തന  കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്
വെനിവെരസഭാകങതനികേ  വെനിദലയവട  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയനിടളവതനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വെലഭാജ മുദപത്രങ്ങള തടയനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുദകേള ഇലകകഭാണനികേച്ച്
രൂപത്തനില്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗച്ച്  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിവല  രജനികസഷന്  ഉളവപവടയള
കസവെനങ്ങളക്കുള  ഫതീസുകേള  ഇ-കപയ്വമന്റെഭായനി  സതതീകേരനിക്കുനതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രജനികസഷന്  വെകുപനില്,  ആധഭാര  രജനികസഷന്,  ബഭാധലതഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  ആധഭാരപകേര്പ്പുകേള,  വെനിവെഭാഹ  രജനികസഷന്,  വസഭാവവസറനി
രജനികസഷന്,  പഭാര്ടച്ച്ണര്ഷനിപച്ച്  രജനികസഷന്,  ഭരണപരമഭായ  ഫയലകേളുവട
നടപടനികേള,  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശമ്പളവലാം  മറച്ച്  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേളുലാം,  നനികുതനികേള
ഇന്റെര്വനറച്ച്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം  ഒടുക്കുനതനിനുള  സഇകേരലലാം,  വടണര്
നടപടനികേള,  ഭൂമനിയവട  നലഭായവെനില  അറനിയനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം
എനതീ  കമഖലകേളനില്  വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദലയവട  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.  

(ബനി)  ഉണച്ച്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനമഭായ നഭാഷണല് ഇന്ഫര്മഭാറനിക്സച്ച്
വസന്റെറനിവന്റെ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാവട  ട്രഷറനി  വെകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണഭാണച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   ഇതുമഭായനി
ബനവപടച്ച്  കകേരള  മുദപത്ര  നനിയമത്തനില്  ആവെശലമഭായ  കഭദഗതനി
വെരുത്തുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(സനി) ഉണച്ച്.  ഇ-കപയ്വമന്റെച്ച് മുഖഭാന്തരലാം ഫതീസച്ച് ഒടുക്കനിയ കശഷലാം കേമ്പന്യൂടറനില്
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  സനിപ്പുലാം  ആധഭാരവമഭായനി  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനില്
കനരനിവടത്തനി  ആധഭാരങ്ങള  രജനിസര്  വചേയ്യഭാവനതഭാണച്ച്.   ബഭാധലതഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുന സമയത്തച്ച്  അകപക്ഷഭാ ഫതീസച്ച്  ഇന്റെര്വനറച്ച്
മുഖഭാന്തരലാം  ഒടുക്കനിയതനിനച്ച്  കശഷലാം  ബനവപട  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനില്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  അകപക്ഷകേനച്ച്  ഓഫതീസനില്  കനരനിടച്ച്  വെരഭാവത
തവന ഇന്റെര്വനറച്ച് മുഖഭാന്തരലാം ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.  

കനഭാടച്ച് അസഭാധുവെഭാക്കലനിവന്റെ ഫലമഭായനി വെസ്തു വെനില്പനയനിലണഭായ കുറവെച്ച്
241 (2993) ശതീ  .   വജയനിലാംസച്ച് മഭാതക്യു  :

ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാക്സനി  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്  :

ശതീ  .     എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവെഭാക്കലനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വെസ്തുവെനിലന

കുത്തവന കുറഞ്ഞതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് സഭാമ്പച്ച് ഡന്യൂടനി വെരുമഭാനത്തനില് എത്ര

ശതമഭാനലാം കുറവണഭായനി എനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  രജനികസഷന്

തടസവപടഭാതനിരനിക്കുനതനിനച്ച് ഡനിമഭാന്റെച്ച് ഡ്രെെഭാഫച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം ഫതീസച്ച് അടയ്ക്കുനതനിനുള

സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിടകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടച്ച് അസഭാധുവെഭാക്കലനിവന്റെ ഫലമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വെസ്തു വെനില്പന
കുറഞ്ഞതഭായനി ശദയനില്വപടനിടണച്ച്. 

(ബനി)   5.94%  കുറവെച്ച് ഉണഭായനിടണച്ച്.

(സനി) കനഭാടച്ച് പ്രതനിസനനിമൂലലാം രജനികസഷന് നടപടനികേള തടസവപടുനതുവെഴനി
വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ഉണഭാകേഭാവന ബുദനിമുടച്ച് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി രജനികസഷന്
ഫതീസച്ച്  ഡനിമഭാന്റെച്ച്  ഡ്രെെഭാഫച്ച്  മുകഖന  സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  രജനികസഷന്  ഇന്വസകര്
ജനറലനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.

റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേള
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242  (2994)  ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന  റസനിഡന്സച്ച്  അകസഭാസനി
കയഷനുകേളനില്  ഒരു  വെലനിയ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെയലാം  രജനികസഷന്  വെര്ഷങ്ങളഭായനി
പുതുക്കഭാവത മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കച്ച്  വചേറനിയ  മഫന് ഈടഭാക്കനി  പുതുക്കുനതനിനുള അവെസരലാം
നതീടനി  നല്കേനിയനിടലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയനിടനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  രജനികസഷന്  പുതുക്കഭാവത  കേനിടക്കുന  റസനിഡന്സച്ച്
അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കച്ച്  ഇത്രയലാം  കേഭാലവത്ത  അനുബന  കരഖകേള
ഹഭാജരഭാക്കുനതനിവല  പ്രയഭാസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനികലയഭായനി  അവെസഭാന
അഞ്ചുവെര്ഷവത്ത ജനറല് കബഭാഡനി കയഭാഗ മനിനനിടച്ച്സുലാം വെരവ വചേലവ കേണക്കുകേളുലാം
മഭാത്രലാം ഹഭാജരഭാക്കനിയലാം ഹഭാജരഭാക്കഭാത്ത വെര്ഷങ്ങളക്കച്ച് ഒരു നനിശനിത തുകേ വെതീതലാം
പനിഴ  ഈടഭാക്കനിയലാം  രജനികസഷന്  പുതുക്കുനതനിനച്ച്  അവെസരലാം  നല്കുനതനിനച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവലങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)   നനിലവെനിലളള  നനിയമപ്രകേഭാരകമ വചേയ്യഭാന് കേഴനിയകേയളളൂ.   ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

കകേഭാടപടനി സബച്ച് രജനിസഭാര് ഓഫതീസനിവന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവെസ്ഥ

243  (2995)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടപടനിയനിലള  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനിവന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവെസ്ഥ ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസനിനച്ച്  പുതനിയ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരലങ്ങള  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വെകുപച്ച്  തലത്തനില്  എവന്തങനിലലാം
വപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  അതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവെഭാനുലാം  അടനിയന്തനിരമഭായനി
പുതനിയ വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)   പുതനിയ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

രജനികസഷന് ഫതീസുകേളക്കച്ച് ഇ-കപവമന്റെച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം

244  (2996)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 വഫബ്രുവെരനി മഭാസലാം മുതല് കകേരളത്തനില് രജനികസഷന് ഫതീസുകേള
ഇ-കപവമന്റെച്ച്  ആയനി  സതതീകേരനിക്കുന  കവെളയനില്  വക്രഡനിറച്ച്/വഡബനിറച്ച്  കേഭാര്ഡുകേള
മുകഖനയള കപയ്വമനകേള അനുവെദനതീയമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇ-കപവമന്റെച്ച് നടത്തനി രജനികസഷനച്ച് സമര്പനിച ആധഭാരങ്ങളനില് ഫതീസച്ച്
ഇനത്തനില്  കുറവെഭായനി  രജനിസറനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്  കേവണത്തുന  തുകേ  സബച്ച്
രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  കനരനിടച്ച്  നല്കുവെഭാന്  അനുമതനി  നല്കേഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അല.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വറയനില്പഭാത ഇരടനിപനിക്കല് 

245 (2997) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  വറയനില്പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല്  മൂലമുള  ജനങ്ങളുവട

ആശങ പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തു  നടപടനിയഭാണച്ച്  ഈ സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്

എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  വറയനില്പഭാത  ഇരടനിപനിക്കലമഭായനി  ബനവപടച്ച്

ജനങ്ങളക്കച്ച് ആശങയളളതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.
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കേഭാപനില് റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച് അകസഭാസനികയഷന്

246  (2998)  ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാപനില്  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷന്  വസക്രടറനി  3-3-14-ല്

കേഭാപനില്  കേണ്ണമൂടച്ച്  വറയനില്കവെ  അടനിപഭാത  നനിര്മ്മേനിക്കണവമനച്ച്  ആവെശലവപടച്ച്

സമര്പനിച  നനികവെദനലാം  20-10-14-ല്  12812/ഡനി2/14/ഗത.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം

വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിനച്ച്  മകേമഭാറനിയനിരുന.  ആയതനികനല്  മകേവക്കഭാണനിടള

നടപടനികേള എവന്തലഭാമഭാവണനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാപനില്  കേണ്ണമൂടച്ച്  വറയനില്കവെ  അടനിപഭാത  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്

ആവെശലമഭായ നടപടനികേള അടനിയന്തരമഭായനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  നനികവെദനത്തനിവന്റെ പകേര്പച്ച് അനന്തര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കു

നതനിനഭായനി ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വെനിഭഭാഗലാം), മഭാകനജനിലാംഗച്ച്

ഡയറകര്,  RBDCK  എനനിവെര്ക്കച്ച് അയച്ചുവകേഭാടുത്തനിടണച്ച്.  ഇതനിവന്റെ സഭാധലതഭാ

പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ഇതുവെവര ലഭനിചനിടനില.

വറയനില്കവെ വെനികേസനത്തനിനച്ച് ആവെശലവപട പദതനികേളുലാം വട്രയനിനുകേളുലാം

247 (2999)ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച്  :

ശതീ  .   വകേ  .   ആന്സലന്  :

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി  :

ശതീ  .     സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വറയനില്കവെ വെനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
ആവെശലവപട പദതനികേളുലാം വട്രയനിനുകേളുലാം ഏവതലഭാവമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയനില്  ഏവതഭാവക്ക  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  സ്ഥഭാനലാം
പനിടനിചനിടവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭായള  സലാംയക  പദതനികേള  ഏവതങനിലലാം
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അനുവെദനിചനിടകണഭാ;

(ഡനി)  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനകത്തഭാടു  കേഭാടനിയ  കേടുത്ത
അവെഗണന  തനിരുത്തനിക്കഭാനഭായനി  ഏതു  വെനിധത്തനിലള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  വചേലത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുവമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവെശലവപട പദതനികേളുലാം വട്രയനിനുകേളുലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

പദതനികേള

1.  തനിരുവെനന്തപുരലാം-വചേങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് വറയനില് സര്വതീസച്ച്

2. അങമഭാലനി-ശബരനി വറയനില്കവെ മലന്

3. നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഭാടച്ച് മലന്

4. ഗുരുവെഭായൂര്-തനിരുനഭാവെഭായ മലന്

5. വകേഭാചനി-മധുമര മലന്

6. വകേഭാചനിന്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  എയര്കപഭാര്ടനികലയ്ക്കുളള  വറയനില്
കേവണയ്ന് ട്രഭാക്കച്ച് 

7.  പഭാലക്കഭാടച്ച് കകേഭാചച്ച് ഫഭാകറനി

8. തലകശ്ശേരനി-മമസൂര് മലന്

9. വറയനില്കവെ കമല്പഭാലലാം- അടനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം

10. കചേര്ത്തല വെഭാഗണ മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗച്ച് ഫഭാകറനി

11. എറണഭാകുളലാം- കുമ്പളലാം, കുമ്പളലാം-തുറവൂര് പഭാത ഇരടനിപനിക്കല്

12. തുറവൂര്-ഹരനിപഭാടച്ച്,  വഷഭാര്ണ്ണൂര്-നനിലമ്പൂര്,  വചേറുവെത്തൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്
വറയനില് പഭാതയവട മവെദക്യുതതീകേരണലാം

13. തനിരുവെനന്തപുരലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വെവരയലാം വഷഭാര്ണ്ണൂര് മുതല്
കകേഭായമ്പത്തുര്  വെവരയമുളള  പഭാതയവട  ഇരടനിപനിക്കല്,
മവെദന്യൂതതീകേരണലാം, ആധുനനികേ സനിസലാം സ്ഥഭാപനിക്കല്, മൂനഭാമവത്തയലാം
നഭാലഭാമവത്തയലാം  പഭാതയവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തനിരുവെനന്തപുരലാം-
കേനലഭാകുമഭാരനി പഭാത ഇരടനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയവെ.

14. വറയനില്കവെ യഭാത്രക്കഭാരുവട സുരക്ഷനിതതതലാം
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15. പഴയതുലാം  കേഭാലഹരണവപടതുമഭായ  കകേഭാച്ചുകേള  മഭാറനി  പുതനിയതരലാം
എല്.ബനി.എചച്ച്. കകേഭാച്ചുകേള ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്.

16. കകേഭാച്ചുകേളനില്  ബകയഭാ  കടഭായ് വലറച്ച്  സലാംവെനിധഭാനവലാം  കടഭാവത
അടനിസ്ഥഭാന  ആവെശലങ്ങളഭായ  ജലലാം,  മവെദക്യുതനി  തുടങ്ങനിയവെ
ലഭലമഭാക്കുനതുലാം ശുചേതീകേരണവലാം.

17. വകേഭാചനിന്  ഹഭാര്ബര്  വടര്മനിനസച്ച്,  തനിരുവെനന്തപുരലാം  വസന്ട്രല്,
എറണഭാകുളലാം  ജലാംഗ്ഷന്,  കനമലാം,  കേണ്ണൂര്,  ആലവെ,  അങമഭാലനി,
ചേഭാലക്കുടനി,  വകേഭാരടനി  അങ്ങഭാടനി,  എറണഭാകുളലാം  ഓളഡച്ച്  വറയനില്കവെ
കസഷന്,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  വകേഭാച്ചുകവെളനി  വടര്മനിനല്  എനതീ  വറയനില്കവെ
കസഷനുകേളുവട നവെതീകേരണലാം.

18. വപനനിന്സുലഭാര് വറയനില്കവെ കസഭാണ

19. വകേഭാചനിന്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  എയര്കപഭാര്ടനികലയ്ക്കുളള  വറയനില്കവെ
കസഷന്,  കേണ്ണൂര്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  എയര്കപഭാര്ടനികലയ്ക്കുളള
വറയനില്കവെ  മലന്,  തനിരുവെനന്തപുരലാം-കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  അതനികവെഗ
വറയനില്പഭാത, തനിരുവെനന്തപുരത്തച്ച് മസ വെഭാക്കച്ച് തുടങ്ങനിയവെ.

20. അതനികവെഗ വട്രയനിനുകേള

പുതനിയ വട്രയനിനുകേള/  നതീകടണ വട്രയനിനുകേള സലാംബനനിച വെനിവെരലാം ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

1. മഭാലാംഗ്ലൂര്-തനിരുവെനന്തപുരലാം സൂപര് ഡതീലക്സച്ച് എക്സച്ച്പ്രസച്ച്

2. കേണ്ണൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര് ഇന്റെര്സനിറനി എക്സച്ച്പ്രസച്ച്

3. യശതന്തച്ച്പൂര്- കേണ്ണൂര് എക്സച്ച്പ്രസനില് കടുതല് കകേഭാച്ചുകേള

4. കകേഭായമ്പത്തുര്  ഇന്റെര്സനിറനി  എക്സച്ച്പ്രസച്ച്  മഡ്ഗഭാവെച്ച്  വെവര
നതീടനതച്ച്. മഡ്ഗഭാവെച്ച്-മഭാലാംഗ്ലൂര് എക്സച്ച്പ്രസച്ച് കേണ്ണൂര് വെവര നതീടനതച്ച്.
എറണഭാകുളലാം-കേണ്ണൂര് എക്സനികേന്യൂടതീവെച്ച്  എക്സച്ച്പ്രസച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
വെവര നതീടനതച്ച്.

5.  എറണഭാകുളലാം-കസലലാം ഇന്റെര്സനിറനി എക്സച്ച്പ്രസച്ച്

6. കടുതല് വമമു സര്വതീസുകേള

7. രഭാകമശതരലാം-മധുമര  കവെളഭാലാംങണ്ണനി  എനനിവെനിടങ്ങളനികലയച്ച്
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പഭാലക്കഭാടുലാം-വപഭാളളഭാചനിയലാം വെഴനി വട്രയനിനുകേള

8. രഭാജധഭാനനി എക്സച്ച്പ്രസനിനച്ച് കടുതല് സര്വതീസുകേള

(ബനി)   പനിങച്ച്  ബുക്കനില്  അങമഭാലനി-ശബരനി  വറയനില്  മലനനിനച്ച്  113.59
കകേഭാടനിയലാം  എക്സച്ച്ട്രഭാ  ബജററനി  റനികസഭാഴഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയമുണച്ച്.  ഗുരുവെഭായൂര് -
തനിരുനഭാവെഭായ  വറയനില്  മലനനിനച്ച്  പനിങച്ച്  ബുക്കനില്  പതനിവനടച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  

(സനി)  2  ഘടമഭായനി  തഭാവഴപറയന  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിടണച്ച്.

ഒനഭാലാം ഘടലാം

1. റഭാപനിഡച്ച്  വറയനില്  ട്രഭാന്സനിറച്ച്  സനിസലാം  (സബര്ബന്  വറയനില്
കപ്രഭാജകച്ച്)- 125.56 കേനി.മതീ.

2. തലകശ്ശേരനി-മമസൂര് -298.75 കേനി.മതീ.

3. എറണഭാകുളലാം  പഴയ വറയനില്കവെ കസഷന് പുനരുജ്ജതീവെനിപനിചച്ച്
പുനനഃപ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന പദതനി

4. വകേഭാചനി വെനിമഭാനത്തഭാവെളത്തനികലയച്ച് ത്രനികകേഭാണ വറയനില് മലന്
സ്ഥഭാപനിചച്ച്  യഭാത്രക്കഭാരുവട  സഇകേരലത്തനിനഭായനി  വറയനില്കവെ
കസഷനുലാം  കേവണയ്നര്  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി  വടര്മനിനലലാം
സ്ഥഭാപനിക്കല്.

രണഭാലാം ഘടലാം

1. എരുകമലനി- പുനലൂര് 65 കേനി.മതീ. -നനിര്ദ്ദേനിഷ അങമഭാലനി എരുകമലനി

പഭാതവയ  എരുകമലനിയനില്നനിനലാം  പുനലൂര്  വറയനില്കവെ

കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന പഭാത

2. ഏറ്റുമഭാനൂര്-ശബരനി  ലനിങച്ച്  മലന്  -15  കേതീ.മനി.-നനിര്ദ്ദേനിഷ

അങമഭാലനി-  ശബരനി  മലനനിവന   ഏറ്റുമഭാനൂര്  വറയനില്കവെ

കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന പഭാത

3. നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഭാടച്ച്-   236  കേതീ.മനി.  -നനിലമ്പൂര്  വറയനില്കവെ

കസഷവന  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവല  നഞന്കകേഭാടച്ച്

വറയനില്കവെ കസഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന പഭാത.

(ഡനി)   കകേരളത്തനിവന്റെ  വറയനില്കവെ  വെനികേസനത്തനിനച്ച്  വെനിവെനിധ  പദതനികേള

ഉളവപടുത്തുനതനിനഭായനി  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  അയചതുകടഭാവത  കകേരളഭാ  മുഖലമനനി
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18-1-2017-  ല്  കകേന്ദ്ര  വറയനില്കവെ  മനനിക്കച്ച്  ഒരു  കേത്തയയ്ക്കുകേയലാം  വചേയനിരുന.

ഇക്കഭാരലങ്ങവളലഭാലാം  വറയനില്കവെവയ  ധരനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  21-3-2017-ല്

മുഖലമനനിയവട  കനതൃതതത്തനില്  വറയനില്കവെ  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ഒരു  കയഭാഗലാം

കടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.

ദുരന്ത നനിവെഭാരണ നനിധനിയനില്നനിനച്ച് അധനികേ തുകേ

248 (3000) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രൂക്ഷമഭായ ശുദജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാൻ പതനിവനഭാനഭായനിരലാം ജല

കേനികയഭാസകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിരുകനഭാ;  എനഭാണച്ച്

ഇതുസലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം എടുത്തതച്ച്;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കേനികയഭാസ്കുകേള സ്ഥഭാപനിച്ചുവവെനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെരളച  കനരനിടുനതനിനച്ച്  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണ  നനിധനിയനില്  നനിനച്ച്

അധനികേത്തുകേ  ആവെശലവപടച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നല്കുലാം  എനച്ച്  

31-10-2016-ല്  നനിയമസഭയനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എന്തച്ച്

നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു; വമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിവന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രൂക്ഷമഭായ ശുദജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാന് പതനിവനഭാനഭായനിരലാം ജല
കേനികയഭാസ്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കണവമന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  ആവെശലഭാനുസരണലാം
വെഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  28-10-2016  -  നച്ച്  കടനിയ  സലാംസ്ഥഭാന
ദുരന്ത  നനിവെഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
അനുഭവെവപടുന  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിവവെളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്   വെഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)   കകേരളത്തനില്  നനിലവെനില്   852  വെഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  പുതുതഭായനി  5000   വെഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുളള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടളളതുലാം  അതനുസരനിചച്ച്  വെഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുനതുമഭാണച്ച്.

(സനി)   ഉചേനിതമഭായ  സമയത്തച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുവെഭാനുളള
വമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളളതുലാം  22-2-2017-  നച്ച് കചേര്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം
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ആയതച്ച് അലാംഗതീകേരനിചനിടളളതുമഭാണച്ച്.

മൂളനിയഭാര് വെനികലജനില് വെലഭാജ പടയത്തനിനച്ച് ഭൂനനികുതനി

249  (3001)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിവല  മൂളനിയഭാര്  വെനികലജനില്  വെലഭാജ  പടയത്തനിനച്ച്
ഭൂനനികുതനി  സതതീകേരനിചതഭായനി  അകനതഷണത്തനില്  കേവണത്തനിയനിടകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വെനികലജനില് വെര്ഷങ്ങളഭായനി ഭൂരഹനിതരുവട കപരനില് റവെനന്യൂ ഭൂമനി
മകേക്കലഭാക്കനി  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം  ഭൂമഭാഫനിയയലാം  ആയതച്ച്  മകേമഭാറലാം  വചേയച്ച്  പണലാം
സമ്പഭാദനിചനിടളള വെനിഷയലാം വെനിജനിലന്സനിവന വകേഭാണച്ച് അകനതഷനിപനിക്കുന വെനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   ഇതുസലാംബനനിചച്ച് ആദൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് മക്രലാം നമ്പര്
334/15 ആയനി കകേവസടുത്തച്ച് അകനതഷണലാം നടത്തുനണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത വെനിഷയവമഭായനി ബനവപടച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് വെനിജനിലന്സച്ച്  &
ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ, വെനി.സനി.നമ്പര്03/15 വകേ.എസച്ച്.ഡനി. ആയനി കകേവസടുത്തച്ച്
അകനതഷണലാം നടത്തുനണച്ച്.

കുടനികയറ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉപഭാധനിരഹനിത പടയലാം

250 (3002) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  :

ശതീ  .      വകേ  .  സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  :

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനിയനിലലാം  മറ്റു  മലകയഭാര  കമഖലയനിലലാം  1-1-1997-  നച്ച്  മുമ്പച്ച്
കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉപഭാധനിരഹനിത  പടയലാം  നൽകുനതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; ഇതനിനഭായനി സതതീകേരനിചനിടള നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  റവെനന്യൂ,  വെനലാം  എനതീ  വെകുപ്പുകേളുവട  സലാംയക  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭായനിടകണഭാ;

(സനി) ഇടുക്കനി ജനിലയനില് വെതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച് അനുമതനി ലഭനിക്കുനനിവലന
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പരഭാതനി  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  ഇതച്ച്  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  1-1-1997-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ഉപഭാധനിരഹനിത പടയലാം നല്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ബനി)  1-1-1997-  നച്ച്  മുമ്പുളള  കുടനികയറങ്ങളക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുനതനിനഭായനി
റവെനന്യൂ, വെനലാം വെകുപ്പുകേളുവട സലാംയക പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായനിടളളതഭാണച്ച്.

(സനി)   ബഹു.  കകേരള  മഹകക്കഭാടതനിയവട  WP(C)  1801/2010,  WP(C)
34095/2010  എനതീ കകേസ്സുകേളനിവല  21-1-2010-  വല വെനിധനി  ഉത്തരവെനില് ഇടുക്കനി
ജനിലയനിവല  മൂനഭാര്  പ്രകദശത്തച്ച്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്  റവെനന്യൂ
വെകുപനിവന്റെ   കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്   ലഭലമഭാക്കണവമനച്ച്  വെലവെസ്ഥ
വചേയനിടണച്ച്.   മൂനഭാര്  വസഷലല്  ട്രനിബന്യൂണലനിവന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  വെരുന
ചേനിനക്കനഭാല്,  കേണ്ണന്  കദവെന്  ഹനില്സച്ച്,  ശഭാന്തന്പഭാറ,  വവെളളത്തൂവെല്,
ആനവെനിലഭാസലാം,  പളളനിവെഭാസല്,  ആനവെനിരടനി,  മബസണവെഭാലനി  എനതീ
8  വെനികലജുകേളഭാണച്ച്  മൂനഭാര്  പ്രകദശലാം  എനച്ച്  കേണക്കഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് എന്.ഒ.സനി. ലഭലമഭാക്കണവമനച്ച് വെലവെസ്ഥ വചേയനിടളളതച്ച്.

സതന്തലാം  തഭാമസത്തനിനുളള  വകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള
എന്.ഒ.സനി.-ക്കഭായനി ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേള പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം അര്ഹരഭായവെര്ക്കച്ച്
എന്.ഒ.സനി.  നല്കേഭാനുലാം  കദവെനികുളലാം  സബച്ച്  കേളകവറ  ചുമതലവപടുത്തനി
യനിടളളതുമഭാണച്ച്.   ഭൂമനിയവട  പടയലാം,  പടയത്തനിവന്റെ  നനിജനഃസ്ഥനിതനി,  ടനി  ഭൂമനിയനില്
അപ്രകേഭാരമുളള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനുവെദനതീയമഭാകണഭാ  എനതീ  സലാംഗതനികേള
പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  അകപക്ഷകേളനില്  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കുനതച്ച്.   അര്ഹരഭായ  എലഭാ
അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം വെഭാസഗ  വൃഹങ്ങളക്കുളള നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി നല്കേനി വെരുനണച്ച്.

ഇ-ഡനിസനികച്ച് പദതനി

251 (3003) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :

ശതീ  .     വകേ  .   ആന്സലന്  :

ശതീ  .     പനി  .  വെനി  .   അന്വെര്  :

ശതീ  .     മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതു  ജനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കവെഗത്തനിലലാം
സുതഭാരലമഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്  ഇ-ഡനിസനികച്ച്  പദതനി
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നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  എവന്തലഭാലാം  കസവെനങ്ങളഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുനവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില് ഏവതലഭാലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണച്ച്  ഈ സലാംവെനിധഭാനലാം വെഴനി
ലഭനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വെഴനി ലഭനിക്കുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച് നല്കകേണ
ഫതീസച്ച് എത്ര വെതീതമഭാണച്ച്;

(ഇ)പടനികേജഭാതനി പടനികേ വെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ജഭാതനി വതളനിയനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  എത്ര  ദനിവെസങ്ങളക്കുളനില്  നല്കേണവമനഭാണച്ച്  വെലവെസ്ഥ
വചേയനിരനിക്കുനതച്ച്;

(എഫച്ച്)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആവെശലമഭായ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം കടഭാവത ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് / തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം
നല്കേനിവെരുന  24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസനികച്ച് പദതനി മുകഖന വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസറുവട/  തഹസനില്ദഭാരുവട  ഡനിജനിറല്  ഒകപഭാടുകടനി  ഓണമലനഭായനി
അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  വെരുന.   എകപഭാഴുലാം  എവെനിവടനനിന  കവെണവമങനിലലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുകേയലാം  ലഭലമഭാകുകേയലാം  വചേയ്യുന
സലാംവെനിധഭാനമഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതച്ച്.  ഓണമലന് കപയ്വമന്റെച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം
കടനി ഈ പദതനിയവട ഭഭാഗമഭായകതഭാടുകടനി വപഭാതുജനത്തനിനച്ച് വെതീടനിലനിരുന തവന
സര്ടനിഫനിക്കറനിനച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുമുളള  സഇകേരലവലാം
നനിലവെനില് വെനകേഴനിഞ്ഞനിടണച്ച്.

(സനി) തഭാവഴപറയന 24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസനികച്ച് സലാംവെനിധഭാനലാം
വെഴനി നല്കേനിവെരുന:

 1.  ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

2.  കേമ്മേന്യൂണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

3. തഭാമസക്കഭാരനഭാവണനളള സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

4. ബന്ധുതത സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
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5.  കനറനിവെനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

6. വഡഭാമനിമസല് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

7. വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

8. മകേവെശഭാവെകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

9. തനിരനിചറനിയല് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

10. പനിന്തുടര്ചഭാവെകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

11. കസഭാളവെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

12. വലഭാകക്കഷന് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

13. കേണവവെര്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

14. ഡനിവപന്റെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

15. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

16. കുടുലാംബഭാലാംഗതത സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

17. മനിശവെനിവെഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

18. കനഭാണ റതീ-മഭാകരലജച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

19. മലഫച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

20. വെണ ആന്റെച്ച് ദനി വസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

21. വപഭാസഷന് ആന്റെച്ച് കനഭാ അറഭാചച്ച്വമന്റെച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

22. വെഭാകലതഷന് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

23. വെനിധവെ/ വെനിഭഭാരലന് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

24. മമകനഭാരനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

(ഡനി)   അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വെഴനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കു
നതനിനച്ച്  നനിലവെനില്   17 രൂപയഭാണച്ച്  ഫതീസച്ച്.   ഇതനില്   10  രൂപ  അക്ഷയവട
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സര്വതീസച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജുലാം  5  രൂപ  കകേഭാര്ടച്ച്  ഫതീ  സഭാമ്പനിനുളള  തുകേയലാം  2 രൂപ
സര്ക്കഭാരനിനുളള  വെനിഹനിതവമഭാണച്ച്.   കടഭാവത,  അകപക്ഷയവട  തല്സ്ഥനിതനി
അറനിയനതനിനച്ച്    2  രൂപയലാം കരഖകേള/സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,സഭാന്/പ്രനിന്റെച്ച് വചേയ്യുനതനിനച്ച്
കപജച്ച് ഒനനിനച്ച്  2  രൂപയലാം നനിരക്കച്ച് നനിശയനിചനിടണച്ച്.  പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവെര്ഗ്ഗ/
ബനി.പനി.എല്.  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുനവെവര  മതനിയഭായ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുന
പക്ഷലാം കകേഭാര്ടച്ച് ഫതീ സഭാമ്പച്ച്/സര്ക്കഭാരനിനുളള വെനിഹനിതലാം അടയ്ക്കുനതനില് നനിനലാം  17-
10-2013 -വല സ.ഉ.(മകേ)നമ്പര്  31/2013/ വെനിസഭാവെ. പ്രകേഭാരലാം ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിടണച്ച്.

(ഇ)  Kerala (Scheduled Castes &  Scheduled Tribes Regulation of
Issue of Community Certificate Rules-2002)  ചേടലാം  4(1)  പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ
ലഭനിചച്ച്  7  ദനിവെസങ്ങളക്കുളളനില്   പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ജഭാതനി
വതളനിയനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേണവമനച്ച്  വെലവെസ്ഥ
വചേയനിടണച്ച്.

(എഫച്ച്)  പ്രസ്തുത വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകേഭാറനില.  എനഭാല് തഭാന് പടനികേജഭാതനി  /പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സമുദഭായത്തനില്വപടയഭാളഭാവണനച്ച് വതളനിയനികക്കണ ബഭാധലത  (Burden of Proof)
അകപക്ഷകേവന്റെയഭാവണനച്ച്   Kerala  (SC  &  ST)  Regulation  of  Issue  of
Community Certificate Act 1996, വസക്ഷന് 10-ല് പറയനണച്ച്.  അകപക്ഷകേന്
ആവെശലമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാതനിരനിക്കുന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം  കടുതല്
അകനതഷണലാം  ആവെശലമഭായ കകേസ്സുകേളനിലലാം മഭാത്രകമ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുനതനിനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാറുളളൂ.

ടഭാനഭാ - ചേന്തമുക്കച്ച് ജലാംഗ്ഷന് കറഭാഡനിനച്ച് ഭൂമനി ഏവറടുക്കല്

252 (3004) വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട മണ്ഡലത്തനിവല ടഭാനഭാ-ചേന്തമുക്കച്ച് ജലാംഗ്ഷന് കറഭാഡനിവന്റെ
അഭനിവൃദനിവപടുത്തല്  കജഭാലനിസലാംബനനിചച്ച്  2013-14  വെര്ഷവത്ത  ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിടകണഭാ;  പ്രസ്തസ്തുത  കജഭാലനിയമഭായനി  ബനവപട  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്
നടപടനികേളുവട ഇകപഭാഴവത്ത സ്ഥനിതനി വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയവട  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേളഭാണച്ച്
കവെണവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    2013-14  വെര്ഷവത്ത ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   പുതനിയ

75/2020
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LARR  ആകച്ച്,  2013  നനിലവെനില് വെന സഭാഹചേരലത്തനില് പുതനിയ റനികേതനിസനിഷന്
ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ നടപടനി എടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളളൂ.

ഭൂമനി കേകയ്യറലാം

253 (3005) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  :

ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന്  :

ശതീ  .     ഇ  .   ടനി  .   മടസണ മഭാസര്  :

ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  ഭൂമനി  കേകയ്യറലാം
എത്രകത്തഭാളലാം  ഒഴനിപനിവചനലാം  ഇതുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  എത്ര  കകേസ്സുകേള
നനിലനനില്ക്കുനവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിവചടുത്ത  ഭൂമനിയവട  നനിലവെനിവല  അവെസ്ഥ
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവവെനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കലഭാ അക്കഭാദമനി ഭൂമനി വെനിഷയവമഭായനി ബനവപടച്ച് സതതീകേരനിച നടപടനികേള
എവന്തലഭാമഭാവണനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേസ്സുകേള  നനിലനനില്ക്കുനതുളവപവടയളള  പൂര്ണ്ണമഭായ  വെനിവെരലാം
കശഖരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിവചടുത്ത ഭൂമനികേള ഡനിമഭാര്കക്കറച്ച്  വചേയച്ച്  അതനിര്ത്തനി
കേല്ലുകേള സ്ഥഭാപനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിച്ചുവെരുനണച്ച്.   ടനി  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവെണനി
വെനികലജഭാഫതീസവറ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.   വകേഭാലലാം  ജനിലയനില് ഒഴനിപനിവചടുത്ത
ഭൂമനി  കകേരള  ലഭാന്റെച്ച്  ബഭാങനില്  ഉളവപടുത്തനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം  ഭൂരഹനിത  കകേരളലാം
പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  വെനിതരണ  കയഭാഗലമഭാക്കനി  വെരുന.   എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാടയലാം ജനിലകേളനില് കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിവചടുത്ത ഭൂമനിയനില്  '  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി'  എന
കബഭാര്ഡച്ച് സ്ഥഭാപനിചനിടളളതഭാണച്ച്.

(സനി)  സ്ഥല പരനികശഭാധന നടത്തനി കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയവട ഭൂമനിയനില്
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സ്ഥഭാപനിചനിരുന  കഗറച്ച്  കേവയ്യഭാഴനിപനിചനിടളളതഭാണച്ച്.  കടഭാവത  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആവെശലത്തനിനലഭാവത ഉപകയഭാഗനിചനിടളള ബഭാങച്ച്,  റകസഭാറന്റെച്ച്  എനനിവെ ഉളവപടുന
ഭൂമനി ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. 

കറഭാഡച്ച് വെനികേസനത്തനിനച്ച് സ്ഥലലാം നല്കേനിയവെര്ക്കച്ച് ലഭനിച തുകേ

254  (3006)  ശതീ  .    വകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  കറഭാഡച്ച്  വെനികേസനത്തനിനച്ച്  സ്ഥലലാം
ഏവറടുക്കുകേയലാം,  വപഭാനലാംവെനില മഭാത്രലാം ലഭനിക്കുകേയലാം വചേയ ഉടമസ്ഥര്ക്കച്ച്,  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സ്ഥലത്തനിനച്ച്  വെനില  കടനി  നല്കേനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  സ്ഥലലാം
വെനിടവകേഭാടുത്ത എലഭാകപര്ക്കുലാം വെനിലകടനി നല്കുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്ഥലലാം ഏവറടുക്കുനവെരുവട റഫറന്സച്ച് കഫഭാമുകേള  ,പരനിധനിയനിലഭാവത
കകേഭാടതനിയനികലയച്ച്  അയച്ചുവകേഭാടുക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.   വപഭാനലാംവെനില  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സ്ഥലലാം  ഏവറടുത്തതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് വചേയനിരുന കകേസ്സുകേളനില് കകേഭാടതനി അനുകല
ഉത്തരവെച്ച്  നല്കേനിയവെര്ക്കുലാം  എല്.എ.  ആകനിവല  വസക്ഷന്  '28 എ'  പ്രകേഭാരലാം
അവെഭാര്ഡച്ച് പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചച്ച് നല്കുനവെര്ക്കുലാം വെനില കടനി നല്കുനണച്ച്.

(ബനി) 1894-വല വപഭാനലാംവെനില നനിയമത്തനില് അനുശഭാസനിക്കുനതനിന് പ്രകേഭാരലാം
നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  ലഭലമഭാകുന  റഫറന്സച്ച്  അകപക്ഷകേള
കകേഭാടതനികേളനികലയച്ച് അയച്ചുവകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

ഭൂമനി കേകയ്യറങ്ങള

255  (3007)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കേകയ്യറങ്ങള

തടയനതനിനുലാം  വനല്വെയലകേള  ഉളവപവടയളവെ  പരനിവെര്ത്തനിതവപടുത്തുനതച്ച്

തടയനതനിനുലാം ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയള എവന്തങനിലലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാര്

ആവെനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ; ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം അനധനികൃത കേകയ്യറങ്ങള

കേവണത്തുനതനിനച്ച്  വഡപന്യൂടനി  കേളകര്  (എല്.ആര്.)-വന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  എലഭാ

അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാവരയലാം തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര്മഭാവരയലാം ഉളവപടുത്തനി

ഒരു  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  കേവണത്തനിയ  കേകയ്യറങ്ങള

ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരനികേയലാം വചേയ്യുനണച്ച്.  ഭൂ സലാംരക്ഷണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന് വെനികലജച്ച്  തലത്തനില്

രൂപതീകൃതമഭായനിടളള  ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാവണനച്ച്

ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്  എലഭാ  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടമുണച്ച്.

വെതീടച്ച് കേത്തനികപഭായതനിനച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം

256 (3008)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെതീടച്ച് കേത്തനികപഭായ കുടുലാംബത്തനിനച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന് ഉണഭാകുന

കേഭാലതഭാമസലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫയല്  നമ്പര്  883419/റവെ.വകേ/2016-വല  പുകരഭാഗതനി

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഫയലനില് നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന് ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  എകനയച്ച്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം

എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെതീടച്ച് കേത്തനി നശനിചതനിനച്ച് സലാംസ്ഥഭാന ദുരന്ത പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്

നനിനലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച്  വെലവെസ്ഥയനില.   ആശതഭാസ

ധനസഹഭായമഭാണച്ച് അനുവെദനിച്ചുവെരുനതച്ച്.  ഇടനിമനിനല് തുടങ്ങനിയ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം

വെതീടച്ച്  കേത്തനി  നശനിചതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയവട

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി നഭാശനഷത്തനിവന്റെ കതഭാതച്ച് വെനിലയനിരുത്തനി ആശതഭാസ

ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുനണച്ച്.
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(ബനി  -ഡനി)  പ്രസ്തുത ഫയലനില്  25-10-2016-വല സര്ക്കഭാര് കേത്തച്ച് നമ്പര്
883419/വകേ2/16/റവെ.  മുഖഭാന്തരലാം കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കേളകറനില് നനിനലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
കതടനിയനിരുന.  ജനിലഭാ കേളകറുവട  3-3-2017 -വല റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം മതനിയഭായ
കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന മുറയച്ച് നനിയമഭാനുസൃതമുളള ധനസഹഭായലാം അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതഭാവണനലാം  വെതീടനിനച്ച്  സലാംഭവെനിച  നഭാശനഷത്തനിനച്ച്
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്വപടുത്തനി  5200  രൂപ അനുവെദനിക്കുകേയലാം ടനി തുകേ 16-2-2017
-വല നടപടനിക്രമലാം പ്രകേഭാരലാം ടനി കജഭാണസണ പഭാലയഭാപറമ്പനില് എനയഭാളുവട ബഭാങച്ച്
അക്കഇണച്ച്  മുകഖന  വെനിതരണലാം  വചേയനിടവണനലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  റനികപഭാര്ടച്ച്
വചേയനിടണച്ച്.

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ വെനിസ്തൃതനി

257  (3009)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവെനന്യൂ വെകുപച്ച്  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കകേരള സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ വെനിസ്തൃതനി
എത്രവയനലാം ആയതനില് വെനഭൂമനി തുടങ്ങനി പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി ഉളവപവട ഇനലാം തനിരനിചച്ച്
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആവകേ എത്ര വെനികലജുകേള  (ജനിലതനിരനിചച്ച്)  ഉവണനലാം
1966-  ല്  ആരലാംഭനിച  റതീസര്കവ  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവെവര  റതീസര്കവ  നടത്തനിയ
വെനികലജുകേള ഇവെയനില് ഡനിജനിറമലകസഷന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവെ/അലഭാത്തവെ എത്ര
എനലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  റതീസര്കവ നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച
വെനികലജുകേള എത്ര എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുനതനില്  നഭാളനിതുവെവര  വെന  വെതീഴ്ചകേളുലാം
പരനിഹഭാരവലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തങനിലലാം  പഠനലാം  നടത്തനികയഭാ
എങനില് എന്തച്ച് എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റവെനന്യൂ വെകുപച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ വെനിശദമഭായ രൂപകരഖ നഭാളനിതുവെവര
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ; ഉവണങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവലങനില്  വെലകമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുവെഭാനുലാം  അതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രലാം  റതീസര്കവ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം എന്തച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില് ലഭലമഭായ വെനിവെരത്തനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേരളത്തനിവന്റെ

വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  38863  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററഭായനി  കരഖവപടുത്തനിയനിടണച്ച്.

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ വെനഭൂമനി,  പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭുമനി തുടങ്ങനിയവെയവട കൃതലമഭായ വെനിവെരലാം

കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളളൂ.

(ബനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആവകേ  1664  വെനികലജുകേളുണച്ച്.   ജനില  തനിരനിച്ചുളള

വെനികലജുകേളുവട വെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം1-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭായതനില്  ഡനിജനിമറകസഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ

വെനികലജുകേള - 655 

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭായതനില്  ഡനിജനിമറകസഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളള

വെനികലജുകേള - 229

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വെനികലജുകേള - 884 

(സനി)  ഇല. 

(ഡനി)  റതീസര്കവ  അവെകശഷനിക്കുന  മുഴുവെന്  വെനികലജുകേളനിലലാം  സര്കവ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുളള  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

നനിലവെനില് റതീസര്കവ ആരലാംഭനിചനിടളള കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിവല 10 വെനികലജുകേളനില്

വെലകമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.   പകേര്പച്ച്  അനുബനലാം2-ല്

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)   നനിലവെനില്  റതീസര്കവ  ആരലാംഭനിചനിടളള   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിവല

10   വെനികലജുകേളനിലലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിലനിരനിക്കുന

5  വെനികലജുകേളനിലലാം  മറച്ച്  ജനിലകേളനിവല  റതീസര്കവ  പുകരഭാഗതനിയനിലളള

39  വെനികലജുകേളുവട  തുടര്നടപടനികേളക്കുലാം  കൃതലമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനി

റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

258 (T* 3010)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുള ആനുകലലങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  ആവെശലങ്ങളക്കുലാം  വവെകവവറ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഹഭാജരഭാകക്കണനി
വെരുനതച്ച് അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് ബുദനിമുടണഭാക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഓകരഭാ  ആവെശലങ്ങളക്കുലാം  വവെകവവറ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഹഭാജരഭാകക്കണനി  വെരുനതച്ച്  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  ബുദനിമുടണഭാക്കുന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)   പരനിവെര്ത്തനിത  മക്രസ്തവെരുവട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവെച്ച് ഒരു വെര്ഷമഭായലാം മറച്ച് വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവെച്ച് മൂനച്ച് വെര്ഷമഭായലാം നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് റവെനന്യൂ, പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  ആന്റെച്ച്  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായ  വെനികേസന  വെകുപ്പുകേളുവട  സലാംയക
കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.   അതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവെച്ച്  സലാംബനനിച  നനിലവെനിലളള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെകക്കഭാ ആന്റെച്ച് കേമ്പനനി കുടനിശ്ശേനികേ

259 (3011) ശതീ  .   കജഭാണ വഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിവല രഭാകമശതരലാം വെനികലജനിവന്റെ വെനിവെനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്
വെകക്കഭാ  ആന്റെച്ച്  കേമ്പനനിയവട  കപരനില്  ഉണഭായനിരുനതുലാം  വസയനില്സച്ച്  ടഭാക്സച്ച്
കുടനിശനികേയവട കപരനില് ജപ്തനി  നടപടനികേള വെഴനി  സര്ക്കഭാര് ഏവറടുക്കുകേയലാം വചേയ
വെസ്തുവെകേകേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ ഉടമസ്ഥഭാവെകേഭാശലാം സര്ക്കഭാരനിലഭാകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്നനിനച്ച്  ആര്വക്കലഭാലാം  ഭൂമനി  നല്കേനിയനിടവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനില  -വകേഭാചനി തഭാലൂക്കച്ച് - രഭാകമശതരലാം വെനികലജച്ച്

1. സര്കവ നമ്പര് 526/6   34.5  വസന്റെച്ച്　- (തണകപര്　757)  

2. സര്കവ നമ്പര് 610/1-45 വസന്റെച്ച് - (തണകപര്　29)

(ബനി)  അവത

(സനി) ആര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിടനില.

പുതനിയ വെനികലജച്ച് ആഫതീസുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം

260  (3012)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച വെനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം ഇകപഭാള

ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാവയനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനിറവെലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൾവപട  കേതീകചരനി,  കുലയറനിക്കര

എനതീ  ഓഫതീസുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി  ബനവപടച്ച്

ഇതുവെവര സതതീകേരനിച നടപടനിക്രമങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനിറവെലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  പുതനിയ  വെനികലജച്ച്

ഓഫതീസുകേള എനകത്തയച്ച് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ.ഉ (എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര്230/13/റവെനന്യൂ തതീയതനി 29-5-2013  പ്രകേഭാരലാം

പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  30   വെനിലജുകേളനില്   മൂനഭാര്,  ഇടമലക്കുടനി  വെനികലജു

കേവളഭാഴനിവകേ ബഭാക്കനി എലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടണച്ച്.

(ബനി-ഡനി)   പനിറവെലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കേതീകചരനി,  കുലയറനിക്കര

വെനികലജഭാഫതീസുകേള ഗ്രൂപച്ച്  വെനികലജുകേളഭാണച്ച്.   ടനി  ഗ്രൂപച്ച്  വെനികലജുകേള വെനിഭജനിക്കുന

കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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പുതനിയ ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം

261 (3013) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   വകേ  .  സനി  .  കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .      അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  :

ശതീ  .       അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഒരു  പുതനിയ  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ  നനിയമത്തനിനച്ച്  രൂപലാം
നല്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

(ബനി)  കതഭാടഭൂമനിക്കച്ച്  പരമഭാവെധനി  പരനിധനി  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം  കശഷനിക്കുന  ഭൂമനി  തനിരനിചച്ച്  പനിടനിചച്ച്  പഭാവെവപടവെര്ക്കച്ച്
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

റനിവെര് മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

262 (3014) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി  :

ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  എവന്തഭാവക്കയഭാവണനച്ച്
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  വെനിനനികയഭാഗനിചച്ച്  നടപഭാക്കഭാവന
പദതനികേള  എവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം  ഇതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എപ്രകേഭാര
മഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില്  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
അനുവെദനിചനിടളള  തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവത  കേനിടക്കുനതച്ച്  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഫണച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എസനികമറച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടളള  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  തുകേ  ഫലപ്രദമഭായനി
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനവവെനച്ച് ഉറപ്പു വെരുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ആരലനഭാടച്ച്  വെനികലജനില്
പഭാമലകക്കഭാണലാം  ആനകന്ദശതരലാം  കേടവെനില്  കേരമനയഭാറനിവന്റെ  വെലതുകേരയനില്
സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തച്ച്  ചേഭാലക്കര  കേടവെനില്
വനയ്യഭാറനിവന്റെ   ഇടതുകേരയനില്  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനയ്യഭാറനിന്കേര
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  അറക്കുനച്ച്  വറയനില്  പഭാലത്തനിനച്ച്  മുകേളവെശവലാം  കേതീഴച്ച്
വെശവമഭായനി  വനയ്യഭാറനിവന്റെ  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തനിരുപുറലാം
പഞഭായത്തനില്  പനചനിക്കഭാടച്ച് പമ്പച്ച് ഹഇസനിനച്ച് സമതീപത്തഭായനി സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി
തകേര്നതനിവന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  മുതലഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടണച്ച്.
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്   ഉത്തരവെച്ച്   ജനി.ഒ  (എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്
529/16/റവെ.  തതീയതനി  28-9-2016  പ്രകേഭാരമുളള  'നനിമജ്ഞനലാം കേടവെച്ച്  നവെതീകേരണലാം'
പദതനിയച്ച് അനുമതനി ലഭനിചനിടളളതുലാം പദതനി പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലമഭാണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില് 2015-16 വെര്ഷത്തനില് അനുമതനി ലഭനിച 7 പദതനികേളനില് 5 പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  മറച്ച്  രണച്ച്  പദതനികേള   പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയലാം  വചേയ്യുന.   മറച്ച്  ജനിലകേളനില്  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്   ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് പദതനികേവളഭാനലാംതവന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.

(ബനി)   കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവലാം  മണല്  വെഭാരല്  നനിയനണവലാം
ചേടങ്ങള  2002,  ചേടലാം  22(3)  (A  to  H)  അനുശഭാസനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരമുളള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്   ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.   കടഭാവത  വെരളച,  വവെളളവപഭാക്കലാം   തുടങ്ങനിയ  അടനിയന്തര
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉത്തരവെനിനച്ച്  വെനികധയമഭായനി  RMF
വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

(സനി)   ഉണച്ച്.   തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്   274.86  ലക്ഷലാം  രൂപ
അക്കഇണനില്  അവെകശഷനിക്കുനതനില് നടനവെരുന  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,
റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  വസല് ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശമ്പളലാം എനനിവെ നല്കുനതനിനുളള
തുകേ കേഴനിചച്ച്  200  ലക്ഷലാം രൂപ അക്കഇണനില് ഇകപഭാള ബഭാക്കനിയണച്ച്.  വകേഭാലലാം
ജനിലയനില്  RMF-ല് നനിലവെനില്  15,42,94,354 രൂപയഭാണുളളതച്ച്.  ടനി തുകേയനില് 8
കകേഭാടനി രൂപ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് ബനില് സമര്പനിചനിടളളതുലാം വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനില്
പണനി  നടനവെരുന  പദതനികേളക്കച്ച്  ആവെശലവമഭാണച്ച്.  6,97,60,000 രൂപ
ജനിലഭാതല വെനിദഗ സമനിതനിയനില് നനിനലാം  SHLC-യനികലയച്ച് ശനിപഭാര്ശ വചേയനിടളളതുലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതുമഭായ 7 പ്രവെര്ത്തനികേളക്കച്ച് ആവെശലമുളളതുമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  നടപടനി സതതീകേരനിക്കുലാം.
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ദുരന്ത നനിവെഭാരണ കസന

263 ( T*3015)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016- ല് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിവല പശുക്കടവെനിലണഭായ ദുരന്തത്തനിവന്റെ

പശഭാത്തലത്തനില്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലത്തച്ച്  ദുരന്തലാം  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്

സതതീകേരനിച നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടനിവലങനില്  ആയതച്ച്  പരനിഗണയനിലകണഭാവയനച്ച്

വെല കമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണകസന  എവെനിവടവയഭാവക്ക

യഭാണുളവതനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-ല് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിവല പശുക്കടവെനിലണഭായ ദുരന്തത്തനിവന്റെ

പശഭാത്തലത്തനില് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തച്ച് ദുരന്തലാം ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് മഹസ്കൂള

തലങ്ങളനികലയലാം ഹയര് വസക്കണറനി തലങ്ങളനികലയലാം കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനികലയലാം

വെനിദലഭാര്തനികേവള  ഉളവക്കഭാളളനിചച്ച്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  ഡനിസഭാസര്  വെനിലാംഗച്ച്

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.   ആയതനിവന്റെ

മുകനഭാടനിയഭായനി  കകേഭാടകഞരനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  കകേഭാകളജനില്   സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  റഭാപനിഡച്ച്

വറകസഭാണസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം കുടനികേളക്കച്ച് ദുരന്ത നനിവെഭാരണത്തനിനുളള

പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വെരനികേയലാം  വചേയ്യുന.   കടഭാവത  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണത്തനിനച്ച്

സനദരഭായ പ്രഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുവട വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി പഞഭായത്തച്ച്

തലത്തനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ദുരന്ത  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇവെരുവട

കസവെനലാം  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുനതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനിലഭാ ദുരന്ത നനിവെഭാരണ അകതഭാറനിറനിയലാം ജനിലഭാ

കപഭാലതീസുലാം   ഫയര്   &  വറസന്യൂ  സര്വതീസുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കമഭാക്കച്ച്  ഡ്രെെനില്ലുലാം

കബഭാധവെല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ഏവറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)   നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(സനി)  സ.  ഉ. (മകേ)നമ്പര്262/2012 /  ആഭലന്തരലാം തതീയതനി  17-10-2012

പ്രകേഭാരലാം  100  അലാംഗങ്ങളുളള   സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത  നനിവെഭാരണ  കസന   (SDRF)

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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രൂപതീകേരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെഭായനിടളളതഭാണച്ച്.   ഇകപഭാള  പഭാണനിക്കഭാടച്ച്

ആര്.ആര്.ആര്.എഫച്ച്.  ബറഭാലനിയനനിവല  ഡനിസഭാസര്  വറകസഭാണസച്ച്  ടതീലാം,  ദുരന്ത

നനിവെഭാരണ  കസനയ്ക്കുകവെണനി  ചുമതലകേള  നനിര്വഹനിക്കുന.  പഭാണനിക്കഭാടച്ച്

ആര്.ആര്.ആര്.എഫച്ച്.  ബറഭാലനിയനനിവല  തനിരുവെനന്തപുരലാം  വെനിലാംഗച്ച്,  എറണഭാകുളലാം

വെനിലാംഗച്ച്,  തൃശ്ശൂര്  വെനിലാംഗച്ച്,  കേണ്ണൂര്  വെനിലാംഗച്ച്  എനനിവെനിടങ്ങളനില്  ആര്.ആര്.ആര്.എഫച്ച്.

ഡനിസഭാസര് വറകസഭാണസച്ച് ടതീലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

റവെനന്യൂ വെകുപനില് യ.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാരുവട തസ്തനികേകേള

264 (3016)   ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവെനക്യു  വെകുപനില്  ഇകപഭാഴുലാം  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനിവല  ഓഫതീസുകേളനില്

യ.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാരുവട തസ്തനികേകേള വെനിഭജനിചച്ച് നനിലനനിര്ത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  യ.ഡനി.കഭാര്ക്കഭായനി  വപ്രഭാകമഭാഷന്  കനടുന  ജതീവെനക്കഭാവര  അതഭാതച്ച്

ഓഫതീസുകേളനില്നനിനച്ച്  മറച്ച്  ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഇതര  ജനിലകേളനിവല

ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം ട്രഭാന്സ് ഫര് നല്കേനി നനിയമനിക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ വെകുപ്പുകേളനിലലാം എല്.ഡനി. / യ.ഡനി. അനുപഭാതലാം

ഓഫതീസുകേളനില്  പ്രകതലകേമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തഭാവത  വെകുപച്ച്  ഒരു  സനിലാംഗനിള

യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  കഭാര്ക്കച്ച്  തസ്തനികേ  ഒനഭായനിക്കണച്ച്  നനിയമനലാം

നടത്തണവമനച്ച് 16-3-1989 -വല GO(P)5/89/P&ARD പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിടള

വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഉത്തരവെനില് നനിനച്ച്  റവെനക്യു  വെകുപനിവന ഏവതങനിലലാം  തരത്തനില്

ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ഇ)  ഇവലങനില്  നനിലവെനില്  യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കഭായനി  വപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുന

ജതീവെനക്കഭാവര മറച്ച് ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം ഇതര ജനിലകേളനികലക്കുലാം ട്രഭാന്സ്ഫര് വചേയ്യുന

സമദഭായലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  എല്.ഡനി.  /  യ.ഡനി.  അനുപഭാതലാം  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്

റവെനക്യു  കേമ്മേതീഷണകററനില് വമയനിന്റെയനിന്  വചേയച്ച്  കഭാര്ക്കച്ച്  എനതച്ച്  ഒനഭായനിക്കണച്ച്

നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനിലകേളനില്  യ.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാരുവട  തസ്തനികേകേള  (എല്.ഡനി.-യ.ഡനി.
1:1 പ്രകേഭാരലാം )വെനിഭജനിചച്ച് നനിലനനിര്ത്തനിയനിടണച്ച്.
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(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  റവെനന്യൂ വെകുപനില് നനിലവെനില് എല്.ഡനി.സനി. /
യ.ഡനി.സനി.  അനുപഭാതലാം  ജനിലകേളനില്  നനിലനനിര്ത്തനിയഭാണച്ച്  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടളളതച്ച്.    1996-ല്  കബഭാര്ഡച്ച്  ഓഫച്ച്  റവെനന്യൂ  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  റവെനന്യൂ
കേമ്മേതീഷണകററച്ച് നനിലവെനില് വെനകശഷലാം  14  ജനിലഭാ പബനികേച്ച് സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന്
ഓഫതീസുകേളനില് തയ്യഭാറഭാക്കുന എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാരുവട റഭാങച്ച് ലനിസനില്നനിനലാം 1 :1
എന  അനുപഭാതലാം  ജനിലയനില്  പരനിപഭാലനിചച്ച്  എല്.ഡനി.സനി.  നനിയമനലാം  നടത്തനി
വെരുന.   ജനിലയനില്  ഉണഭാകുന യ.ഡനി.സനി.  ഒഴനിവകേളനില്  കസറച്ച്  യൂണനിറച്ച്  എന
നനിലയനില് ലഭാന്റെച്ച്  റവെനന്യൂ കേമ്മേതീഷണറുവട കേഭാരലഭാലയത്തനില് നനിനലാം വപ്രഭാകമഭാഷന്
വെഴനി  നനിയമനിച്ചുവെരനികേയലാം  ഇത്തരത്തനില്   14  ജനിലകേളനിലലാം  1:1   അനുപഭാതലാം
നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല് സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനില് എല്.ഡനി./യ.ഡനി. അനുപഭാതലാം  1:1
ആണച്ച്.

(ഡനി)   റവെനന്യൂ  വെകുപനിവന  ജനി.ഒ.(പനി)  5/89/പനി&എ.ആര്.ഡനി.
തതീയതനി16/03/89-ാം  നമ്പര്  ഉത്തരവെനില്നനിനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനിവക്കഭാണച്ച്  ഉത്തരവെച്ച്
ഇറങ്ങനിയനിടനില.

(ഇ)  എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കുമഭാരുവട നനിയമനലാം  DRB പ്രകേഭാരലാം ആയതനിനഭാലലാം 5
വെര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  ജനിലയനില്  നനിര്ബനനിത  കസവെനലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടളളതനിനഭാലലാം
എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാരുവട  വപ്രഭാകമഭാഷന് സമയത്തച്ച്  അവെരുവട   ജനിലയനില് ഒഴനിവെച്ച്
ഇലഭാവത വെനഭാല് ഒഴനിവളള മറച്ച് ജനിലകേളനില് സതീനനിയര് കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനിക്കുകേയലാം
DRB   ജനിലയനില്  ഒഴനിവെച്ച്  ഉണഭാകുന  മുറയച്ച്  അവെര്ക്കച്ച്  റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്
അനുവെദനിക്കുകേയമഭാണച്ച്  വചേയ്യുനതച്ച്.   കമല്  സഭാഹചേരലത്തനില്,  സ്ഥഭാനക്കയറലാം
ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  DRB  ജനിലയനില്  ഒഴനിവെനിവലങനില്  ടനി  ജനിലയനില്  തവന
നനിയമനിക്കുവെഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.

റവെനന്യൂ വെകുപനില് സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങള

265 (3017)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്  സ്ഥലലാം  മഭാറത്തനിനച്ച്  (റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്)  നനിലവെനില്
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേലാംപഭാഷകണറച്ച്  വെലവെസ്ഥയനില്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  സ്ഥലലാം  മഭാറലാം
നല്കുനതനിവന്റെ അനുപഭാതലാം എത്രവയനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  2016  ജൂണനിനച്ച്  കശഷലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനില്
നനിനലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനികലയച്ച്  റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്  വെഴനി  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്
സ്ഥലലാം മഭാറലാം നല്കേനിയനിടവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനച്ച്  ചേടപ്രകേഭാരമുള  അനുപഭാതലാം
പഭാലനിചനിടകണഭാ; ഇവലങനില് അതനിനുള കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വെലവെസ്ഥകേള ലലാംഘനിചച്ച് സ്ഥലലാംമഭാറ ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടവണങനില്
പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെച്ച്  റദ്ദേച്ച്  വചേയ്യുനതനിനുലാം  അര്ഹരഭായവെര്ക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  മഭാറലാം
നല്കുനതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്ഥഭാനക്കയറ ഉത്തരവെനിവല സതീനനികയഭാരനിറനി ക്രമത്തനില് ഏതച്ച് ജനിലയനില്
നനിനഭാകണഭാ  സ്ഥഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  മറച്ച്  ജനിലകേളനില്  നനിയമനിചനിടളളതച്ച്  അകത
ക്രമത്തനില്  ടനി  ജതീവെനക്കഭാവര  ഡനി.  ആര്.  ബനി.  ജനിലയനികലയച്ച്  റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.   നനിലവെനിലളള  സ്ഥലലാംമഭാറ  ഉത്തരവകേളക്കുലാം  കേലാംപഭാഷകണറച്ച്
വെലവെസ്ഥയനിവല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്
പരനിഗണനിക്കുനതച്ച്.  

(ബനി)   കേലാംപഭാഷകണറച്ച്  വെലവെസ്ഥയച്ച്  വെനികധയമഭായനി  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
ലഭനികക്കണ ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച് 1/10  ഒഴനിവെച്ച് ഇതനിനഭായനി  മഭാറനി വെചനിടണച്ച്.

(സനി)  2016  ജൂണനിനുകശഷലാം പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനില് നനിനലാം  30
സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കച്ച്  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജനിലയനികലയച്ച്  റതീ  അകലഭാടച്ച്വമന്റെച്ച്
അനുവെദനിചനിടണച്ച്.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.

(ഇ)   വെലവെസ്ഥകേള  ലലാംഘനിചച്ച്  സ്ഥലലാംമഭാറ  ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിചതഭായനി
ശദയനില്വപടനിടനില.

റവെനന്യൂ അദഭാലത്തുകേള

266  (3018)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില്  റവെനന്യൂ  അദഭാലത്തുകേള  നടത്തഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനകശഷലാം തഭാലൂക്കച്ച് തലത്തനികലഭാ
വെനികലജച്ച്  തലത്തനികലഭാ  റവെനന്യൂ  അദഭാലത്തുകേള  നടത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനില്
എവെനിവടവയഭാവക്കവയനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റവെനന്യൂ ഫയല് അദഭാലത്തുകേള നടത്തനി ഫയലകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനകശഷലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്
തഭാലൂക്കച്ച് തലത്തനില് എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം കേളകകററച്ച് തലത്തനിലലാം റവെനന്യൂ വെകുപച്ച്
ഫയല് അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിടളളതഭാണച്ച്.  വെയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  19-8-2016
തതീയതനിയനില്  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില്  മവെത്തനിരനി  തഭാലൂക്കനില്  റവെനന്യൂ  അദഭാലത്തച്ച്
നടത്തനിയനിടണച്ച്.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് തകയ്യനനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയനില്
അദഭാലത്തച്ച്  നടത്തനിയനിരുന.   ടനി  ജനിലയനില്  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില്  മഭാര്ചച്ച്  6,13
തതീയതനികേളനില്  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനി  നടത്തുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ജനിലഭാ  കേളകര് പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കവെദനി  18-2-2017-നച്ച്
നടത്തനിയനിടണച്ച്.

റനിവെര് മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് ഫണനില് ഉളവപടുത്തനി സമര്പനിച പദതനികേള 

267 (3019) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം 
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന കശഷലാം  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്
ഫണനില്  ഉളവപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനി
ശനിപഭാര്ശ വചേയച്ച് സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് സമര്പനിച പ്രവൃത്തനികേള ഏവതലഭാലാം;

(ബനി)  ഇതനിൽ  ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേൾക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചു;
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളനില്  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപടുന
പ്രവൃത്തനികേള ഏവതലഭാലാം;

(സനി) വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിവല പകയ്യഭാളനി കകേഭാടതുരുത്തനി ദതതീപനിവന്റെ കേര 
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് തുകേ അനുവെദനിചനിടകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം റനിവെര് മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്
ഫണനില് ഉളവപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലഭാ വെനിദഗ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ വചേയച്ച് സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് പ്രവൃത്തനികേള  സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

(സനി)  ഇല 

പടയലാം നല്കുനതനിനച്ച് സതതീകേരനിച നടപടനികേള

268  (3020)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് കേഭാഞ്ഞനിരപളനി തഭാലൂക്കനില് മണനിമല വെനികലജനില്

ആലപ്ര-വപഭാന്തന്പുഴ  ഭഭാഗത്തച്ച്  വെനത്തനികനഭാടച്ച്  അതനിര്ത്തനി  പങനിടുന
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പ്രകദശങ്ങളനിലള  ചേനിലര്ക്കച്ച്  പടയലാം  ലഭനിചനിടളതുലാം  അര്ഹതവപട  പലര്ക്കുലാം

ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  വെലകനികേളുവടകയഭാ സനദ സലാംഘടനകേളുവടകയഭാ

അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിടകണഭാ;  എങനില്  ആയതനികനൽ  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിടനിവലങനില്,  നൂറച്ച്  വെര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി

മകേവെശലാം  വെചച്ച്  അനുഭവെനിച്ചുവെരുനതുലാം  രജനികസഡച്ച്  ആധഭാരമുളതുമഭായ

അര്ഹതവപടവെര്ക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ

എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ആലപ്ര  റനിസര്വെച്ച്  വെനകത്തഭാടച്ച്  കചേര്നളള  പ്രകദശവത്ത

കേകയ്യറങ്ങളക്കച്ച്  പടയലാം  നല്കുനതനിവനതനിരഭായനി   1961-  വല  കകേരള  കഫഭാറസച്ച്

ആകച്ച് വസക്ഷന് 12A പ്രകേഭാരലാം ഫയല് വചേയ  MSA No.1/1981- ലലാം അതനികനഭാടച്ച്

ബനവപടച്ച്  ഫയല്  വചേയ  വെനിവെനിധ  കകേസ്സുകേളനിലലാം  ബഹു.  മഹകക്കഭാടതനി

17-5-2016-നച്ച്  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിചനിടളളതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  MSA 1/1981 -ല് ഉളവപടനിടളള ഭൂമനിയലാം ആലപ്ര എകസറനിവന്റെ

ഭഭാഗങ്ങളുലാം  പതനിചച്ച്  നല്കുനതനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിവന  കേര്ശനമഭായനി

വെനിലക്കനിയനിടണച്ച്.  പ്രസ്തുത കകേസുകേളനില് അന്തനിമ ഉത്തരവണഭാകുന മുറയച്ച് മഭാത്രവമ

ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനവമടുക്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയളളൂ.

അരൂര് വകേല്കട്രഭാണ കുമ്പളങ്ങനി പഭാലത്തനിവന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച്

269  (3021)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അരൂര് വകേല്കട്രഭാണ കുമ്പളങ്ങനി പഭാലത്തനിവന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡനിനുള

സ്ഥലവമടുപച്ച് സലാംബനമഭായ നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  കുമ്പളങ്ങനി  വെനികലജനില്  എത്ര  സ്ഥലമുടമകേളുവട  ഭൂമനി

ഏവറടുകക്കണനിവെരുലാം;

(സനി)  സ്ഥലമുടമകേളനില്  എത്ര  കപര്  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപനിനച്ച്

അഡതഭാന്സഭായനി  സമ്മേതപത്രലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്;  അവെരുവട  കപരുകേള

വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  അരൂര്,  കുമ്പളങ്ങനി വെനികലജുകേളനിലഭായനി  ആവകേ എത്ര വസന്റെച്ച്  സ്ഥലലാം

സര്ക്കഭാര് ഏവറടുകക്കണനിവെരുലാം;

(ഇ)  വപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനമഭായ അരൂര് വകേല്കട്രഭാണ കേണകട്രഭാളസനിവന

ഭൂമനി  വെനിടനല്കുനതനിനച്ച്  സമതീപനിചനിടകണഭാ;  ആയതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  അരൂര് വെനികലജനില് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച്  സലാംയക പരനികശഭാധന

നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച്  ഭൂമനി  അളനച്ച്  അതനിര്ത്തനി  കേല്ലുകേള

സ്ഥഭാപനിചനിടകണഭാ;  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനുള ഭൂമനി ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം

വെരുനതഭായനി ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ജനി)  ആലപ്പുഴ ജനിലഭാതല പര്കചസച്ച് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില് വസന്റെച്ച് ഒനനിനച്ച്

ജനിലഭാകേളകര്  സമ്മേതനിച  വെനില  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്;  ടനി  പഭാലത്തനിവന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്

കറഭാഡനിനുള  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിലള  തടസങ്ങള  നതീക്കുനതനിനച്ച്  റവെനക്യു

പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനിയവട  കനതൃതതത്തനില്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചു

കചേര്ക്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വെകുപച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ LARR

Act, 2013 പ്രകേഭാരലാം സ്ഥലവമടുപച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ.

(ബനി)  സ്ഥലവമടുപച്ച് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് പ്രസ്തുത വെനിവെരലാം

ലഭലമല.

(സനി)  രണച്ച് കപര്.  

 1.  ആന്റെണനി വകേ.വെനി., കേടനിക്കഭാടച്ച് ഹഇസച്ച്, മരുവെക്കഭാടച്ച് സഇത്തച്ച് 

2. കമരനി വനടുപറമ്പനില് , കുമ്പളങ്ങനി സഇത്തച്ച്.

(ഡനി)  അരൂര് വെനികലജനില്  24.72  വസന്റെച്ച് സ്ഥലവലാം കുമ്പളങ്ങനി വെനികലജനില്

49.43 വസന്റെച്ച് സ്ഥലവലാം

(ഇ)   ഉണച്ച്.   വപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനമഭായ  അരൂര്  വകേല്കട്രഭാണനിവന്റെ

ഏകേകദശലാം  25 വസന്റെച്ച് സ്ഥലലാം വെനിടനല്കുനതനിനഭായനി സമതീപനിചനിടണച്ച്.

(എഫച്ച്&ജനി)   സ്ഥലവമടുപച്ച്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  തുടര്

നടപടനികേള സഭാധലമഭാവകേയളളൂ.

75/2020
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ലഭാന്റെച്ച് മട്രബന്യൂണലകേള

270 (3022)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകേവെശത്തനിലള  ഭൂമനിയവട  പടയത്തനിനഭായനി  വെര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  ലഭാന്റെച്ച്

മട്രബന്യൂണലകേളനില്  കേയറനി  ഇറങ്ങുന  ഭൂവടമകേളുവട  പ്രയഭാസലാം

വെനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് സമയബനനിതമഭായ പദതനിക്കച്ച് രൂപലാം

നല്കുകമഭാ;

(സനി) മട്രബന്യൂണലകേള, വെനികലജുകേളനില് കേലഭാമ്പച്ച് സനിറനിങച്ച് നടത്തനി കകേസ്സുകേള

തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിലയനിരുത്തനിയനിടണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂവടമകേളുവട  പ്രയഭാസലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്   നടപടനി

സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  ഇരുപത്തനിവയഭാമ്പതച്ച് വസഷലല് മട്രബന്യൂണലകേള രൂപതീകേരനിചച്ച്

ഉത്തരവെച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.

(സനി)   മട്രബന്യൂണലകേള  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില്  കേലഭാമ്പച്ച്  സനിറനിലാംഗച്ച്

നടത്തഭാറുണച്ച്.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ലഭാന്റെച്ച്  മട്രബന്യൂണലകേളക്കച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്  സനിറനിലാംഗച്ച്

നടത്തനി കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടണച്ച്.

കനവെല് അക്കഭാഡമനിക്കഭായനി സ്ഥലലാം വെനിടനല്കേനിയവെര്ക്കുളള

നഷപരനിഹഭാര തുകേ

271  (3023)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാമന്തളനി കനവെല് അക്കഭാഡമനിക്കഭായനി  സ്ഥലലാം വെനിടനല്കേനിയവെര്ക്കുള

നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  നല്കുനതച്ച്,  നടപടനികേളനിവല  കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം

മവെകുന എന പരഭാതനി ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  വെനിതരണലാം

വചേയ്യുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്

(ബനി)   ജനിലഭാ  കേളകറുവട  ശനിപഭാര്ശ  കവെഗത്തനില്  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  തുകേ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനുലാം  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സ്കൂള ഗഇണച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

272  (3024)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെളപടണലാം ഗവെവണ്മെന്റെച്ച് ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിനച്ച് റവെനന്യൂ വെകുപനിവന്റെ
പരനിധനിയനിലള ഭൂമനി  സ്കൂള ഗഇണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  വെകുപ്പുകേള തമ്മേനിലള
ഭൂമനി മകേമഭാറ വെലവെസ്ഥപ്രകേഭാരലാം മകേമഭാറനിക്കനിടനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനില് നനിലവെനിലള
23/L2/16/Rev. നമ്പര് ഫയലനില് അന്തനിമ ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടകണഭാ; എങനിൽ
ആയതനിവന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2014-  ല് നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശയനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ; എങനില് ആയതച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  ഭൂമനി  മകേമഭാറ  നടപടനികേള  എനകത്തയച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി&സനി)   റവെനന്യൂ  വെകുപനിവന്റെ  അധതീനതയനിലളള  1 ഏക്കര്   51  വസന്റെച്ച്
സ്ഥലലാം കേണ്ണൂര് വെളപടണലാം ഗവെ.സനി.എചച്ച്.എലാം. ഹയര് വസക്കണറനി സ്കൂളനിനച്ച് ഗഇണച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനുവെദനിച്ചുനല്കുന വെനിഷയലാം ഇകപഭാള വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ടനി വെകുപനിവന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ലഭലമഭായഭാലടന് തുടര്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് റവെനന്യൂ ഭൂമനി

273  (3025)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുന്ദമലാംഗലലാം  എമക്സസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസനിനച്ച്  സതന്തമഭായനി  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  റവെനന്യൂ  ഭൂമനി  വെനിടനല്കുനതച്ച്  സലാംബനനിച  61396/L2/2014/Rev.
ഫയലനികനല് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് പുളകക്കഭാടച്ച് വെനികലജനിവല റതീ.സ. 20/1  എ  1 -ല്വപട

ഒരു ഏക്കര്  51 വസന്റെച്ച് റവെനന്യൂ ഭൂമനിയനില്നനിനലാം  30.6  വസന്റെച്ച് സ്ഥലലാം എമക്സസച്ച്

കറഞച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവെദനിക്കുന  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിച

വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുവെഭാന് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടണച്ച്.   റവെനന്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനി  മകേമഭാറലാം  സലാംബനനിചച്ച്  സമര്പനിച

വപ്രഭാകപഭാസലനിവല നന്യൂനത പരനിഹരനിക്കുവെഭാനഭായനി  RDO-യച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലഭാ

കേളകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

വവെളളഭായണനി കേഭായല് ഭൂമനി

274  (3026)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വവെളളഭായണനി  കേഭായലനിവന്റെ  വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  എത്രയഭാണച്ച്;  വവെളളത്തനിനടനിയനില്

കൃഷനി  വചേയ്യഭാന്  കേഴനിയഭാവത  കേനിടക്കുന  ഭൂമനി  അളനച്ച്  തനിടവപടുത്തനിയനിടകണഭാ;

എങനില്  എത്ര  വെനിസ്തതീര്ണ്ണമുണച്ച്;  പ്രസ്തുതസ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനുളള  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

428.7179  ഏക്കര്  ഉണച്ച്.   215.46  ഏക്കര് വെനിസ്തതീര്ണ്ണമുണച്ച്.  ടനി സ്ഥലലാം

ഏവറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കതവെരയനിവല കേഭായല് കേകയ്യറലാം

275 (3027)ശതീ  .   കജഭാണ വഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കതവെര ജലാംഗ്ഷന് മുതല് കതവെര വതകക്ക അറലാം വഫറനി വെവര കവെമ്പനഭാടച്ച്

കേഭായല് അനധനികൃതമഭായനി ആവരങനിലലാം മകേവെശലാം വെചനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനിൽ  കേഭായല്  കേകയ്യറനി  നനികേത്തനി  മകേവെശലാം  വെചനിടള

വെലകനികേളുലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം ഏവതഭാവക്കവയനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കതവെര  പടനിഞ്ഞഭാറന്  കേഭായല്  തതീരലാം  അളന  തനിടവപടുത്തനി

കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി)   കേഭായല്  കേകയ്യറനി  മകേവെശലാം  വെചനിടളള  സ്ഥലവലാം  വെലകനികേകളയലാം
സ്ഥഭാപനങ്ങകളയലാം  തനിടവപടുത്തുനതനികലയച്ച്  കഫഭാര്ടച്ച്  വകേഭാചനി  സബച്ച്  കേളകറുവട
കനതൃതതത്തനില്  സര്കവയര്മഭാര്  ഉളവപടുന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ടനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  കവെമ്പനഭാടച്ച്  കേഭായല് കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിക്കുനതനികലയച്ച് ബഹുമഭാനവപട
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  സതകമധയഭാ  കകേസച്ച്  എടുത്തനിരുനതുലാം ആയതച്ച്   ബഹുമഭാനവപട
കകേരള മഹകക്കഭാടതനിയനികലയച്ച്  മകേമഭാറനി  WP(C)  -687/13   നമ്പരഭായനി നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുനതുലാം ആയതനില് കഫഭാര്ടച്ച് വകേഭാചനി സബച്ച് കേളകവറ ചുമതലവപടുത്തനി
ഉത്തരവെഭായനിടളളതുമഭാണച്ച്.   സബച്ച്  കേളകറുവട  കനതൃതതത്തനില്  കേഭായല്  കേകയ്യറലാം
ഒഴനിപനിക്കുവെഭാന് ഒരു വസഷലല് ടതീലാം രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രസ്തസ്തുത പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടന
വെരുന.

വെഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സതന്തമഭായനി വകേടനിടമനിലഭാത്ത സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേള

276  (3028)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സതന്തമഭായനി  വകേടനിടമനിലഭാത്ത
സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള ഏവതഭാവക്ക; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവെയച്ച്  സതന്തമഭായനി  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  റവെനന്യൂ  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലളള
എലഭാ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളക്കുലാം സതന്തമഭായനി വകേടനിടമുണച്ച്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം പഭാകന്റെഷന്സച്ച് അനധനികൃതമഭായനി മകേവെശലാം
വെചനിരനിക്കുന കതഭാടലാം ഭൂമനി

277  (3029)  ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷന്സച്ച്  അനധനികൃതമഭായനി  കതഭാടലാം  ഭൂമനി
വകേവെശലാം  വെചനിരനിക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്,  ജനിലഭാ  കേളകറഭായനിരുന
ശതീ. രഭാജമഭാണനികേലലാം നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിന്കമല് ഇതുവെവര എന്തച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  1947-ല്  ബനിടതീഷച്ച്  കേമ്പനനികേള  ഉകപക്ഷനിചച്ച്  കപഭായ  കതഭാടലാം
അനധനികൃതമഭായനി  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷന്സച്ച്  വവകേവെശവപടുത്തനിയതച്ച്
സ ലാംബനനിചച്ച് എന്കഫഭാഴച്ച്വമന്റെച്ച്/സനി. ബനി. വഎ. അകനതഷണ ലാം നടത്തണവമനച്ച് ശതീ.
രഭാജമഭാണനികേലലാം നൽകേനിയ ശനിപഭാര്ശയനില് തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ എനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വസഷലല്  ഓഫതീസറുവട  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനിവല  പ്രധഭാന
ശനിപഭാര്ശയഭായ സമഗ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുനതനിവന്റെ സഭാധുത നനിയമ വെകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)   ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷന്സച്ച്  കേമ്പനനി  വെലഭാജകരഖ  ചേമചച്ച്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  മകേവെശവപടുത്തനിയതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എന്കഫഭാഴച്ച്വമന്റെച്ച്/
സനി.ബനി.ഐ.  അകനതഷണലാം  നടത്തണവമന  വസഷലല്  ഓഫതീസറുവട  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

ഭൂമനിയവട നലഭായവെനില

278 (3030)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  ഏറനഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനിവല  മകഞരനി,  നറുകേര
വെനികലജുകേളനിവല നലഭായവെനില പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനതനിവന്റെ നനിലവെനിവല അവെസ്ഥ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റവെനന്യൂ വെകുപനിവന്റെ  8-2-2017-വല  468/2017/റവെ.  ഉത്തരവെച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ആയതനിന്കമല്  ജനിലഭാ  കേളകര്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിടണച്ച്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വഫയര് വെഭാലന്യൂ നനിശയനിചച്ച്
ഉത്തരവെച്ച്  പുറവപടുവെനിക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനി
കക്കണതുണച്ച്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വെനികലജുകേളനിവല  നലഭായവെനില  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
അടനിയന്തനിര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  8-2-2017-  വല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.) 468/2017/റവെ.നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  ഏറനഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനിവല
മകഞരനി,  നറുകേര  വെനികലജുകേളനിവല  നലഭായവെനില  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച്
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ കേളകര് നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.  നലഭായവെനില പുതുക്കുനതുമഭായനി
ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  കയഭാഗലാം  സബ്ഡനിവെനിഷന്  തലത്തനില്  കചേരുവെഭാനുലാം
അതനിനുകശഷലാം  ബനവപടവെരുവട  കയഭാഗലാം  മലപ്പുറലാം  കേളകകററനില്  വെചച്ച്
നടത്തുവെഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.  മകഞരനി,  നറുകേര  വെനിലജുകേളനിവല
വെനികലജഭാഫതീസര്മഭാരുലാം  തഹസനില്ദഭാര്,  സബച്ച്  രജനിസഭാര്  എനനിവെരുവട
സഹഭായകത്തഭാവട സ്ഥല പരനികശഭാധന നടത്തനി കകേരള സഭാമ്പച്ച് (ഫനികക്സഷന്  ഓഫച്ച്
വഫയര്  വെഭാലക്യു  ഓഫച്ച്  ലഭാന്റെച്ച്)  റൂളസച്ച്   1995  -വല  ചേടലാം  മൂനനിവല  വെലവെസ്ഥകേള
പ്രകേഭാരലാം റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷണല് ഓഫതീസര് വഫയര് വെഭാലക്യു നനിശയനിചച്ച് ചേടലാം  4-വല
വെലവെസ്ഥകേള പ്രകേഭാരലാം വെനിജ്ഞഭാപനലാം വചേകയ്യണതുണച്ച്.
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കേടവൂര് വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് വകേടനിടലാം

279 (3031)  ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെര്ക്കല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കുടവൂര്  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  വകേടനിടലാം
കേഭാലപഴക്കത്തഭാല് ജതീര്ണ്ണനിചച്ച് തകേര്ന വെതീഴഭാന് സഭാദലതയള സഭാഹചേരലത്തനില്
പ്രസ്തുത  വെനികലജനിനച്ച്  പുതനിയ  ഓഫതീസച്ച്  വകേടനിടലാം  പണനിയനതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വെര്ക്കല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കേടവൂര്  വെനികലജഭാഫതീസനിനച്ച്  പുതനിയ
വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം പതനിമൂനഭാലാം പഞവെത്സര പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെനികലജച്ച് ഓഫതീസനിവന്റെ കജഭാലനിഭഭാരലാം

280  (3032)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനിവല പനിരഭായനിരനി വെനികലജച്ച് ഓഫതീസനിവന്റെ കജഭാലനിഭഭാരലാം
വെളവര കടുതലഭാവണന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത വെനികലജച്ച് ഓഫതീസനിവന വെനിഭജനിചച്ച് അകപക്ഷകേരുവടയലാം
മറ്റുലാം ബഭാഹുലലലാം ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനച്ച് കവെണ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)   പുതനിയ  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ബതീനഭാചനി എകസറച്ച്
281  (3033)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വെയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  മദലപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലളള

ബതീനഭാചനി എകസറനിവന്റെ വെനിസ്തൃതനി എത്രയഭാണച്ച്;
(ബനി)  ബതീനഭാചനി  എകസറച്ച്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാനുളള

നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി)  224.3100  വഹകര്.   മദലപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ബതീനഭാചനി
എകസറച്ച്  ഏവറടുക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സലാംയക  പരനികശഭാധനയലാം  സര്കവയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടണച്ച്.
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കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല റവെനന്യൂ ഭൂമനിയലാം പുറകമ്പഭാക്കച്ച് സ്ഥലങ്ങളുലാം
282  (3034)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  പത്തനിയൂര്,  കൃഷ്ണപുരലാം,  കദവെനികുളങ്ങര,

കേണല്ലൂര്,  വചേടനിക്കുളങ്ങര,  ഭരണനിക്കഭാവെച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  കേഭായലാംകുളലാം
നഗരസഭയനിലലാം  ഉള  റവെനക്യു  ഭൂമനിയലാം  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  സ്ഥലങ്ങളുലാം  എവെനിവടവയഭാവക്ക
സ്ഥനിതനിവചേയ്യുന  എനലാം  ഇതനില്  ഓകരഭാനനിവന്റെയലാം  വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  എത്രവയനലാം
പ്രകതലകേലാം തരലാംതനിരചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
പത്തനിയൂര്  പഞഭായത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനിലളള  പത്തനിയൂര്  വെനികലജനില്-  58.53.51
വഹകര് 
കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനിലളള കൃഷ്ണപുരലാം വെനികലജനില്-118.55.83 വഹകര്
കേണല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനിലളള  കേണല്ലൂര്   വെനികലജനില്-
37.96.79 വഹകര് 
കദവെനികുളങ്ങര  പഞഭായത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനിലളള  പുതുപളളനി   വെനികലജനില്-
963.33.79 വഹകര് 
കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയവട  പരനിധനിയനിലളള  കേഭായലാംകുളലാം  വെനികലജനില്-
14.97.85 വഹകര് 
വചേടനിക്കുളങ്ങര പഞഭായത്തച്ച് -160.9595 വഹകര് 
ഭരണനിക്കഭാവെച്ച് പഞഭായത്തച്ച്-121.96.20 വഹകര് 
പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  സ്ഥലങ്ങളനില്  കറഭാഡച്ച്,  ജലഭാശയങ്ങള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ
ഉളവപടുന.

മലപ്പുറലാം കേലഭാന്സര് വസന്റെറനിനച്ച് ഭൂമനി നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

283  (3035)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം കേലഭാന്സര് വസന്റെര് ആന്റെച്ച് റനിസര്ചച്ച് ഇന്സനിറന്യൂടനിനച്ച്, വെലവെസഭായ
വെകുപനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലളള  ഇന്വകേല്  എജക്യുസനിറനിയനില്,  ഇരുപത്തനിയ    ഞച്ച്
ഏക്കര് ഭൂമനി അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണച്ച് മുന് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിറക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വസന്റെറനിനച്ച്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതുമഭായനി
ബനവപടച്ച് നഭാളനിതുവെവര സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭൂമനി ഏവറടുത്തച്ച് നല്കുനതനില് എവന്തങനിലലാം സഭാകങതനികേ തടസങ്ങള
നനിലവെനിലകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേലഭാന്സര്  വസന്റെറനിനച്ച്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  എനച്ച്  ഏവറടുത്തച്ച്
നല്കേഭാനഭാകുവമനച്ച് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  ജനിലഭാ കേളകര് സമര്പനിച ഭൂമനി പതനിവെച്ച് വപ്രഭാകപഭാസലനിവല നന്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന് ലഭാന്റെച്ച് റവെനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(സനി  &ഡനി)   KSIDC-യനില്നനിനച്ച്   INKID  പഭാടത്തനിനച്ച്  എടുത്തനിടളളതുലാം
നനിലവെനില്  KSIDC  നനികുതനിയടചച്ച്  വെരുനതുമഭായ  ഈ  ഭൂമനി  റവെനന്യൂ  വെകുപനിനച്ച്
മകേമഭാറുന /വെനിവടഭാഴനിയന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ പതനിവെച്ച് നടപടനി സഭാധലമഭാവകേയളളൂ.

ബതീനഭാചനി എകസറച്ച് പ്രകദശത്തുളളവെരുവട ഭൂമനി പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്
നടപടനി

284 (3036)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലള  വെയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല
ബതീനഭാചനി  എകസറച്ച്  പ്രകദശത്തുള  ചൂരനിമല  നനിവെഭാസനികേളക്കച്ച്  ഭൂമനികരഖ
ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച് സലാംബനനിച വെനിഷയലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ചൂരനിമല  ഭൂമനി  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാനഭായനി  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മദലപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  ചൂരനിമല  ഭൂമനി  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി&സനി)   ചൂരനിമല  നനിവെഭാസനികേള   എകസറച്ച്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയതനില്
എകസറനിനച്ച്  അനുകലമഭായനി  വെനിധനിയണഭായനിടളളതുലാം  എകസറച്ച്  അധനികൃതര്
ഒഴനിപനിക്കല് ശമലാം നടത്തനിവയങനിലലാം  ശകമഭായ എതനിര്പനിവന തുടര്നച്ച്  നനിര്ത്തനി
വെയ്ക്കുകേയലാം വചേയനിടളളതഭാണച്ച്.  മദലപ്രകദശച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ബതീനഭാചനി എകസറച്ച്
ഏവറടുക്കുനതനിനഭായനി  സലാംയക  പരനികശഭാധനയലാം  സര്കവയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടളളതഭാണച്ച്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് പുതുതഭായനി  പടയ വെനിതരണലാം

285  (3037)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനകശഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില് പുതുതഭായനി പടയ വെനിതരണലാം നടനനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പടയലാം ലഭനിചവെരുവട കപരുലാം വെനിലഭാസവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം ആദനിവെഭാസനി

പുനരധനിവെഭാസ  പദതനിയനില്വപടുത്തനി  96  പടയങ്ങളുലാം  വപഭാതുവെനിഭഭാഗ

ത്തനില്വപടുത്തനി 7 പടയങ്ങളുലാം വെനിതരണലാം വചേയനിടളളതഭാണച്ച്.

(ബനി)   പടയലാം  നല്കേനിയവെരുവട  കപരുലാം  വെനിലഭാസവലാം  അടങ്ങനിയ  ലനിസച്ച്

അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

കേഭാര്ഷനികേ വെഭായ്പകേളക്കച്ച് കമഭാറകടഭാറനിയലാം

286  (T*3038)  ശതീ  .    വെനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പകേളക്കച്ച്  കമയച്ച്  31  വെവര  വമഭാറകടഭാറനിയലാം

പ്രഖലഭാപനിവചങനിലലാം ആയതച്ച് സലാംബനനിച സര്ക്കുലര് പുറവപടുവെനിചനിടനിലഭാവയനതച്ച്

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില്  സര്ക്കുലര്

പുറവപടുവെനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതനിവനത്തുടര്നച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പ

തനിരനിചടയഭാത്ത  കേര്ഷകേര്വക്കതനിവര  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതഭായനി

ദൃശലമഭാദലമങ്ങളനില്  വെനതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  എങനില്

ഇക്കഭാരലത്തനിലഭാവെശലമഭായ അടനിയന്തനിര തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   19-12-2016-  വല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്  598/16/റവെ.  നമ്പര്

സര് ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ  ജനിലകേളനിവലയലാം  കേര്ഷകേര്

വെനിവെനിധ  ധനകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിടളള  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പ

ഉളവപവടയളള എലഭാവെനിധ വെഭായ്പകേളനികനലളള ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കച്ച്  2017 കമയച്ച്

31   വെവര  വമഭാറകടഭാറനിയലാം  അനുവെദനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.   ഉത്തരവെച്ച്

പുറവപടുവെനിചനിടളളതനിനഭാല് മവറഭാരു  സര്ക്കുലറനിവന്റെ ആവെശലകേതയനില.

(ബനി)  വമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിചകശഷലാം  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള

സതതീകേരനിചതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 331

തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി മബപഭാസച്ച്

287 (3039)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തലകശ്ശേരനി- മഭാഹനി മബപഭാസനിനച്ച് 2017 ജനുവെരനി 31 വെവര എത്ര ഏക്കര്
സ്ഥലലാം  ഏവറടുത്തനിടണച്ച്;  ഇവെയവട  സര്കവ  നമ്പര്,  സബച്ച്  ഡനിവെനിഷന്  നമ്പര്,
വെനികലജച്ച്, കദശലാം എനനിവെ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി  മബപഭാസനില്  ഇനനി  എത്ര  സ്ഥലലാം
ഏവറടുക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയണച്ച്;  ഇവെ  സര്കവ  നമ്പര്,  സബച്ച്  ഡനിവെനിഷന്  നമ്പര്,
വെനികലജച്ച്, കദശലാം എനനിവെ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സ്ഥലലാം ഏവറടുത്ത വെകേയനില് എത്ര തുകേ സ്ഥലലാം ഉടമകേളക്കച്ച് നല്കേഭാന്
ബഭാക്കനിയണച്ച്;  ഇതച്ച്  എത്ര  മഭാസലാം  വകേഭാണച്ച്  വകേഭാടുത്തച്ച്  തതീര്ക്കുലാം;  വെനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017 ജനുവെരനി  31 വെവര 62.4559 വഹകര് സ്ഥലലാം ഏവറടുത്തനിടണച്ച്.
ടനി  സ്ഥലങ്ങവള കുറനിച്ചുളള വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിടണച്ച്. *

(ബനി)  സ്ഥലലാം ഏവറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭായനി

(സനി)   23.6  കകേഭാടനി  രൂപ  ഭൂവടമകേളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുത്ത  വെകേയനില്
നല്കേഭാനുണച്ച്.  കദശതീയപഭാത അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം ഫണച്ച് ലഭലമഭായഭാല് രണച്ച്
മഭാസത്തനിനകേലാം നഷപരനിഹഭാര തുകേ വകേഭാടുക്കുനതഭാണച്ച്.

കനകരകേടവെച്ച്, മഭാകക്കക്കടവെച്ച് പഭാലത്തനിവന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാ ഡച്ച്

288 (3040)   ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തുറവൂര്-പമ്പ പഭാതയനിവല പ്രധഭാന പഭാലമഭായ കനകരകേടവെച്ച്, മഭാകക്കക്കടവെച്ച്
പഭാലത്തനിവന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിവന്റെ  സ്ഥലവമടുപച്ച്  നടപടനികേള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലമുളള  കറഭാഡച്ച്  അലഭാവത  ഇതനികനഭാടച്ച്
കചേര്നച്ച് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി, പുറലാംകപഭാക്കച്ച്, കേഭായല് പുറലാംകമ്പഭാക്കച്ച് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങള
നനിലവെനിലകണഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(സനി)  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനിയവട  വസചച്ച്,  ലനികത്തഭാ  പഭാന്  പ്രകേഭാരലാം  അളനച്ച്
തനിരനിചനിടകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭായല്  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  പതനിചച്ച്  നല്കേനിയനിടവണങനില്  വപഭാതു
ആവെശലത്തനിനച്ച് തനിരനിവകേ എടുക്കുനതനിനച്ച് നനിയമലാം അനുവെദനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  സ്ഥലവമടുപച്ച്  നനിയമലാം  അനുസരനിചച്ച്  കസഭാഷലല്  ഇലാംപഭാകച്ച്  സഡനി
നടത്തനിയനിടകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുറവൂര്-പമ്പ  പഭാതയനിവല  പ്രധഭാന  പഭാലമഭായ  കനകരക്കടവെച്ച്,
മഭാകക്കക്കടവെച്ച് പഭാലത്തനിവന്റെ അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിവന്റെ സ്ഥലവമടുപച്ച്  നടപടനികേളുമഭായനി
ബനവപടച്ച് DLPC  മതീറനിലാംഗച്ച് നടത്തനിവയങനിലലാം മതീറനിലാംഗനില് നനിശയനിച വെനിലയമഭായനി
കയഭാജനിചച്ച് കേക്ഷനികേള സമ്മേതപത്രലാം നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ഉണച്ച്.

(ഇ) ഇല.

വഹല്ത്തച്ച് സബച്ച്-വസന്റെര് സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് ഭൂമനി ഏവറടുക്കല്

289 (3041) ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിവല അയനിരൂര് വെനികലജനില് കബഭാക്കച്ച് നമ്പര് 3-ല് റതീ
സര്കവ  നമ്പര്  293/5-ല്  ഉളവപട  ഒരു  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്നനിനച്ച്  10  വസന്റെച്ച്
2001-ല് ശതീ.  കദവെരഭാജന് എന വപഭാതുപ്രവെര്ത്തകേന് വഹല്ത്തച്ച് സബ്ബച്ച്-വസന്റെര്
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  വെനിട  നല്കേനിയനിരുനവവെങനിലലാം  ആയതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭായനി
ഏവറടുക്കുനതനിനുള  നടപടനി  16  വെര്ഷക്കഭാലമഭായനിടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില
എനതച്ച് ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ;  എങനിൽ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭായനി ഏവറടുക്കുനതനിനച്ച്
സതതര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭായനി  മഭാറ്റുനതനിനുള  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച് കേഭാലപരനിധനി നനിശയനിക്കുകമഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ശതീ.  കദവെരഭാജവന്റെ  10  വസന്റെച്ച്  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്

വെനിവടഭാഴനിയനതുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  12-11-2001-ല്  സനി  കഫഭാറലാം  കനഭാടതീസച്ച്

പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.   പ്രസ്തുത ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനി

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സമുദതതീര പുറകമ്പഭാക്കച്ച് പതനിച്ചു നല്കുവെഭാന് നടപടനി

290  (3042)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെച്ച്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ മത്സലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അവെര് വെര്ഷങ്ങളഭായനി മകേവെശലാം

വെചച്ച്  അനുഭവെനിക്കുന  സമുദതതീര  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  പതനിച്ചു  നല്കുവെഭാന്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്  കേഭാത്തച്ച്  എത്ര  കപരുവട  ഫയല്

പരനിഗണനയനിലണച്ച്; ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് ശമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കകേഭാവെളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വെനിഴനിഞ്ഞലാം,

കകേഭാടകേഭാല്, കേരുങ്കുളലാം, പൂവഭാര് എനതീ തതീരകദശ വെനികലജുകേളനില് നനിനലാം റനികപഭാര്ടച്ച്

തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചവെര്ക്കച്ച് ഉടന് പടയലാം നല്കേഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഭൂമനി  പതനിവെച്ച്  നനിയമത്തനിനുലാം  CRZ  (കകേഭാസല്  റഗുകലഷന്
കസഭാണ)  നനിബനനകേളക്കുലാം  വെനികധയമഭായനി  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  തനിരുവെനന്തപുരലാം ജനിലയനില്  371  അകപക്ഷകേളുലാം
തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  255  അകപക്ഷകേളുലാം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  26  അകപക്ഷകേളുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് 150-ഓളലാം അകപക്ഷകേളുലാം പരനിഗണനയനിലണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

വെരളചഭാ ദുരനിതഭാശതഭാസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

291 (3044)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെരളചഭാ  ദുരനിതഭാശതഭാസത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  സര്ക്കഭാര്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏവതലഭാലാം  വെകുപ്പുകേളനിലൂവട,  എങ്ങവന  നടത്തഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

31-10-2016-വല  42830/വകേ.3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്  പരനിപത്രലാം
പ്രകേഭാരലാം  26  ഇന വെരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ജനിലയനിവല
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകടനി  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  വെരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതച്ച്  ജനിലകേളുവട  ചുമതലയള  മനനിമഭാരുവട
കമല്കനഭാടത്തനില് അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്യുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.   കേര്ഷകേര്  വെനിവെനിധ  ധനകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിടള
വെഭായ്പകേളനികനലള  ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കച്ച്  31-5-2017  വെവര  വമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിച്ചു.  വെരളചയവട  കേഭാഠനിനലലാംമൂലലാം  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണലാം
വെര്ദനിക്കുനതച്ച് വചേറുക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന് വെനലാം വെകുപനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ഇതുസലാംബനനിച അവെകലഭാകേന കയഭാഗലാം കചേരുകേയലാം വചേയ.
വെഭാണനിജല-വെലഭാവെസഭായനികേ ആവെശലങ്ങളക്കച്ച് ഭൂഗര്ഭ ജലലാം വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്
നനിയനണലാം ഏര്വപടുത്തുകേയലാം സതകേഭാരല കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  31-5-2017
വെവര  നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭൂജല  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.  തകദ്ദേശ സതയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ശുദജല  വെനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള  വെഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുലാം GPS ഘടനിപനിച ടഭാങര് കലഭാറനി വെഴനി കുടനിവവെള
വെനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനി.  തകദ്ദേശ
സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ജലവെനിതരണലാം  നടകത്തണ
പ്രകദശങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടളതച്ച്.   മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലയനിവല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീര  വെനികേസനലാം  എനതീ
വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  നടത്തുനതനിനഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടളതച്ച്.   സ്ഥനിരലാം
ശുദജല  കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരനിക്കുനതച്ച്  തടയനതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്,  റവെനന്യൂ,
ജല അകതഭാറനിറനി എനതീ വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനകത്തഭാവട പരനികശഭാധനഭാ ടതീമനിവന
നനിയമനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല  നഭാശനഷലാം
വെനിലയനിരുത്തനി  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണനനിധനിയനില്നനിനള  ആശതഭാസലാം  നല്കുവെഭാന്
കൃഷനി  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റെ പ്രഭാപ്തനിക്കച്ച് അതതീതമഭായനി വെരളചഭാ
സഭാഹചേരലലാം രൂക്ഷമഭാകയക്കുലാം എന വെനിലയനിരുത്തലനില് കദശതീയ ദുരന്ത പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച്  വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില് നനിനള വെരളചമൂലമുള
നഭാശനഷത്തനിവന്റെ  വെനിവെരലാം  സമഭാഹരനിചച്ച്  വെരളച  സലാംബനനിച  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടണച്ച്.  
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കേഭാഞ്ഞൂര് പഞഭായത്തനില് മനിനനി സനിവെനില് കസഷന്

292  (3045)  ശതീ  .    അന്വെര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലവെ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാഞ്ഞൂര്  പഞഭായത്തനില്  ഉളവപടവെരുന
കേനിഴക്കുലാംഭഭാഗലാം വെനികലജഭാഫതീസച്ച് കകേഭാമ്പഇണനിവല മനിചമുള സ്ഥലത്തച്ച് മനിനനി സനിവെനില്
കസഷന്  പണനിയണവമനച്ച്  ആവെശലവപടച്ച്  കേഭാഞ്ഞൂര്  പഞഭായത്തച്ച്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാഞ്ഞൂരനില്  മനിനനി  സനിവെനില്  കസഷന്  പണനിയവെഭാന്  അനുമതനി
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഞഭായത്തനിവന്റെ അകപക്ഷ റവെനന്യൂ വെകുപനില് ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

വകേഭാചനിന് കകേഭാകളജച്ച്

293  (3046)  ശതീ  .    കജഭാണ  വഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനിവല  ചുളനിക്കലനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  വകേഭാചനിന്
കകേഭാകളജനിവന്റെ ഭൂമനിയനില് റവെനക്യു വെകുപനിനച്ച് അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില് എത്ര ഭൂമനിയനിലഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  കകേഭാകളജനിനച്ച്  നനിശയനിചച്ച്  നലനിയനിടള  പഭാട  തുകേ
എത്രയഭാണച്ച്;

(ഡനി)  അനുവെദനിചതനില്  കടുതല്  ഭൂമനി  കകേഭാകളജച്ച്  മകേവെശലാം  വെചച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അധനികേഭാരമനില.  വകേഭാചനി തഭാലൂക്കച്ച് കതഭാപ്പുലാംപടനി വെനികലജനില് ബനി.ടനി.ആര്.
പ്രകേഭാരലാം  'സലാം  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്'   ആയ  വെസ്തു  വകേഭാചനിന്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണച്ച്.   വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ടനി  വെസ്തു  വകേഭാചനിന്  എഡന്യൂകക്കഷന്
വസഭാമസറനിക്കച്ച് പഭാടത്തനിനച്ച് നല്കേനിയനിടളതഭാണച്ച്.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.
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കേഭാടുകുറനി വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച്

294  (3047)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനിവല  കേല്ലൂര്  വെടക്കുലാം  മുറനി  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസനിവന്റെ  കപരച്ച്

'കേഭാടുകുറനി വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് ' എനച്ച് പുനര്നഭാമകേരണലാം വചേയ്യുനതനിനഭായനി കേഭാടുകുറനി

ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് അനുകല നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനിവല  കേല്ലൂര്  വെടക്കുലാംമുറനി  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസനിവന്റെ  കപരച്ച്

'കേഭാടുകുറനി വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച്  '  എനച്ച് പുനര്നഭാമകേരണലാം വചേയ്യുനതച്ച് സലാംബനനിച

വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ഈ  വെനിഷയത്തനില്  വെനിശദമഭായ

വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവെഭാന്  ലഭാന്ഡച്ച്  റവെനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണകറഭാടച്ച്

ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

നനിലമ്പൂര് വെനികലജച്ച് ഓഫതീസ് 

295 (3048) ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല നഗരവെനികലജഭായ നനിലമ്പൂര്  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസനില്

ആവെശലത്തനിനച്ച്  ജതീവെനക്കഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതുമൂലലാം

ബുദനിമുടണഭാകുനതനിനഭാലലാം  ആവെശലത്തനിനച്ച്  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്

നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവെനില്  നനിലമ്പൂര്  വെനികലജച്ച്  ആഫതീസനില്  അനുവെദനിചനിടള

തസ്തനികേകേവളഭാനലാം ഒഴനിഞ്ഞച്ച് കേനിടക്കുനനില.

കേഭാസര്കഗഭാ ഡച്ച് ജനിലയനില് പടയലാം

296 (3049) ശതീ  .   എന്   .  എ  .   വനലനിക്കുനച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനിലള സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ജനിലയനില് എത്ര കപര്ക്കച്ച്  പടയലാം  അനുവെദനിചനിടണച്ച്;  വെനികലജച്ച്  തനിരനിചച്ച്  കേണക്കുലാം,

കപരു വെനിവെരങ്ങളുലാം, അനുവെദനിക്കവപട ഭൂമനി എത്ര വെതീതമഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഭൂരഹനിത  കകേരളലാം  പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

കേഭാലത്തച്ച്  ആദലഘടത്തനില്  അനുവെദനിക്കവപട  പടയത്തനിവന്റെ  ഉടമകേളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം

തനിടവപടുത്തനി  നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയകണഭാ;  ഉവണങനില്  എനകത്തയച്ച്  അളന

തനിടവപടുത്തനി നല്കേഭാനഭാവലാം; വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിത  കകേരളലാം  പദതനിയവട  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്

ആവകേ എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടണച്ച്; ജനില തനിരനിചച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനികനല്  സതതീകേരനിച  നടപടനി

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  എനകത്തയച്ച്  ഭൂമനി  പതനിപനിച്ചു

നലഭാനഭാകുവമനച്ച് പറയകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനിലള സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ജനിലയനില്  103  കപര്ക്കച്ച്  പടയലാം  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.   പടയലാം  അനുവെദനിക്കവപട

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുവട വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനിക്കവപട

ഏതഭാനുലാം  പടയ ഉടമകേളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം മകേമഭാറഭാന്  ബഭാക്കനിയണച്ച്.   ഭൂമനി  അളനച്ച്

തനിടവപടുത്തനി  മകേമഭാറുന പ്രവെര്ത്തനലാം നടനവെരനികേയഭാണച്ച്.   ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലലാം

വകേഭാണച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് തക്കരതീതനിയനിലള നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിച്ചുവെരുനതച്ച്.

(സനി)74504 അകപക്ഷകേള

ജനിലതനിരനിച്ചുള വെനിവെരങ്ങള
ജനില അകപക്ഷകേളുവട എണ്ണലാം

(1) (2)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 8688

വകേഭാലലാം 6170

പത്തനലാംതനിട 998

ആലപ്പുഴ 1172

കകേഭാടയലാം 826

ഇടുക്കനി 3592

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.

75/2020
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(1) (2)

എറണഭാകുളലാം 3125

തൃശ്ശൂര് 3640

പഭാലക്കഭാടച്ച് 8091

മലപ്പുറലാം 6001

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 1977

വെയനഭാടച്ച് 648

കേണ്ണൂര് 12594

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 16982

ആവകേ 74504

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  ഇടുക്കനി ജനിലകേളനില് രണഭാലാം ഘടമഭായനി ലഭനിച

അകപക്ഷകേളനില്നനിനച്ച്  വതരവഞ്ഞടുക്കവപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ഭൂമനി

അനുവെദനിചനിടണച്ച്.  മറച്ച്  ജനിലകേളനില്  ഒനഭാലാംഘടമഭായനി  സതതീകേരനിചനിരുന

അകപക്ഷകേളനില് നനിനള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഭൂമനി  അനുവെദനിക്കഭാന്

കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  ലഭലമഭായനിടള  അകപക്ഷകേളനില്  നനിനള

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുവട ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

കേഭാടഭാക്കട സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയ നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസവപടുത്തനിയ നടപടനി

297 (3050) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2003-ല്,  കേഭാടഭാക്കട പടണകത്തഭാടച്ച്  കചേര്നച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച

സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയത്തനിനഭായളള  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്

തടസവപടുത്തനിയതച്ച് എന്തനിനഭായനിരുവനനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഭൂമനിയവട ഉടമസ്ഥഭാവെകേഭാശലാം ആര്ക്കഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) റവെനന്യൂ  വെകുപനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലള  റവെനന്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്

ആയതനിനഭാലഭാണച്ച് പ്രസ്തസ്തുത വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസവപടുത്തനിയതച്ച്.

ചേനിറ്റൂരനിവല പുറകമ്പഭാക്കച്ച് നനിവെഭാസനികേളക്കച്ച് പടയലാം
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298 (3051) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂരനിവല  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  നനിവെഭാസനികേളക്കച്ച്  പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ അഞച്ച് വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടണച്ച്;

(ബനി)  ഇങ്ങവന  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി
അനുവെദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്;  എത്ര  അകപക്ഷകേള  നനിരസനിചനിടണച്ച്;  ഭൂമനി
അനുവെദനിക്കഭാത്ത എത്ര അകപക്ഷകേള വകേടനിക്കനിടക്കുനണച്ച്;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില്  പടയഭൂമനി  അനുവെദനിക്കുനതനിനുളള
അമസന്വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള  എത്രവയണ്ണലാം  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനില്  കടനിയനിടണച്ച്;
ഇങ്ങവന  കടനിയ  ഓകരഭാ  അമസന്വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  എത്ര  അകപക്ഷ
പരനിഗണനയ്വക്കടുത്തു;

(ഡനി)  ഓകരഭാ കേമ്മേനിറനിയനിലലാം എത്ര അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് ഭൂമനി അനുവെദനിച്ചു;  എത്ര
അകപക്ഷകേള നനിരസനിച്ചു; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 349 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളനില്  209  കപര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവെദനിചനിടണച്ച്.
140 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന് ബഭാക്കനിയണച്ച്.

(സനി  &  ഡനി)  അഞച്ച്  അമസന്വമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള  തഭാവഴ  പറയലാം
തതീയതനികേളനില് കടനിയനിടണച്ച്.

കേമ്മേനിറനി കടനിയ തതീയതനി പരനിഗണനയച്ച് എടുത്ത പടയങ്ങളുവട വെനിവെരലാം

04-11-13 71

19-2-14 ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിക്കച്ച് മഭാത്രലാം

04-11-14 ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിക്കച്ച് മഭാത്രലാം

22-5-15 10

22-2-16 48

കടഭാവത 80 കകേഭാളനനി പടയങ്ങളുലാം ഇക്കഭാലയളവെനില് നല്കേനിയനിടണച്ച്.  കേമ്മേനിറനി
പരനിഗണനയ്വക്കടുത്ത  പടയഭൂമനി  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  അകപക്ഷകേള
എലഭാലാംതവന അനുവെദനിചനിടണച്ച്.

മൂനഭാറനില് അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
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299 (3052) ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച്  കുനപനിളനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂനഭാറനില് അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുന കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാപച്ച്  വമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയ  കശഷവലാം  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള മൂനഭാര് കമഖലയനില് അനുസന്യൂതലാം നടത്തനി വെരുനതച്ച് ഏവതങനിലലാം
രഭാഷതീയ പഭാര്ടനിയവട പനിന്ബലകത്തഭാവടയഭാകണഭാ ;

(സനി)  എങനില്  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനുലാം
മൂനഭാറനിവന്റെ മജവെ സമ്പത്തച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.

(ബനി)  കസഭാപച്ച്  വമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയതനിനച്ച്  കശഷവലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം
തുടര്ന  ഏതഭാനുലാം  കകേസ്സുകേള  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   എനഭാല്  ടനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയതച്ച്  ഏവതങനിലലാം  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയവട
പനിന്ബലകത്തഭാവടയഭാകണഭാ എന കേഭാരലലാം വെലകമല.  

(സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  റവെനന്യൂ/കഫഭാറസച്ച്  ഭൂമനികേളനിവല  അനധനികൃത
കേകയ്യറങ്ങളുലാം വെലഭാജ പടയങ്ങളുലാം മൂനഭാര് പ്രകദശവത്ത ഭൂപ്രകൃതനി പരനിപഭാലനവമഭായനി
ബനവപടച്ച് ബഹു.കകേരള മഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിനലാം, മറച്ച് ഉനതഭാധനികേഭാരനികേളനില്
നനിനലാം  ലഭനിചനിടള  ഉത്തരവകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പടയ  വെലവെസ്ഥകേളുവട
ലലാംഘനലാം,  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം,  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എനനിവെയ്വക്കതനിവര നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

അതനിയന്നൂര് വെനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച്

300 (3053) ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയ്യഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനില്  അതനിയന്നൂര്  പഞഭായത്തനില്  വെനികലജച്ച്
ഓഫതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കണവമനള ജനങ്ങളുവട ആവെശലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന് നടപടനി
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  വനയ്യഭാറനിന്കേര തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില് നനിരവെധനി അകപക്ഷകേള റതീസര്കവ
നടപടനികേളുമഭായനി ബനവപടച്ച് തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച് കേഭാലവെനിളലാംബലാം കനരനിടുനതനിനഭാല്
ആയതച്ച് സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പച്ച് കേലനിക്കഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  വനയ്യഭാര്തതീരങ്ങളനിലലാം  കുളലാംപുറകമ്പഭാക്കുകേളനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി
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മകേവെശലാം വെചനിടള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഒഴനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ഡനി)  കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനിവല  വപഭാഴനിക്കരയനില്,  റനികസഭാര്ടച്ച്  ഉടമകേള
അനധനികൃതമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഭൂമനി  വെതീവണടുക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിടകണഭാ; വെല കമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിയന്നൂര്  പഞഭായത്തനില്  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന
വെനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(സനി)  വനയ്യഭാര്  തതീരങ്ങളനിലലാം  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി
മകേവെശലാം  വെചനിടള  ഭൂമനി  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി) കുളത്തൂര് വെനികലജനിവല കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച് കകേരള ലഭാന്ഡച്ച്
കേണസര്വെന്സനി  ആകച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കടഭാവത
പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  ആകച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുവട  സലാംരക്ഷണലാം  തകദ്ദേശ
സതയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട കേതീഴനില് വെരുനതനിനഭാല് കേകയ്യറങ്ങള തടയനതനിനുലാം
ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുലാം പഞഭായത്തച്ച് വസക്രടറനിക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്.  

വനടുമങ്ങഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനില് റവെനന്യൂ വെകുപച്ച് ജതീവെനക്കഭാരുവട ഒഴനിവകേള

301 (3054) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനടുമങ്ങഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനില്  റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലവണനച്ച് തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കഭാര്ക്കച്ച്/സതീനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച് തസ്തനികേയനില് 3  ഒഴനിവെച്ച്.  വെനികലജച്ച് ഫതീല്ഡച്ച്

അസനിസന്റെച്ച് 1 ഒഴനിവെച്ച്.
(ബനി) ഈ ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

വനടുമങ്ങഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനില് പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി കേകയ്യറഭാന് ശമലാം

302 (3055) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനടുമങ്ങഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനില് അരുവെനിക്കര വെനികലജനില് കബഭാക്കച്ച് നമ്പര് 41-ല്
സര്കവ നമ്പര്  137/4, 137/5, 137/32, 137/35  എനനിവെയനില്വപട സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
മൂകനക്കര്  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനി  കേകയ്യറഭാന്  ശമലാം  നടക്കുനതഭായനി
ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;
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(ബനി)  ടനി  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
അടനിയന്തരമഭായനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ആവരങനിലലാം കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിടകണഭാ;  ഉവണങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനില് ഈ ഭൂമനിയനില് കേകയ്യറമനില.

(ബനി)  ടനി ഭൂമനി തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര് മുഖഭാന്തരലാം സര്കവ നടത്തനി അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിചനിടണച്ച്.  ഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിചനിടണച്ച്.

(സനി)ഉണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് ജനി.വെനി.  രഭാജ സ്കൂളനിനച്ച് സമതീപലാം തഭാമസനിക്കുന
നഭാടകേഭാര്  13-7-2016-നച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.   പ്രസ്തുത  കേത്തനിവന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വെനികലജച്ച് ഓഫതീസര്, തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര് എനനിവെര്ക്കച്ച് കേകയ്യറലാം
ഉവണങനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടളതുലാം
2016-ല് തവന കേകയ്യറക്കഭാവര ഒഴനിപനിചനിടളതുമഭാണച്ച്.  

പയ്യനന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ഭൂപ്രശ്നങ്ങള

303 (3056) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം 
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ഭൂപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ
വസലച്ച് ല്ല്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിരുനകവെഭാ;  എങനില്  വസലനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതച്ച്  എകപഭാഴഭാവണനലാം  വസലനിവന്റെ  ഘടന  ഏതച്ച്
തരത്തനിലളതഭാവണനലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വസല്  പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടച്ച്  ഇതുവെവര  എത്ര  കകേസച്ച്
തതീര്പഭാക്കനിയനിടണച്ച്; വെനികലജച്ച്, സര്കവ നമ്പര്, വെലകനിയവട കപരച്ച് എനനിവെ സഹനിതലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കകേസച്ച്  ഇനനി  തതീര്പഭാക്കഭാനുവണനലാം  വെനികലജച്ച്,  സര്കവ
നമ്പര്,വെലകനിയവട കപരച്ച് എനനിവെ സഹനിതലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ഭൂപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ
വസല്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  26-11-2016-നച്ച്  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിടളതഭാണച്ച്.
ആയതനിവന്റെ  ഘടന  വഡപന്യൂടനി  കേളകര്  (എല്.ആര്.),  തഹസനില്ദഭാര്,  തഭാലൂക്കച്ച്
സര്കവയറുവട കനതൃതതത്തനിലള 5 അലാംഗ സര്കവ ടതീലാം എനതഭാണച്ച്.
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(ബനി & സനി) എരമലാം വെനികലജനിവല റതീസര്കവ 70/1 എ 1 & എ 3, എ 5, എനതീ

നമ്പരുകേളനിവലയലാം വവെകളഭാറ വെനികലജനിവല റതീസര്കവ 23-ലലാം വപട 112 കപരുവടയലാം

ഭൂപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചനിടണച്ച്.  വപരനിന്തട, കുറ്റൂര്, വപരനികങ്ങഭാലാം, ആലപടമ്പ എനതീ

വെനികലജുകേളനിവല ഭൂപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവെഭാന് ബഭാക്കനിയണച്ച്. ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രലാം

ഭൂപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചനിടളതനിനഭാല്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുവട  വെനിവെരലാം  ലഭലമഭായനി

വെരുനകതയള്ളു.  

ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് റതീസര്കവ കജഭാലനികേള

304 (3057) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില്  റതീസര്കവ കജഭാലനികേള സമകയഭാചേനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയകമഭാ;  മതനിയഭായ  സര്കവയര്മഭാരനിലഭാത്തതച്ച്  കജഭാലനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തുനകണഭാ;  സര്കവയര്മഭാരുവട എത്ര

ഒഴനിവകേളഭാണച്ച് നനിലവെനില് ഉളളതച്ച്; നനിയമന നടപടനി മകേവക്കഭാണനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഒറ്റൂര് പഞഭായത്തനിവല ഒറ്റൂര് വെനികലജനില് കേകയ്യറനിയ പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി

തനിരനിചച്ച്  പനിടനിചതച്ച്  ശതീനഭാരഭായണപുരലാം  മഭാതൃകേ  അലാംഗന്വെഭാടനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്

മകേമഭാറഭാന്  അദഭാലത്തനില്  ധഭാരണയഭായതച്ച്  ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;  ഭൂമനി

മകേമഭാറനിയനിടകണഭാ; മകേമഭാറഭാന് എന്തഭാണച്ച് തടസലാം; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി

പ്രകദശലാം  ഉളവപടവെരുന  വെനികലജുകേള  ഒഴനിവകേയള  എലഭാ  വെനികലജുകേളനിലലാം

റതീസര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പ്രഭാബലലത്തനില്  വെനനിടളതഭാണച്ച്.   ആറനിങ്ങല്

മുനനിസനിപഭാലനിറനിയവട റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.   ആറനിങ്ങല്  റതീസര്കവ  സൂപ്രണഭാഫതീസനില്  നനിലവെനില്

ഒഴനിവകേവളഭാനലാം തവനയനില.

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.   ഭൂമനി  ബനവപട  വെകുപനിനച്ച്  മകേമഭാറനി

നല്കേനിയനിടനില.   ടനി  ഭൂമനിയനിവല  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിചച്ച്  ഭൂമനി

മകേമഭാറത്തനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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കരഭാച്ചുണച്ച് വെനികലജച്ച് അതനിര്ത്തനി പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം

305 (3058) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  കരഭാച്ചുണച്ച്  വെനികലജച്ച്  അതനിര്ത്തനി

പുനര്നനിര്ണ്ണയത്തനിനുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെച്ച് (ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര് 354/12/

റവെനക്യു)നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ആയതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്,  ഉത്തരവെച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  എന്തഭാണച്ച്

കേഭാലതഭാമസവമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഉത്തരവെച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനുള അടനിയന്തര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിവല  കരഭാച്ചുണച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

ഉളവപടുന  മുഴുവെന്  പ്രകദശങ്ങവളയലാം  കരഭാച്ചുണച്ച്  വെനികലജനിവന്റെ  കേതീഴനിലഭാക്കനി

അതനിര്ത്തനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകര്  നല്കേനിയ

റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പുറവപടുവെനിച  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്

354/12/റവെനന്യൂ ഉത്തരവെച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവെച്ച് പ്രകേഭാരലാം സര്കവ

നടപടനികേള  തുടങ്ങുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റവെനന്യൂ,  പഞഭായത്തച്ച്,  സര്കവ  വെകുപച്ച്

ഉകദലഭാഗസ്ഥര് എനനിവെര് സലാംയകമഭായനി  ഫതീല്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചതനില് കരഭാച്ചുണച്ച്

ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഉളവപടഭാത്ത സര്കവ നമ്പരുകേള ടനി  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനില്

ഉളവപടനിടളതഭായനി  കേവണത്തനിയതനിനഭാല്  കമല്  അപഭാകേത  പരനിഹരനിചച്ച്  ടനി

ഉത്തരവെച്ച്  കഭദഗതനി  വചേയച്ച്  തനിരുത്തല്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറവപടുവെനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെനിരമനിക്കുന വഡപന്യൂടനി കേളകര്/ തഹസനില്ദഭാര്

306 (3059) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവെനന്യൂ വെകുപനില് വഡപന്യൂടനി കേളകര്/തഹസനില്ദഭാര് തസ്തനികേയനില് നനിനലാം

2017 വെര്ഷത്തനില് വെനിരമനിക്കുനവെരുവട എണ്ണലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര ജതീവെനക്കഭാര് വെനിരമനിക്കുനണച്ച് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017-ല്  വെനിരമനിക്കുന  വഡപന്യൂടനി  കേളകര്മഭാരുകടയലാം  തഹസനില്

ദഭാര്മഭാരുകടയലാം കപരുലാം വെനിരമനിക്കുന മഭാസവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ലഭാന്റെച്ച്  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്നനിനലാം  വഡപന്യൂടനി  കേളകര്
തസ്തനികേയനില്നനിനച്ച് 57 കപരുലാം തഹസനില്ദഭാര് തസ്തനികേയനില്നനിനച്ച് 55 കപരുലാം 2017
വെര്ഷത്തനില് വെനിരമനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

വെനികലജുകേളുവട വെനിഭജനലാം

307 (3060) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനില്  എത്ര  വെനികലജുകേളഭാണച്ച്  ഉളളതച്ച്  എനച്ച്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു വെനികലജച്ച് മഭാത്രമുളള ഏവതഭാവക്ക പഞഭായത്തുകേളഭാണച്ച് തഭാലൂക്കനില്
ഉളളതച്ച് എനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പലശ്ശേന,  എലവെകഞരനി,
വെടവെന്നൂര്,  പുതുനഗരലാം  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിവല  വെനികലജുകേള  വെനിഭജനിചച്ച്  രണച്ച്
വെനികലജച്ച് ആക്കുനതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനികലജുകേളുവട  വെനിഭജനലാം  സലാംബനനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തലഭാവമനച്ച് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ചേനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനില് 30 വെനികലജുകേളഭാണുളതച്ച്.

(ബനി)  പടകഞരനി,  പലകശ്ശേന,  എലവെകഞരനി,  വനലനിയഭാമ്പതനി,  പുതുനഗരലാം,
വെടവെന്നൂര് എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണച്ച് ഒരു വെനികലജച്ച് മഭാത്രമുളതച്ച്.  

(സനി) പുതനിയ വെനികലജുകേളുവട രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിച വെനിഷയലാം ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവെനിലള വെനികലജുകേളുവട വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം,  ജനസലാംഖല,
ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിവന്റെയലാം  പനികനഭാക്കഭാവെസ്ഥ,  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന
പഞഭായത്തച്ച് ത്രതീടയര് സനിസലാം, വെനികേസന സഭാദലത, ജനങ്ങളുവട യഭാത്രഭാസഇകേരലലാം,
ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിച്ചുള  അതനിര്ത്തനികേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  ആവെശലലാം,
ഭരണപരമഭായ  സഇകേരലലാം  എനനിവെയഭാണച്ച്  പുതനിയ  വെനികലജുകേള  രൂപതീകേരനി
ക്കുനതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി വെരുനതച്ച്.  

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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വമഭാടവെണ്ണക്കടവെച്ച് തൂക്കുപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

308 (3061) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനില് ചേഭാലനിയഭാറനിനച്ച് കുറുവകേ വമഭാടവെണ്ണക്കടവെച്ച് എന

സ്ഥലത്തച്ച്  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഒരു  തൂക്കുപഭാലലാം

നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  പനിനതീടതനിവന  നടപഭാലലാം

ആക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനിയലാം മറച്ച് നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുകനഭാ;

വെലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രവമഭായനി  എഗനിവമന്റെച്ച്

വവെചനിരുകനഭാ;  പനിനതീടച്ച്  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങുനതനിനച്ച്  എന്തഭാണച്ച്  തടസമഭായനി

വെനനിടളവതനച്ച്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ

പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണനില്  നനിനലാം  ടനി

നടപഭാലലാം  നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവെദനിക്കഭാത്തതഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്

തടസമഭായനി എനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ടനി പ്രവൃത്തനിയവട അടനിയന്തനിര ആവെശലകേത പരനിഗണനിചച്ച് ടനി

പ്രവെര്ത്തനിക്കുള വമഭാബനിമലകസഷന് അഡതഭാന്സുലാം ബഭാക്കനി ഫണലാം മലപ്പുറലാം ജനില

റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണനില്  നനിനലാം  അടനിയന്തനിരമഭായനി  നല്കുനതനിനുലാം  ഈ

പ്രവൃത്തനി  ഇനനിയലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കടഭാവത  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലനിയഭാറനിനച്ച് കുറുവകേ വമഭാടവെണ്ണക്കടവെനില് കസറച്ച് ഡനിസഭാസര് റനിലതീഫച്ച്
ഫണച്ച്  (SDRF)  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  തൂക്കുപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെഭായനിരുന.   (G.O(Rt.)  No.4660/2012/DMD  തതീയതനി  9-8-2012)
പഭാലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാകണഭാത്ഘഭാടന  കവെളയനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
വപഭാതുജനങ്ങളുലാം  വചേറനിയവെഭാഹനങ്ങളനില്കടനി  കേടനകപഭാകേഭാനുതകുന  പഭാലമഭാണച്ച്
കവെണവതനച്ച് ആവെശലവപടതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ ഏജന്സനിയഭായ  KEL എസനികമറച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.   പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബനവപടച്ച്  അമലന്വമന്റെച്ച്
സര്കവ  -  കസഭായനില്  ഇന്വവെസനികഗഷന്  എനനിവെ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെച്ച്
G.O(Rt)No.1150/15/RD  തതീയതനി  4-3-2015  പ്രകേഭാരലാം  RMF  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
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പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടളതഭാണച്ച്.   പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലലാം  കേഇണര്  വവെയ്റച്ച്
സ്ഥഭാപനികക്കണ സ്ഥലലാം വെനഭൂമനിയഭായതനിനഭാല്  DFO  മുകഖന വെനലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി
മനഭാലയത്തനിവന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടണച്ച്.  ആയതച്ച് ഇതുവെവര
ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  പഭാലത്തനിവന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലമുള  ഭൂമനി  വെനഭൂമനിയഭായതനിനഭാല്  വെനലാം,
പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  അനുമതനിയഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിടണച്ച്.
ആയതച്ച് ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയകേയള.

(സനി)  വെനഭൂമനി  വെനിടകേനിടനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയകേയള.  

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

നനികേത്തവപട സ്ഥലങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം

309 (3062) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റവെനക്യുകരഖകേളനില് നനിലലാം എന കരഖവപടുത്തനിയതുലാം എനഭാല് വെര്ഷങ്ങളക്കച്ച്

മുമ്പച്ച് നനികേത്തവപടതുമഭായ സ്ഥലങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തുനതനിനുലാം

വകേടനിടലാം  പുതുക്കനിപണനിയനതനിനുലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  തടസലാം

നനിലനനിൽക്കുനതനിനഭാൽ  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്

സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2008-നച്ച് മുമ്പച്ച് നനികേത്തവപടതുലാം എനഭാല് റവെനന്യൂ കരഖകേളനില് നനിലലാം എനച്ച്

കരഖവപടുത്തനിയതുമഭായ  ഭൂമനിയനില്  1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെനിവല

വെലവെസ്ഥകേളക്കച്ച് വെനികധയമഭായനി കൃഷനികയതര പ്രവെര്ത്തനത്തനിനച്ച് ബനവപട ജനിലഭാ

കേളകര്/  റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷണല്  ഓഫതീസര്മഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിവെരുനണച്ച്.

പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  ഭൂടമയവട  സതന്തലാം  വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉപയക

മഭാക്കുനതനിനച്ച്  1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കച്ച്

വെനികധയമഭായനിടച്ച്  പഞഭായത്തനില്  10  വസനലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില്

5 വസന്റെനിനുലാം അനുമതനി നല്കുനതനിനച്ച് 22-12-2016-വല 46848/പനി1/2016/റവെനന്യൂ

നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.  
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വനടുമക്കഭാടച്ച്-വെനിളക്കുമരലാം പഭാലത്തനിവന്റെ അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച്

310 (3063) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്-കചേര്ത്തല  മണ്ഡലങ്ങവള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന

വനടുമക്കഭാടച്ച്-വെനിളക്കുമരലാം  പഭാലത്തനിവന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിനഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി

ഏവറടുത്തനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഏവറടുത്തനിടള  ഭൂമനിയച്ച്  മുഴുവെന്  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയലാം

നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇരുകേരകേളനിലമഭായനി  എത്ര  വസന്റെച്ച്  ഭൂമനിയഭാണച്ച്

ഏവറടുത്തനിടളവതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) വകേഭാകക്കഭാതമലാംഗലലാം  വെനികലജനില്  നനിനച്ച്  0.0715  വഹകറുലാം,

പളനിപ്പുറലാം വെനികലജനില്നനിനച്ച് 0.2606 വഹകറുലാം ഏവറടുത്തനിടണച്ച്.

 കുന്ദമലാംഗലത്തനിനച്ച് പൂര്ണ്ണ തഭാലൂക്കച്ച് പദവെനി

311 (3064) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ഏകേ  സബച്ച്  തഭാലൂക്കഭായ  കുന്ദമലാംഗലത്തനിനച്ച്  പൂര്ണ്ണ

തഭാലൂക്കച്ച്  പദവെനി  നല്കുനതച്ച്  സലാംബനനിച  24069/F2/2013/Rev.നമ്പര്

ഫയലനികനല് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളവതനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനിച  കശഷവലാം  കകേരളത്തനിവല  ഏറവലാം

വെലനിയ തഭാലൂക്കഭാണച്ച് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എനതച്ച് പരനിഗണനിചച്ച്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്

വെനിഭജനിചച്ച്  കുന്ദമലാംഗലലാം  ആസ്ഥഭാനമഭായനി  തഭാലൂക്കച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുന്ദമലാംഗലലാം  സബച്ച്  തഭാലൂക്കനിവന  തഭാലൂക്കഭായനി  ഉയര്ത്തുന  വെനിഷയലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനികക്കണതനിവലനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.  
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മുഖലമനനിയവട ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനി
312 (3065) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  2016  ജൂണ മുതല് നഭാളനിതുവെവരയഭായനി മുഖലമനനിയവട

ദുരനിതഭാശതഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിച  എത്ര
കപര്ക്കച്ച് തുകേ അനുവെദനിചച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കച്ച് തുകേ വെനിതരണലാം വചേയനിടവണനച്ച് ജനില തനിരനിച്ചുലാം
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുലാം വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)
ക്രമ നമ്പര് ജനില എണ്ണലാം

1 തനിരുവെനന്തപുരലാം 12327
2 വകേഭാലലാം 4581
3 പത്തനലാംതനിട 2510
4 ആലപ്പുഴ 6368
5 കകേഭാടയലാം 4710
6 ഇടുക്കനി 2662
7 എറണഭാകുളലാം 3942
8 തൃശ്ശൂര് 6403
9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 5415
10 മലപ്പുറലാം 4734
11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 1254
12 വെയനഭാടച്ച് 608
13 കേണ്ണൂര് 1257
14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 1868

ആവകേ 58639

 (ബനി) മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.   ജനില
തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള തഭാവഴപറയന:

ക്രമ നമ്പര് ജനില എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവെനന്തപുരലാം 10189

2 വകേഭാലലാം 4243
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(1) (2) (3)

3 പത്തനലാംതനിട 1690

4 ആലപ്പുഴ 4492

5 കകേഭാടയലാം 4304

6 ഇടുക്കനി 947

7 എറണഭാകുളലാം 2378

8 തൃശ്ശൂര് 5316

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 3944

10 മലപ്പുറലാം 2369

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 1184

12 വെയനഭാടച്ച് 195

13 കേണ്ണൂര് 449

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 1322

ആവകേ 43022

വെനികലജഭാഫതീസുകേളനില്നനിനലാം നല്കുന വെനിവെനിധ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട
കേഭാലഭാവെധനി

313 (3066) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാഭലഭാസ ആവെശലത്തനിനച്ച്  വെനികലജഭാഫതീസുകേളനില് നനിനലാം നല്കുന
വെനിവെനിധ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട കേഭാലഭാവെധനി വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന് തതീരൂമഭാനനിചനിടകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില്  വെനിവെനിധ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി  വെര്ദനിപനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായ കശഷലാം അതച്ച്  വെതീണലാം
കുറയ്ക്കുവെഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലവമന്തഭായനിരുനവവെനച്ച് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഉളവപവടയള  ആവെശലങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന  ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  പരനിവെര്ത്തനിത  മക്രസ്തവെരുവട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ
സഭാധുതഭാ കേഭാലയളവെച്ച് ഒരു വെര്ഷമഭായലാം മറച്ച് വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 351

സഭാധുതഭാ കേഭാലയളവെച്ച്  മൂനച്ച് വെര്ഷമഭായലാം നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് റവെനന്യൂ,  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന  &  പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വെനികേസന വെകുപ്പുകേളുവട സലാംയക
കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.  അതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവെച്ച്  സലാംബനനിച  നനിലവെനിലള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളനില് കഭദഗതനി വെരുത്തുന കേഭാരലത്തനില് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

(ബനി) 27-4-2007-വല സ.ഉ.(മകേ) നമ്പര് 136/2007/റവെ. നമ്പര് ഉത്തരവെച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  കകേഭാടതനിവെനിധനിമൂലലാം  മറനിചച്ച്
തതീരുമഭാനമനിവലങനില്  പത്തച്ച്  വെര്ഷലാം  കേഭാലഭാവെധനി  നനിശയനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിരുന.
എനഭാല്  ടനി  ഉത്തരവെച്ച്  ദുരുപകയഭാഗവപടുത്തുനതഭായനി  വെനിവെനിധ
സലാംഘടനകേളനില്നനിനച്ച്  നനിരവെധനി  നനികവെദനങ്ങളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
ലഭനിചതനിവന്റെയടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആയതച്ച്  റദ്ദേഭാക്കനി  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
പ്രകതലകേ  ആവെശലത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  നല്കുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണച്ച്
23-9-2008-വല സ.ഉ.(മകേ)  നമ്പര്318/2008/റവെ.  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെച്ച്
പുറവപടുവെനിക്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.

ഭൂമനി കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

314 (3067) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വെനതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനി  സതതീകേരനിചനിടളള  നടപടനികേള
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;ഇത്തരത്തനില്  വെതീവണടുത്ത  ഭൂമനിയവട  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം അനധനികൃത കേകയ്യറങ്ങള
കേവണത്തുനതനിനച്ച്  വഡപന്യൂടനി  കേളകര്  (LR)-വന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  എലഭാ
അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാവരയലാം തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര്മഭാവരയലാം ഉളവപടുത്തനി
ഒരു  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  കേവണത്തനിയ  കേകയ്യറങ്ങള
ഒഴനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരനികേയലാം വചേയ്യുനണച്ച്.  ഭൂ സലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന് വെനികലജച്ച്  തലത്തനില്
രൂപതീകൃതമഭായനിടള  ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാവണനച്ച്
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്  എലഭാ  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടമുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  വെതീവണടുത്ത  ഭൂമനിയവട  കേണക്കുകേള
കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണച്ച്.
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കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്ക്കച്ച് പടയലാം
315 (3068) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  എത്ര

കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്ക്കച്ച്  പടയലാം അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിയനിടണച്ച്;  ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതു പ്രകേഭാരലാം എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേനിയനിടണച്ച്;
(സനി)  ഇനനിയലാം  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കഭാനുള  അകപക്ഷകേളനില്

സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിചച്ച്  പടയലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനുകശഷലാം കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്ക്കച്ച്

561 പടയങ്ങള നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച്:
ക്രമ

നമ്പര്
ജനില നല്കേനിയ പടയങ്ങളുവട

എണ്ണലാം
വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
(ഏക്കര്)

1 തനിരുവെനന്തപുരലാം 30 3.52.000

2 വകേഭാലലാം 13 0.61.552

3 പത്തനലാംതനിട 17 2.76.924

4 ആലപ്പുഴ 16 0.95.874

5 ഇടുക്കനി 0 0

6 കകേഭാടയലാം 31 01.62.245

7 എറണഭാകുളലാം 23 01.33.000

8 തൃശ്ശൂര് 13 01.01.064

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 0 0

10 മലപ്പുറലാം 9 0.54.510

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 4 0.29.670

12 വെയനഭാടച്ച് 0 0

13 കേണ്ണൂര് 0 0

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 405 140.64.932

ആവകേ  561 153.31.771

(ബനി) 153.31.771 ഏക്കര് ഭൂമനി പതനിചച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.
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(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിവലയലാം  ഇനനിയലാം  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയള

കകേസ്സുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിചച്ച്  പടയലാം  നല്കുനതനിനച്ച്

ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള

316 (3069) ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവെനക്യു  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  വെനിവെനിധ  ഓഫതീസുകേളനിൽനനിനലാം

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങളനിവല കേഭാലതഭാമസലാം മൂലമുള

ബുദനിമുടകേള ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള

ലളനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമുള

നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകപക്ഷകേന്  ഹഭാജരഭാക്കുന  കരഖകേളുവടയലാം  വെനികലജഭാഫതീസറുവട

സതതനമഭായ  പ്രഭാകദശനികേ  അകനതഷണത്തനിവന്റെയലാം  നനിലവെനിലള  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവകേളുവടയലാം  സര്ക്കുലറുകേളുവടയലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  റവെനന്യൂ

വെകുപനില്നനിനച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കേനിവെരുനതച്ച്.   വതറഭാകയഭാ വെലഭാജമഭാകയഭാ

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുനതുമൂലലാം  ആര്വക്കങനിലലാം  അനര്ഹമഭായ  ആനുകലലങ്ങള

ലഭനിചഭാല്  അതനിനുള  പൂര്ണ്ണ  ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്

ക്കഭായതനിനഭാല് വെനിശദമഭായ അകനതഷണത്തനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

അനുവെദനിക്കഭാനഭാക.  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനിവെരുന  23  ഇനലാം

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കസവെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്

ഉളവപടുത്തനിയനിടളതുലാം നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുളനില് നല്കേനിവെരുനതുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  പരനിവെര്ത്തനിത  മക്രസ്തവെരുവട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  സഭാധുതഭാ

കേഭാലയളവെച്ച് ഒരു വെര്ഷമഭായലാം മറച്ച് വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ സഭാധുതഭാ

കേഭാലയളവെച്ച് മൂനച്ച് വെര്ഷമഭായലാം നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് റവെനന്യൂ പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനികേസന &  പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വെനികേസന വെകുപ്പുകേളുവട സലാംയക കയഭാഗത്തനില്

തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.   അതനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ

സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവെച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  നനിലവെനിലള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനില്

കഭദഗതനി വെരുത്തുനതച്ച് സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങളനില് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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2008-വല വനല്വെയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം

317 (3070)   ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  : 

ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .  കജഭാസഫച്ച്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2008 -വല വനല്വെയല് തണ്ണതീര്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയ പ്രകേഭാരലാം ഉപഗഹ ഛഭായചേനിത്രത്തനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകടനി   കഡറഭാ കബസച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനി പൂര്ത്തതീയഭായനിടകണഭാ;

(ബനി)  എനകത്തയച്ച്  അതച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവെഭാന്  കേഴനിയലാം  എനച്ച്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഡഭാറഭാ  ബഭാങച്ച്  തയ്യഭാറഭാക്കുവെഭാന് അവെകശഷനിക്കുന  178  തകദ്ദേശ
സതയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവല   ഡഭാറഭാ  ബഭാങച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  കേരടച്ച്  കരഖകേള
രണമഭാസത്തനിനകേലാം  LLMC-കേള  വെഴനി  കകേരള  കസറച്ച്  റനികമഭാടച്ച്  വസന്സനിലാംഗച്ച്  &
എണവെകയഭാണവമന്റെച്ച്  വസന്റെറനിനച്ച്  സമര്പനികക്കണതഭാവണനലാം  ഉപഗഹ
ചേനിത്രത്തനിവന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആയതനിനച്ച്  അന്തനിമ  രൂപലാം  നല്കേനി
പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനച്ച്  നല്കകേണതുമഭാവണനച്ച്  4-1-2017-ല്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവല
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുനതുസലാംബനനിചച്ച് ബഹുമഭാനവപട റവെനന്യൂ, കൃഷനി വെകുപച്ച്
മനനിമഭാരുവട അദലക്ഷതയനില് കടനിയ കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിടണച്ച്.

കേനിറച്ച്സനിവന്റെ (KITTS) അധതീനതയനിലള ഭൂമനി

318 (3071) ശതീ  .    വെനി  .    എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  മതയഭാടച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  കേനിറച്ച്സനിവന്റെ  (KITTS)
അധതീനതയനില്  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണുളവതനച്ച്  വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  സ്ഥലലാം
മകറവതങനിലലാം  കകേന്ദ്ര/സലാംസ്ഥഭാനസര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിടകണഭാ;
ഉവണങനില് എത്ര വസന്റെച്ച് സ്ഥലമഭാവണനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സ്ഥലലാം  അനുവെദനിക്കണവമനഭാവെശലവപടച്ച്  ഏവതലഭാലാം
സ്ഥഭാപനങ്ങള സര്ക്കഭാരനില് അകപക്ഷകേള സമര്പനിചനിടവണനച്ച് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  തഭാലൂക്കനില്  മതയഭാടച്ച്  വെനികലജനില്  സര്കവ  നമ്പര്
880-ല്  ഉളവപട  5.03  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേനിറച്ച്സനിനച്ച്  പഭാടത്തനിനച്ച്
അനുവെദനിചനിടണച്ച്.   ടനി  ഭൂമനിയനില്നനിനലാം  4.98  ഏക്കര് ഭൂമനി  തനിരനിവചടുത്തച്ച്  വപഭാതു
ആവെശലത്തനിനഭായനി  ലഭാന്റെച്ച്  ബഭാങനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുനതനിനച്ച്  23-12-2015-ല്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെച്ച് പുറവപടുവെനിചനിടണച്ച്.

(ബനി)  ഫുഡ്ക്രഭാഫച്ച്  ഇന്സനിറന്യൂടച്ച്  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  വസന്റെര്  കഫഭാര്
വട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇന്  ഫനിനഭാന്ഷലല്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  (സനി.റനി.എഫച്ച്.എലാം.),  കേഭായനികേ
വെകുപച്ച്  എനനിവെ  പ്രസ്തുത  സ്ഥലത്തുനനിനലാം  ഭൂമനി  അനുവെദനിക്കണവമനച്ച്
ആവെശലവപടനിടണച്ച്.

റതീസര്കവ കജഭാലനികേള

319 (3072) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത
ജനിലകേള ഏവതലഭാവമനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  നൂതന  സഭാകങതനികേ
വെനിദലകേള റതീ സര്കവ കജഭാലനികേളക്കു പ്രകയഭാജനവപടുത്തുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേളക്കച്ച്  പുറലാം  കേരഭാര്  അനുവെദനിക്കുനതനിനച്ച്
പദതനിയകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ആതലന്തനികേമഭായ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങച്ച്
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  അതനുസരനിച്ചുള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഒരു  ജനിലയനിലലാം  റതീസര്കവ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.
(ബനി)  24-1-2017-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്28/2017/റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.
റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആധുനനികേ സര്കവ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ജനി.പനി.എസച്ച്.
(കഗഭാബല്  കപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം)  ഇ.റനി.എസച്ച്.  (ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കടഭാടല്
കസഷന്)  എനതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലതകയഭാവടയലാം  വപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനിയലാം വെലകമഭായ ആക്ഷന് പഭാകനഭാവട സമയബനനിതമഭായലാം
കുറമറ രതീതനിയനിലലാം നടത്തുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.



356 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 10, 2017

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാവന  വെനികലജുകേളനിവല  റനികക്കഭാര്ഡുകേള
ഡനിജനിമറസച്ച്  വചേയച്ച്  ഇന്റെകഗറ ഡച്ച്  ലഭാന്റെച്ച്  ഇന്ഫര്കമഷന്  സനിസലാം
നടപഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  റവെനന്യൂ-സര്കവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വെകുപ്പുകേളുവട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടനവെരുനണച്ച്.  റതീസര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനിവല  രജനിസര്
രൂകപണയള  റനികക്കഭാര്ഡുകേളഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  നനികുതനി  രജനിസറുലാം  തണകപര്
രജനിസറുലാം  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വെനികലജുകേളനില്  ഡനിജനിമറസച്ച്  വചേയച്ച്
ഓണമലന്  വെഴനി  വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായള  നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില്  നടനവെരുന.   വെനിഷതല്  റനികക്കഭാര്ഡുകേളനില്വപട  എഫച്ച്.എലാം.ബനി.
സര്കവ വെകുപനിവന്റെ കനതൃതതത്തനില് കകേരള ലഭാന്റെച്ച് ഇന്ഫര്കമഷന് മനിഷന് മുകഖന
ഡനിജനിമറസച്ച്  വചേയവെരുന.   റതീസര്കവയലാം  ഇത്തരത്തനിലള  അനുബന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയച്ച്  ആതലന്തനികേമഭായനി  ലഭാന്റെച്ച്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങച്ച്
ഓണവവലനഭായനി  വപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  വെനിധത്തനില്
ലഭലമഭാകുനതഭാണച്ച്.

റതീസര്കവ നടപടനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി

320 (3073) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസച്ച് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് 
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുവവെനള  മഭാധലമ  വെഭാര്ത്തകേള  ശദയനിൽവപടനിടകണഭാ  ;
എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനന്തമഭായനി  നതീടനിവക്കഭാണ  കപഭാകേഭാവത,  വഷഡക്യുള  തയ്യഭാറഭാക്കനി
റതീസര്കവ  നടപടനികേള  എനകത്തയച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുവമനഭാണച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതച്ച്; വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 24-1-2017-വല ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  28/2017/റവെനന്യൂ പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.

(ബനി)  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള  വെനികലജുകേളനില്
റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
കേര്മ്മേ  പദതനികേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയലാം  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  പുകരഭാഗതനി
വെനിലയനിരുത്തനിയലാം സര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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എലഭാ വെനികലജച്ച് ഓഫതീസുകേളനിലലാം സര്കവയര്മഭാര്
321 (3074) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  റതീസര്കവ  സലാംബനമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  വെളവര  കവെഗലാം  പരനിഹഭാരലാം

കേഭാണുവെഭാന്  എലഭാ  വെനികലജച്ച്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  സര്കവയര്മഭാവര  നനിയമനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടകണഭാ; വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനവപടച്ച് 12452/ഇ 1/2012/ആര്.ഡനി. എന നമ്പരനിലള
ഫയല്  നനിലവെനിലകണഭാ;  ഉവണങനില്  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തലഭാവമനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ ) ഇല.
(ബനി)  ഉകദലഭാഗസ്ഥ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വെകുപനിവന്റെ വെര്ക്കച്ച് സഡനി റനികപഭാര്ടനില്

സര്കവയര്മഭാരുവട  അധനികേ  തസ്തനികേകേളഭാണച്ച്  നനിലവെനിലളവതനച്ച്
കേവണത്തനിയതനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത ഫയല് തതീര്പഭാക്കനിയനിരുന.

റഭാനനി തഭാലൂക്കനില് റതീസര്കവ
322 (3075) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കനില്  ഏവതഭാവക്ക  വെനികലജുകേളനിലഭാണച്ച്  റതീസര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളതച്ച്  എനച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  വെനികലജനികലയലാം  റതീസര്കവ
നടപടനികേള  എവെനിടലാം  വെവരയഭായനി  എനച്ച്  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  വെനികലജനിലലാം
റതീസര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് എവന്തഭാവക്ക തടസങ്ങളഭാണച്ച് കനരനിടുനതച്ച്;

(ബനി)  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിചച്ച്  റതീസര്കവ  നടത്തഭാന്  എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സതതീകേരനിചനിടളതച്ച്;  ഓകരഭാ വെനികലജനികലയലാം റതീസര്കവ നടപടനികേള
എനച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവലാം എനച്ച് വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കനില്  റഭാനനി,  അത്തനിക്കയലാം,  വചേല്ക്കല്,  വകേഭാലമൂല,
വപരനിനഭാടച്ച്  എനതീ വെനികലജുകേളനിലഭാണച്ച്  റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളതച്ച്.   റഭാനനി
തഭാലൂക്കനിവല  വെനികലജുകേളുവട  റതീസര്കവ  പുകരഭാഗതനി  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  നഭാല  വെര്ഷക്കഭാലലാം  റതീസര്കവ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജവപടുത്തനിയനിരുനതുലാം
എല്.ആര്.എലാം.  വസഷലല് സര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള മുതലഭായവെയഭായനി റതീസര്കവ
എസഭാബനിവഷ്മെന്റെനില്നനിനലാം  ജതീവെനക്കഭാവര  നനികയഭാഗനികക്കണനി  വെനതനിനഭാലലാം
റതീസര്കവ നടപടനികേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിടണച്ച്.  

* മലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്.
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(ബനി)  24-1-2017-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്28/2017/റവെനക്യു  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്
റതീ-സര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആധുനനികേ സര്കവ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ജനി.പനി.എസച്ച്.
(കഗഭാബല്  വപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം)  ഇ.റനി.എസച്ച്.  (ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കടഭാടല്
കസഷന്)  എനതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലതകയഭാവടയലാം
വപഭാതുജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനിയലാം  വെലകമഭായ  ആക്ഷന്  പഭാകനഭാവട  സമയ
ബനനിതമഭായലാം കുറമറ രതീതനിയനിലലാം നടത്തുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സര്കവ വെകുപനിവല ഒഴനിവകേള
323 (3076) ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്കവയലാം ഭൂകരഖയലാം വെകുപനില് നനിലവെനിലള ഒഴനിവകേള സലാംബനനിചച്ച്

തസ്തനികേ,  എണ്ണലാം,  ഒഴനിവെച്ച്  വെന  തതീയതനി  എനനിവെ  ഉളവപവടയള  വെനിവെരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  വചേയവെ
ഏവതഭാവക്കയഭാവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്ഥഭാനക്കയറലാം  നല്കകേണ  ഒഴനിവകേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം
ആയതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സര്കവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വെകുപനില്  നനിലവെനിലള  ഒഴനിവകേള,  തസ്തനികേ,

എണ്ണലാം, ഒഴനിവ വെന തതീയതനി ഉളവപവടയള വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
തസ്തനികേ എണ്ണലാം ഒഴനിവെച്ച് വെന തതീയതനി

രണഭാലാം തരലാം സര്കവയര് 68 21-11-2015, 18-12-2015,

രണഭാലാം തരലാം ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് 2 9-11-2016

വചേയനിന്മഭാന് 4 24-11-2016, 26-11-2016

മബന്ഡര് 3 30-9-2016,05-10-2016,  
19-10-2016

മഡ്രെെവെര് 1 1-9-2011

ഫതീല്ഡച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം
വഡപന്യൂടനി ഡയറകര്

 7 1-4-2015 (2 ഒഴനിവെച്ച്)
1-6-2013 (3 ഒഴനിവെച്ച്)
1-3-2016 (1 ഒഴനിവെച്ച്)
1-6-2016 (1 ഒഴനിവെച്ച്)

ഓഫതീസച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം
വഡപന്യൂടനി ഡയറകര്

2 1-5-2016

ഓഫതീസച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം
അസനിസന്റെച്ച് ഡയറകര്

3 1-6-2016
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 (ബനി)  

തസ്തനികേ എണ്ണലാം

രണഭാലാംതരലാം സര്കവയര് 68

രണഭാലാം തരലാം ഡ്രെെഭാഫച്ച്സഭാന് 2

വചേയനിന്മഭാന് 3

മബന്ഡര് 3

മഡ്രെെവെര് 1

(സനി)  ഫതീല്ഡച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  വഡപന്യൂടനി  ഡയറകര് തസ്തനികേയനില്  7  ഒഴനിവകേളുലാം,

ഓഫതീസച്ച്  വെനിഭഭാഗലാം  വഡപന്യൂടനി  ഡയറകര്  തസ്തനികേയനില്  2  ഒഴനിവകേളുലാം  ഓഫതീസച്ച്

വെനിഭഭാഗലാം  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറകര്  തസ്തനികേയനില്  3  ഒഴനിവകേളുലാം  നനിലവെനിലണച്ച്.   ടനി

തസ്തനികേകേളനിവല  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനിയനികലയച്ച്  അന്തനിമ  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസച്ച്

നനിലവെനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഡനി.പനി.സനി.  (Higher)  കടനി  സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനച്ച്

വസലകച്ച് ലനിസച്ച് തയ്യഭാറഭാക്കുവെഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.  ടനി തസ്തനികേകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ

സ്ഥഭാനക്കയറലാം നല്കുനതനിനുള ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.

സര്കവ വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

324 (3077) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  തഭാലൂക്കച്ച്  കേഭാരലഭാലയങ്ങകളഭാടച്ച്  അനുബനനിചച്ച്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന സര്കവ വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;
എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതകേഭാരല  വെസ്തുക്കളനിലളള  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  സ്ഥലവലാം
വെസ്തുവെകേകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വെസ്തുവെനിവന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്
നല്കുനതനിനുമഭായനി  നല്കുന  അകപക്ഷയനില്  അകേഭാരണമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുത്തുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  അമ്പലപ്പുഴ  തഭാലൂക്കനില്  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയ
N4-21985/15  എന  ഫയല്  നമ്പരനിവല  അകപക്ഷയനികനല്  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി
പരനിഹഭാര നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാതനിരുനതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയവട  സര്കവ  ചുമതല  ആര്ക്കഭായനിരുന
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്;  എന്തുവകേഭാണഭാണച്ച്  സര്കവ  അകേഭാരണമഭായനി  നതീടനിവകേഭാണ
കപഭായവതനച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;  അതുമൂലലാം  അകപക്ഷകേര്ക്കുണഭായനിടള
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വെനിവെനിധങ്ങളഭായ ബുദനിമുടകേളക്കുലാം നഷത്തനിനുലാം ആര്ക്കഭാണച്ച്  ഉത്തരവെഭാദനിതതവമനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത  അകപക്ഷയനികനല്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കച്ച് തലത്തനില് അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാരുവട കേതീഴനിലള
സര്കവ വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം എലഭാ മഭാസവലാം വഡപന്യൂടനി ഡയറകര് (സര്കവ)
വെനിലയനിരുത്തുനണച്ച്.   കടഭാവത  വെകുപനില്നനിനലാം  വെതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറന്സച്ച്
മുകഖനയലാം  കനരനിടലാം  കയഭാഗലാം  നടത്തനി  പ്രവെര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിയഭാവെശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)  അകപക്ഷ വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനികക്കണതനിനഭാലലാം ഫതീല്ഡച്ച്
പരനികശഭാധന  ആവെശലമഭായതനിനഭാലലാം  വെലകമഭായ  അതനിര്ത്തനി  ഇലഭാത്തതുലാം
തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുനതുമൂലവലാം  അന്തനിമ  തതീര്പനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  വെരുനണച്ച്.
കടഭാവത അകപക്ഷകേളുവട ബഭാഹുലലവലാം കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനിടണച്ച്.

(സനി - ഇ) ശതീമതനി എന്.വകേ. ശഭാരദ, കേഭാണഭാപളനില്, പറവൂര് എനയഭാള
റതീസര്കവ  വസചനില്  ടനിയഭാളുവട  വെസ്തുവെനിവന്റെ  സ്ഥഭാനലാം  വതറഭായനി
കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്  മഭാറനി  ശരനിയഭായനി  കരഖവപടുത്തുനതനിനുകവെണനിയഭാണച്ച്
അമ്പലപ്പുഴ  അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്  മുമ്പഭാവകേ  9-11-2015-ല്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്.   ടനി  അകപക്ഷയനികനല് തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവയര് ശതീ.  വെനി.  എസച്ച്.
അജനിത്കുമഭാര്,  30-12-2015-ല്  ഫതീല്ഡച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിടണച്ച്.
അകതഭാവടഭാപലാം  അകപക്ഷകേയവട  വെസ്തുവെനിവന്റെ  കേനിഴകക്ക  അതനിരനിവല  അതനിര്ത്തനി
തര്ക്കലാംകടനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്   ടനി  ശഭാരദയലാം   ശതീമതനി  പ്രതീതഭാറഭാണനി
കേഭാണഭാപളനില് എനയഭാളുലാം  അകപക്ഷ നല്കേനിയനിടണച്ച്.   ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഇതുമഭായനി  ബനവപടച്ച്  തുടര്നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  സര്കവ
അതനിരടയഭാള നനിയമ പ്രകേഭാരലാം സമതീപ വെസ്തു ഉടമകേളവക്കലഭാലാം കനഭാടതീസച്ച് നനിശനിത
ഫഭാറത്തനില് 17-3-2017-ല് ഫതീല്ഡച്ച് നടപടനിയഭായനി നല്കേനിയനിടളതഭാണച്ച്.

റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനലാം

325  (3078)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  1966-ല് തുടങ്ങനിയ റതീസര്കവ പ്രവെര്ത്തനലാം  2017-ലലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം, നടപടനികേളനില് വെനനിടള വെതീഴ്ചകേള
എനനിവെ  കേവണത്തുവെഭാനുലാം  നനിലവെനിവല  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവെനില്  തവന  ഇതു
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപച്ച്  എന്തച്ച്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുലാം  എനച്ച്
വെലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റതീ  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  സനിവെനില്/ക്രനിമനിനല്
കകേഭാടതനികേളനില് വെലവെഹഭാരങ്ങളുണഭാകുനതച്ച് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഭൂമനിയമഭായനി  ബനവപടച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിലവെനിലള പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരങ്ങളക്കഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  റതീസര്കവ  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  എന്തച്ച്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവമനലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയവമനലാം വെലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  31-10-2012  മുതല്  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലലാം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  മഭാത്രലാം  സതകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലമഭായനി  നനിജവപടുത്തനി
ഉത്തരവെഭായനിരുന. എനഭാല് 24-1-2017 -വല ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്) നമ്പര് 28/2017/
റവെനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസഥഭാപനിചച്ച്
ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആധുനനികേ  സര്കവ
ഉപകേരണങ്ങളഭായ ജനി.പനി.എസച്ച്. (കഗഭാബല് വപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച് സനിസലാം) ഇ.റനി.എസച്ച്
(ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കടഭാടല്  കസഷന്)  എനതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കൃതലതകയഭാവടയലാം  വപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനിയലാം  വെലകമഭായ  ആക്ഷന്
പഭാകനഭാവട  സമയബനനിതമഭായലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലലാം  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി) ഉണച്ച്

(സനി) 24-1-2017 -വല ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര് 28/2017/റവെനന്യൂ പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റതീസര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചച്ച്  ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.
ആധുനനികേ  സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലതകയഭാവടയലാം  വപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനിയലാം വെലകമഭായ ആക്ഷന് പഭാകനഭാവട സമയബനനിതമഭായലാം
കുറമറ രതീതനിയനിലലാം റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ഏറ്റുമഭാനൂര്-എറണഭാകുളലാം കറഭാഡനിവല വെളവനനികേത്തല് സലാംബനനിചച്ച്
വനകഗഭാകഷലറഡച്ച് പര്കചസച്ച്

326 (3079)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറ്റുമഭാനൂര്- എറണഭാകുളലാം കറഭാഡനിവല അപകേടകേരമഭായ വെളവനനികേത്തല്
സലാംബനനിചച്ച് വനകഗഭാകഷലറഡച്ച് പര്കചസച്ച് നടപടനികേളുമഭായനി ബനവപടച്ച് കകേഭാടയലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്  വെനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിടകണഭാ;  ഇവലങനില്  കേഭാരണലാം
വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കകേഭാടയലാം കേളകകററനില് ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് എവന്തങനിലലാം കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായനിടകണഭാ; ഈ റനികപഭാര്ടച്ച് എത്രയലാം കവെഗലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് റവെനന്യൂ വെകുപച്ച്
സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഏറ്റുമഭാനൂര്  -  എറണഭാകുളലാം  കറഭാഡനിവല  വെളവനനികേത്തല്
സലാംബനനിചച്ച് വനകഗഭാകഷലറഡച്ച് പര്കചസച്ച് നടപടനികേളുമഭായനി ബനവപടച്ച്  ഡയറകച്ച്
പര്കചസനിവന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന്
ആവെശലവപടനിരുന.  ഡയറകച്ച് പര്കചസനിനുകവെണനി സ്ഥലമുടമകേളുവട സമ്മേതപത്രലാം
സഹനിതലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വെകുപച്ച്  അര്തന  സമര്പനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  നടപടനി
എടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.  കകേഭാടയലാം  കേളകകററനില്  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില.

റതീസര്കവക്കച്ച്  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവെനിദലകേള
327 (3080) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .      വകേ  .  മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    വെനി  .  ടനി  .  ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത റതീസര്കവ നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
(ബനി)  റതീസര്കവ  നടപടനികേള  ആധുനനികേ  സഭാങതനികേവെനിദലകേള

ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  അടനിയന്തനിരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആവകേയള 1664 വെനികലജുകേളനില് 884 വെനികലജുകേളുവട

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികക്കഭാര്ഡുകേള  റവെനന്യൂ  ഭരണത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയനിടണച്ച്.
കശഷനിക്കുന വെനികലജുകേള സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
കേര്മ്മേ  പദതനികേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയലാം  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  പുകരഭാഗതനി
വെനിലയനിരുത്തനിയലാം സര്കവ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  റതീ-സര്കവ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആധുനനികേ  സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
ജനി.പനി.എസച്ച്. (കഗഭാബല് വപഭാസനിഷനനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം)  ഇ.റനി.എസച്ച്.  (ഇലകകഭാണനികേച്ച്
കടഭാടല്  കസഷന്)  എനതീ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലതകയഭാവടയലാം
വപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനിയലാം  വെലകമഭായ  ആക്ഷന്  പഭാകനഭാവട
സമയബനനിതമഭായലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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ഡഭാറഭാ  ബഭാങച്ച്

328  (3081)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  നനിലവമകനഭാ,  തണ്ണതീര്ത്തടവമകനഭാ
കരഖവപടുത്തഭാത്തതുലാം  2008  നച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനികേത്തനിയതുമഭായ  സ്ഥലത്തച്ച്
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  5  വസനലാം,  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  10  വസനലാം  ഭൂടമയച്ച്  വെതീടച്ച്
വെയഭാന് അനുമതനി നല്കേഭാലാം എന ഉത്തരവെച്ച് നല്കേനിയനിടകണഭാ; ഉവണങനില് പ്രസ്തുത
ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഉത്തരവെച്ച് 1963 -വല ഭൂവെനിനനികയഭാഗ നനിയമത്തനിവനതനിരഭാകണഭാ;

(സനി)  2008-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനികേത്തവപട  വനല്വെയല്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന്
ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുവട  അനുമതനി  ആവെശലമുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയവട  ഏവതങനിലലാം  വെനിധനി  നനിലവെനിലകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  നനിലവമകനഭാ,  തണ്ണതീര്ത്തടവമകനഭാ
കരഖവപടുത്തഭാത്തതുലാം  എനഭാല്  റവെനന്യൂ  കരഖകേളഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  നനികുതനി
ര ജനിസറനില്  നനിലലാം  അഥവെഭാ  തത്തുലല  പദങ്ങളഭാല്  കരഖവപടുത്തനിയനിടളതുമഭായ
ഭൂമനിയനില്  ഭൂടമയവട  സതന്തലാം  വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉപയകമഭാക്കുനതനിനച്ച്
1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കച്ച്  വെനികധയമഭായനിടച്ച്
പഞഭായത്തനില്  10  വസനലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷനനില്  5  വസന്റെനിനുലാം
അനുമതനി നല്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  22-12-2016-ല്  46848/പനി1/2016/  റവെനന്യൂ
നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കുലര്  പുറവപടുവെനിചനിടളതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലറനിവന്റെ
പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)   കമല്  സൂചേനിപനിച  ഉത്തരവെച്ച്  1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ
ഉത്തരവെനിനച്ച് വെനികധയമഭാണച്ച്.

(സനി)   ഉണച്ച്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  എസച്ച്.എല്.പനി.

3172/14   നമ്പര്  കകേസനില്  വെനിധനിനലഭായലാം  പുറവപടുവെനിചനിടളതഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത

വെനിധനിനലഭായത്തനില്   ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  ഉളവപടഭാത്തതുലാം  എനഭാല്  അടനിസ്ഥഭാന

നനികുതനി  രജനിസറനില്  നനിലലാം  എനച്ച്  കരഖവപടുത്തനിയതുമഭായ  ഭൂമനിയനില്

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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ഭൂപരനിവെര്ത്തനത്തനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കുനതച്ച്  1967-വല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ

ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കണവമനച്ച് ഉത്തരവെഭായനിടളതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലനില.

തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി-വെഭാടഭാനപളനി മഹകവെ

329  (3082)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-ല്  മുന്എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  കസറച്ച്  മഹവവെ  75  ആയനി

പ്രഖലഭാപനിച്ചു  ബജറനില്  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയ  തൃശ്ശൂര്-മണലൂര്  മണ്ഡലങ്ങളുമഭായനി

ബനവപട കേനിടക്കുന തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി-വെഭാടഭാനപളനി മഹകവെയവട  17  മതീറര് 

വെതീതനിയനില്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാവണനച്ച്

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവെര്ത്തങ്ങള  കവെഗതയനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  വസഷലല്

ടതീമനിവന നനികയഭാഗനിക്കഭാന് അടനിയന്തര നടപടനികേള എടുക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞഭാണനി-വെഭാടഭാനപളനി  കറഭാഡനിനുകവെണനിയള
സ്ഥലവമടുപച്ച് നടപടനിയവട ഭഭാഗമഭായനി ലഭാന്റെച്ച് അകേതനിസനിഷന് ഓഫതീസവറ നനിയമനിചച്ച്
ഉത്തരവെഭായനിടളതുലാം  LARR  ആകച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാതപഠനലാം
നടത്തനിവെരുനതുമഭാണച്ച്.

റനിവെര് മഭാകനജ് വമന്റെച്ച് ഫണച്ച്

330 (3083)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റനിവെര്  മഭാകനജ് വമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  വെനിനനികയഭാഗനിചച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച് കേഴനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷത്തനില് അനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭായവെ  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം
ബഭാക്കനിയളവെയവട നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി വെനിവെരലാം എന്തഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  ഏവതഭാവക്ക
ആവണനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുള  പ്രവൃത്തനികേൾ  പൂർത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഈ
സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   എലാം.ആര്.എഫച്ച്.  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷത്തനില്  അനുമതനി

നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട വകേഭാടുക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവെനന്തപുരലാം 22

വകേഭാലലാം  53

പത്തനലാംതനിട 67

ആലപ്പുഴ 8

കകേഭാടയലാം 15

ഇടുക്കനി ഇല

എറണഭാകുളലാം 353

തൃശ്ശൂര് 34

പഭാലക്കഭാടച്ച് 34

മലപ്പുറലാം 31

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 99

വെയനഭാടച്ച് 5

കേണ്ണൂര് 60

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 54

ആവകേ 835

(ബനി)   പൂര്ത്തനിയഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുവടയലാം  ബഭാക്കനിയള  പ്രവൃത്തനികേളുവട
നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനിയലാം അനുബനലാം(എ)ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)   നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേളുവട  കപരുലാം  സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിച
നടപടനിയലാം അനുബനലാം(ബനി) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിടണച്ച്. 
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ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്

331  (3084)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ വെകുപച്ച് നനിലവെനില് എവെനിവടവയഭാവക്ക

വെഭാസഗൃഹ ഫഭാറച്ച് സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരുനണച്ച്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്  ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ

നഷത്തനിലഭാകണഭാ പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കബഭാര്ഡനിനച്ച് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയവട നഷലാം

ഉണഭായനിടണച്ച്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനില്  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസ്ഥയനില്  അനധനികൃതമഭായനി

അധനികേലാം ആളക്കഭാവര നനിയമനിചനിടവണന വെഭാര്ത്ത ശരനിയഭാകണഭാ;

(ഇ) കബഭാര്ഡനില് മറച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്വമനകേളനിലളള എത്ര കപര് നനിലവെനില് കജഭാലനി

വചേയ്യുനണച്ച്; ജനില തനിരനിചച്ച് വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച് സഭാഫലലലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

കചേളന്നൂരനില്  66  ഫഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വെരുന.   ടനി  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലക്കനിടനി  കപരൂരനില്  24  ഫഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇനകവെറതീവെച്ച്  ഭവെന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തപുരത്തച്ച്

പൂജപ്പുരയനില്  Phase  III-ഉലാം  IV-ഉലാം  ആയനി  48  ഫഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  കുടവനല്ലൂരനില്  സര്ക്കഭാര്

ജതീവെനക്കഭാര്ക്കഭായനി 6 ഫഭാറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വെരുന. 

(ബനി)   ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നഷത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതച്ച്.

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് 19.69 കകേഭാടനി രൂപ നഷത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)   മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ആവകേ  89.32  കകേഭാടനി  രൂപയവട

നഷമുണഭായനിടണച്ച്.
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വെര്ഷലാം നഷലാം (രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 15.31

2012-13 19.29

2013-14 17.45

2014-15 17.58

2015-16 19.69

ആവകേ 89.32 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി)   നനിയമ  വെകുപനില് നനിനലാം  കജഭായനിന്റെച്ച്  വസക്രടറനി  തലത്തനിലള  ഒരു
വെനിജനിലന്സച്ച്  ഓഫതീസറുലാം,   വഡപന്യൂടനി  വസക്രടറനി  തലത്തനിലള  ഒരു   കലഭാ
ഓഫതീസറുലാം,  രണച്ച്  വസക്ഷന്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം,  മൂനച്ച്  ലതീഗല്  അസനിസനമഭാരുലാം,
റവെനന്യൂ വെകുപനില് നനിനലാം വസഷലല് വഡപന്യൂടനി  കേളകര് തലത്തനിലള ഒരു ചേതീഫച്ച്
റവെനന്യൂ  ഓഫതീസറുമഭാണച്ച്  കബഭാര്ഡനില്  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസ്ഥയനില്  കജഭാലനി
വചേയ്യുനതച്ച്. കബഭാര്ഡനിവന്റെ കമഭാശമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സ്ഥനിതനിയലാം വെഭായ്പഭാ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  അഭഭാവെത്തനിലലാം  നനിയമ  വെനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവെനിലള
ജതീവെനക്കഭാരുവട കസവെനലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം
നനിയമ വെകുപനില് നനിനള ഉകദലഭാഗസ്ഥരനില് കബഭാര്ഡനിവല വെനിജനിലന് സച്ച് ഓഫതീസര്,
കലഭാ  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  ഒരഭാവളയലാം  ടനിയഭാവള  അസനിസച്ച്
വചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഒരു  ലതീഗല്  അസനിസനലാം  എന  രതീതനിയനില്  നനിയമനലാം
പരനിമനിതവപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ഇ)  കബഭാര്ഡനില് വഡപക്യുകടഷന് വെലവെസ്ഥയനില് നനിയമ വെകുപനില് നനിനള
7  കപരുലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപനില്  നനിനള  ഒരഭാളുലാം  ഉളവപവട  8  കപര്  കജഭാലനി
വചേയവെരുന.  ഇതനില്  7  കപര് തനിരുവെനന്തപുരലാം ജനിലയനിലലാം ഒരഭാള കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിലമഭാണച്ച് കജഭാലനി വചേയ്യുനതച്ച്.

ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗവത്ത പുതനിയ പദതനികേള

332 (3085)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  രലാംഗത്തച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില് അവെ ഏവതലഭാമഭാവണനച്ച് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)   അടുത്ത  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത-
ഭവെനരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഭവെനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവെര്ക്കുലാം  നനിലവെനിലള
പഭാര്പനിടലാം  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവെര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട
സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി നല്കുനതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്  (മലഫച്ച്)  രൂപലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ
വെകുപഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

333 (3086)   ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ  വെകുപച്ച്  വെഴനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന
പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഗവെണവമന്റെച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് സഭാധലതയകണഭാ;

(സനി)  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡനില്  ഉളവപടനിടള
എലഭാ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഗൃഹശതീ ഭവെന പദതനി, സഭാഫലലലാം ഭവെന പദതനി, ഇനകവെറതീവെച്ച് ഭവെന

പദതനി,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുള  ഭവെന  പദതനി,
പഭാരസരലലാം   മഭാതൃകേയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഫഭാറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  വെര്ക്കനിലാംഗച്ച്
വെനിവമന്സച്ച് കഹഭാസല് പദതനി,  റവെനന്യൂ ടവെര്/മനിനനി സനിവെനില് കസഷന്/ആര്.ഡനി.ഒ.
കകേഭാലാംപക്സച്ച്/വെനിദലഭാഭലഭാസ  കകേഭാലാംപക്സച്ച്  പദതനികേള  എനനിവെയഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച് വെഴനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന പദതനികേള.

(ബനി)   അടുത്ത  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത-
ഭവെനരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിതവലാം മഭാനലവമഭായ പഭാര്പനിട സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനി  നല്കുനതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്  (മലഫച്ച്)  രൂപലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ
വെകുപഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

(സനി)  വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു വെരുന.
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കചേമകഞരനി പഞഭായത്തനിവല സുനഭാമനി വെതീടുകേള

334 (3087)   ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  കചേമകഞരനി  പഞഭായത്തനിവല  സുനഭാമനി
വെതീടുകേളുവട പരനിതഭാപകേരമഭായ അവെസ്ഥ ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  സുനഭാമനി  വെതീടുകേളുവട  അറകുറ  പണനികേളക്കഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലഭാകേളകര്  2010/17144/11  ടനി1  പ്രകേഭാരലാം അയച കേത്തനികനല് റവെനന്യൂ വെകുപനില്
സതതീകേരനിചനിടള നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  സുനഭാമനി  വെതീടുകേളുവട  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
ജനങ്ങളക്കച്ച് നല്കേഭാന് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)   സുനഭാമനി  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കചേമകഞരനി
പഞഭായത്തനില്  നനിര്മ്മേനിച  വെതീടുകേള  അറകുറപണനികേള  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകര്  സമര്പനിച  വപ്രഭാകപഭാസലനില്  പ്രസ്തുത  വെതീടുകേള
അറകുറപണനികേള  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനുലാം  അര്ഹതവപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്
വവകേമഭാറുനതനിനുമഭായനി  23-1-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  277/17/
ഡനി.എലാം.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിടണച്ച്.

കകേരളത്തനിവല ഭവെന രഹനിതര്

335 (3088) ശതീ  .   വെനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവെകുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  2015-വല  റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്

കകേരളത്തനില് എത്ര ഭവെനരഹനിതരുവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില്  തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  എത്ര

ഭവെനരഹനിതര്/ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര് ഉവണനച്ച് വെലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിവന  ഭവെനരഹനിതരനിലഭാത്ത  നഗരമഭാക്കഭാന്

എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്?

75/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരനിച "എക്സച്ച്പര്ടച്ച് ഗ്രൂപച്ച് ഓണ

കടഭാടല്  ഹഇസനിലാംഗച്ച്  മനിഷന്"  എന  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2015  മഭാര്ചച്ച്

വെവരയള കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കകേരളത്തനിവല എലഭാ ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലമഭായനി

493490  ഭവെന  രഹനിതരുലാം  എലഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമഭായനി  52,836

ഭവെനരഹനിതരുലാം എലഭാ കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലമഭായനി  81418  ഭവെനരഹനിതരുമുവണനച്ച്

കേണക്കഭാക്കവപടുന.

(ബനി)   പ്രസ്തസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  2015

മഭാര്ചച്ച്  വെവരയള കേണക്കനുസരനിചച്ച്  16343  ഭവെനരഹനിതരുലാം  12509  ഭൂരഹനിതരുലാം

ഉവണനച്ച് കേണക്കഭാക്കവപടുന.

(സനി)   അടുത്ത  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത-

ഭവെനരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഭവെനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവെര്ക്കുലാം  നനിലവെനിലള

പഭാര്പനിടലാം  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവെര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട

സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി നല്കുനതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട

സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്  (മലഫച്ച്)  രൂപലാം  നല്കേനിയനിടണച്ച്.  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ

വെകുപഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

ചേഭാലക്കുടനിയനിവല  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  വെകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്

കപഭാടകേളുവട ഉടമസ്ഥര്ക്കച്ച് ഡതീഡച്ച്

336 (3089)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനിയനിവല ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ വെകുപനിനു കേതീഴനില് 30 വെര്ഷങ്ങളക്കച്ച്

മുന്പച്ച്  പണനികേഴനിചച്ച്  മകേമഭാറനിയ കപഭാടകേളുവട ഉടമസ്ഥര്ക്കച്ച് ഇനനിയലാം  ഒറനിജനിനല്

ഡതീഡച്ച് നല്കേഭാത്തതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കച്ച്  ഒറനിജനിനല്  ആധഭാരലാം  നല്കുവെഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടണച്ച്.  ചേഭാലക്കുടനി ഭവെന പദതനിയനില് നനിലവെനിലനിരുന

LAR  കകേസ്സുകേളക്കച്ച്  കകേഭാടതനി  വെനിധനിയനുസരനിച്ചുള  തുകേ  കബഭാര്ഡച്ച്

നല്കേനിയനിടവണങനിലലാം  Decree  Satisfaction  Certificate  ഇതുവെവര  ലഭനിചനിടനില.

പദതനി  ഭൂമനിയനിലളവപട  18  വസന്റെച്ച്  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനി  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  കപരനില്

പതനിക്കുനതനിനഭായനി  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമഭായനി  നനിരന്തരലാം  ബനവപടതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി

ജനിലഭാ  കേളകര്  ടനി  ഭൂമനിയവട  മുന്മകേവെശക്കഭാരഭായ  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപല്

വസക്രടറനിക്കച്ച്  ടനി  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  തനിരനിച്ചു  നല്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  ഗസറച്ച്

വെനിജ്ഞഭാപനലാം  നല്കുനതനിനു  കവെണ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടണച്ച്.  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  അന്തനിമ  വെനില  കേണക്കുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കനി

വെനിലയഭാധഭാരലാം നല്കുനതനിനച്ച് കബഭാര്ഡനിനച്ച് നഭാളനിതുവെവര വചേലവെഭായതുലാം ഭഭാവെനിയനില്

വെരഭാവനതുമഭായ  വചേലവകേള  കേണക്കഭാക്കനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം  വചേയ  തുകേയലാം

അതനിവന്റെ  30%  അധനികേ  തുകേയലാം  ഒഭാകരഭാ  അകലഭാടനികേളനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കനി

സമ്പൂര്ണ്ണ  വെനിലയഭാധഭാരലാം  നല്കുവെഭാന്  20-10-1998-ല്  (ഇനലാം  2)  കബഭാര്ഡച്ച്

തതീരുമഭാനവമടുത്തതു പ്രകേഭാരലാം അകലഭാടനികേളക്കച്ച് വെനിലയഭാധഭാരലാം നല്കേനി വെരുന.  ടനി

പദതനിയനില്  വമഭാത്തലാം  124  അകലഭാടനികേളനില്  103  കപര്ക്കച്ച്  നഭാളനിതുവെവര

വെനിലയഭാധഭാരലാം നല്കേനിയനിടണച്ച്. ബഭാക്കനിയള 21 കപര്ക്കുലാം കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനില്

വെനിലയഭാധഭാരലാം നല്കുനതനില് തടസമനില.

(ബനി) ഒറനിജനിനല് ആധഭാരലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുവട ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ

337  (3090)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനില്  കേരഭാര്

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിയമനിച  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  അവെസഭാന  മഭാസവത്ത

ശമ്പളലാം നഭാളനിതുവെവര വകേഭാടുക്കഭാവത പനിടനിച്ചുവെചനിരനിക്കുനതച്ച് ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിവനതനിവര  ഏവതങനിലലാം  എലാം.എല്.എ  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുവട

അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  വെകുപച്ച്  വസക്രടറനിക്കച്ച്  കേത്തച്ച്

നല്കേനിയനിടകണഭാ;  ഉവണങനില് ഇതുപ്രകേഭാരലാം എന്തു  നടപടനി ഇതുവെവര സതതീകേരനിച്ചു;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  വെകുപച്ച്  പ്രസ്തുത  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്

വകേഭാടുക്കുവെഭാനുള  അവെസഭാന  മഭാസവത്ത  ശമ്പളത്തനിവല  ടനി.ഡനി.എസച്ച്.  വെവര

മുന്കറഭായനി പനിടനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ശമ്പളലാം  തടഞ്ഞുവെച  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര

നനിയമഭാനുസരണലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനില്  കേരഭാര്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചേതീഫച്ച്

എഞനിനതീയറഭായനി  29-4-2015  മുതല്  28-4-2016  വെവര ശതീ.  എ.  സനിറഭാജ്ജുദതീന്

കസവെനലാം  അനുഷനിചനിരുന.  ടനിയഭാന്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറഭായനിരുന  കേഭാലയളവെനില്

ആലപ്പുഴ  തനിരുവെമ്പഭാടനി  ഓഫതീസച്ച്  കകേഭാലാംപക്സനില്  വമഭാവവബല്  ടവെര്  സ്ഥഭാപനിചതു

സലാംബനനിച്ചുള  അക്കഇണന്റെച്ച്  ജനറലനിവന്റെ  2015-2016-വല  ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

പ്രകേഭാരമുള  പരഭാമര്ശത്തനിവന്റെ  അ ടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ടനിയഭാനച്ച്  അവെസഭാന

മഭാസവത്ത  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാതനിരുനതച്ച്.  ടനിയഭാനച്ച്  ഇകപഭാള  അവെസഭാന  മഭാസവത്ത

ശമ്പളലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിടണച്ച്.

(ബനി)   ഈ  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപടച്ച്  ബഹു.  പൂഞ്ഞഭാര്  എലാം.എല്.എ

ശതീ.  പനി.സനി.  കജഭാര്ജച്ച്,  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുവട  അകപക്ഷ  സഹനിതലാം  കേത്തച്ച്

നല്കേനിയനിരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാനച്ച്  നല്കുവെഭാനുള  ശമ്പളലാം  2-3-2017-ല്

അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ ബഭാങച്ച് അക്കഇണനില് വക്രഡനിറച്ച് വചേയനിടണച്ച്.

(സനി)  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്  ശതീ.  എ.  സനിറഭാജ്ജുദതീനച്ച്

നല്കുവെഭാനുണഭായനിരുന അവെസഭാന മഭാസവത്ത ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം ടനി.ഡനി.എസച്ച്.

പനിടനിചനിടനില.
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(ഡനി)  അക്കഇണന്റെച്ച് ജനറലനിവന്റെ ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരമുള പരഭാമര്ശലാം

നനിലനനില്ക്കുനതുവകേഭാണഭാണച്ച്  ശതീ.  എ.  സനിറഭാജ്ജുദതീനച്ച്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന്

കേഴനിയഭാതനിരുനതച്ച്.  ടനിയഭാവന്റെ ശമ്പളലാം 2-3-2017-നച്ച് നല്കേനിയനിടണച്ച്.

പ്രധഭാനമനനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

338 (3091) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാവഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് റവെനന്യൂവലാം

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  പ്രധഭാനമനനി  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കച്ച്

സലാംസ്ഥഭാന ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡുമഭായനി ബനമുകണഭാ ;

(ബനി) നനിര്വഹണ ഏജന്സനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡഭാകണഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം

എത്ര വെതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു;

(ഡനി)  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവെനില് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള

എവന്തലഭാലാം; ഇവെയവട നടപടനിക്രമലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇല. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പ്രധഭാനമനനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിവന

ചുമതലവപടുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാന  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവെനില്  നടപനിലഭാക്കനി

വെരുന പദതനികേവളക്കുറനിച്ചുള വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.   സഭാഫലലലാം ഭവെനപദതനി

സമൂഹത്തനിവല  ഭൂ-ഭവെനരഹനിതരഭായ  ദഭാരനിദല  കരഖയച്ച്  തഭാവഴയള  ദുര്ബ്ബല

വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് 2 ലക്ഷലാം രൂപ/വെതീടച്ച് നനിരക്കനില് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി നല്കേനിയലാം

സനദ സലാംഘടന/ പ ഞഭായത്തനിവന്റെ സഹകേരണകത്തഭാവടയലാം ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു

നല്കുന  സഭാഫലലലാം  ഭവെന  പദതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി

വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പദതനിയനിലൂവട  327  ചേതുരശ അടനി  (സര്വതീസടക്കലാം തറ
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വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം)  വെനിസ്തൃതനിയനിലള  ഫഭാറ്റുകേളഭാണച്ച്   3.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചേലവെനില്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച്.  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഹഡ്കകേഭാ  വെഭായ്പയലാം  25,000  രൂപ  സനദ

സലാംഘടന/കസഭാണസര് വെനിഹനിതവലാം  25,000  രൂപ ഗുണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതവമഭാണച്ച്.

ഹഡ്കകേഭാ  വെഭായ്പ  സമഭാഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  തുകേ  പഞഭായത്തച്ച്

വെനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന  പഞഭായത്തുകേളനില്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നനിലവെനില്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

2.  ഗൃഹശതീ ഭവെനപദതനി

സതന്തമഭായനി 2 വസന്റെച്ച്/3 വസന്റെച്ച് ഭൂമനിവയങനിലലാം മകേവെശമുള ദുര്ബ്ബല വെനിഭഭാഗലാം

(EWS)/തഭാഴ്ന്ന  വെരുമഭാന  വെനിഭഭാഗ  (LIG)  ത്തനില്വപടവെര്ക്കച്ച്  സനദ  സലാംഘടന/

എന്.ജനി.ഒ./കേഭാരുണലവെഭാന്മഭാരഭായ വെലകനികേള എനനിവെരുവട സഹകേരണകത്തഭാവട

വെതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  രണച്ച്  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി  നല്കുന

പദതനിയഭായ  ഗൃഹശതീ  ഭവെനപദതനി  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനുകവെണനി  ഹഇസനിലാംഗച്ച്

കബഭാര്ഡച്ച്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടള അര്ഹതഭാ

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  വതരവഞ്ഞടുക്കവപടുന  ദുര്ബ്ബല/തഭാഴ്ന്ന  വെരുമഭാന

വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം,  അവെവര കസഭാണസര്

വചേയ്യുന  സനദ  സലാംഘടനകേള/എന്.ജനി.ഒ./  കേഭാരുണലവെഭാന്മഭാരഭായ  വെലകനികേള

എനനിവെര്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഈ  പദതനിയനില്  നനികക്ഷപനികക്കണതഭാണച്ച്.

നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  കേണക്കനിവലടുത്തച്ച്  ഈ  4  ലക്ഷലാം  രൂപ  4  ഗഡുക്കളഭായനി

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് അനുവെദനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

3.   ഇനകവെറതീവെച്ച് ഭവെന പദതനി

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  കജഭാലനി  വചേയ്യുകേയലാം  എനഭാല്  നഗരത്തനിനച്ച്  പുറത്തച്ച്

കജഭാലനി  സ്ഥലങ്ങളനില്നനിനലാം  വെളവര  ദൂരത്തഭായനി  തഭാമസനിക്കുവെഭാന്

നനിര്ബനനിതരഭാകുകേയലാം  വചേയ്യുന  പഭാവെവപട  ദഭാരനിദലകരഖയച്ച്  തഭാവഴയള

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നഗരത്തനില്  തഭാമസസഇകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വെഭാടകേയച്ച് നല്കുന

പദതനിയഭാണച്ച് ഇനകവെറതീവെച്ച് ഭവെന പദതനി.
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4.    സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുള ഭവെന പദതനി

സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച്

കേതഭാര്കടഴച്ച്  ആയനി  അകലഭാടച്ച്  വചേയ്യുനതനിനഭായനി  റവെനന്യൂ  വെകുപനിനച്ച്  മകേമഭാറുന

പദതനിയഭാണനിതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ബജറച്ച്  വെനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്

പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

5. പഭാരസരലലാം മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന ഫഭാറച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലള  ഭൂമനികേളനില്  ഉപകഭഭാകഭാക്കളനില്  നനിനലാം

വെനില്പന  വെനില  മുന്കറഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനില്

സമഭാഹരനിച്ചുവകേഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണനിതച്ച്.

6.   വെര്ക്കനിലാംഗച്ച് വെനിവമന്സച്ച് കഹഭാസല് പദതനി

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വെനനിതഭാ ജതീവെനക്കഭാര്ക്കച്ച് മനിതമഭായ വചേലവെനില് സുരക്ഷനിതവലാം

സഇകേരലപ്രദവമഭായനി  തഭാമസനിക്കുനതനിനച്ച്  സഇകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന

ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനതച്ച്.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികന്റെയലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെയലാം  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയഭാണച്ച്

പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.

7.   റവെനന്യൂ ടവെര്  /  മനിനനി സനിവെനില് കസഷന്  /RDO   കകേഭാലാംപക്സച്ച്  /  വെനിദലഭാഭലഭാസ   

കകേഭാലാംപക്സച്ച് പദതനികേള

റവെനന്യൂ ടവെര്,  മനിനനി  സനിവെനില് കസഷന്, RDO  കകേഭാലാംപക്സച്ച്,  വെനിദലഭാഭലഭാസ

കകേഭാലാംപക്സച്ച് പദതനികേളുലാം ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിവന ഏല്പനിചനിടണച്ച്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2818,  3043  എനതീ  നമ്പര്   കചേഭാദലങ്ങളുവട

ഉത്തരങ്ങള  എഡനിറനിലാംഗച്ച് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില). 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു )
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9.30 AM]

II. ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല

ജലക്ഷമാമമ

ശ്രശ  .    ബനി  .  ഡനി  .    കദേവസനി:  സര്,   കഷമാളയമാര്,  പപെരനിങ്ങലക്കുതച്ച്  എനശ
പപഹെെകഡമാ ഇലകനികേച്ച്  കപമാജക്ടുകേളനിലനനിനച്ച്   വവദേദ്യുതനി  ഉലപമാദേനതനിനുകശേഷമ
വനിടുന  ജലമ  തുമ്പൂര്മൂഴനിയനിപല  തടയണ  വഴനി  വലതുകേര,  ഇടതുകേര  കേനമാല
ശമഖലകേളനിലൂപട  തനിരനിച്ചുവനിടച്ച്  ജലവനിതരണമ നടത്തുന പെദ്ധതനിയമാണച്ച്  ചമാലക്കുടനി
റനിവര് പപഡവര്ഷന് സശമ.  തൃശ്ശൂര്,  എറണമാകുളമ ജനില്ലകേളനിലമായനി  380 കേനികലമാമശറ്റര്
നശളതനില ചമാലക്കുടനി, പുതുക്കമാടച്ച്,  പകേമാടുങ്ങല്ലൂര്, ഇരനിങ്ങമാലക്കുട, അങ്കമമാലനി എനശ
അഞച്ച് നനികയമാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിപല  18  പെഞമായത്തുകേളനിലമ ചമാലക്കുടനി,  അങ്കമമാലനി
മുനനിസനിപമാലനിറ്റനികേളനിലമമായനി പമമാതമ 14,142 പഹെെക്ടര് ആയപക്കടച്ച്  പകദേശേതച്ച് ഈ
കേനമാലകേളനിലൂപട  പവളമ  നലകേനിവരുന.  ഇതനില  1196  പഹെെക്ടര്  പകദേശേതച്ച്
പനലക്കൃഷനിയമ  3642  പഹെെക്ടര്  പകദേശേതച്ച്  ജമാതനി,  8174  പഹെെക്ടര്  പകദേശേതച്ച്
പതങ്ങച്ച്,  കേവുങ്ങച്ച്,  പെചക്കറനി  എനനിവയമ  കൃഷനി  പചയ്തുവരുന.   കൂടമാപത  ഈ
പകദേശേങ്ങളനിപല വനിവനിധ കുടനിപവള പെദ്ധതനികേള്ക്കുമ ശുദ്ധജല കസമാതസ്സുകേള്ക്കുമ
ഈ  കേനമാലകേള്  വഴനിയള  ജലവനിതരണമ  അതത്യനമാകപെക്ഷനിതമമാണച്ച്.  1957-ല
ഭമാഗനികേമമായമ  1966-ല  പൂര്ണ്ണമമായമ  കേമശഷന്  പചയ്ത  ഈ  പെദ്ധതനിയപട
കേനമാലകേളുപട  പുനരുദ്ധമാരണതനിനുമ  അറ്റകുറ്റപണനികേള്ക്കുമ  ലഭനിക്കുന  ഫണച്ച്
സമമാന  പെദ്ധതനികേപള  അകപെക്ഷനിചച്ച്  വളപര  കുറവമായതുകേമാരണമ  സമവഹെെന
കശേഷനിയപട  ക്ഷമത  കുറഞ്ഞുവരനികേയമാണച്ച്.  വമാര്ഷനികേ   ഫണനിപന്റെ  ലഭത്യത  കൂടനി
പെദ്ധതനിയപട  അടനിസമാന  സസൗകേരത്യ  സമരക്ഷണവുമ  കേമാരത്യക്ഷമതയമ
ഉറപ്പുവരുതമാന്  നടപെടനി  സസശകേരനികക്കണതമാണച്ച്.  ഇടമലയമാര്  ഇറനികഗഷന്
കപമാജക്ടുമ  ചമാലക്കുടനി  റനിവര്  പപഡവര്ഷന്  സശമനിപന്റെ   ഇടതുകേര  കേനമാലമമായനി
ബനനിപനിക്കുന  ലനിങ്കച്ച്  കേനമാലനിപന്റെ  സലപമടുപ്പുമ  പൂര്തശകേരനിചച്ച്  പെദ്ധതനി
യമാഥമാര്തത്യമമാക്കമാന് അടനിയനര നടപെടനികേള് ആവശേത്യമമാണച്ച്.  25  വര്ഷങ്ങള്ക്കച്ച്
മുമച്ച്  നനിര്മനിച  കേമാഡ  കേനമാലകേള്  തകേര്നച്ച്  ഉപെകയമാഗശൂനത്യമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇവ  പുനരുദ്ധരനിചച്ച്  ഉപെകയമാഗപദേമമാക്കമാന്  നടപെടനി  സസശകേരനിക്കണമ.   കേനമാല
സലങ്ങളുപട  കേകയ്യേറ്റമുള്പപപടയള  അനധനികൃത  പവര്തനങ്ങള്  യഥമാസമയമ
കേപണത്തുനതനിനുമ  തടയനതനിനുമമാവശേത്യമമായ  കേനമാല  വമാചര്മമാരുപട  എണ്ണമ
കുറഞച്ച്  ഇല്ലമാതമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവരുപട  നനിയമന  കേമാരത്യതനിലമ



ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല 377

സര്ക്കമാരനിപന്റെ  അനുകൂലതശരുമമാനമ  ഉണമാകകേണതുണച്ച്.  പെറമനിക്കുളമ-ആളനിയമാര്
കേരമാര്പകേമാരമ എല്ലമാ വര്ഷവുമ പഫബ്രുവരനി 1-നുമ പസപ്റ്റമബര് 1-നുമ  കഷമാളയമാര്
ഡമാമ  പൂര്ണ്ണമമായമ  നനിറച്ചുതരുനതനിനച്ച്  തമനിഴച്ച് നമാടച്ച്  സര്ക്കമാര്  ബമാധത്യസരമാണച്ച്.
എനമാല തമനിഴച്ച് നമാടച്ച് ഈ കേരമാര് കൃതത്യമമായനി  പെമാലനിക്കമാതതച്ച്  വരള്ചമാസമയതച്ച്
വലനിയ  പതത്യമാഘമാതമ  സൃഷനിക്കുനണച്ച്.  2663  അടനിയനില  നനിര്കതണനിയനിരുന
കഷമാളയമാറനിപല  ജലനനിരപച്ച്  ഈ  വര്ഷമ  പഫബ്രുവരനി  1-നച്ച്  2643  അടനി
മമാത്രമമാണുണമായനിരുനതച്ച്. 20  അടനികയമാളമ കുറവമാണച്ച്. 1.80  ദേശേലക്ഷമ ഘനമശറ്റര്
പവളമ  ദേനിനമപതനി  കവണ  സമാനതച്ച്  ഒരു  ദേശേലക്ഷമ  ഘനമശറ്റര്  മമാത്രമമാണച്ച്
ലഭത്യമമായനിട്ടുളതച്ച്.  ഇക്കമാരത്യതനിലമ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാരത്യക്ഷമമമായ  ഇടപപെടല
ഉറപ്പുവരുകതണതുണച്ച്. കൂടമാപത പപെരനിങ്ങലക്കുതനില നനിനള പകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-
യപട  പെവര്  ജനകറഷന്  ക്രമശകേരനിചച്ച്  ജലവനിതരണതനിപന്റെ   പസ്റ്റെഡനി  കഫമാ
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമ    തുമ്പൂര്മൂഴനി  പപഡവര്ഷന്  സശമനിനച്ച്  മുകേളനിലമായനി  ഒരു
കസ്റ്റെമാകറജച്ച് ഡമാമ നനിര്മനിക്കുനതനിനുമ നടപെടനി സസശകേരനിക്കണമ.

[അദ്ധത്യക്ഷകവദേനിയനില മനി. പഡപെപ്യൂടനി സശക്കര്]

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ബഹുമമാനപപട
എമ.എല.എ. കനരകത നനിരവധനി തവണ കനരനിട്ടുമ വകുപ്പുതലതനിലമ ആവശേത്യപപട
കേമാരത്യമമാണച്ച്  ഇകപമാള് ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിലൂപട ഇവനിപട  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
ചമാലക്കുടനി  റനിവര്  പപഡവര്ഷന്  സശമനില  ഉള്പപട   തൃശ്ശൂര്,  എറണമാകുളമ
ജനില്ലകേളനിപല  അങ്കമമാലനി,  ചമാലക്കുടനി  എനശ  രണച്ച്  മുനനിസനിപമാലനിറ്റനികേളനിലമ
എറണമാകുളമ  ജനില്ലയനിപല  പനടുമമാകശ്ശേരനി,  കേമാലടനി,  മഞപ,  അയ്യേമ്പുഴ,  തുറവൂര്,
കേറുകുറ്റനി,  മൂക്കന്നൂര്,  പെമാറക്കടവച്ച്,   തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിപല  പെരനിയമാരമ,  കകേമാടകശ്ശേരനി,
മറ്റത്തൂര്,  പകേമാടകേര,  മമാള,  അനമനട,  പകേമാരടനി,  കമലൂര്,  ആളൂര്,  മൂരനിയമാടച്ച്  എനശ
പെതനിപനടച്ച്  പെഞമായത്തുകേളനിലമമായനി  വരുന  കേനമാലകേളനില   വലനിയ  കതമാതനില
കേകയ്യേറ്റമ  നടനനിട്ടുളതമായനി  കേപണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപല  ബഹുഭൂരനിപെക്ഷമ
സലങ്ങളനിലമ  ആളുകേള് തനിങ്ങനിപമാര്ക്കുനണച്ച്.  മുനനിസനിപമാലനിറ്റനിയമ പെഞമായത്തുമ
മുകഖന അവനിപടയള ആളുകേപള ഒഴനിപനിക്കുകമമാള് അവപര പുനരധനിവസനിപനികക്കണ
ഉതരവമാദേനിതസമ   കൂടനിയളളതുപകേമാണച്ച്  അക്കമാരത്യവുമകൂടനി  പെരനിഗണനിചച്ച്  മമാത്രകമ
കേകയ്യേറ്റമ  ഒഴനിപനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുകേയളളൂ.  എനമാല   പുതനിയ  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്
ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാനുമ  മനുഷത്യതസപൂര്ണ്ണമമായ  ഒരു  സമശപെനതനിലൂപട  നനിലവനിലള
കേകയ്യേറ്റങ്ങള് എങ്ങപന  ഒഴനിപനിക്കമാന് കേഴനിയപമനമ കനമാക്കുനകതമാപടമാപമ  പുതനിയ
കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാനമായനി  കേനമാല  വമാചര്മമാരുപട  തസനികേ
നനികേത്തുനതനിനമാവശേത്യമമായ നടപെടനി സസശകേരനിക്കമാവുനതമാണച്ച്. 
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ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്  വമാര്ഷനികേ  പെദ്ധതനി  തുകേയപട
കുറവമാണച്ച്.  പപഡവര്ഷന്  സശമനിനുകവണനി  ഓകരമാ  വര്ഷവുമ  ലഭനിക്കുന  ബജറ്റച്ച്
വനിഹെെനിതമ  ഉപെകയമാഗനിചച്ച്  കേനമാലകേളുപട  വമാര്ഷനികേ  അറ്റകുറ്റപണനികേള്  നടതനി
ജലവനിതരണമ  സുഗമമമാക്കമാനുള   നടപെടനികേള്  സസശകേരനിക്കമാറുണച്ച്.  2016-17
സമാമതനികേ വര്ഷമ ചമാലക്കുടനി റനിവര് പപഡവര്ഷന് സശമനിനുകവണനി 1,80,00,000
രൂപെ  ബജറ്റനില  വകേയനിരുതനിയനിരുന.  പസ്തുകേ  തുകേ  ഉപെകയമാഗപപടുതനി
കേനമാലകേളുപട  സമാധത്യമമായ  അറ്റകുറ്റപണനികേള്  നടതനി  ജലവനിതരണമ
സുഗമമമാക്കമാനുള നടപെടനികേള് സസശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരുമ വര്ഷങ്ങളനില കൂടുതല തുകേ
ലഭത്യമമാക്കുനതനിനുള പെരനിശ്രമമ നടത്തുകേയമാണച്ച്.

നടപച്ച്  ജലവര്ഷതനില  പെറമനിക്കുളമ  -  ആളനിയമാര്  പെദ്ധതനി  കേരമാര്പകേമാരമ
ലഭനികക്കണ ജലമ തമനിഴച്ച് നമാടച്ച് ലഭത്യമമാക്കമാത സമാഹെെചരത്യമുണമായനി.   പെറമനിക്കുളമ -
ആളനിയമാര്  പെദ്ധതനിയപട  കമലകനമാടമ  നടത്തുനതനിനമായനി  ചുമതലപപടുതനിയനിട്ടുള
കജമായനിന്റെച്ച്  വമാടര്  പറഗുകലഷന്  ഡനിവനിഷന്,  പെമാലക്കമാടച്ച്  സര്ക്കമാര്   തലതനിലമ
മുഖത്യമനനി തലതനിലമ ശേക്തമമായ ഇടപപെടലകേള് നനിരനരമ നടതനിപക്കമാണനിരുന.
ബഹുമമാനപപട  മുഖത്യമനനി  തമനിഴച്ച് നമാടച്ച്   മുഖത്യമനനിക്കുമ  വകുപ്പുമനനിക്കുമ  കകേന
സര്ക്കമാരനിനുമ  കേതയയ്ക്കുകേയമ  സമര്ദമ  പചലത്തുകേയമ  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
പസക്രടറനിതല കയമാഗവുമ നടന.  ചനില സമയതച്ച് നമുക്കച്ച് ജലമ ലഭനിച്ചു;  എനമാല
പൂര്ണ്ണമമായനി  ലഭനിചനിടനില്ല. വളപര കുറവച്ച് ജലമമാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്. എനമാലകപമാലമ ചനില
അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില  ഇടപപെടല  നടതനിയതുപകേമാണച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  പമചപപട
രശതനിയനില പവളമ തരുന സനിതനിയണമായനി.   കഷമാളയമാറനില പസപ്റ്റമബര്  1-നച്ച്
പൂര്ണ്ണ  ജലനനിരപമായ  2663  അടനിയനില  എതനിക്കുനതനിനുപെകേരമ  2658  അടനി
മമാത്രമമാണച്ച് എതനിയതച്ച്.  പഫബ്രുവരനിയനില 2643 അടനി മമാത്രകമ എതനിയള. ഇതച്ച്
ജലവനിതരണതനിനച്ച്  തടസമമായനിട്ടുണച്ച്.  പെനി.എ.പെനി.  കേരമാര് പകേമാരമ ലഭനിച പവളമ
കുടനിപവളതനിനച്ച്  മുനനിയ  പെരനിഗണന  പകേമാടുതച്ച്  വനിതരണമ  പചയ്യേമാനമാണച്ച്
ശ്രമനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  മൂലതറ വലതച്ച് കേനമാല വഴനി കകേമാരയമാറനിപല 18 തടയണകേളനില 14
എണ്ണവുമ  പകേമാഴനിഞമാമമാറ  പെഞമായതനിപല  പധമാന  ജലസമഭരണനികേളമായ
തമാമരക്കുളമ,  വലനികയരനി,  ചമാമകനരനി  എനനിവയമ  നനിരവധനി  പചറു  കുളങ്ങളുമ
എരുകതന്പെതനി  പെഞമായതനിപല  പചറുതുമ  വലതുമമായ  നനിരവധനി  കുളങ്ങളുമ
നനിറചനിട്ടുണച്ച്.  കേരമാര്പകേമാരമുള  ജലമ  വനിട്ടുതരമാതനിരുനതുപകേമാണച്ച്  ജലലഭത്യതയനില
വലനിയ പയമാസമുണമായനിട്ടുണച്ച്.
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അവനിപടപയമാരു  ഡമാമ  പെണനിയണപമനമ  മറ്റച്ച്  സസൗകേരത്യങ്ങള്
ഏര്പപടുതണപമനമ ഇതുസമബനനിചച്ച്  ചര്ച പചയ്യേമാന് ഒരു പകതത്യകേ കയമാഗമ
വനിളനിച്ചു  കചര്ക്കണപമനമമാവശേത്യപപടച്ച്  ബഹുമമാനപപട  എമ.എല.എ.   ബനി.  ഡനി.
കദേവസനിയമ അകദഹെെതനിപന്റെ സഹെെപവര്തകേരമായ മറ്റു ചനിലരുമ കചര്നച്ച് ഒരു കേതച്ച്
നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതരതനിപലമാരു  കയമാഗമ  വനിളനിച്ചുകൂടനി  സര്ക്കമാര്  ഈ
വനിഷയങ്ങള് വനിശേദേമമായനി ചര്ച പചയ്യുനതമാണച്ച്.

ശ്രശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദേവസനി:  സര്,  ഇടമലയമാറനിപല  ലനിങ്കച്ച്  കേനമാലനിപന്റെ  പെണനി
പൂര്തശകേരനിച്ചു കേഴനിഞമാല വലതുകേര കേനമാലനിലക്കൂടനി  കൂടുതല പവളമ വനിടമാനുമ
ഈ കേനമാല പവളതനിപന്റെ ലഭത്യത  ഉറപ്പുവരുതമാനുമ കേഴനിയമ. അതനിനമാവശേത്യമമായ
നടപെടനി  പൂര്തശകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ;  ഒരു  കേനികലമാമശറ്ററമാണച്ച്  ഇനനി
ഏപറ്റടുക്കമാനുളതച്ച്.  ബമാക്കനി മൂകനമുക്കമാല കേനികലമാമശറ്റര്,  നനിലവനിലള കേനമാലനിപന്റെ
വശതനികൂടലമാണച്ച്.  ആദേരണശയനമായ  എ.പെനി.  കുരത്യന്  എമ.എല.എ.  ആയനി
പവര്തനിക്കുകമമാഴമാണച്ച്  ഈ  പെദ്ധതനി  ആരമഭനിചതച്ച്.  ഏകേകദേശേമ   മുപതനിയഞച്ച്
വര്ഷങ്ങളമായനി. ഇതച്ച് പൂര്തശകേരനിച്ചുകേഴനിഞമാല ഈ കേനമാലനിലൂപട കൂടുതല പവളമ
കേനിടമാന്  സമാധത്യതയണച്ച്.   സലപമടുപ്പുമ  നനിര്മമാണവുമ  പൂര്തശകേരനിക്കമാന്
അടനിയനര നടപെടനി സസശകേരനിക്കുകമമാ? 

ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ചൂണനിക്കമാണനിച
പവൃതനികേള്,  അതനിപന്റെ  ഫശസനിബനിലനിറ്റനി,  എസ്റ്റെനികമറ്റച്ച്,  സമാധത്യത  എനനിവ
അടക്കമുള  കേമാരത്യങ്ങള്  കനരകത  പെറഞ  കയമാഗതനിലവചച്ച്  ചര്ച  പചയ്തച്ച്
ആവശേത്യമമായ തശരുമമാനപമടുക്കമാമ.

(രണമാമപത ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല അവതരനിപനിക്കപപടനില്ല)

III. സബ്മനിഷന്

(1) പപകേവശേ ഭൂമനിക്കച്ച് പെടയമ

ശ്രശ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  എപന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലമമായ
മമാനനവമാടനിയനില ഏകേകദേശേമ  9  വനികല്ലജുകേളനിലമായനി  2000-കതമാളമ കുടുമബങ്ങള്
ഭൂമനിക്കച്ച്  പെടയമ  കേനിടണപമനച്ച്  ആവശേത്യപപടച്ച്    വര്ഷങ്ങളമായനി  സമരതനിലമാണച്ച്.
അവര്  നനിരനരമമായനി  വനികല്ലജച്ച്  ഓഫശസുകേളനിലമ  തമാലൂക്കമാഫശസുകേളനിലമ  സമരമ
നടതനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച്  കരഖകേള് പകേമാടുക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കമാര്
നനിരവധനി  ശ്രമങ്ങള്  നടതനിപയങ്കനിലമ  പശമ   പെരനിഹെെരനിക്കമാന്   ഇതുവപര
കേഴനിഞനിടനില്ല.   5-2-2017-നച്ച്  മമാനനവമാടനി തമാലൂക്കച്ച് ഓഫശസനില  ദേമാരുണമമായ
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ചനില  സമഭവങ്ങളുണമായനി.   നനിരനരമമായനി  പെടയമ  ആവശേത്യപപടച്ച്  അകപെക്ഷകേള്
പകേമാടുതനിട്ടുമ  അധനികേമാരനികേളുപട  ഭമാഗത്തുനനികനമാ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനികനമാ
യമാപതമാരു  നടപെടനിയമുണമാകേമാതതനിനമാല  മമാനനവമാടനി  തമാലൂക്കച്ച്  ഓഫശസറുപട
ഓഫശസനിനുളളനിലക്കയറനി  സമരക്കമാര്  കദേഹെെതച്ച്  മപണ്ണണ്ണ  ഒഴനിചച്ച്  തശ  പകേമാളുതനി
ആത്മഹെെതത്യ  പചയ്യുന  രശതനിയനിലളള  സമരമുറകേള്വപര   അരകങ്ങറുകേയണമായനി.
അടനിയനരമമായനി  ഫയര്കഫമാഴമ  ജനില്ലമാകേളക്ടറുമ  കപെമാലശസച്ച്  വകുപ്പുമ  ഇടപപെടമാണച്ച്
കേമാരത്യങ്ങള് പെരനിഹെെരനിക്കമാനുളള ശ്രമമ നടതനിയതച്ച്.   പെടയമ ലഭത്യമമാക്കമാത ഇതരമ
പശമ  പെരനിഹെെരനിക്കമാതതനിപന്റെ  ഫലമമായനി  സര്ക്കമാരുമ  പപെമാതുജനവുമ  തമനിലളള
ഏറ്റുമുടല  കൂടനിവരനികേയമാണച്ച്.    മമാനനവമാടനി  തമാലൂക്കച്ച്  പെരനിധനിയനില  വരുന
മമാനനവമാടനി,  കേമാഞനിരമകേമാടച്ച്,  പതമാണര്നമാടച്ച്,  തനിരുപനല്ലനി,  കപെരനിയ,  നല്ലൂര്നമാടച്ച്,
വമാളമാടച്ച്,  തൃശ്ശേനികലരനി തുടങ്ങനിയ വനികല്ലജുകേളനില വര്ഷങ്ങളമായനി ഭൂമനി പപകേവശേമ വചച്ച്
കൃഷനി പചയ്തച്ച് കുടനിലകേള്പകേടനി തമാമസനിക്കുന ആള്ക്കമാരമാണുളളതച്ച്.    സമഘര്ഷമ
ഒഴനിവമാക്കുനതനിനമായനി   അടനിയനരമമായനി  സര്ക്കമാര്  ഇക്കമാരത്യങ്ങളനില  ഇടപപെടച്ച്
അവര്ക്കച്ച് പെടയമ പകേമാടുക്കുനതനിനുളള നടപെടനി  സസശകേരനിക്കണപമനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
അഭത്യര്തനിക്കമാനുളളതച്ച്. 

റവനപ്യൂവുമ ഭവനനനിര്മമാണവുമ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്):  സര്,
ഇവനിപട ചൂണനിക്കമാണനിച വനിഷയതനില മുമച്ച്  ഭൂമനി പെതനിച്ചുകേനിടനിയവര്   പപകേവശേമ
വയ്ക്കുകേകയമാ  സനിരതമാമസമമാക്കുകേകയമാ പചയ്യേമാത  സമാഹെെചരത്യതനില അതരമ ഭൂമനി
മറ്റു  ചനിലര്  വനച്ച്  പപകേവശേപപടുതനി  അവനിപട  വശടുവചച്ച്  തമാമസനിക്കുന
സമാഹെെചരത്യമുണച്ച്.   അതരമ  ആളുകേള്ക്കച്ച്  പെടയമ  പകേമാടുക്കണപമങ്കനില
കനരകതയളള  പെടയമ  കേത്യമാന്സല  പചയ്തച്ച്,   അതനിപന്റെ  നടപെടനിക്രമങ്ങളനുസരനിചച്ച്
മമാത്രകമ പചയ്യേമാന് കേഴനിയ.   മമാനനവമാടനി നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില വനമ വകുപനിപന്റെ
അധശനതയനിലളള ഭൂമനി പപകേവശേമ വചനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച് പെടയമ അനുവദേനിക്കുന കേമാരത്യമ
അനുഭമാവപൂര്വമ  സര്ക്കമാര്  പെരനികശേമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  അര്ഹെെരമായ
പപകേവശേക്കമാര്ക്കച്ച്   സമയബനനിതമമായനി  പെടയമ നലകേണപമനതമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
നയമ.  വനമ വകുപനികന്റെതല്ലമാപത മറ്റച്ച്  ഇതര വകുപ്പുകേളുപട അധശനതയനിലളള ഭൂമനി
പപകേവശേമ വചനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച് പെടയമ ലഭനിക്കമാതതച്ച് സമബനനിച വനിഷയമ ഇതുവപര
ശ്രദ്ധയനിലപപടനിടനില്ല.   വയനമാടച്ച്  ജനില്ലയനില  മനിചഭൂമനി  പെതനിചച്ച്  ലഭനിചവരുമ  പെടമാള
ഉകദേത്യമാഗസര്ക്കുളള പെദ്ധതനിപകേമാരമ ഭൂമനി അനുവദേനിചച്ച് ലഭനിചവരുമമായ നനിരവധനികപെര്
ഇസൗ ഭൂമനി  യഥമാസമയമ പപകേവശേതനിപലടുക്കമാത സമാഹെെചരത്യമുണമായനിട്ടുണച്ച്.   ഇസൗ
അവസരമ  ഉപെകയമാഗപപടുതനി  പെലരുമ  ഇതരതനിലളള  ഭൂമനി  പപകേവശേപപടുതനി
അവനിപട  തമാമസമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വര്ഷങ്ങളമായനി  ഇസൗവനിധമ  ഭൂമനി  പപകേവശേമ
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വചനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച് പെടയമ അനുവദേനിക്കണപമന ആവശേത്യമ  നനിലവനിലണച്ച്.  ഇക്കമാരത്യമ
നനിയമതനിപന്റെ  പെരനിധനിയനില  നനിനച്ച്  സര്ക്കമാര്  പെരനികശേമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  ആദേത്യമ
ഭൂമനി  പകേമാടുത  ആളുകേളുപട  കേമാരത്യതനില,  അതച്ച്  കേത്യമാന്സല  പചയ്തമാല  മമാത്രകമ
പുതനിയ  പപകേവശേക്കമാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദേനിക്കമാന്  കേഴനിയകേയളളൂ.   തനിരുപനല്ലനി
വനികല്ലജനിപല നരനിക്കല പകദേശേതച്ച്  ആദേനിവമാസനികേള്ക്കച്ച്  നലകേനിയ  68.35  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനില 33.49 ഏക്കര് ഭൂമനി മറ്റു വനിഭമാഗങ്ങളനിലപപടവര് വര്ഷങ്ങളമായനി പപകേവശേമ
വച്ചുവരുനണച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച്  പെടയമ  അനുവദേനിക്കണപമങ്കനില  മുമച്ച്  പെടനികേവര്ഗ
വനിഭമാഗതനിലപപടവര്ക്കമായനി  അനുവദേനിച പെടയമ  റദച്ച്  പചകയ്യേണ സമാഹെെചരത്യമുണച്ച്.
ഇക്കമാരത്യതനില  നനിയമ  വനികധയമമായനി  നടപെടനി  സസശകേരനിക്കുന  കേമാരത്യമ
ആകലമാചനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.

(2)  ഭസൗതനികേ സസൗകേരത്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപനിക്കല
ശ്രശ  .    പകേ  .    ദേമാസന്: സര്, പകേമായനിലമാണനി തമാലൂക്കമാശുപെത്രനിക്കമായനി   ഇകപമാള്

പുതുതമായനി  നനിര്മനിക്കുന  ആറുനനില   പകേടനിടതനിപന്റെ  സനിവനില  പവൃതനികേള്
പൂര്തനിയമായനിട്ടുണച്ച്.    ഇനനി  ഇലകനിക്കല  പവൃതനിയമ  ഇലകനിക്കല  പെവര്ലൂമ
നനിര്മമാണവുമ  പൂര്തനിയമാകക്കണതുണച്ച്.  അതച്ച്  പെനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യപട
കമലകനമാടതനിലമാണച്ച്  നടനപകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  കസഫനിക്കച്ച്
കവണനിയളള  നനിര്മമാണമ  പൂര്തനിയമാകുകേയമ   ഇലകനിക്കല  കേണക്ഷന്
ലഭത്യമമാകുകേയമ  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഓപകറഷന്  തനികയറ്റര്,  പഎ.സനി.യ.  എനനിവയ്ക്കുളള
ഇന്റെശരനിയര് പവൃതനിയമാവശേത്യമമായ ഉപെകേരണങ്ങള് ലഭത്യമമായമാല മമാത്രകമ പകേടനിടമ
കരമാഗനികേള്ക്കമായനി  തുറന പകേമാടുക്കമാന്  സമാധനിക്കുകേയളളൂ.   പുതനിയ  പകേടനിടതനില
ആധുനനികേരശതനിയനിലളള  സജശകേരണങ്ങള്  നടപനിലമാക്കുനതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ഒനമാമപത  നനിലയനില  മൂനച്ച്  കമജര്  ഓപകറഷന്  തനികയറ്റര്,  അനകസഷത്യ,
പനിപകറഷന് റമ എനനിവയമ മുകേളനിലപത നനിലയനില കസ്റ്റെമാര്,  നഴനിമഗച്ച് റമ,  കലബര്
റമ,  ഒ.പെനി.,  പഎ.സനി.യ.  എനനിവയമ  സജശകേരനികക്കണതമായണച്ച്.   നൂതന
ഉപെകേരണങ്ങളുമ  എ.സനി.,  പസന്ട്രല  ഗത്യമാസച്ച്  സനിസ്റ്റെവുമ  സജശകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
ഏകേകദേശേമ 3 കകേമാടനി രൂപെ ആവശേത്യമമാണച്ച്. ആയതനിപന്റെ കപമാജക്ടച്ച് ആകരമാഗത്യ കകേരളമ
പെദ്ധതനിയനില   സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   അടനിയനരമമായനി  പസ്തുത  ആവശേത്യങ്ങള്ക്കുളള
പെണമ അനുവദേനിക്കണമ.   കേനിഴക്കന് മലകയമാരകമഖല ഉള്പപടുന പകേമായനിലമാണനി
തമാലൂക്കനിപല ജനങ്ങളുപട ഏകേ ആശ്രയമമായ ഇസൗ ആശുപെത്രനി കേണ്ണൂര്-കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
എന്.എചച്ച്.-കനമാടച്ച്  കചര്നച്ച് പകേമായനിലമാണനി പെടണതനില സനിതനി പചയ്യുന.  ഈ
ആശുപെത്രനി വനിവനിധതരമ അപെകേടതനിലപപടുനവര്ക്കച്ച് ആശ്രയമമാണച്ച്.  നനിലവനിപല
കേമാഷസമാലനിറ്റനി  പകേടനിടമ  പപെമാളനിച്ചുനശക്കനി പുതനിയതമായനി  കട്രമാമമാപകേയര്,  കേമാഷസമാലനിറ്റനി
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കബമാക്കച്ച്  എനനിവ  നനിര്മനിക്കുനതനിനമാവശേത്യമമായ  നനിര്കദശേമ  നലകേണപമനമ
അടനിയനരമമായനി  കട്രമാമമാപകേയര്  യണനിറ്റുമ   ഡയമാലനിസനിസച്ച്  കകേനവുമ  കേമാരുണത്യമാ
ഫമാര്മസനിയമ  അനുവദേനിക്കമാനുളള  നടപെടനി  സസശകേരനിക്കണപമനമ  ഫനിസനികയമാ
പതറമാപനിസ്റ്റെച്ച്,   ഇ.സനി.ജനി.  പടകശഷത്യന്, പമഡനിക്കല  റനികക്കമാര്ഡച്ച്  പപലകബ്രേറനിയന്
എനശ  തസനികേകേള് അനുവദേനിക്കണപമനമ    അഭത്യര്തനിക്കുന.

ആകരമാഗത്യവുമ  സമാമൂഹെെത്യനശതനിയമ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശമതനി  പകേ  .  പകേ  .    പപശേലജ
ടശചര്  ):  സര്,  1961  മുതല  തമാലൂക്കച്ച്  ആസമാന  ആശുപെത്രനിയമായനി  പവര്തനിച്ചു
വരുന  പകേമായനിലമാണനി  ആശുപെത്രനിയനില  പതനിദേനിനമ  1500   ഒ.പെനി.-യമ  100
പഎ.പെനി.-യമമാണച്ച്  ശേരമാശേരനിയളളതച്ച്.    159  കേനിടക്കകേളുമ   പമഡനിസനിന്,  സര്ജറനി,
ഒമാര്കതമാപെശഡനികച്ച്,  പെശഡനിയമാട്രനികച്ച്,  വഗനകക്കമാളജനി,  പഡര്മകറ്റമാളജനി,
ഒഫമാലകമമാളജനി,  ഇ.എന്.ടനി.  എനശ  പസഷത്യമാലനിറ്റനി  വനിഭമാഗങ്ങളുമ  പകേമായനിലമാണനി
തമാലൂക്കച്ച്  കഹെെമാസനിറ്റലനില  ലഭത്യമമാണച്ച്.   പപെമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപച്ച്  വഴനി  നനിര്മമാണമ
നടനവരുന പുതനിയ  പകേടനിടതനിപന്റെ  പെണനി  പൂര്തനിയമായനി  വരനികേയമാണച്ച്.   ഇസൗ
പകേടനിടമ  പവര്തനസജമമാക്കുനതനിനമാവശേത്യമമായ  ആശുപെത്രനി  ഉപെകേരണങ്ങളുപട
പപമാകപമാസലമ  പുതനിയ  പകേടനിടതനിപന്റെ  കമമാഡുലമാര്  ഓപകറഷന്  തനികയറ്റര്
സജശകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപെടനികേളുമ നടനവരനികേയമാണച്ച്.  ഇസൗ ആശുപെത്രനിയനില
എമ.പെനി.  ഫണച്ച് ഉപെകയമാഗനിചച്ച് നനിര്മനിച പകേടനിടതനില സര്ക്കമാരനിപന്റെ മമാനത്യവനിരുദ്ധ
പെമാകക്കജനില ഉള്പപടുതനി ഡയമാലനിസനിസച്ച് കകേനമ ഇകപമാള് അനുവദേനിചനിട്ടുണച്ച്.  എടച്ച്
കേനിടക്കകേകളമാടുകൂടനിയ  ഡയമാലനിസനിസച്ച്  കകേനതനിനച്ച്  പമാന്,  എസ്റ്റെനികമറ്റച്ച്
എനനിവ  പകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബദ്യു.എസച്ച്.  തയ്യേമാറമാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  പകേമായനിലമാണനി
തമാലൂക്കമാശുപെത്രനിയനില കട്രമാമമാപകേയര് സമവനിധമാനമ ഏര്പപടുത്തുനതനിനച്ച്  5  കകേമാടനി
35  ലക്ഷമ  രൂപെയപട  പപമാകപമാസല  കകേരള  കറമാഡച്ച്  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനിക്കച്ച്
നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്';  തുകേ  ഉടന്തപന  ലഭത്യമമാകുനതമാണച്ച്.   നനിലവനില  പസഷത്യമാലനിറ്റനി
കസവനങ്ങള്  ഉള്പപപട  19  കഡമാക്ടര്മമാരുപട  തസനികേയണച്ച്.  24  മണനിക്കൂറുമ
കേമാഷസമാലനിറ്റനി  സമവനിധമാനമ  നടപനിലമാക്കുനതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  4  കേമാഷസമാലനിറ്റനി
പമഡനിക്കല  ഓഫശസറുപട  തസനികേയമ  നനിലവനിലണച്ച്.   സ്റ്റെമാകന്റെര്പപഡകസഷപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  ആശുപെത്രനികേളനില  ആവശേത്യമമായ  സസൗകേരത്യങ്ങള്  ഏര്പപടുത്തുനതനിനച്ച്
തയ്യേമാറമാക്കനിയനിട്ടുളള  പപമാകപമാസലനില  പകേമായനിലമാണനി  ആശുപെത്രനിപയയമ
ഉള്പപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആര്ദമ  പെദ്ധതനിയനിലൂപട  അധനികേ  തസനികേകേള്
സൃഷനിക്കുനതുവഴനി  പകേമായനിലമാണനി  തമാലൂക്കമാശുപെത്രനിയപട  പവര്തനമ  കൂടുതല
പമചപപടുതമാന് സമാധനിക്കുമ.  എല്ലമാ തമാലൂക്കമാശുപെത്രനികേളുമ നവശകേരനിക്കുനതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  പകേമായനിലമാണനി  തമാലൂക്കച്ച്  ആശുപെത്രനികൂടനി  ഇസൗ  പപമാകപമാസലനില
ഉള്പപടതനിനമാല ഒരു മമാസ്റ്റെര് പമാന് തയ്യേമാറമാക്കനി സമര്പനിക്കുകേ വഴനി പകേമായനിലമാണനി
തമാലൂക്കമാശുപെത്രനിയപട കൂടുതല വനികേസനമ സമാധത്യമമാക്കമാന് കേഴനിയനതമാണച്ച്.
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(3) പസ്റ്റെന്റുകേള്ക്കച്ച്  അമനിത വനില ഇസൗടമാക്കല

ശ്രശ  .    പെനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹെെശമ:  സര്,  ഹൃദേയവമാലവുകേളനിപല  കബമാക്കുകേള്
നശക്കുനതനിനുള  ആന്ജനികയമാപമാസ്റ്റെനി  ചനികേനിത്സയച്ച്  മരുനച്ച്  നനിറചതുമ
അല്ലമാതതുമമായ  പസ്റ്റെന്റുകേള്  ഉപെകയമാഗനിക്കുനണച്ച്.  മുമച്ച്   2  ലക്ഷമ  രൂപെ  വപര
വനിലയണമായനിരുന സമാനതച്ച്   ഇകപമാള് പെരമമാവധനി  32,000  രൂപെയമാണുളളതച്ച്.
വനിലയനിലണമായ  ഇസൗ  കുറവച്ച്  ചനികേനിത്സമാ  പചലവനില  പതനിഫലനികക്കണതമാണച്ച്.
എനമാല  ഗുണകമന്മയള  ഉപെകേരണങ്ങളുപട  നനിര്മമാണമ  പെരനിമനിതപപടുതനിയമ
ചനികേനിത്സയനിപല  മറ്റനിനങ്ങളുപട  നനിരക്കുയര്തനിയമ  സര്ക്കമാര്  തശരുമമാനമ
അടനിമറനിക്കമാനുള  നശക്കമ  നടനവരുനതമായള  റനികപമാര്ട്ടുകേളമാണച്ച്
വനപകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അടുതനിപട  നനിലവനില  വന  പമഡനിക്കല  ഉപെകേരണ
നനിയമതനിപന്റെ  പെനിന്ബലതനില  ഏറ്റവുമ  ഗുണകമന്മയള  പസ്റ്റെന്റുകേളുപട  ലഭത്യത
ഉറപ്പുവരുകതണതുണച്ച്.  പമഡനിക്കല  നയതനിനുള  ഡമാഫനില  പെറഞനിട്ടുള
പമഡനിക്കല  ഡനിവവസച്ച്  പെമാര്ക്കുകേളുപട  വത്യമാപെനമ  തസരനിതപപടുത്തുനതനിനുമ
പപെമാതുകമഖലയനില  പസ്റ്റെന്റുകേളുപട  നനിര്മമാണവുമ  വനിതരണവുമ  നടത്തുനതനിനുമ
ആവശേത്യമമായ നടപെടനികേള് സസശകേരനിക്കണപമനച്ച് അഭത്യര്തനിക്കുന. 

ആകരമാഗത്യവുമ സമാമൂഹെെത്യനശതനിയമ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശമതനി പകേ  .    പകേ  .    വശേലജ
ടശചര്  ):  സര്,  പസ്റ്റെന്റുകേളുപട  വനിലനനിയനണമ  നനിലവനില  വനകതമാടുകൂടനി
ലമാഭതനിലണമായ  കുറവച്ച്  നനികേതമാനമായനി  ശേസ്ത്രക്രനിയകേളുപട  ചമാര്ജച്ച്,
ചനികേനിത്സയമാവശേത്യമമായ മറ്റച്ച് ഘടകേങ്ങള് എനനിവയപട നനിരക്കച്ച് വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
ചനില  ആശുപെത്രനികേള്  നശക്കമ  നടത്തുനതച്ച്  സമബനനിച  പെത്ര-ദൃശേത്യ-മമാധത്യമ
റനികപമാര്ട്ടുകേള്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലപപട  സമാഹെെചരത്യതനില  ഡഗ്സച്ച്
കേണ്കട്രമാള്  വകുപച്ച്  സമസമാന  വത്യമാപെകേമമായനി  പെരനികശേമാധനകേള്
കേര്ശേനമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ  കമഖലയനിപല  ചൂഷണതനില  നനിനച്ച്  കരമാഗനികേപള
രക്ഷനിക്കുനതനിനമായനി  കേമാരുണത്യ  കേമപ്യൂണനിറ്റനി  ഫമാര്മസനികേള്  വഴനി  പസ്റ്റെന്റുകേളുമ  മറ്റച്ച്
ഓര്കതമാപെശഡനികേച്ച്  ഇമപമാന്റുകേളുമ  സമഭരനിക്കുനതനിനുള  പമാഥമനികേ  നടപെടനികേള്
കകേരള  പമഡനിക്കല  സര്വശസസച്ച്  കകേമാര്പകറഷന്  ലനിമനിറ്റഡച്ച്  മുഖമാനരമ
ആരമഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇകതമാടനുബനനിചച്ച് സമസമാനപത  5  സര്ക്കമാര് പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേളനില  നനിനമ  എറണമാകുളമ,  പെമാലക്കമാടച്ച്  ജനറല  ആശുപെത്രനികേളനില
നനിനമ ഒരു വര്ഷമ നടത്തുന ശേസ്ത്രക്രനിയകേളുപട എണ്ണമ, ഒരു മമാസമ കവണനിവരുന
വനിവനിധയനിനമ  കേമാര്ഡനിയമാകേച്ച്  പസ്റ്റെന്റുകേളുപട  എണ്ണമ  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള്
കശേഖരനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപെടനികേള്  സസശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   വനിവരങ്ങള്  യഥമാവനിധനി
ലഭത്യമമായകശേഷമ പസ്തുത കമഖലകേളനിപല  സമാകങ്കതനികേ വനിദേഗ്ദ്ധരുപട  നനിര്കദശേങ്ങള്
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സസശകേരനിചച്ച്  കേമനനികേളനില   നനിനച്ച്  കനരനിടച്ച്  പസ്റ്റെന്റുകേളുമ  മറ്റച്ച്  ഓര്കതമാപെശഡനികേച്ച്
ഇമപമാന്റുകേളുമ വമാങ്ങനി കേമപ്യൂണനിറ്റനി ഫമാര്മസനികേള് വഴനി ലഭത്യമമാക്കമാനുള നടപെടനികേള്
സസശകേരനിക്കുനതമാണച്ച്. തകദശേശയമമായനി നനിര്മനിക്കുനതുമ ഇറക്കുമതനി പചയ്യുനതുമമായ
എല്ലമാ പസ്റ്റെന്റെച്ച് ഉലപനങ്ങള്ക്കുമ ഇകപമാള് പമാബലത്യതനില വന വനിലനനിയനണമ
ബമാധകേമമാണച്ച്.  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള  അടനിസമാന  വനിലകയക്കമാളുമ  കുറഞ
നനിരക്കനില നനിലവനില വനിപെണനമ പചയ്യുന എല്ലമാ നനിര്മമാതമാക്കളുമ വനിതരണക്കമാരുമ
അവ  വനിപെണനമ  പചകയ്യേണതമാണച്ച്.  നനിലവനില  കൂടനിയ  നനിരക്കനില  വനിതരണമ
പചയ്യുനവര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  അടനിസമാന  വനിലയനികലയച്ച്  കുറയ്കക്കണതമാണച്ച്.
കേമാര്ഡനിയമാകേച്ച്  പസ്റ്റെന്റെച്ച്,  ഡഗച്ച്  എലപ്യൂടനിമഗച്ച്  പസ്റ്റെന്റെച്ച്  എനശ  രണച്ച്  തരതനിലള
പസ്റ്റെന്റുകേള്  കനമാടനിവഫഡച്ച്  പമഡനിക്കല  ഡനിവവസച്ച്  കേമാറ്റഗറനിയനില
ഉള്പപടുനതനിനമാല ഇവയപട നനിര്മമാണമ കകേന-സമസമാന ഡഗ്സച്ച് കേണ്കട്രമാള്
വകുപ്പുകേളുപട  സമയക്ത  നനിയനണതനിലമാണച്ച്.  അതുപകേമാണ്ടുതപന  പസ്റ്റെന്റെച്ച്
നനിര്മമാണതനിനുളള  മമാനദേണ്ഡങ്ങള്  സമയക്ത  പെരനികശേമാധനയനിലൂപട
ഉറപ്പുവരുതനിയകശേഷമമാണച്ച്  പസ്തുത  ഉലപനങ്ങള്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുള
വലസന്സുകേള്  അനുവദേനിക്കുനതച്ച്.  ഇപകേമാരമ  മമാനദേണ്ഡങ്ങള്ക്കച്ച്  വനികധയമമായനി
അനത്യസമസമാനങ്ങളനില നനിര്മനിക്കുനകതമാ ഇറക്കുമതനി പചയ്യുനകതമാ ആയ പസ്റ്റെന്റെച്ച്
ഉലപനങ്ങളമാണച്ച്  സമസമാന  വനിപെണനിയനിലളതച്ച്.  നനിലവനില  സമസമാനതച്ച്
പകേമാകറമാണറനി  പസ്റ്റെന്റെച്ച്  നനിര്മമാതമാക്കള്  കുറവമാണച്ച്.   ചനികേനിത്സയമാവശേത്യമമായ  മറ്റച്ച്
ഘടകേങ്ങളുപട  നനിരക്കച്ച്  വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്  പസ്റ്റെന്റെനിപന്റെ  വനിലക്കുറവുമൂലമ  ലമാഭതനിലണമായ
കുറവച്ച്  പെരനിഹെെരനിക്കമാന്  ചനില  സസകേമാരത്യ  ആശുപെത്രനികേള്  ശ്രമനിക്കുനതമായനി
ആകരമാപെണമുയര്ന  സമാഹെെചരത്യതനില  സമശപെകേമാലതച്ച്  അവനിപട  നടനനിട്ടുള
ആന്ജനികയമാപമാസ്റ്റെനി  ഉള്പപപടയള  ഹൃകദമാഗ  ചനികേനിത്സമാ  നനിരക്കുകേള്
പെരനികശേമാധനിക്കമാന്  കദേശേശയ  ഒസൗഷധ  വനിലനനിയനണ  അകതമാറനിറ്റനി
തശരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പസ്റ്റെന്റെച്ച്  ഉപെകയമാഗനിച്ചുപകേമാണ്ടുള  ഹൃദേയശേസ്ത്രക്രനിയമാ  രശതനികേള്
പെനിന്തുടരുന  ആശുപെത്രനികേള്,  നഴനിമഗച്ച്  കഹെെമാമുകേള്,  കനിനനിക്കുകേള്  എനനിവ
ശേസ്ത്രക്രനിയയച്ച് വനികധയരമാകുന കരമാഗനികേള്ക്കച്ച് നലകുന ബനില്ലുകേളനില പകേമാകറമാണറനി
പസ്റ്റെന്റെനിപന്റെ വനില,  ബ്രേമാന്ഡച്ച് പനയനിമ,  ബമാചച്ച് നമര്,  നനിര്മമാതമാവച്ച്,  ഇമകപെമാര്ടറുപട
കപെരച്ച് എനശ വനിശേദേമാമശേങ്ങള് പകതത്യകേമ കരഖപപടുതണപമനച്ച് നനിര്കദശേനിചനിട്ടുണച്ച്.
പസ്റ്റെന്റെച്ച്  നനിര്മമാണവുമമായനി  ബനപപട  വനിശേദേമാമശേങ്ങള്  2017  മമാര്ചച്ച്  1-നച്ച്  മുമച്ച്
സമര്പനിക്കണപമനമ  അല്ലമാതപെക്ഷമ  ഡനി.പെനി.സനി.ഒ.  2013  നനിയമപകേമാരമ
നടപെടനികേള്  സസശകേരനിക്കുപമനമ  എന്.പെനി.പെനി.എ.  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പസ്റ്റെന്റെച്ച്
നനിര്മമാണതനിപന്റെ  വനിലവനിവരപടനികേ  ഫമാര്മസപ്യൂടനിക്കല  ഡമാറ്റമാപബയ്സച്ച്
മമാകനജ് പമന്റെച്ച്  സനിസ്റ്റെമ  മുകഖന  ഓണ്വലനമായനി  എന്.പെനി.പെനി.എ.-യച്ച്
സമര്പനിക്കണപമനമ  അതനിപന്റെ  പെകേര്പച്ച്  സമസമാന  ഒസൗഷധ  ഗുണനനിലവമാര
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വകുപനിനുമ  വനിതരണക്കമാര്ക്കുമ  ചനില്ലറ  വനിലപനക്കമാര്ക്കുമ  ഇടപെമാടുകേമാര്ക്കുമ
നലകേമാനുമ നനിര്കദശേമുണച്ച്.  ആദേമായകേരമപല്ലന കേമാരണതമാല പുതനിയ കസ്റ്റെമാക്കനിനച്ച്
ഓര്ഡര്  നലകേമാതനിരനിക്കുകേകയമാ  പുതനിയ  വനിലയനിലള  കസ്റ്റെമാപക്കടുക്കമാന്
മടനിക്കുകേകയമാ  പചയ്യുന  ആശുപെത്രനികേളുപട  വനിശേദേമാമശേങ്ങള്  അറനിയനിക്കമാന്
എന്.പെനി.പെനി.എ. നനിര്മമാതമാക്കകളമാടച്ച് ആവശേത്യപപടനിട്ടുണച്ച്.  പകേമാകറമാണറനി പസ്റ്റെന്റെനിപന്റെ
വനിലനനിയനണമ പമാബലത്യതനില വന സമാഹെെചരത്യതനില പസ്തുത ഉലപനങ്ങളുപട
സുഗമമമായ  വനിതരണ  ഉപെകഭമാഗമ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമ  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള
വനിലയച്ച് പസ്തുത ഉലപനങ്ങള് പപെമാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച് ലഭത്യമമാക്കുനതനിനുമ സമസമാന
ഡഗ്സച്ച്  കേണ്കട്രമാള്  വനിഭമാഗമ  അതശവജമാഗ്രത  പുലര്തനി  പെരനികശേമാധനകേള്
കേര്ശേനമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിലനനിയനണമ  മറനികേടനച്ച്  വനിലപന  നടത്തുനതമായനി
ശ്രദ്ധയനിലപപടുനപെക്ഷമ നനിയമമ ലമഘനിക്കുനവര്പക്കതനിപര അവശേത്യവസ്തു നനിയമമ
അനുശേമാസനിക്കുന  പകേമാരമ  നടപെടനിപയടുക്കുനതമാണച്ച്.  കൂടമാപത  വനിലനനിയനണമ
മറനികേടക്കുന  നനിര്മമാതമാക്കളുപട  വനിശേദേമാമശേങ്ങള്  അനനര  നടപെടനികേള്ക്കമായനി
കദേശേശയ ഒസൗഷധ വനിലനനിയനണ അകതമാറനിറ്റനിപയ അറനിയനിക്കുനതമാണച്ച്.   കദേശേശയ
ഒസൗഷധ വനിലനനിയനണ അകതമാറനിറ്റനിയപട ഒസൗകദേത്യമാഗനികേ പവബ്വസറ്റനിപല 'ഫമാര്മ
ജന് സമമാധമാന്'  എന ലനിങ്കനില പസ്റ്റെന്റുകേളുപട വനില നനിയനണമ സമബനനിച്ചുള
പപെമാതുജനങ്ങളുപട പെരമാതനികേള് ഓണ്വലനമായനി രജനിസ്റ്റെര് പചയ്യേമാവുനതുമമാണച്ച്.

(4) കസമാര്ട്സച്ച് കകേമാമപകച്ച്

ശ്രശ  .    മുല്ലക്കര  രതമാകേരന്:  സര്,  പകേമാല്ലമ  ജനില്ലയനിപല  ചടയമമഗലതച്ച്
2006-2011  -പല എല.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേമാലതച്ച് കസമാര്ട്സച്ച് അകതമാറനിറ്റനി  ഓഫച്ച്
ഇനത്യയമമായനി  കചര്നച്ച്  നനിലനനിന  ഒരു  സശമമായനിരുന  വനനിതമാ  കസമാര്ട്സച്ച്
അക്കമാദേമനി. അതച്ച് നടപമാക്കമാന് 20 ഏക്കര് വസ്തു ആവശേത്യമമായനി വരനികേയമ അനച്ച് 20
ഏക്കര്  വസ്തു  ചടയമമഗലമ  മണ്ഡലതനില   കേപണത്തുകേയമ  അതച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്
വകുപനിനച്ച്  വകേമമാറുകേയമ പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ആ വസ്തു ഇകപമാഴമ കസമാര്ട്സച്ച്  വകുപനിപന്റെ
വകേവശേമമാണച്ച്.  പെകക്ഷ  കകേനസര്ക്കമാര്  വനനിതമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  അക്കമാദേമനി  എന
സശമനില  നനിനച്ച്  പെനിന്മമാറനി.   അതനിനുകശേഷമ  പെലതവണ  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലതച്ച്  ചര്ചകേള്  നടതനിപയങ്കനിലമ  സമാധമാരണ  കേമായനികേ
തമാരങ്ങള്ക്കുകൂടനി  ഉപെകയമാഗനിക്കമാവുന,  പെരനിശേശലനവുമ ഗകവഷണവുമ പെഠനവുമമായ
കേമാരത്യങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇസൗ  വസ്തു  ഉപെകയമാഗനിക്കണപമന  ധമാരണയനിപലതനിപയങ്കനിലമ
യമാപതമാനമ നടപമായനില്ല.   കേഴനിഞ റനികയമാ ഒളനിമനികനില പെപങ്കടുത  ഒളനിമത്യന്
ശ്രശ.  അനസച്ച്  ചടയമമഗലത്തുളള   ആളമാണച്ച്.  ഇകപമാള്  വഹെെജമനില  കദേശേശയ
റനികക്കമാര്ഡച്ച് ചമാമത്യനമായ    ശ്രശ.  അനശസച്ച്  ശ്രശ.  അനസനിപന്റെ  സകഹെെമാദേരനമാണച്ച്.
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ഇവര്  രണ്ടുകപെരുമ  വരുമകേമാലതച്ച്   ഒളനിമത്യന്മമാരമായനി  മമാറമാന്  സമാധത്യതയളവരുമ
കകേരളതനിനുമ ഇനത്യയ്ക്കുമകവണനി  പമഡല കനടനിതരമാന് സമാധത്യതയളവരുമമാണച്ച്.
ഇനത്യന്  ഫുട്കബമാള് ടശമനിപല  അമഗങ്ങളമായ  നനിരവധനി  തമാരങ്ങള്
ചടയമമഗലത്തുണച്ച്.  അങ്ങച്ച് ഇക്കമാരത്യതനില പകതത്യകേ തമാല്പരത്യപമടുതച്ച് പസ്തുത 20
ഏക്കര്  ഭൂമനി  കസമാര്ട്സച്ച്  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  പെരനിശേശലനതനിനുമ  പെഠനതനിനുമ
ഗകവഷണതനിനുപമല്ലമാമുള  ഒരു  സമാപെനമമാക്കനി  മമാറ്റുനതനിനുള  നടപെടനികേള്
അടനിയനരമമായനി സസശകേരനിക്കണപമനച്ച് അഭത്യര്തനിക്കുന.

വത്യവസമായവുമ  കസമാര്ട്സുമ  യവജനകേമാരത്യവുമ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    എ  .    സനി  .
പമമായ്തശന്): സര്, ചടയമമഗലതച്ച് കസമാര്ട്സച്ച് അകതമാറനിറ്റനി ഓഫച്ച് ഇനത്യയപട കേശഴനില
ഒരു  വനനിതമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  അക്കമാദേമനി  സമാപെനിക്കുനതനിനമായനി  പകേമാല്ലമ  ജനില്ലമാ
കൃഷനിഫമാമനിപന്റെ കകേമാട്ടുക്കല കൃഷനി ഫമാമനില നനിനച്ച് 20 ഏക്കര് ഭൂമനി 2009-ല ഇടനിവ
ഗ്രമാമപെഞമായതച്ച്  കേമായനികേ  യവജനകേമാരത്യ  ഡയറക്ടര്  മുകഖന 30  വര്ഷപത
പെമാടതനിനച്ച്  അനുവദേനിചച്ച്  നലകേനിയനിരുന.  എനമാല  വനനിതകേള്ക്കച്ച്  മമാത്രമമായനി
കസമാര്ട്സച്ച്  അക്കമാദേമനി  തുടങ്ങുനതച്ച്  പമാകയമാഗനികേമപല്ലനച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  അകതമാറനിറ്റനി
ഓഫച്ച് ഇന്ഡത്യ (SAI)  അറനിയനിക്കുകേയണമായനി. തുടര്നച്ച് ഇസൗ വനിഷയമ സമബനനിചച്ച്
ബഹുമമാനപപട  കേമായനികേ  വകേപ്പുമനനിയപട  അദ്ധത്യക്ഷതയനില  04-02-2014-ല
കചര്ന കയമാഗ തശരുമമാനതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില ഇസൗ ഭൂമനിയനില ഒരു മള്ടനി
കസമാര്ട്സച്ച് അക്കമാദേമനി സമാപെനിക്കുനതനിനച്ച് തശരുമമാനനിക്കുകേയമ ആയതനിനച്ച് ഭൂമനിയപട
ഉടമസരമായ  ഇടനിവ  ഗ്രമാമപെഞമായതനിപന്റെ  അമഗശകേമാരമ  ലഭനിക്കുകേയമ  പചയ്തു.
ഇതനിപനത്തുടര്നച്ച്  പകേമാല്ലമ  ജനില്ലയനിപല  ചടയമമഗലതച്ച്  'സമായച്ച്'-യപട
ആഭനിമുഖത്യതനില  ഒരു മള്ടനി കസമാര്ട്സച്ച് അക്കമാദേമനി സമാപെനിക്കുനതനിനച്ച് ശേനിപെമാര്ശേ
പചയ്തച്ച്  സമസമാനമ  കകേന  യവജന  കേമായനികേമനമാലയപത  കേതച്ച്  മുകഖന
അറനിയനിപചങ്കനിലമ  അടനിസമാന  സസൗകേരത്യമുള  സലതച്ച്  മമാത്രകമ  കസമാര്ട്സച്ച്
കകേമാമപകച്ച്  സമാപെനിക്കമാന്  കേഴനിയപവനമാണച്ച്   'സമായച്ച്'  മറുപെടനി  നലകേനിയതച്ച്.
ചടയമമഗലതച്ച് കകേമാട്ടുക്കലള കേമായനികേ വകുപനിപന്റെ 20 എക്കര് ഭൂമനിയനില പമാഥമനികേ
പെരനിശേശലനങ്ങള്ക്കച്ച്  പമാധമാനത്യമ  നലകേനിപക്കമാണ്ടുള  ഒരു  കസമാര്ട്സച്ച്  കകേമാമപകച്ച്
അനുവദേനിക്കുനതച്ച് സമബനനിച പപമാകപമാസലകേപളമാനമ നനിലവനിലണമായനിരുനനില്ല.
അതരപമമാരു  ഘടതനിലമാണച്ച്  ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ഇക്കമാരത്യമ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ശ്രദ്ധയനിലപപടുത്തുനതച്ച്.  അകദഹെെമ  നലകേനിയ  കേതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില
ഇക്കമാരത്യമ  പെരനികശേമാധനിക്കമാനുമ  ഒരു  പപമാകപമാസല  തയ്യേമാറമാക്കനി  സമര്പനിക്കമാനുമ
ആവശേത്യപപടനിട്ടുണച്ച്.  പപമാകപമാസല  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്   ഇക്കമാരത്യമ  ഗസൗരവപൂര്വമ
സര്ക്കമാര് പെരനിഗണനിക്കുനതമാണച്ച്.
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10.00. A.M.]

(5) ഇമഗശഷച്ച് ഭമാഷമാവനിഷയമ

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  കകേരളതനിപല സ്കൂളുകേളനില വഹെെസ്കൂള് തലമവപര
ഇമഗശഷച്ച്  ഒരു  ഭമാഷമാവനിഷയമമായനി  പെരനിഗണനിക്കണപമനമാവശേത്യപപട്ടുപകേമാണ്ടുള
സബ്മനിഷനമാണച്ച്  ഞമാന്  അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.  പപെമാതുവനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപനിപന്റെ
ഉതരവനിപനത്തുടര്നച്ച്   പപെമാതുവനിദേത്യമാഭത്യമാസ  രമഗതച്ച്   പപെമാതുപവയമ  ഇമഗശഷച്ച്
എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  റമാങ്കച്ച്  ലനിസ്റ്റെനില  ഉള്പപട  ഉകദേത്യമാഗമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  പകതത്യകേനിച്ചുമ
കനരനികടണനിവരുന  പതനിസനനിയമാണച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുനതച്ച്.   കകേരള
പപെമാതുവനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപനിപന്റെ  എകനികേപ്യൂടശവച്ച്  ഓര്ഡര്പകേമാരമ  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.
ഇമഗശഷച്ച്,  മറ്റച്ച് ഭമാഷമാവനിഷയങ്ങള് എനനിവയച്ച് പെനി.എസച്ച്.സനി.  ഡയറക്ടച്ച് അദ്ധത്യമാപെകേ
നനിയമനമ കകേഡര് പസമഗ്തനിപന്റെ കകേവലമ 30 ശേതമമാനമ മമാത്രമമാണച്ച്. ബമാക്കനിയള
70  ശേതമമാനമ  ഡയറക്ടച്ച്  പപമാകമമാഷന്,  വബ-ട്രമാന്സ്ഫര്  പപമാകമമാഷന്,  ഇന്റെര്
ഡനിസനിക്ടച്ച് ട്രമാന്സ്ഫര്, കപെമാസ്റ്റെച്ച് കേണ്പവര്ഷന് എനനിവയമായനി മമാറ്റനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
എല.പെനി.എസച്ച്.എ.,  യ.പെനി.എസച്ച്.എ.  എനനിവയപട  പെനി.എസച്ച്.സനി.  ഡയറക്ടച്ച്
നനിയമനമ  കകേഡര്  പസമഗ്തനിപന്റെ  65  ശേതമമാനവുമ  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.ടനി.
തസനികേയപട  പെനി.എസച്ച്.സനി.  ഡയറക്ടച്ച്  നനിയമനമ  കകേഡര്  പസമഗ്തനിപന്റെ  75
ശേതമമാനവുമമായനിരനിപക്ക  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷനിപന്റെയമ  മറ്റച്ച്  ഭമാഷമാ
വനിഷയങ്ങളുപടയമ  കകേവലമ  30  ശേതമമാനമ  മമാത്രമമായനിരനിക്കുനതച്ച്  തനികേച്ചുമ
അപെരത്യമാപ്തമമാണച്ച്.  നനിലവനിലള  അവസയനില  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷച്ച്
പെനി.എസച്ച്.സനി. റമാങ്കച്ച് ലനിസ്റ്റെച്ച് നനിലവനില വനമാലമ പെല ജനില്ലകേളനിലമ ഒരമാള്ക്കുകപെമാലമ
നനിയമനമ  ലഭനിക്കമാത  സനിതനിയമാണുളതച്ച്.  കേഴനിഞ  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷച്ച്
പെതനമതനിട ജനില്ലമാ റമാങ്കച്ച് ലനിസ്റ്റെനിലനനിനമ ഒരമാള്ക്കുകപെമാലമ നനിയമനമ കേനിടനിയനിടനില്ല.
കകേരളതനില  മമാത്രമ  വഹെെസ്കൂള്തലമവപര  ഇമഗശഷനിപന  ഒരു  ഭമാഷമാ
വനിഷയമമായനിടല്ല,  മറനിചച്ച്  കകേമാര്  സബ്ജപക്ടന  നനിലയനിലമാണച്ച്  പെരനിഗണനിക്കുനതച്ച്.
ആയതനിനമാല  ഡനിവനിഷന്  കുറവുള  സ്കൂളുകേളനില  ഇമഗശഷച്ച്  തസനികേ
അനുവദേനിക്കുപപടുനനില്ല.  ഇതരമ  സ്കൂളനിപല  കുടനികേപള  ഇമഗശഷച്ച്  പെഠനിപനിക്കുനതച്ച്
മറ്റുവനിഷയങ്ങള് പെഠനിച അദ്ധത്യമാപെകേരമാണച്ച്.   അങ്ങപന വരുകമമാള്  മകറ്റപതങ്കനിലമ
ഒരു  വനിഷയതനില  പെരനിജമാനമുള  അദ്ധത്യമാപെകേന്/അദ്ധത്യമാപെനികേ  ഇമഗശഷച്ച്
പെഠനിപനിക്കമാന്കവണനി നനികയമാഗനിക്കപപടുകേയമാണച്ച്.  ഇതുമൂലമ ശേരനിയമായ രശതനിയനിലള
ഇമഗശഷച്ച്  ഭമാഷമാ  പെരനിജമാനമ  വനിദേത്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കമാപത  കപെമാകുന
എപനമാരു പകതത്യകേതയമ നനിലവനിലണച്ച്.   സര്ക്കമാര് എല.പെനി./യ.പെനി.  സ്കൂളുകേളനില
ഇമഗശഷച്ച് പെഠനിപനിക്കുനതച്ച് മറ്റു വനിഷയങ്ങള് പെഠനിച അദ്ധത്യമാപെകേരമാണച്ച്.  അതനിനമാല
പപെമാതുവനിദേത്യമാലയങ്ങളനിപല  കുടനികേളുപട  ഇമഗശഷച്ച്  ഭമാഷമാപെരനിജമാനമ  എയ്ഡഡച്ച്/
അണ്-എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില  പെഠനിക്കുന  കുടനികേകളക്കമാള്  കുറഞ്ഞുവരുന
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എനപതമാരു  വസ്തുതയമാണച്ച്.  പപെമാതുവനിദേത്യമാലയങ്ങളനികലയച്ച്  കുടനികേപള  അയയമാന്
രക്ഷനിതമാക്കള് മടനിക്കുനതനിനച്ച് പധമാന കേമാരണമനിതമാണച്ച്.   ഇതച്ച് പെരനിഹെെരനിക്കുനതനിനച്ച്
ഇമഗശഷനിപന  ഒരു  ഭമാഷമാവനിഷയമമായനി  കേണക്കമാക്കുകേയമ  എല.പെനി./യ.പെനി.
തലതനിലക്കൂടനി  ഇമഗശഷച്ച്  പെഠനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  ഇമഗശഷച്ച്  ബനിരുദേമുളവപര  മമാത്രമ
പെരനിഗണനിക്കുകേയമ  പചയ്യുന   സനിതനിയണമാകേണമ.   എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷച്ച്
തസനികേയപട  പെനി.എസച്ച്.സനി.  ഡയറക്ടച്ച്  നനിയമനമ  75  ശേതമമാനപമങ്കനിലമമാക്കനി
ഉയര്തനി. എചച്ച്.എസച്ച്.എ. ഇമഗശഷച്ച് തസനികേയനിപല പപമാകമമാഷന് എല.പെനി./യ.പെനി.,
മനിനനിസ്റ്റെശരനിയല  സ്റ്റെമാഫച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലയനില  നനിനള  നനിയമനങ്ങള്
നടനതനിനുകശേഷമ  വരുന  ഒഴനിവുകേളനില  പെനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  കനരനിടച്ച്  നനിയമനമ
നടതമാന്  സമാധനിക്കണമ.   സമരക്ഷനിത  അദ്ധത്യമാപെകേപര  നനിയമനിചച്ച്  സ്കൂളുകേളനിപല
ബമാക്കനി ഒഴനിവുകേള് പെനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപമാര്ടച്ച് പചയ്യേമാന് അടനിയനരമമായനി നടപെടനി
സസശകേരനിക്കണപമനമ  എല്ലമാ  ജനില്ലകേളനിലമ  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷനിപന്റെ  റമാങ്കച്ച്
പെടനികേ  ഉടന്  പസനിദ്ധശകേരനിക്കണപമനമ  ഇമഗശഷനിപന   ഒരു  ഭമാഷമാ
വനിഷയമമായനിതപന പെരനിഗണനിക്കണപമനമ അഭത്യര്തനിക്കുന. 

വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപ്പുമനനി  (പപമാഫ  .    സനി  .    രവശനനമാഥച്ച്)  :  സര്,  2002-ല
എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇമഗശഷച്ച്  കകേമാര്  സബ്ജക്ടമായനി  അമഗശകേരനിക്കുനതുവപര സയന്സച്ച്,
ഗണനിതമ, കസമാഷത്യല സയന്സച്ച് എനനിവ മമാത്രമമായനിരുന വഹെെസ്കൂള് വനിഭമാഗതനില
കകേമാര്  സബ്ജക്ടുകേള്.   അതനുസരനിചമാണച്ച്  ഇകപമാള്  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയമ
നടതനിവരുനതച്ച്.   ഈ സമാഹെെചരത്യതനില  വനിശേദേമമായ  ചര്ചകേള്ക്കുമ അഭനിപമായ
സമനസയതനിനുമ കശേഷമമാണച്ച് ഭമാഷമാവനിഷയമമാക്കനി മമാറ്റുന കേമാരത്യമ പെരനിഗണനിക്കമാന്
കേഴനിയനതച്ച്.  നനിലവനില  ഇമഗശഷച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.-മമാരുപട  നനിയമനതനിനുള
അനുപെമാതമ തമാപഴപറയമപകേമാരമമാണച്ച്.  

കനരനിട്ടുള  നനിയമനമ  -  30 ശേതമമാനമ,   അനര്ജനില്ലമാ  സലമമമാറ്റമ  -
20 ശേതമമാനമ,  തസനികേമമാറ്റമ  -  20  ശേതമമാനമ,  പെനി.ഡനി. ടശചര്മമാര്  പപമാകമമാഷന്-
20  ശേതമമാനമ,  മനിനനിസ്റ്റെശരനിയല  സ്റ്റെമാഫനിപന്റെ  പപമാകമമാഷന്  -  10  ശേതമമാനമ.  ഈ
അനുപെമാതതനില മമാറ്റമ വരുത്തുന കേമാരത്യമ പെരനികശേമാധനിക്കുനതമാണച്ച്.  പെനി.എസച്ച്.സനി.
ലനിസ്റ്റെച്ച്  നനിലവനിലനില്ലമാത  ജനില്ലകേളനിലമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സ്കൂളുകേളനിപല   പസ്തുത
വനിഷയങ്ങളനിപല  ഒഴനിവുകേളനില  തമാലക്കമാലനികേമമായനി  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിപല
സമരക്ഷനിത  അദ്ധത്യമാപെകേപര  പുനര്വനിനത്യസനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതച്ച്  തനികേച്ചുമ
തമാലക്കമാലനികേമമായ ക്രമശകേരണമ മമാത്രമമാണച്ച്.  ഇതുമൂലമ ഒഴനിവുകേള് പെനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപമാര്ടച്ച്  പചയ്യുനതനികനമാ  പെനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  വരുനവര്ക്കച്ച്  നനിയമനമ
നലകുനതനികനമാ  യമാപതമാരു  തടസവുമുണമാകുനതല്ല.  വരുന  ഒഴനിവുകേള്
എത്രയമകവഗമ  പെനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്  പചയ്യേണപമനമ  അക്കമാരത്യമ
ഉറപ്പുവരുതണപമനമ  വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  ഓഫശസര്മമാര്ക്കച്ച്  വത്യക്തമമായ  നനിര്കദശേമ
നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.    
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IV റനികപമാര്ടച്ച് സമര്പണമ

2017-പല കകേരള സമസമാന നപ്യൂനപെക്ഷ കേമശഷന് (കഭദേഗതനി)
ബനില്ലനിപന സമബനനിച സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറ്റനി IX -പന്റെ റനികപമാര്ടച്ച് 

തകദശേസസയമഭരണവുമ  നപ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമവുമ  വഖഫച്ച്  ഹെെജച്ച്  തശര്തമാടനവുമ
വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലശല)  :  സര്,  2017-പല  കകേരള  സമസമാന
നപ്യൂനപെക്ഷ കേമശഷന്  (കഭദേഗതനി)  ബനില  സമബനനിച  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറ്റനി  IX-പന്റെ
റനികപമാര്ട്ടുമ  അതനികനമാടനുബനമമായനി  കചര്തനിട്ടുള  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറ്റനി  റനികപമാര്ടച്ച്
പചയ്ത പകേമാരമുള ബനില്ലുമ സമനിതനി പചയര്മമാനമായ ഞമാന് സമര്പനിക്കുന.  

മനി  .   പഡപെപ്യൂടനി സശക്കര്: റനികപമാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

(അദ്ധത്യക്ഷകവദേനിയനില മനി. സശക്കര്)

V. അനസൗകദേത്യമാഗനികേമാമഗങ്ങളുപട കേമാരത്യമ

(1) റനികപമാര്ടച്ച് പെരനിഗണന

അനസൗകദേത്യമാഗനികേ ബനില്ലുകേളുമ പകമയങ്ങളുമ സമബനനിച സമനിതനിയപട
അഞമാമതച്ച് റനികപമാര്ടച്ച് പെരനിഗണന

ശ്രശ  .    എ  .    എമ  .    ആരനിഫച്ച് :  സര്,  അനസൗകദേത്യമാഗനികേ ബനില്ലുകേളുമ പകമയങ്ങളുമ
സമബനനിച സമനിതനിയപട അഞമാമതച്ച് റനികപമാര്ടച്ച്  അമഗശകേരനിക്കണപമന പകമയമ
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശ്രശമതനി പെനി  .   അയനിഷമാ കപെമാറ്റനി : സര്, ഞമാന് പകമയപത പെനിനമാങ്ങുന. 

മനി  .    സശക്കര് :  അനസൗകദേത്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുമ  പകമയങ്ങളുമ  സമബനനിച
സമനിതനിയപട അഞമാമതച്ച് റനികപമാര്ടച്ച് സഭ അമഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

(2) തമാപഴപറയന ബനില്ലുകേളുപട അവതരണമാനുമതനിക്കുള പകമയങ്ങള്

(i) 2016-   പല കകേരള കഹെെമാടലകേളുപടയമ പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളുപടയമ നനിലവമാരവുമ 
ഭക്ഷണ  -  പെമാനശയങ്ങളുപട ഗുണ  -  വനില നനിയനണവുമ ബനില  :

ശ്രശ  .    ഡനി  .  പകേ  .    മുരളനി :  സര്,  2016-പല  കകേരള  കഹെെമാടലകേളുപടയമ
പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളുപടയമ  നനിലവമാരവുമ  ഭക്ഷണ-പെമാനശയങ്ങളുപട  ഗുണ-വനില
നനിയനണവുമ  ബനില്ലനിപന്റെ  അവതരണമാനുമതനിക്കുള  പകമയമ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.
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ശ്രശ  .   വനി  .   കജമായനി: സര്, ഞമാന് പകമയപത പെനിനമാങ്ങുന. 

ഭക്ഷത്യവുമ സനിവനില സവപസുമ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .    പെനി  .    തനികലമാതമന്): സര്,
നനികതത്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങളുപട  വനിലവര്ദ്ധനവനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില
കഹെെമാടലകേളനിലമ  പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളനിലമ  വനില്പന  നടത്തുന  ഭക്ഷണപെദേമാര്തങ്ങളുപട
വനിലയനില വത്യതത്യമാസമുണമാകുന എന കേമാരത്യമ ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന ബഹുമമാനപപട
പമമറുപട ബനില്ലനിപന്റെ ഉകദശേത്യശുദ്ധനി നല്ലതുതപനയമാണച്ച്.  2015-ല  നനിയമസഭയനില
ഇതരതനിപലമാരു ബനില അവതരനിപനിക്കമാന് നശക്കമ നടതനിയനിരുപനങ്കനിലമ   അതച്ച്
അവതരനിപനിക്കമാന്  കേഴനിഞനില്ല.   അതനിപന്റെ  നനിയമസമാധുത  വളപര  പധമാനപപട
ഒനമായനി  തുടര്നള  ചര്ചയനില  വത്യക്തമമായനി.  എനമാല  ഇനച്ച്
ഭക്ഷണപെദേമാര്തങ്ങളുപട  ഗുണനനിലവമാരമ  പെരനികശേമാധനിക്കുനതനിനുള  നടപെടനികേള്
സസശകേരനിക്കുനതനിനുമ ഫുഡച്ച്  കസഫനി ആന്റെച്ച്  സ്റ്റെമാന്കന്റെര്ഡ്സച്ച്  ആക്ടച്ച്   അനുസരനിചച്ച്
നടപെടനിപയടുക്കുനതനിനുമ  സമസമാനതച്ച്  ഭക്ഷത്യ  സുരക്ഷമാവകുപച്ച്  നനിലവനിലളള
സമാഹെെചരത്യതനില ഈ ബനില നനിരസനിക്കുന. 

ശ്രശ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  സര്,  എല്ലമാവര്ക്കുമ  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണമ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനതച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  പഖത്യമാപെനിത  നയമമാണച്ച്.  കകേരളതനിപല
കഹെെമാടലകേപളയമ  പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേപളയമ  ആശ്രയനിചച്ച്  ഭക്ഷണമ  കേഴനിക്കുനവരുപട
എണ്ണമ വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  യമാത്രമാകവളകേളനില മലയമാളനികേള് കഹെെമാടലകേപളയമ
പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേപളയമമാണച്ച്  കൂടുതലമായനി  ആശ്രയനിക്കുനതച്ച്.  ഇതര  സമസമാന
പതമാഴനിലമാളനികേളുമ  നഗരവമാസനികേളുമ  ആശ്രയനിക്കുനതുമ  കഹെെമാടലകേപളയമ
പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേപളയമമാണച്ച്.  ഗുണനനിലവമാരമുള  ഭക്ഷണമ  നനിയനനിതവനിലയച്ച്
ലഭത്യമമാക്കുവമാനമാവശേത്യമമായ സമവനിധമാനവുമ ക്രമശകേരണവുമ  ഏര്പപടുതമാന്  ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ആന്റെച്ച്  സ്റ്റെമാന് കന്റെര്ഡ്സച്ച്  ആക്ടച്ച്   നനിലവനിലളകപമാള്തപന  നമുക്കച്ച്
കേഴനിയനനിപല്ലനളതച്ച്  സതത്യമമാണച്ച്.    വൃതനിഹെെശനമമായ സമാഹെെചരത്യതനില കരമാഗമ
സമഭമാവന  പചയ്യുന  കചരുവകേളുപെകയമാഗനിചച്ച്  ആഹെെമാരമുണമാക്കനിയനിട്ടുമ  നനിയമമ
കനമാക്കുകുതനിയമായനി നനിലക്കുന സമാഹെെചരത്യമമാണുളതച്ച്.   ജശവനിതവശേലശ കരമാഗമ
മുതല കേത്യമാന്സര് വപരയള അസുഖങ്ങള്ക്കച്ച് ഈ സമാഹെെചരത്യമ സഹെെമായകേരമമാകുന
എനള യമാഥമാര്തത്യമ  നമുക്കച്ച്  പചറുതമായനി  കേമാണമാന് സമാധനിക്കനില്ല.  അതുകപെമാപല
നഗരങ്ങളനിലമ  ഗ്രമാമങ്ങളനിലമ  ഒകര  വനിലയനില  ഭക്ഷണമ  നലകേമാന്  കേഴനിയനില്ല.
പകേടനിട  വമാടകേ,  മറ്റച്ച്  പെശ്ചമാതല  സസൗകേരത്യങ്ങള്   ഒരുക്കുനതനിനുള  പചലവുകേള്
എനനിവ കേണക്കമാക്കുകമമാള് ഗ്രമാമങ്ങളനില പകേമാടുക്കുന അകത വനിലയച്ച് നഗരതനില
നലകേമാന് കേഴനിയണപമനനില്ല.  എനമാല ഇനച്ച്  നഗരങ്ങളനിലകപമാലമ കഹെെമാടലകേളുമ
പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളുമ  വത്യതത്യസ  നനിലയനിലമാണച്ച്  വനില  ഈടമാക്കുനതച്ച്.  ഡശസലനിനച്ച്  ഒരു
രൂപെ കൂടനിയമാല ഉടന്തപന ഭക്ഷണതനിനുമ വനില കൂട്ടുമ.  യമാപതമാരു മമാനദേണ്ഡവുമ
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നനിയനണവുമനില്ലമാപത  ഭക്ഷണ  പെദേമാര്തങ്ങള്ക്കച്ച്  വനില  ഈടമാക്കുകേയമാണച്ച്.
കഹെെമാടലകേളുപടയമ  പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളുപടയമ  ഇടപപെടലകേള്പകേമാണച്ച്  തനിരുവനന
പുരത്തുള  മലയമാളനികേളുപട  ഭക്ഷണരശതനികപെമാലമ  മമാറുകേയമാണച്ച്.  നമ്മുപട  പഭമാത
ഭക്ഷണതനിപല  പധമാന  ഇനമമാണച്ച്   കദേമാശേ.  നമാടനിന്പുറതച്ച്  അകഞമാ  പെകതമാ
രൂപെയച്ച്  കേനിട്ടുന  കദേമാശേ  വലനിപമ  കൂടനി  പനയ്കറമാകസ്റ്റെമാ  മസമാല  കദേമാശേകയമാ  ആയനി
ലഭനിക്കുകമമാള്  80  മുതല  90  രൂപെ വപര ഇടമാക്കുന സനിതനിയണച്ച്.  ഇതച്ച്  കേടുത
ചൂഷണമമാണച്ച്.  തനിരുവനനപുരത്തുള ഒരു പമുഖ കഹെെമാടലനില രണ്ടു ചപമാതനിക്കച്ച് 80
രൂപെ വപര ഈടമാക്കുനണച്ച്.   അതുപകേമാണച്ച് കഹെെമാടലകേപള  പകതത്യകേമ കഗ്രഡച്ച് പചയ്തച്ച്
വനിലനനിയനണമ പകേമാണ്ടുവകരണതമാവശേത്യമമാണച്ച്.  നനിലവനില ഭക്ഷണ നനിര്മമാണമ,
വനിതരണമ,  സമഭരണമ,  വനിലപന,  കേയറ്റുമതനി  എനശ  കമഖലകേളുപട
നനിയനണവുമമായനി ബനപപട്ടുളളതമാണച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി ആന്റെച്ച് സ്റ്റെമാകന്റെര്ഡ്സച്ച് ആക്ടച്ച്.
ഒരു സമഗ്രനനിയമമ എനമാണച്ച് ഇതനിപന പെറയനതച്ച്.  ഇതനിനച്ച് സമസമാന തലതനില
ഒരു  കേമനിറ്റനിയമാണുളതച്ച്  എനതമാണച്ച്  ഈ  നനിയമതനിപന്റെ   പെരനിമനിതനി.   ചശഫച്ച്
പസക്രടറനി പചയര്മമാനുമ പഹെെലതച്ച് പസക്രടറനി വവസച്ച് പചയര്മമാനുമ ഫുഡച്ച് കസഫനി
കേമശഷണര്  കേണ്വശനറുമ  കൃഷനി,  മൃഗസമരക്ഷണമ,  തകദശേ  സസയമഭരണമ,
ആകരമാഗത്യമ, പഡയറനി എനശ വകുപച്ച് പസക്രടറനിമമാരുമ വകുപദ്ധത്യക്ഷന്മമാരുമ അടങ്ങുന
പസ്തുത കേമനിറ്റനി വര്ഷതനില ഒകനമാ രകണമാ തവണ കയമാഗമ കചരുമ.  ഈ കേമനിറ്റനി
കൂടുകമമാള്  എനച്ച്  ഇടപപെടലമാണച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്  നടതമാന്  കേഴനിയകേ?
നനികയമാജകേമണ്ഡലമാടനിസമാനതനില ഫുഡച്ച് കസഫനി ഓഫശസര്മമാപര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
അവരുപട  അധനികേമാര  പെരനിധനി  മണ്ഡലമാടനിസമാനതനിലമാണച്ച്.  ഇതനില തകദശേഭരണ
സമാപെനങ്ങള്കക്കമാ  ജനപതനിനനിധനികേള്കക്കമാ  യമാപതമാരു  നനിയനണവുമനില്ല.
അതുപകേമാണച്ച്  വത്യക്തമമായ പെരനികശേമാധനകേള്  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില  നടതമാന്  ഇവര്
തയ്യേമാറമാകുനനില്ല.  ഉദേമാഹെെരണമമായനി,  തട്ടുകേടകേളുപട  പവര്തനങ്ങള്
പെരനികശേമാധനിക്കുനനില്ല.  തട്ടുകേടകേളുപട  പവര്തനവുമമായനി  ബനപപടച്ച്  ആക്ടനില
പകതത്യകേ  പസക്ഷനുണച്ച്.  ഇവയച്ച്  ഒരു  നനിയനണവുമ  ഏര്പപടുതനിയനിട്ടുളതമായനി
കേമാണുനനില്ല.  വൃതനിഹെെശനമമായ  അനരശക്ഷതനിലമാണച്ച്  പറകസ്റ്റെമാറന്റുകേളുമ
തട്ടുകേടകേളുപമമാപക്ക  പവര്തനിക്കുനതച്ച്;  എപനല്ലമാമ തരതനിലള കരമാഗങ്ങളമാണച്ച്
ഇതുമൂലമുണമാകുനതച്ച്? ഓകരമാ സലപതയമ  സമാപെനങ്ങപള കമമാണനിറ്റര് പചയ്യേമാനുമ
നനിയനനിക്കമാനുമ തകദശേഭരണ സമാപെനങ്ങപള അടനിസമാനമമാക്കനിയള കേമനിറ്റനികേള്
ആവശേത്യമമാണച്ച്.  ഞമാന് അവതരനിപനിച ഈ ബനില്ലനില തകദശേഭരണ സമാപെനങ്ങളുപട
അടനിസമാനതനിലള കേമനിറ്റനികേള് വത്യവസ പചയ്യുനണച്ച്. ജനപതനിനനിധനികേപളക്കൂടനി
പസ്തുത കേമനിറ്റനിയനില ഉള്പപടുതമാനുളള നടപെടനിയണമാകേണമ.  ജനപതനിനനിധനികേളുമ
ഉകദേത്യമാഗസരുമ സമയക്തമമായനി പെരനികശേമാധന നടതനിയമാല നനിശ്ചയമമായമ ഇതനില
കുകറയധനികേമ നനിയനണങ്ങള് പകേമാണ്ടുവരമാന് സമാധനിക്കുമ.  
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ശ്രശ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖമാദേര്:  സര്,  അങ്ങച്ച് പെറഞതച്ച് വളപര പധമാനപപട
കേമാരത്യമമാണച്ച്.  സമസമാനപത  കഹെെമാടലകേളനില  വനില  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുള
മമാനദേണ്ഡങ്ങള് സമബനനിചച്ച് കൃതത്യമമാപയമാരു തശരുമമാനമുണമാകകേണതുണച്ച്. നനമായനി
പഡക്കകററ്റച്ച്  പചയ്തമാല  കൂടുതല  ചമാര്ജച്ച്  ഈടമാക്കമാപമന  മകനമാഭമാവമമാണച്ച്  പെല
കഹെെമാടല  ഉടമകേള്ക്കുമുളതച്ച്.  രണച്ച്  ചപമാതനിക്കച്ച്  80  രൂപെ  ഈടമാക്കനി
പപെമാതുജനങ്ങപള ചൂഷണമ പചയ്യുന കഹെെമാടലടമകേള്പക്കതനിപര ശേക്തമമായ നടപെടനി
സസശകേരനികക്കണതമാണച്ച്. ഇതുസമബനനിചച്ച് അങ്ങയപട അഭനിപമായമ എനമാണച്ച്?

ശ്രശ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  പെറഞതച്ച്
യമാഥമാര്തത്യമമാണച്ച്.  ഇവപയ നനിയനനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ നടപെടനികേള് ഇനനില്ല.  ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ആന്ഡച്ച്  സ്റ്റെമാകന്റെര്ഡ്സച്ച്  ആക്ടച്ച്  പകേമാരമ  നനികയമാഗനിക്കുന  ഓഫശസര്മമാര്
ഇക്കമാരത്യങ്ങള്  ശ്രദ്ധനിക്കുനനില്ല.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  ഒരു  ജനകേശയ  കേമനിറ്റനിയപട
പസക്തനി  ഏറുനതച്ച്.  ഗ്രമാമ/കബമാക്കച്ച്/പെഞമായതച്ച്  തലങ്ങളനില   ഉകദേത്യമാഗസരുമ
ജനപതനിനനിധനികേളുമടങ്ങുന ഒരു ജനകേശയ കേമനിറ്റനി രൂപെശകേരനിക്കണമ.  സമസമാന
തലതനില  എമ.എല.എ.-മമാപരയമ  ജനില്ലമാതലതനില  ജനില്ലമാപെഞമായതച്ച്
പസനിഡന്റെനിപനയമ  കേമനിറ്റനിയനില  ഉള്പപടുതണമ.  അങ്ങപനപയമാരു  കേമനിറ്റനി
രൂപെശകേരനിചമാല  നനിശ്ചയമമായമ  ഇക്കമാരത്യതനില  ഫലപദേമമാപയമാരു  ഇടപപെടല
നടതമാന് സമാധനിക്കുപമനമാണച്ച് ഈ ബനില്ലനിലൂപട എനനിക്കച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുളതച്ച്.
ഈ ബനില്ലനിപന്റെ മൂനമാമ വകുപനില പസ്തുത കേമനിറ്റനികേപള സമബനനിചച്ച്  വനിശേദേമമായനി
പെറയനണച്ച്.  ഈ  ബനില  നനിയമമമായമാല  കകേന  ആക്ടനിപന
സമ്പുഷപപടുത്തുകേകയയള.  അതുപകേമാണച്ച്   കകേന  ആക്ടനിപനതനിരമാപയമാരു
നനിലവരുപമനച്ച്  കേരുകതണതനില്ല.  അതനിപന്റെ  നനിയമവശേങ്ങള്  ആ  നനിലയനില
ആകലമാചനിക്കമാന്  കേഴനിയപമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പെറയമാനുളതച്ച്.  മമാത്രമല്ല,   ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ആന്റെച്ച്  സ്റ്റെമാന്കന്റെര്ഡ്സച്ച്  ആക്ടനിപല   Section  94-ല  Power  of  State
Government to make rules

(2) (c) 'Any other matter which is required to be or may be prescribed
or  in  respect  of  which  provision  is  to  be  made  by  rules  by  the  State
Government'  എനമാണച്ച്  പെറഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇതരമ കേമാരത്യങ്ങളനില സമസമാന
സര്ക്കമാരനിനച്ച് റള്സച്ച് പകേമാണ്ടുവരമാമ. ഇകപമാള് ഒരു സമസമാനത്തുമ ഇതരതനിലള
റള് പകേമാണ്ടുവനതമായനി അറനിയനില്ല. സര്ക്കമാര് ഇക്കമാരത്യതനില പകതത്യകേ പെരനിഗണന
നലകേനിയമാല  കകേരളതനില  ആദേത്യമമായനി  റള്സച്ച്  പകേമാണ്ടുവരമാന്  കേഴനിയപമനമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  ഇതുസമബനനിചച്ച്  പെറയമാനുളതച്ച്.  Essential  Commodities  Act
അനുസരനിചച്ച്  വനിലനനിയനണതനിനച്ച്  ഒരുതരവച്ച്  പുറപപടുവനിക്കുകേയമ  പചയ്യേമാമ.
അങ്ങപനയമാണച്ച്  ശേബരനിമലയനില  പചയ്തനിട്ടുളതച്ച്.  ശേബരനിമലയനില  സശസണ്
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വരുകമമാള്  വനില  നനിയനനിക്കമാനമായനി  അളവച്ച്,  തൂക്കമ,  കേസമാളനിറ്റനി,  വനില
തുടങ്ങനിയവപയല്ലമാമ   നനിര്കദശേനിച്ചുപകേമാണ്ടുള  ഉതരവച്ച്  സര്ക്കമാര്   ഇറക്കുനണച്ച്,
അതച്ച്  കൃതത്യമമായനി  പെമാലനിച്ചുകപെമാകുനമുണച്ച്.   ആറ്റുകേമാല  പപെമാങ്കമാല  സമയത്തുമ
ഇതുകപെമാപല  പചയ്യേമാവുനകതയള.  കകേരളതനില   ഇതുകപെമാലള  റള്സച്ച്
പകേമാണ്ടുവനമാല കുകറ കേമാരത്യങ്ങളനില ഫുഡച്ച് കസഫനി ഓഫശസര്മമാര്ക്കച്ച് ഇടപപെടമാന്
കേഴനിയമ.  ഇക്കമാരത്യതനില  ഗസൗരവമമാപയമാരു  പെരനികശേമാധന  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണപമനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപനിക്കമാനുളതച്ച്.

ഭക്ഷത്യവുമ സനിവനില സവപസുമ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .    പെനി  .    തനികലമാതമന്  ):  സര്,
ഈ  ബനില്ലനിപന  സമബനനിചച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  സമശപെനമ  കനരകത
സൂചനിപനിക്കുകേയണമായനി.   സമസമാനപത കഹെെമാടലകേളനില ഭക്ഷണസമാധനങ്ങളുപട
വനില  പെലതരതനിലമാണച്ച്  ഈടമാക്കുനപതനതച്ച്  ശേരനിയമാണച്ച്.    വനിലവനിവരപടനികേ
ഉപെകഭമാക്തമാക്കള്  കേമാണുമവനിധമ  കഹെെമാടലടമകേള്  കേര്ശേനമമായനി
പദേര്ശേനിപനിക്കണപമനള നനിയമമ  സമസമാനത്തുണച്ച്.      അതച്ച് നനിര്ബനമമായമ
കകേരളതനില  നടപമാക്കുനണച്ച്;  പപെമാതുവനിതരണമ,  റവനപ്യൂ,  ലശഗല  പമകട്രമാളജനി,
നനികുതനി എനശ വകുപ്പുകദേത്യമാഗസരുമമായനി കചര്നച്ച്  നനിരനര പെരനികശേമാധന നടതനി
കുറ്റക്കമാര്പക്കതനിപര കേര്ശേന നടപെടനികേള് സസശകേരനിച്ചുവരനികേയമ പചയ്യുന.  എനമാല
ഇതരതനിപലമാരു  ബനില   പകേമാണ്ടുവരുനതുമമായനി  ബനപപടച്ച്  2015-ല
അധനികേമാരതനിലണമായനിരുന  സര്ക്കമാര്   ആകലമാചനിക്കുകേയമ  ബനില
പസനിദ്ധപപടുത്തുകേയമ  പചയ്തനിരുനതമാണച്ച്.  എനമാല  ആ  സഭയപട  കേമാലയളവനില
ഈ  ബനില  അവതരനിപനിക്കമാന്  കേഴനിഞനില്ല.  ഈ  സര്ക്കമാര്   അധനികേമാരതനില
വനതനിനുകശേഷമ അതരതനിലപളമാരു ബനില പകേമാണ്ടുവരുനതനിപന സമബനനിചച്ച്
ഭക്ഷത്യമ,  നനിയമമ  എനശ  വകുപ്പുകേളനിപല  ബനപപട  ഉകദേത്യമാഗസരുമമായനി  ചര്ച
നടതനിയകപമാള്  നനിയമപെരമമായ അതനിപന്റെ സമാദ്ധത്യതകേപള സമബനനിചമാണച്ച് അനച്ച്
വമാദേഗതനി ഉയര്നവനതച്ച്.  അതനിനച്ച് ഉകപെമാലബലകേമമായനി ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന് ചനില
അനുഭവങ്ങളുണച്ച്. ശേബരനിമല സശസണനില പവജനികറ്ററനിയന് ഭക്ഷണതനിനച്ച് ഒകര വനില
ഈടമാക്കുനതച്ച് സമബനനിചച്ച് കേളക്ടര് പുറതനിറക്കനിയ ഉതരവനിപന വഹെെകക്കമാടതനി
കചമാദേത്യമ  പചയ്യുകേയണമായനി.  ആ  ഉതരവച്ച്  കേസമാഷച്ച് പചയ്ത  അനുഭവങ്ങളുമുണച്ച്.
അതുപകേമാണമാണച്ച്  ആ  ചര്ചയനില  അതനിപന്റെ  നനിയമസമാധുതപയപറ്റനി  വത്യതത്യസ
അഭനിപമായങ്ങള് ഉയര്നവനതച്ച്.   ഭക്ഷണപെദേമാര്തങ്ങളുപട  വനില വത്യതത്യസമമായനി
ഈടമാക്കുന  പറകസ്റ്റെമാറന്റെച്ച്  ഉടമകേപളയമ  കഹെെമാടലടമകേപളയമ  കേര്ശേനമമായനി
കനരനിടമാനുള സമവനിധമാനമ സമസമാനതച്ച് നനിലവനിലണച്ച്.   ആ സമവനിധമാനങ്ങപള
ഫലപദേമമായനി  ഉപെകയമാഗനിക്കമാന്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കേഴനിയണമ.  അതനിപന്റെ
അടനിസമാനതനിലമാണച്ച് ഈ ബനില നനിരസനിക്കുനതച്ച്.
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മനി  .   സശക്കര്: ശ്രശ. ഡനി. പകേ. മുരളനി, അങ്ങച്ച് ഈ പകമയമ പസച്ച് പചയ്യുനകണമാ?

ശ്രശ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി:  സര്,  ഞമാന്  പസച്ച്  പചയ്യുനനില്ല.  ഒരു  കേമാരത്യമ
സൂചനിപനിക്കമാനുണച്ച്,  കകേനനനിയമമ  പസക്ഷന്  94-ല  സമസമാനങ്ങള്ക്കച്ച്  ചടമ
രൂപെശകേരനിക്കമാനുളള  അധനികേമാരമ  സമബനനിചച്ച്   പെരമാമര്ശേനിക്കുനണച്ച്.  ഇതച്ച്
ഗസൗരവമമായനി  പെരനിഗണനിക്കണപമനച്ച്  സൂചനിപനിച്ചുപകേമാണച്ച്  ഞമാന്  എപന്റെ  പകമയമ
പെനിന്വലനിക്കുന. 

മനി  .   സശക്കര്: പകമയമ സഭയപട അനുമതനികയമാപട  പെനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

(ശ്രശ.  പെനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്,  പപമാഫ.  ആബനിദേച്ച്  ഹുവസന്  തങ്ങള്  എനശ
അമഗങ്ങള്  സശറ്റനില  ഇല്ലമാതനിരുനതനിനമാല  II,  III  എനശ  പകമയങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കപപടനില്ല.)

(iv)2016-  പല കകേരള പെടനികേ കഗമാത്രവര്ഗങ്ങളുപട തനതച്ച് ഭമാഷയമ സമസമാരവുമ
സമരക്ഷണ ബനില  :

ശ്രശ  .    പുരുഷന് കേടലണനി: സര്, 2016-പല കകേരള പെടനികേ കഗമാത്രവര്ഗങ്ങളുപട
തനതച്ച്  ഭമാഷയമ  സമസമാരവുമ  സമരക്ഷണ  ബനില്ലനിപന്റെ  അവതരണമാനുമതനിക്കുള
പകമയമ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്: സര്, ഞമാന് പകമയപത പെനിനമാങ്ങുന.
പെടനികേജമാതനി  പെടനികേവര്ഗ  പെനികനമാക്കസമുദേമായകക്ഷമവുമ  നനിയമവുമ

സമാമസമാരനികേവുമ  പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്യവുമ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .    മമാതദ്യു ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്, ബഹുമമാനപപട അമഗമ പകേമാണ്ടുവന
ഈ പകമയതനില നനിയമപെരമമായ പശങ്ങളുണച്ച്.  2007-ല  നനിയമസഭ പെമാസമാക്കനി
ഗവര്ണര്  അനുമതനി  നലകേനിയ  ഒരു  ആക്ടച്ച്   മുന്കൂര്  അനുമതനി  കതടനിയനിപല്ലന
കേമാരണതമാല അസമാധുവമാകുനനിപല്ലനച്ച് ആര്ടനിക്കനിള് 255-ല പെരമാമര്ശേനിക്കുനണച്ച്.
ഭരണഘടന  അനുശേമാസനിക്കുനതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  കഗമാത്രവര്ഗ  ഭമാഷ,
സമസമാരമ  മുതലമായവ  സമരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  കഗമാത്രവര്ഗക്കമാപര  പകതത്യകേ
പെടനികേവര്ഗക്കമാരമായനിട്ടുമ  പെടനികേജമാതനിക്കമാരമായനിട്ടുമ  കവര്തനിരനിചനിട്ടുളതച്ച്.   നനിലവനില
കകേരളതനില പെടനികേജമാതനി/പെടനികേവര്ഗ കഗമാത്രങ്ങളുപട തനതച്ച് ഭമാഷയമ സമസമാരവുമ
സമരക്ഷനിക്കുനതനിനമായനി  കേനിര്തമാര്ഡ്സനിപന്റെ   ഭമാഗമമായനി  പകതത്യകേ  വനിമഗുകേള്
പവര്തനിക്കുനണച്ച്.  കകേരളതനിപല  പെടനികേജമാതനി/പെടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങളനിലപപട
ആളുകേളുപട  കക്ഷമതനിനുമ  പുകരമാഗതനിക്കുമ  സമാമൂഹെെത്യ-സമാമതനികേ  വളര്ചയ്ക്കുമ
ആവശേത്യമമായ ശേനിപെമാര്ശേകേള്  നലകേമാന് സര്ക്കമാരനിനച്ച് നനിലവനില സമവനിധമാനമുണച്ച്.
2007-പല  കകേരള  സമസമാനപത  പെടനികേജമാതനി/പെടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്
കവണനിയള  ആക്ടച്ച്  പകേമാരമ  രൂപെശകേരനിച  കേമശഷന്   നനിലവനിലണച്ച്.  ഈ
സമാഹെെചരത്യതനില  2016-പല  കകേരള  പെടനികേ  കഗമാത്രവര്ഗങ്ങളുപട  തനതച്ച്  ഭമാഷയമ
സമസമാരവുമ സമരക്ഷണ ബനില  സര്ക്കമാര് അമഗശകേരനിക്കുനനില്ല.  
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ശ്രശ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി    : സര്,  ആടനി  സമുദേമായതനില  അവരുപട
പപെലപമാടനില  തനതച്ച്  ഭമാഷയച്ച്  ഒരു  ലനിപെനിയണമായനിരുനതമായനി  സൂചനിപനിക്കുനണച്ച്.
"അറനിയന നമാട്ടുക്കച്ച് ആപള വനിട്ടു, അറനിയമാത നമാട്ടുക്കച്ച് ഓല വനിട്ടു" എന പെരമാമര്ശേമ
മരണവനിവരമ ബന്ധുക്കപള അറനിയനിക്കമാനമായനി ഓലയനില എഴതനി അയയ്ക്കുനതനിപന
സൂചനിപനിക്കുനതമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ലനിപെനിയനില്ലമാത  ഒരു  ഭമാഷയമാപണനച്ച്  പെറയമാന്
കേഴനിയനില്ല.  പെകക്ഷ  കേമാലമാനരതനില  അതച്ച്  വമായ്പമമാഴനി  വഴക്കങ്ങളനികലയച്ച്
അകേപപടുകേയമാണച്ച്  പചയ്തതച്ച്.  ആദേനിവമാസനികേള്  മമാതൃഭമാഷമാ  കസ്നേഹെെനികേളമാണച്ച്.  ഏപറ
പെമാരമരത്യമുള  തനതച്ച്  ഭമാഷപയ  അഭനിമമാനപൂര്വമ  പകേമാണ്ടുനടക്കുനവരമാണച്ച്
കഗമാത്രവര്ഗങ്ങള്.  പെടനികേ  കഗമാത്രവര്ഗങ്ങള്ക്കനിടയനില  നൂറ്റമാണ്ടുകേളമായനി
നനിലനനിലക്കുനതുമ തനതച്ച് കേലകേളുപട കൂടനികചരലകേകളമാടച്ച് കചര്നനനിലക്കുനതുമമായ
സമാമൂഹെെനികേ ജശവനിതപതയമാണച്ച് നമാമ കഗമാത്ര സമസമാരമ എനപെറയനതച്ച്. ഇവരുപട
ഭമാഷയമ  സമസമാരവുമ  സമരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഇതരപമമാരു  ബനില
പകേമാണ്ടുവരുനതച്ച്.   1991-നുകശേഷമുള നവ ലനിബറല നയങ്ങള് കദേശേശയ വനികേസന
ലക്ഷത്യങ്ങപളയമ  കഗമാത്ര  സമാമൂഹെെത്യകക്ഷമ  വനികേസന  പവര്തനങ്ങപളയമ  തകേനിടമ
മറനിക്കുകേയമ  അടനിസമാന  വനികേസന  പശങ്ങള്കപെമാലമ  അവതമാളതനിലമാക്കുകേയമ
പചയ്തുപവനച്ച്  നമള്  മനസനിലമാക്കണമ.  കകേന-സമസമാന  സര്ക്കമാരുകേള്
കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില  പഖത്യമാപെനിക്കുന പെദ്ധതനികേള്  കേമാലതമാമസമ  വരുതനി  ഫണച്ച്
തനിരനിമറനിയമ  അഴനിമതനിയമപകേമാണച്ച്  തകേനിടമ  മറനിയന  അവസയമാണച്ച്
ഇനണമാകുനതച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  മമാറ്റമ  വരുതനി  ഈ  പെദ്ധതനികേപളമാപക്ക
സമയബനനിതമമായനി  നടപനിലമാക്കമാനുള  സമവനിധമാനമുണമാകേണമ.  ഉകദേത്യമാഗസ
കകേനശകൃതമമായ  കേമാഴ്ചപമാടുകേളനിലനനിനച്ച്  വത്യതത്യസമമായനി  സമാമൂഹെെത്യഭരണ
സമവനിധമാനങ്ങള്  രൂപെപപട്ടുവകരണതുണച്ച്.  ഇതനിനമായനി  ഭമാഷമാപെരവുമ
സമാമസമാരനികേപെരവുമമായ  പെരനിമനിതനികേള്  മുറനിചച്ച്  മുകനമാട്ടുകപെമാകകേണതുണച്ച്.  മലകയമാര
കമഖലകേളനിലമ വനമാനരങ്ങളനിലമ മറ്റച്ച് പകദേശേങ്ങളനിലമ കേഴനിയന പെടനികേ കഗമാത്രവര്ഗ
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കനിടയനിപല  തനതച്ച്  ഭമാഷയമ  സമസമാരവുമ  സമരക്ഷനിക്കുനതനിനുമ
അതനിലൂപട പസ്തുത ജനവനിഭമാഗങ്ങളുപട സമാമൂഹെെത്യ പുകരമാഗതനി ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമ
ഒരു നനിയമമ അനനിവമാരത്യമമാണച്ച്.  അതമാണച്ച് കകേരള പെടനികേ കഗമാത്രവര്ഗങ്ങളുപട തനതച്ച്
ഭമാഷയമ സമസമാരവുമ സമരക്ഷണ ബനില. കകേരളതനില 36 പെടനികേ കഗമാത്രവര്ഗങ്ങള്
അധനിവസനിക്കുനണച്ച്.  വനിഭനിന  കദേശേങ്ങളനിലനനിനമ  ചരനിത്രതനിപന്റെ  വത്യതത്യസ
ദേശേമാസനനികേളനിലനനിനമ  കുടനികയറ്റമ  പചയ്യേപപട  ഇവര്  തനതമായ  ഭമാഷയമ
സമസമാരവുമ  വച്ചുപുലര്ത്തുനവരമാണച്ച്.  ലനിപെനിയമ  അചടനി  കരഖകേളനിലളതുമ
മമാത്രമമാണച്ച്  ആധനികേമാരനികേമമായ  ഭമാഷ  എനച്ച്  അമഗശകേരനിക്കപപട  ആധുനനികേ
സമൂഹെെതനില  ലനിപെനികപെമാലമനില്ലമാത  ആദേനിവമാസനി  ഭമാഷകേപള  അമഗശകേരനിക്കമാന്
വനിസമതനിക്കുനതച്ച്  സസമാഭമാവനികേമമാണച്ച്.  എനമാല  മരണമ  അറനിയനിക്കുനതനിനമായനി
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ഓലയനില  എഴതനി  അയചനിരുനപവനതച്ച്  ലനിപെനിയണമായനിരുന  എനതനിനച്ച്
പതളനിവമാണച്ച്.  ഒരു സമൂഹെെതനിപന്റെ പെഴപമമാഴനികേളുമ കേടങ്കഥകേളുമ പെമാട്ടുകേളുമ കേഥകേളുമ
നമാടകേങ്ങളുമ  ചനികേനിത്സമാരശതനിയമ  ആചമാരമാനുഷമാനങ്ങളുമ  തലമുറകേള്  വകേമമാറനി
വരുനതമാണച്ച്.  തങ്ങളുപട  ഭമാഷ  കകേവലമ  ആശേയവനിനനിമകയമാപെമാധനി  മമാത്രമപല്ലനമ
സമസമാരതനിപന്റെ  അടയമാളപപടുതലമാപണനമുള  തനിരനിചറനിവച്ച്  നമുക്കുകൂടനി
ഉണമാകേണമ.  സസനമ  ഭമാഷപയ  മുറുപകേപനിടനിക്കമാന്  ഇകപമാഴമ  അവര്ക്കച്ച്
പകചമാദേനമമാകുനതച്ച്  ചരനിത്രപെരമമായ ഈ വസ്തുതയമാണച്ച്.  ആകഗമാളശകേരണതനിപന്റെ
അധനിനനികവശേതനിലനനിനമ  രക്ഷപപടമാനുമ  നനിലനനിലക്കമാനുമ  ലനിപെനിയമ
സമാഹെെനിതത്യസമത്തുമുള കമാസനിക്കല ഭമാഷകേള്കപെമാലമ  ശ്രമനിക്കുകമമാള് ലനിപെനികയമാ
അചടനികശേഖരകമമാ  ഇല്ലമാതതനിനമാല  കഗമാത്രവര്ഗ  ഭമാഷകേള്  പെരനിമനിതപപട്ടു
കപെമാകുനണച്ച്.  മലയമാളഭമാഷയപടകമല  ഇമഗശഷച്ച്  ഭമാഷയപട  കേടനമാക്രമണമ
കപെമാപലയമാണച്ച്  ആദേനിവമാസനി  ഭമാഷയപടകമല  മലയമാളഭമാഷ  അടനികചലപനിക്കു
കമമാഴണമാകുനതച്ച്.  ഈ  തനിരനിചറനിവച്ച്  മലയമാളനികേള്ക്കുമുണമാകേണമ.  അതുപകേമാണച്ച്
അധുനനികേ  കലമാകേത്തുനനിനമ  അകേനകേഴനിയന  ഇവപര  അവരുപട  ഭമാഷയമ
സമസമാരവുമ  നനിലനനിര്തനിപക്കമാണ്ടുതപന  പുകരമാഗതനിയനികലയച്ച്  നയനിക്കുകേയമ
ആധുനനികേസമൂഹെെതനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കനി മമാറ്റുകേയമ പചകയ്യേണതുണച്ച്.  ഒരു സമൂഹെെപമന
നനിലയനില  ആദേനിവമാസനികേള്  അവരുപട  വനികേമാരങ്ങളുമ  വനിചമാരങ്ങളുമ  സസപ്നങ്ങളുമ
ഏറ്റവുമ  ശേക്തമമായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതുമ  പെമാരമരത്യജമാനമ  തലമുറകേള്ക്കച്ച്
വകേമമാറുനതുമ അവരുകടതുമമാത്രമമായ സവനികശേഷ ഭമാഷയനിലൂപടയമാണച്ച്.  അതനിനമാല
അനത്യമ  നനിനകപെമാകുന  കഗമാത്രവര്ഗ  ഭമാഷകേളുപട  കശേഖരണവുമ  ഗകവഷണവുമ
പെഠനവുമ  ആചമാരമാനുഷമാനങ്ങളുമ  മമാനവരമാശേനിയപട  ചരനിത്രവുമമായനി
ബനപപടുകതണതമാപണന  തനിരനിചറനിവച്ച്  നമുക്കുണമാകേണമ.  അവരുപട  സമാമൂഹെെത്യ
വളര്ചയ്ക്കുമ   സുരക്ഷയ്ക്കുമ  ഉതകുന  തരതനില  കഗമാത്രവര്ഗ  കേലകേളുമ
ആചമാരമാനുഷമാനങ്ങളുമ  കശേഖരനിക്കുകേയമ  കരഖപപടുതനി  വയ്ക്കുകേയമ  പചകയ്യേണതച്ച്
ചരനിത്രനനിര്മനിതനിയച്ച്  ആവശേത്യമമായതനിനമാലമാണച്ച്  ഇതരതനിപലമാരു  നനിയമ
നനിര്മമാണമ അനനിവമാരത്യമമായനി വനനിരനിക്കുനതച്ച്. 

മനി  .   സശക്കര്: അങ്ങച്ച്  ഇനച്ച് ചര്ച അവസമാനനിപനിക്കുനകണമാ? 
ശ്രശ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി:  സര്,  ഇകപമാള്  അവസമാനനിപനിക്കമാമ;  ചര്ച

തുടരുനതമാണച്ച്. 
പെടനികേജമാതനി  പെടനികേവര്ഗ  പെനികനമാക്കസമുദേമായകക്ഷമവുമ  നനിയമവുമ

സമാമസമാരനികേവുമ പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്യവുമ വകുപ്പുമനനി (  ശ്രശ  .   എ  .   പകേ  .   ബമാലന്): സര്,
ഇതു സമബനനിച ചര്ച അവസമാനനിപനിചതനിനുകശേഷമ സമസമാരനിക്കമാമ. 

മനി  .   സശക്കര്: ചര്ച തുടരമാവുനതമാണച്ച്.

(ചര്ച തുടരുമ)
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(v)  2016-  പല  കകേരള  കേളനിസലങ്ങളുപട  സമരക്ഷണവുമ  പെരനിപെമാലനവുമ
നനിര്മമാണവുമ ബനില  :

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  2016-പല  കകേരള  കേളനിസലങ്ങളുപട
സമരക്ഷണവുമ പെരനിപെമാലനവുമ നനിര്മമാണവുമ ബനില്ലനിപന്റെ അവതരണമാനുമതനിക്കുള
പകമയമ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശ്രശ  .   പകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖമാദേര്: സര്, ഞമാന് പകമയപത പെനിനമാങ്ങുന.

വത്യവസമായവുമ  കസമാര്ട്സുമ  യവജനകേമാരത്യവുമ  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രശ  .    എ  .  സനി  .
പമമായ്തശന്):  സര്,  ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ഈ  ബനില്ലനിലൂപട  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന
കേമാരത്യങ്ങള്  പസക്തമമാണച്ച്.  കകേരളതനിപല  കേളനിസലങ്ങള്  സമരക്ഷനിക്കുനതനിനുമ
പെരനിപെമാലനിക്കുനതനിനുമ  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുമകവണനിയള  നടപെടനിക്രമങ്ങള്
കേമായനികേ  യവജനകക്ഷമ  വകുപനിനുകേശഴനില  നടനപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ഉനയനിച  കേമാരത്യങ്ങള്  നനിര്വഹെെനിക്കുനതനിനുകവണനിയള
ശ്രമങ്ങള് കേമായനികേ യവജനകക്ഷമ വകുപനിനുകേശഴനില നടക്കുനതനിനമാല ഈ ബനില്ലനിനച്ച്
അവതരണമാനുമതനി നലകകേണതനിപല്ലനമാണച്ച് സര്ക്കമാരനിപന്റെ അഭനിപമായമ.

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,   കസമാര്ട്സച്ച്  വകുപനിപന്റെ  കനതൃതസതനില
നടനവരുന  പവര്തനങ്ങപള  സമബനനിചച്ച്  ബഹുമമാനപപട  മനനി
സൂചനിപനിക്കുകേയണമായനി.  കസമാര്ട്സ ച്ച്  കമഖലയപട  അടനിസമാന  സസൗകേരത്യ
വനികേസനവുമമായനി  ബനപപട  കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്  പെറഞതച്ച്.   കേമാലമാകേമാലങ്ങളമായനി
നമുക്കുണമായനിരുന  കേളനിസലങ്ങള്  ഓകരമാനമ  നശേനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാപണന
വസ്തുതയമാണച്ച്  ഞമാന്  സൂചനിപനിക്കമാനുകദശേനിക്കുനതച്ച്.   നനിലവനിലള  നനിയമ
വത്യവസപകേമാരമ സര്ക്കമാരനിനച്ച് അവ സമരക്ഷനിക്കമാന് കേഴനിയനനില്ല. കേളനിസലങ്ങള്
എനനിനച്ച്  സമരക്ഷനിക്കണപമന  കചമാദേത്യമ  സസമാഭമാവനികേമമായമ  ഉയര്നവകനക്കമാമ.
കേളനിസലങ്ങള്  സമരക്ഷനിക്കുനതച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  ആക്ടനിവനിറ്റനികക്കമാ  ഒളനിമനികനില
പമഡല  കനടുനതനികനമാ  മമാത്രമല്ല.   വര്ഷങ്ങള്ക്കച്ച്   മുമച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  വകുപ്പുമ
കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലമ  കചര്നച്ച്  സ്കൂള്  വനിദേത്യമാര്തനികേളുപട  കേമായനികേക്ഷമത
പെരനികശേമാധനിചനിരുന. അനച്ച് സ്കൂള് വനിദേത്യമാര്തനികേളനില ഫനിസനിക്കലനി ഫനിറ്റമായനിരുനവര്
17-19  ശേതമമാനമ  മമാത്രമമായനിരുന.  അതച്ച്  വളപര  ദേയനശയമമാണച്ച്.   നല്ല
ആകരമാഗത്യമുപണനച്ച്  നമള്  കേരുതുന  കുടനികേളനില  ഭൂരനിപെക്ഷതനിനുമ  നല്ല
ആകരമാഗത്യമനില്ല.  ടനി.വനി.-യപട  മുനനിലമ  മറ്റുമ  കുടനികേള്  സമയമ
പചലവഴനിക്കുനതനിനമാലമ  ഫമാസ്റ്റെച്ച്  ഫുഡനിപന്റെ  ഉപെകയമാഗതമാലമ  ആവശേത്യതനിനച്ച്
കേളനിക്കമാനുമ  വത്യമായമാമമ  പചയ്യേമാനുമുള  സസൗകേരത്യങ്ങളനില്ലമാതതനിനമാലമ   പുതനിയ
തലമുറയനിലള്പപപട  അനമാകരമാഗത്യമ  വത്യമാപെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജശവനിതവശേലശ
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കരമാഗങ്ങപളക്കുറനിച്ചുമ  അവപയ   പതനികരമാധനിക്കുനതനിപനക്കുറനിച്ചുമ   ചര്ചകേള്
നടത്തുകേയമ  അതനിനമായനി  പെല  പെദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയമ  പചയ്യുനണച്ച്.
എനമാല ഇപതല്ലമാമ നടപമാകേണപമങ്കനില സലമ കവണമ. വത്യമായമാമമ പചയ്യുനതനിനച്ച്
ഓപണ് പസയ്സച്ച് ആവശേത്യമമാണച്ച്.  അതച്ച് കേളനിസലങ്ങള് എനച്ച് വനികശേഷനിപനിക്കുന
കേമാറ്റഗറനിയനിലപപടുനവയമാണച്ച്. കസമാര്ട്സനിപന്റെ കേമാരത്യതനില നമ്മുപട രമാജത്യമ വളപര
പെനിനനിലമാണച്ച്.  ഫുട്കബമാള്,  കവമാളശകബമാള്,  കഹെെമാക്കനി എനനിവയനിപലല്ലമാമ ഇകപമാള്
നമള്  പെനിനനിലമാണച്ച്.  കസമാര്ട്സനില  കലമാകേനനിലവമാരമുള  പതനിഭകേള്
ഉയര്നവരുനനില്ല.  അതച്ച് കേളനിസലങ്ങളനില്ലമാതതുപകേമാണച്ച് മമാത്രമല്ല,  നനിലവനിലള
കേളനിസലങ്ങളുപെകയമാഗനിചച്ച്  നല്ല  കേളനിക്കമാപര  വമാര്പതടുക്കമാനുള  പെദ്ധതനികേള്
കദേശേശയ തലതനിലകപെമാലമ കസമാര്ട്സച്ച് വകുപനിനനിപല്ലനളളതമാണച്ച് സതത്യമ.        

ശ്രശ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖമാദേര്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  പപെമാതുകേളനിസലമ
ഉണമാകകേണതനിപന്റെ  ആവശേത്യകേതപയക്കുറനിചമാണച്ച്   സമസമാരനിക്കുനതച്ച്.
യവതലമുറയപടയമ  വനിദേത്യമാര്തനികേളുപടയമ  ആകരമാഗത്യ  പെരനിപെമാലനതനിനുമ
സമരക്ഷണതനിനുമ  അനനിവമാരത്യമമാണച്ച്  പപെമാതുകേളനിസലങ്ങള്.  സമാമൂഹെെനികേ
ജശവനിതതനില  പപെമാതുകേളനിസലങ്ങള്  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുള  സമാമൂഹെെനികേബനങ്ങളുമ
പപെമാതുകബമാധവുമ  ജനമാധനിപെതത്യ  സമവനിധമാനപത  എത്രകതമാളമ
ശേക്തനിപപടുതനിയനിട്ടുപണനളതച്ച്  വളപര  പധമാനപപടതമാണച്ച്.  ജമാതനി-മത
ചനിനകേള്ക്കതശതമമായനി മനുഷത്യര് ഒത്തുകൂടുന സലങ്ങള് കൂടുതലണമാകകേണതനിപന്റെ
ആവശേത്യകേതയളള   കേമാലഘടതനിലമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പധമാനപപട   ഇസൗ  പകമയമ
അവതരനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷമസശര്:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  പമമര്  ഇവനിപട
കേളനിസലങ്ങള് സമരക്ഷനിക്കുനതച്ച് സമബനനിച്ചുള പകമയമമാണച്ച് അവതരനിപനിചതച്ച്.
സ്കൂളുകേപളക്കുറനിച്ചുമ  സൂചനിപനിച്ചു.   ഞമാന്  കേഴനിഞ  ദേനിവസമ  സ്കൂളുകേളനിപല
കേമായനികേമാദ്ധത്യമാപെകേരുപട   ഒരു  സകമളനതനില  പെപങ്കടുതനിരുന.  ബഹുമമാനപപട
വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപ്പുമനനിയമകൂടനി  സഭയനിലളതുപകേമാണച്ച്  പെറയകേയമാണച്ച്.  നമ്മുപട
സ്കൂളുകേളനില  കേമായനികേമാദ്ധത്യമാപെകേരുപട   കുറവുണച്ച്.   ഒരു  ഭമാഗതച്ച്  സ്കൂള്കുടനികേളുപട
ഫനിസനിക്കല  ഫനിറ്റച്ച്നസച്ച്  കുറയനപവനച്ച്  വനിലപെനിക്കുന.  കുടനികേളനില  ഫനിസനിക്കല
ഫനിറ്റച്ച്നസച്ച്  ഉണമാക്കമാന്  മുമച്ച്  സ്കൂളുകേളനില  ഡനില  ഉണമായനിരുന.   ഇനച്ച്  എത്ര
സ്കൂളുകേളനില  അതരമ  ഡനില  നടതമാന്  ഫനിസനിക്കല  എഡപ്യൂകക്കഷന്
അദ്ധത്യമാപെകേരുപണനളള  കേണക്കച്ച്  കശേഖരനിക്കുകമമാള്  പെല  കപെമാസ്റ്റുകേളുമ
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനതമായനി  കേമാണമാന് കേഴനിയമ.    കേമായനികേമാദ്ധത്യമാപെകേരുപട  കുറവമാണച്ച്
സ്കൂളുകേളനില   കേമായനികേ  വനികനമാദേതനിപന്റെ  പമാധമാനത്യമ  കുറയ്ക്കുനതച്ച്.  പെലകപമാഴമ
ഫനിസനിക്കല  എഡപ്യൂകക്കഷനച്ച്  പമാധമാനത്യമ  പകേമാടുക്കമാപത  അക്കമാദേമനികേച്ച്
ഓറനിയന്റെഡമായനിടമാണച്ച്  കേമാരത്യങ്ങള്  നശങ്ങുനതച്ച്.  അതനിപന്റെ   ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  സ്കൂള്
വനിദേത്യമാര്തനികേളുപട  ഫനിസനിക്കല  ഫനിറ്റച്ച്നസച്ച്  കുറയനതച്ച്.   കേമായനികേ



അനസൗകദേത്യമാഗനികേമാമഗങ്ങളുപട കേമാരത്യമ 399

വനികനമാദേങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമമാനപപട  പമമര് സൂചനിപനിച്ചു.  കഹെെമാക്കനിയനിലമായനിരുന
ഒരുകേമാലതച്ച് ഇനത്യയച്ച് പമഡലകേള് ലഭനിചനിരുനപതനച്ച് ഇനപല പപമാഫ.  പകേ.  യ.
അരുണന് പെറയകേയണമായനി. 0-0-0  എനതനില നനിനച്ച്  1-0-0  എന നനിലയനികലയച്ച്
അവസമാന  പമഡല  നനില  എത്തുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  വളപര  സരസമമായനി  അകദഹെെമ
സമസമാരനിച്ചു.   കഹെെമാക്കനി  എന  കേമായനികേ  വനികനമാദേപത  കപമാത്സമാഹെെനിപനിക്കമാന്
സര്ക്കമാര് എനച്ച് നടപെടനിയമാണച്ച്  സസശകേരനിക്കുനതച്ച്? ഏറ്റവുമ ഒടുവനില പമഡല ലഭനിച
കഹെെമാക്കനി ടശമനിപല ശ്രശ.  പെനി.  ആര്.  ശ്രശകജഷനിപനക്കുറനിചച്ച്   നമള് വളപരയധനികേമ
അഭനിമമാനമ  പകേമാള്ളുകേയമ അകദഹെെതനിനച്ച്  സസശകേരണപമമാരുക്കുകേയമ  വനിദേത്യമാഭത്യമാസ
വകുപച്ച് അകദഹെെപത പപമാകമമാടച്ച് പചയ്യുകേയമ പചയ്യുകമമാള്  ഇനത്യയച്ച് പമഡല ലഭനിച
കഹെെമാക്കനി  എന  കേമായനികേ  വനികനമാദേമ  കപമാത്സമാഹെെനിപനിക്കമാന്   എനച്ച്
നടപെടനിയമാണുളതച്ച്.   നമ്മുപട  കേമായനികേ  വനികനമാദേങ്ങളനില  നമുക്കറനിയമാത  പെല
കേമായനികേ വനികനമാദേങ്ങളുമ കേയറനിവരുകമമാള് കലമാകേനനിലവമാരതനില ഇനത്യയച്ച് സമാനമ
നലകേനിയ കഹെെമാക്കനി എന കേമായനികേവനികനമാദേതനിനച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനമ
കവണത്ര  പമാധമാനത്യമ  ഉണമാകുനനില്ല.   അതുകൂടനി  ബഹുമമാനപപട  പമമര്
സൂചനിപനിക്കണപമനമാണച്ച് എപന്റെ അഭനിപമായമ.  കകേരള കപെമാലശസനില മുമച്ച് ഫുട്ബമാള്
ടശമുണമായനിരുന.  അതുകപെമാപല  കഹെെമാക്കനി  ടശമുണമാക്കമാനുമ   കഹെെമാക്കനി
കകേരകളമാത്സവതനിപല കേമായനികേ  വനികനമാദേങ്ങളനില  ഉള്പപടുതമാനുമ  ആവശേത്യമമായ
സമശപെനമ സര്ക്കമാരനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേണപമനച്ച് അഭത്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശ്രശ  .   എ  .   പദേശപ്കുമമാര്: സര്, ശ്രശ. പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദേറുമ  ശ്രശ. എ. എന്.
ഷമസശറുമ പെറഞ കേരത്യങ്ങള് ഇതനികനമാടനുബനമമായനി സര്ക്കമാര് പെരനിഗണനികക്കണ
വനിഷയങ്ങളമാണച്ച്.  കഹെെമാക്കനിയപട  കേമാരത്യമ  സൂചനിപനിച്ചു.  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ഒരുകേമാലതച്ച്
കഹെെമാക്കനി  ടൂര്ണപമന്റെച്ച് വളപര നനമായനി നടക്കുകേയമ ധമാരമാളമ കഹെെമാക്കനി കേളനിക്കമാര്
ഉയര്നവരനികേയമ പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.    കേഴനിഞ കുറചച്ച് വര്ഷങ്ങളമായനി കകേമാഴനികക്കമാടച്ച് ആ
കേളനി കേമാണുനനില്ല.  തലകശ്ശേരനി കഹെെമാക്കനിയപട പധമാനപപട കകേനമമാണച്ച്.   ഇകപമാള്
കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ഒരു  സ്കൂളനില,  വനികേസന കപമാജക്ടുമമായനി  ബനപപടച്ച്  കകേരളതനിപല
ആദേത്യപത ആകസമാ ടര്ഫച്ച് കഹെെമാക്കനി കേസമാര്ടച്ച്  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മമാത്രമല്ല, അവനിപട
കസ്റ്റെറ്റനിപല ഏറ്റവുമ നല്ല കഹെെമാക്കനി ടശമുമുണച്ച്.  കഹെെമാക്കനി  ടൂര്ണപമന്റുകേള് നടത്തുകേ,
പുതനിയ  കേളനിക്കമാര്  ഉയര്നവരുനതനിനച്ച്  അരപങ്ങമാരുക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേമാരത്യങ്ങള്
ഇനനില്ല. ഇനച്ച് കഹെെമാക്കനി അകസമാസനികയഷനുകേള് പവര്തനിക്കുനനില്ല. മമാത്രമല്ല പെല
അകസമാസനികയഷനുകേളുമ  കസമാര്ട്സച്ച് കേസൗണ്സനില പമാതനിനനിധത്യമുണമാക്കുനതനിനുമ
ഇലക്ഷനനിലൂപട  ജയനിചച്ച്  സമാനമ  പെനിടനിക്കമാനുമുള  തടനിക്കൂടച്ച്  കേടലമാസച്ച്
സമഘടനകേളമാണച്ച്.  അതരമ  കേടലമാസച്ച്  സമഘടനകേപള  നനികരമാധനിക്കമാന്
ബഹുമമാനപപട മനനി ശ്രദ്ധനിക്കണമ.
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മനി  .    സശക്കര്:  അകസമാസനികയഷപന്റെ  ഭമാരവമാഹെെനികേളമാകുനവര്ക്കച്ച്  ആ
കമഖലയമമായനി എപനങ്കനിലമ ബനമുണമാകേണപമനച്ച് നനിര്ബനമുകണമാ; സസനമമായനി
എഴകനറ്റച്ച് നനിലക്കമാന് കേഴനിയമാത ആളുകേള് വപര റസച്ച് ലനിമഗച്ച് അകസമാസനികയഷപന്റെ
പസനിഡന്റെമാകുനണച്ച്. 

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  അതമാതച്ച്  കമഖലയമമായനി  ബനമുളതച്ച്
അഭനികേമാമത്യമമാണച്ച്.  ബനമനിപല്ലങ്കനിലമ  നല്ല  സമഘമാടകേനമാപണങ്കനില  കുഴപമനില്ല.
മസനില  പപെരുപനിചച്ച്  സനികച്ച്പെമാക്കുമമായനി  വനച്ച്  ഒനനിനുമ  പകേമാളനിപല്ലങ്കനില  അതുമ
പശമമാണച്ച്.   മനികേച  സമഘമാടകേനമാപണങ്കനില  ആകരമാഗത്യമ  അല്പമ  കമമാശേമമായമാലമ
കുഴപമനില്ല. 

ശ്രശ  .    രമാജു  എബ്രേഹെെമാമ:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  സശക്കര്  പെറഞതച്ച്
പസക്തമമാണച്ച്.   കവമാളനികബമാള് അകസമാസനികയഷനനിപല ഇതരമ പശങ്ങള് ഇനച്ച്
കകേരളമ  ചര്ച  പചയ്യുനതമാണച്ച്.  പെല  അകസമാസനികയഷനുകേളുമ  കേടലമാസച്ച്
സമഘടനകേളുമ  അവര്ക്കച്ച്  കേനിട്ടുന  ഫണച്ച്  കേളനിക്കുകവണനി  മമാറ്റനിവയമാപത  സസനമ
ഇഷപകേമാരമ വഴനിതനിരനിചച്ച്  വനിടുനതുപകേമാണച്ച് ആ കമഖലയച്ച്  അതനിപന്റെ പകയമാജനമ
ലഭനിക്കമാപത  വരുന.   ഇതരമ  പശങ്ങള്,  പകതത്യകേനിചച്ച്  കവമാളനികബമാള്
അകസമാസനികയഷനനിപല  പശങ്ങള്  പെരനിഹെെരനിക്കമാന്  ശേക്തമമായ  നനിയമങ്ങള്
ഉണമാകേകണ? 

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  തശര്ചയമായമുണമാകേണമ.  ഞമാന്
അതനികലയമാണച്ച്  വരുനതച്ച്.  കേളനിക്കളങ്ങളുപട  സമരക്ഷണവുമമായനി  കനരനിടച്ച്
ബനപപടപല്ലങ്കനിലമ കസമാര്ട്സച്ച് കമഖലയപട ആകരമാഗത്യകേരമമായ നനിലനനിലപ്പുമമായനി
ബനപപട   പശമമാണച്ച്.  ഏപതങ്കനിലമ  ഒരു  അകസമാസനികയഷന്  അവര്ക്കച്ച്
സസനമമായനി  കേളനിക്കളങ്ങള്   ഉണമാക്കുനതനിനുള  ശ്രമങ്ങള്  നടതനിയതമായനി
കേണനിട്ടുകണമാ;  ജനപതനിനനിധനികേകളമാ തകദശേ സസയമഭരണ സമാപെനങ്ങകളമാ ആണച്ച്
കേളനിസലങ്ങളുണമാക്കുനതനിനച്ച് മുന്കേപയ്യേടുക്കുനതച്ച്.  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലകേളുപട
കനതൃതസതനില  ഉതരവമാദേപപട  ആളുകേള്  വരുന  കേമാലതച്ച്   ചനില  കേമാരത്യങ്ങള്
നടനനിട്ടുണച്ച്.  അകസമാസനികയഷനുകേള്  കേടലമാസച്ച്  സമഘടനകേള്  മമാത്രമമാണച്ച്.
കകേട്ടുകകേള്വനിയനില്ലമാത  സമഘടനകേള്  വരുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ശ്രശ.  എ.  എന്.
ഷമസശര്  പെറഞ്ഞു. പസബക്തമാക്രമാ  (Sepaktakraw) എന    കേളനിയപട
അകസമാസനികയഷന്  കകേമാഴനികക്കമാടുണച്ച്.  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  എല്ലമാ  കേളനികേളുപടയമ
അകസമാസനികയഷനുകേളുണച്ച്.  ആ കേളനി കേമാലപകേമാണച്ച് കേളനിക്കുന കവമാളനികബമാളമാണച്ച്.
ഇങ്ങപനയള  അകസമാസനികയഷനുകേളുണമാക്കുനതച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലനില
പമാതനിനനിധത്യമ  വരുനതനിനമാണച്ച്.   ഇതരതനില   പവര്തനക്ഷമമല്ലമാതതുമ
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ആത്മമാര്തത  ഇല്ലമാതതുമമായ  അകസമാസനികയഷനുകേള്  തടനിക്കൂട്ടുനതച്ച്
അവസമാനനിപനിക്കണമ.   ആളുകേള്ക്കച്ച്  ഒനനിചനിരനിക്കമാനുമ  ആശേയവനിനനിമയമ
നടതമാനുമ  കേളനിക്കമാനുമ  പെറ്റുന പപെമാതുസലങ്ങപളക്കുറനിചമാണച്ച്  ശ്രശ.  പകേ.  വനി.
അബ്ദുള്  ഖമാദേര്   പെറഞതച്ച്.   കേളനിക്കളങ്ങളുമ  ആ  കേമാറ്റഗറനിയനില  വരുനതമാണച്ച്.
സര്ക്കമാര്  ഇകപമാള്  ഒരു  നനിയമമ  പകേമാണ്ടുവരമാന്  ഉകദശേനിക്കുനനിപല്ലനച്ച്
ബഹുമമാനപപട  മനനി സൂചനിപനിച്ചു.  നനിയമമ പകേമാണ്ടുവരണപമനമാണച്ച് എപന്റെ വമാദേമ.
ഇവനിപട  ധമാരമാളമ  മനികേച  കേളനിക്കളങ്ങള്  നനിഷ്കരുണമ  ഇല്ലമാതമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ചമാലക്കുടനിയനില   സകനമാഷച്ച്  കട്രമാഫനി  മത്സരമവപര  നടനനിട്ടുള   ഒരു
ഗ്രസൗണ്ടുണമായനിരുന; ഇനതനില്ല. ഗ്രസൗണനിപന്റെ നടുവനിലൂപടയമാണച്ച്  കറമാഡുണമാക്കനിയതച്ച്.
കേളനിക്കളമ  സമരക്ഷനിക്കണപമന  കേമാഴ്ചപമാടച്ച്  ഒരനിടത്തുമനില്ല.  കേളനിക്കളതനിനുപെകേരമ
ഏപതങ്കനിലമ  ആരമാധനമാലയമമായനിരുപനങ്കനില  അതനിപന്റെ  മധത്യത്തുകൂടനി  കറമാഡച്ച്
നനിര്മനിക്കുമമായനിരുകനമാ;  ഒരനിക്കലമനില്ല.   ആരമാധനമാലയങ്ങപള   സമരക്ഷനിക്കമാന്
ആളുകേളുണമാകുമ.  കേമായനികേരമഗതനിനുകവണനി   വമാദേപതനിവമാദേമ  നടത്തുന
വരുണമാകേനില്ല. അതുപകേമാണമാണച്ച് നനിയമമവഴനി സമരക്ഷനിക്കപപടണപമനച്ച് പെറയനതച്ച്.
ശ്രശമതനി പെനി.  ടനി.  ഉഷ ഓടനി വളര്ന ഗ്രസൗണമാണച്ച് പെകയ്യേമാളനി സ്കൂളനിപല ഗ്രസൗണച്ച്.  ആ
ഗ്രസൗണച്ച് ഇകപമാള് പനടുപകേ പെനിളര്ന.  ഇനനിപയമാരു പെനി.  ടനി.  ഉഷ ആ സ്കൂളനിലനനിനച്ച്
വരനില്ല.  ആ സലമ അതനിനടുത്തുള ഒരു അമല കേമനിറ്റനി കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതനിനച്ച്  നടപെടനി  സസശകേരനിക്കമാന്  ആപരങ്കനിലമുകണമാ;  തകദശേ  സസയമഭരണ
സമാപെനങ്ങള്കക്കമാ  മറ്റമാര്പക്കങ്കനിലകമമാ  എപനങ്കനിലമ  പചയ്യേമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ;
ഒനനിനുമ  ശേക്തമമായ  നനിയമമനില്ല.    നനിയമമുണമായനിട്ടുമ  നടപെടനിപയടുക്കമാത
ഉകദേത്യമാഗസപരക്കുറനിചമാണച്ച്  ഞമാനനിവനിപട സൂചനിപനിചതച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  നടപെടനിപയടുക്കമാന്
നനിയമമനില്ല,  അപല്ലങ്കനില നനിലവനിലള നനിയമമ ആരുമ പകയമാഗനിക്കുനനില്ല.  ഇതമാണച്ച്
പധമാനപപട കേമാരത്യമ.

അതുകപെമാപലതപന വനികേസനതനിപന്റെ കപെരനില എപനല്ലമാമ വവകൃതങ്ങളമാണച്ച്
നടക്കുനതച്ച്;  തകദശേ  സസയമഭരണ  സമാപെനങ്ങള്ക്കുമ  ജനപതനിനനിധനികേള്ക്കുമ
വനികേസനപമനപെറഞമാല  കറമാഡച്ച്,  പെമാലമ,  കഷമാപനിമഗച്ച്  മമാള്  എനനിവ
നനിര്മനിക്കുനതമാണച്ച്. സമൂഹെെതനിപന്റെ വനികേസനതനില കേളനിക്കളങ്ങളുപട സമരക്ഷണമ
ഏറ്റവുമ  പധമാനപപടതമായനി  വകരണതമാണച്ച്.  നമ്മുപട  വനികേസന പെരനികപഷത്യതനില
ഇതനിപനമാരു  പധമാന  സമാനമ  എകപമാപഴങ്കനിലമ  ലഭനിക്കുനകണമാ?
ഉദേമാഹെെരണതനിനച്ച്,  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്   ജനില്ലയനിപല  വടകേരയനില  നമാരമായമാണ  നഗര്
എന  പകദേശേമുണച്ച്.  വടകേരയപട  ഹൃദേയഭമാഗമമാണതച്ച്.  ആ  പകദേശേതച്ച്
വനിസ്തൃതമമാപയമാരു വമതമാനമുണച്ച്.   ബനി.ഒ.ടനി. അടനിസമാനതനില വലനിയ കഷമാപനിമഗച്ച്
മമാള്  അവനിപട  പെണനിയനതനിലൂപട   ആ  സലമ  നഷപപടുകേയമാണച്ച്.   കവണത്ര
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ജമാഗ്രതയനില്ലമാപതയമാണച്ച്  കേമാരത്യങ്ങള്  കപെമാകുനതച്ച്.   കകേമാഴനികക്കമാടുണമായനിരുന ഒരു
പടനനിസച്ച് കകേമാര്ടച്ച്  ഇകപമാള് അശശല സനിനനിമ പദേര്ശേനിപനിക്കുന ഒരു ടമാക്കശസമാണച്ച്.
അതച്ച്  കകേമാര്പകറഷപന്റെ ഉടമസതയനിലള സലമമാണച്ച്.  തമാലക്കമാലനികേമമായ ഒരു
സമവനിധമാനതനിനുകവണനി  പകേമാടുതതമാപണങ്കനിലമ  അവര്  മമാറമാപത  അവനിപട
തുടരുകേയമാണച്ച്.   അതുകപെമാപല  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  പവസ്റ്റെച്ച്  ഹെെനില്ലനില  ഒരു  വലനിയ
ഗ്രസൗണ്ടുണമായനിരുന.   അതച്ച്  കനരകത ഡനിഫന്സച്ച്  വകുപനിനച്ച്  നലകേനി.   ധമാരമാളമ
ഫുട്കബമാള് തമാരങ്ങള് ഉദേനിച്ചുവന ഒരു ഗ്രസൗണമാണച്ച്.  പെനിനശടച്ച്  ആര്ക്കുമ കേളനിക്കമാന്
പകേമാടുക്കമാപത ആ ഗ്രസൗണച്ച് അടച്ചുപൂടനി.  സമാകങ്കതനികേ വനിദേത്യമാഭത്യമാസ വകുപച്ച് എത്രകയമാ
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച് നലകേനിയതമാണച്ച്. സസമാതനത്യദേനിന പെകരഡച്ച് നടതമാന് മമാത്രമമാണച്ച്
ഉപെകയമാഗനിക്കുനതച്ച്. പശ -ഡനിഗ്രനി കകേമാകളജുകേളനിലനനിനച്ച് ഡനി-ലനിങ്കച്ച് പചയ്തച്ച് സ്കൂളുകേളുപട
ഭമാഗമമായനി  പകേമാണ്ടുവനതമാണച്ച്   പസച്ച്  ടു.    പസച്ച്  ടു  വനകപമാള്   ഒരു
കേമാഴ്ചപമാടുമനില്ലമാത  അതതച്ച്  കേമാലതച്ച്  കനതൃതസമ  പകേമാടുത  അവനിടപത  പധമാന
അദ്ധത്യമാപെകേകരമാ  പെനി.ടനി.എ.  പമമാണനിമമാകരമാ  കചര്നച്ച്  ഇസൗ  കേളനിക്കളങ്ങളനിലമാണച്ച്
പകേടനിടമുണമാക്കനിയതച്ച്.   അങ്ങപന  സ്കൂളുകേള്ക്കുണമായനിരുന  നൂറുക്കണക്കനിനച്ച്
കേളനിക്കളങ്ങള്  ഹെെയര്  പസക്കണറനി  വനകതമാടുകൂടനി  പകേടനിടങ്ങള്  നനിര്മനിചച്ച്
ഇല്ലമാതമാക്കനി.  ഒരനിക്കലമ അങ്ങപന പചയ്യേമാന് പെമാടനില്ലമാതതമായനിരുന.  ഒരു  മമാസ്റ്റെര്
പമാന്  തയ്യേമാറമാക്കനി  കേളനിക്കളങ്ങള്  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്   ഏറ്റവുമ  പധമാനപപടതമാപണന
നനിലയനില സമരക്ഷനിക്കണമ.  

ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്: സര്,  കേളനിക്കളങ്ങള്   അനനിവമാരത്യമമാണച്ച്.   എനമാല
കേളനിക്കളങ്ങള് കുറവമാപണനളതുപകേമാണ്ടുമമാത്രമ  കപെമാരമായ്മകേളുണമാകുനനില്ല.    ഒരു
കേമാലതച്ച് കകേരളതനിപല സ്കൂള് കേമായനികേകമളയനില  തുടര്ചയമായനി വനിജയമ കനടനിയ
സ്കൂളമായനിരുന  കകേമാരുകതമാടച്ച്  സനി.പകേ.എമ.  വഹെെസ്കൂള്.   ആ  സ്കൂളനില  നല്ല
കേളനിക്കളമുണമായനിരുനനില്ല.  പെകക്ഷ ആ പെരനിമനിതനിക്കകേത്തുനനിനപകേമാണമാണച്ച്  അവര്
ശ്രകദ്ധയമമായ കനടമുണമാക്കനിയതച്ച്.  നനിയമസഭമാ കേമനിറ്റനി അടുതനിപട സര്ക്കമാരനിപന്റെ
കേശഴനിലള  കേണ്ണൂര്  കസമാര്ട്സച്ച്  ഡനിവനിഷനുമ  ജനി.വനി.  രമാജമാ  സ്കൂളുമ
സനര്ശേനിക്കുകേയണമായനി.   ഇസൗ രണ്ടു സളുകേള് മമാത്രമമാണച്ച് കേമായനികേ കമഖലയനിപല
പതനിഭകേപള  വമാര്പതടുക്കമാനമായനി  സര്ക്കമാരനിപന്റെ   കേശഴനിലളതച്ച്.   കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
ആകസമാടര്ഫച്ച്  കഹെെമാക്കനി  കസ്റ്റെഡനിയമുണച്ച്.  അതച്ച്  ശ്രശ.  എ.  പദേശപ്കുമമാറനിപന്റെ
ശ്രമഫലമമായണമായതമാണച്ച്.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേശഴനില  പവര്തനിക്കുന  ഏറ്റവുമ
പധമാനപപട   കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളനില  ഒരു  ആകസമാടര്ഫച്ച്  കസ്റ്റെഡനിയമനില്ല  എനതച്ച്
ഗുരുതരമമായ വനിഷയമമാണച്ച്.  അതുകപെമാപല   400 മശറ്റര് ഗ്രസൗണമാണച്ച് മനിനനിമമ കവണതച്ച്.
എനമാല  ജനി.വനി.  രമാജമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളനിലകപമാലമ  400  മശറ്റര്  ഗ്രസൗണച്ച്  നലകേമാന്
കേഴനിയനനിപല്ലനതച്ച്  വലനിയ  കപെമാരമായ്മയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  സഭ പെരനികശേമാധനികക്കണതമാണച്ച്.
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ഒരുകേമാലതച്ച്  കകേരളതനിപല  അതച്ച് ലറ്റുകേളുപട  പെവര്  ഹെെസൗസമായനിരുന  കകേരളമ.
ശ്രശമതനി  പെനി.  ടനി.  ഉഷയമ  ശ്രശമതനി  വഷനനി  വനിലസണുമ  അടക്കമ  ഒടനവധനി
കേമായനികേതമാരങ്ങപള  സമഭമാവന  പചയ്ത  കകേരളതനിപല  മണ്ണനില  കകേരളപത
മറനികേടനപകേമാണച്ച്  ഹെെരനിയമാന  കപെമാലള  ഉതകരനത്യന്  സമസമാനങ്ങള്
വരനികേയമാണച്ച്.   അവനിപട  'കറമാതകേച്ച്'  (rohtak) കപെമാലള  ആധുനനികേ  കസമാര്ട്സച്ച്
സ്കൂളുകേളനിലനനിനച്ച്  പുറത്തുവരുന   പതനിഭകേള്  കകേരളപത  മറനികേടനകപെമാകുന
കേമാഴ്ചയമാണച്ച്  കേമാണമാന് കേഴനിയനതച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച് വനിദേത്യമാഭത്യമാസ സമാപെനങ്ങളുപട
കേശഴനിലമായനിരുന ഇസൗ സമാപെനങ്ങപള ഏപറ്റടുക്കമാന് സര്ക്കമാര് തശരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
അവയ്ക്കുകപെമാലമ  ആവശേത്യമമായ  ഗ്രസൗണച്ച്  സസൗകേരത്യമനിപല്ലനതച്ച്  അങ്ങയപട
ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ; അക്കമാരത്യമ അങ്ങച്ച്  സഭയപട ശ്രദ്ധയനില പകേമാണ്ടുവരുകമമാ?

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്  :  സര്,  തശര്ചയമായമ ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുണച്ച്.   എപന്റെ
ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുള മപറ്റമാരു കേമാരത്യമകൂടനി  പെറയമാമ.   കകേരളതനില സര്ക്കമാരനിപന്റെ
കനതൃതസതനിലളള  ഒകരപയമാരു  ഫനിസനിക്കല  എഡപ്യൂകക്കഷന്  കകേമാകളജച്ച്   സനിതനി
പചയ്യുനതച്ച്  കകേമാഴനികക്കമാടമാണച്ച്.   അതച്ച്   1957-ല  ഇ.എമ.എസച്ച്.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
കേമാലതച്ച് ആരമഭനിചതമാണച്ച്.  അവനിപട  400  മശറ്റര് സനിനറ്റനികേച്ച് ട്രമാക്കച്ച് നനിര്മനിക്കുന
കേമാരത്യമ ആകലമാചനിചകപമാള് അവനിപട സലമനില്ല.  അതനിപന്റെ പതമാടടുതച്ച് മപ്യൂസനിയമ
വകുപനിപന്റെ  സലമുണച്ച്.  അവനിപടനനിനച്ച്  കുറചച്ച്  സലമ  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
തുടര്ചയമായ  ശ്രമമ  നടതനിപയങ്കനിലമ  നടനനില്ല.   ഇസൗ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
കേമാലപതങ്കനിലമ  അക്കമാരത്യമ  പെരനിഗണനിക്കണപമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
അഭത്യര്തനിക്കമാനുളതച്ച്.   കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളുകേപളക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിപട  പെറഞ്ഞു.   ചനില
കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളുകേളനില  മമാറനിമമാറനിവരുന  സര്ക്കമാരുകേള്  ധമാരമാളമ  പെണമ
നലകുനണച്ച്.  ഇസൗ പെണമ ശേരനിയമായ രശതനിയനിലമാകണമാ വനിനനികയമാഗനിക്കുനപതനച്ച്
ഏപതങ്കനിലമ  തരതനില  സര്ക്കമാര്  പെരനികശേമാധനിക്കുനകണമാ;  ഗ്രമാന്റെച്ച്  ധമാരമാളമ
നലകുകേയമാണച്ച്.   സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഖജനമാവനിപല  പെണമ  പചലവഴനിക്കുനപണങ്കനിലമ
വപവറ്റച്ച് കപമാപര്ടനി കപെമാപലയമാണച്ച് ചനില കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളുകേള് പവര്തനിക്കുനതച്ച്.
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  പെണമ  നലകുകമമാള്  ആ  പെണമ  ശേരനിയമായ  രശതനിയനില
വനിനനികയമാഗനിക്കുനകണമാ എനതച്ച് പെരനികശേമാധനികക്കണ കേമാരത്യമമാണച്ച്.

ശ്രശ  .   റ്റനി  .   വനി  .   രമാകജഷച്ച്: സര്,  കസമാര്ട്സച്ച്  കമഖലപയക്കുറനിചച്ച്,  പകതത്യകേനിചച്ച്
ഗ്രസൗണ്ടുകേള്  സമരക്ഷനികക്കണതനിപന്റെ  ആവശേത്യകേത  സമബനനിചച്ച്  പെറയന   ഇസൗ
ബനില  ഇനച്ച്  വളപര  പസക്തമമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര്  ഇടപപെകടണ  ഒകടപറ
വനിഷയങ്ങപളക്കുറനിചമാണച്ച് അകദഹെെമ ഇവനിപട സമസമാരനിക്കുനതച്ച്.   വനി. പജ. തങ്കപന്
തകദശേസസയമഭരണ  വകുപ്പുമനനിയമായനിരുനകപമാള്,  1987-91  കേമാലഘടതനില  11
ഇന  പെരനിപെമാടനിയപട  ഭമാഗമമായനി  ഒരു  പെഞമായതനില  ഒരു  കസ്റ്റെഡനിയപമങ്കനിലമ
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ഉണമായനിരനിക്കണപമന  ഉതരവച്ച്  പുറപപടുവനിചനിരുന.  പെകക്ഷ  ഇനച്ച്   പെല
ഗ്രസൗണ്ടുകേളുമ  ഇല്ലമാതമായനി;  പെല  സലത്തുമ   കഷമാപനിമഗച്ച്  കകേമാമപക്സുകേള്
പെണനിതുയര്തനി.  ഒരു  പെഞമായതനില  400  മശറ്റര്  ട്രമാപക്കങ്കനിലമുള  ഒരു
കസ്റ്റെഡനിയമമാണച്ച്  ഇകപമാള് ആവശേത്യമുളളതച്ച്.  അതച്ച് നനിര്ബനമമാക്കണമ.  അങ്ങപന
വനമാല മമാത്രകമ  കസമാര്ട്സച്ച്  രമഗതച്ച്  തമാപഴതടനിലനനിനച്ച്  കൂടുതല പതനിഭകേള്
ഉണമാകുകേയള.   വനി. പജ. തങ്കപന് മനനിയമായനിരുന കേമാലതച്ച് സസശകേരനിച  മമാതൃകേ
പെനിന്തുടര്നപകേമാണച്ച്  ഒരു  പെഞമായതനില  400  മശറ്റര്  ട്രമാപക്കങ്കനിലമുള  ഒരു
കസ്റ്റെഡനിയമ  നനിര്ബനമമാക്കുന  തശരുമമാനമ  സമസമാന  സര്ക്കമാര്
സസശകേരനികക്കണതകല്ല,  അക്കമാരത്യതനില  അങ്ങയപട  അഭനിപമായമ  എനമാണച്ച്?
അതുകപെമാപല  കസമാര്ട്സച്ച്  രമഗതച്ച്  ഇന്ഡത്യയനില  ഏറ്റവുമ  മുനനില  നനിലക്കുന
സമസമാനമമാണച്ച്  കകേരളമ.   ശ്രശ.  പെനി.  ആര്.  ശ്രശകജഷച്ച്,  ശ്രശമതനി  പെനി.ടനി.  ഉഷ,
ശ്രശമതനി വഷനനി വനിലസണ് തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി പതനിഭകേപള  കകേരളമ സമഭമാവന
പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   പെകക്ഷ  നമുക്കച്ച്  അഭനിമമാനനിക്കമാന്  വകേ  നലകുന  ഒരു  അനമാരമാഷ
നനിലവമാരമുള  പെരനിശേശലന  കകേനമ  കകേരളതനിലനില്ല  എനളളതമാണച്ച്  സതത്യമ.
ഹെെരനിയമാനയനിപല  'കറമാതകേച്ച്'  (rohtak) ഇന്ഡത്യയനിപല ഏറ്റവുമ മനികേച കസമാര്ട്സച്ച്
സ്കൂളമാണച്ച്.   കസമാര്ട്സച്ച്  രമഗതച്ച്   മുനനില  നനിലക്കുന കകേരളതനില അനമാരമാഷ
നനിലവമാരതനിലള  ഒരു  പെരനിശേശലന  കകേനമ  ആവശേത്യമമാണച്ച്.   ചനില  കസമാര്ട്സച്ച്
തമാരങ്ങള്  വനിദേത്യമാലയങ്ങള്  ആരമഭനിക്കുന  പവണത  കകേരളതനിലണച്ച്.    പെപക്ഷ
അതച്ച് സസകേമാരത്യ സ്കൂളമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര് കമഖലയനില   അനമാരമാഷ നനിലവമാരതനിലള
ഒരു  പെരനിശേശലനകകേനമ  ആവശേത്യമമാണച്ച്.   അതരതനിപലമാരു  കകേനമ  കൂടനി
ആരമഭനികക്കണതകല്ല?   കസമാര്ട്സച്ച്  കമഖലയനില  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  ഇടപപെടല
നടതനിയനിട്ടുള ആളമാണച്ച്  ശ്രശ.  എ.  പദേശപ്കുമമാര്.  ഇസൗ കേമാരത്യതനില അങ്ങയപട
അഭനിപമായമ എനമാണച്ച്? 

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  നമള് പെറയനപതമാപക്ക പെരസരപൂരകേമമായ
കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്.   അങ്ങച്ച്  400  മശറ്റര്  ട്രമാകക്കമാടുകൂടനിയ  കസ്റ്റെഡനിയമ  പെഞമായതനില
ണമാകേണപമനച്ച്  പെറയന.  "ചുമരുപണങ്കനില  മമാത്രകമ  ചനിത്രപമഴതമാന്
പെറ്റുകേയളപവനച്ച്"  പെറയനതുകപെമാപല  കേളനിക്കളങ്ങള്  ഉണമാകുകേകയമാ
സമരക്ഷനിക്കപപടുകേകയമാ  പചയ്തമാല  മമാത്രകമ   സനിനറ്റനികേച്ച്  ട്രമാക്കുമ  മറ്റച്ച്
സസൗകേരത്യങ്ങളുമുണമാക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയള.

ശ്രശ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച് കകേമായ:  സര്,  സ്കൂളുകേളനില ഹെെയര് പസക്കണറനി
ആരമഭനിചകതമാടുകൂടനി  കേളനിസലങ്ങള്  പകേടനിടങ്ങളമായനി  എനച്ച്  അങ്ങനിവനിപട
പെറയകേയണമായനി.  ഹെെയര്  പസക്കണറനി  വനതുപകേമാണച്ച്   വനിദേത്യമാഭത്യമാസ
രമഗത്തുണമായനിട്ടുള,  പകതത്യകേനിചച്ച്  പെമാവപപട  കുടനികേള്ക്കുണമായനിട്ടുള  കനടമ
പചറുതമായനി  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ;  അതുസമബനനിചച്ച്  അങ്ങയപട
അഭനിപമായപമനമാണച്ച്?
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ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര് :  സര്,  ഞമാന്   ഹെെയര്  പസക്കണറനി  കമഖല
വനതനിപനതനിരമായല്ല പെറഞതച്ച്. ഹെെയര് പസക്കണറനി പകേമാണ്ടുവരണമനമാവശേത്യപപടച്ച്
വനിദേത്യമാര്തനിയമായനിരുന  കേമാലമ  മുഴവന്  സമരമ  നടതനിയ  ആളമാണച്ച്  ഞമാന്.
അനപത  കകേമാതമാരനി  കേമശഷന്  റനികപമാര്ടനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  കദേശേശയ
വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  കേമാഴ്ചപമാടനുസരനിചച്ച്  പെഴയ  പശഡനിഗ്രനി  സ്കൂള്  വനിദേത്യമാഭത്യമാസതനിപന്റെ
ഭമാഗമമാക്കണമ,  അതമായതച്ച് ഒനമുതല പെനണ്ടുവപരയമാക്കണപമനപെറഞച്ച് സമരമ
നടതനിയവരമാണച്ച് ഞങ്ങള്. അങ്ങച്ച് പെറഞതച്ച് ശേരനിയമാണച്ച്, അതനില പതറ്റനില്ല. പെപക്ഷ
അവനിപട ഓകരമാ സ്കൂളനിപന്റെയമ കനതൃതസതനിലനിരനിക്കുന ആളുകേള് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന
ഗ്രസൗണ്ടുകേളനിലമാണച്ച്  പകേടനിടമുണമാക്കുനതച്ച്.  മഹെെമാഭൂരനിപെക്ഷമ  സലത്തുമ
പകേടനിടമുണമാക്കനിയതനിനമാല   കേളനിക്കളങ്ങളനില്ലമാതമായനി.  അകതസമയമ  ഒരു മമാസ്റ്റെര്
പമാനനിമഗച്ച്  നടതനി  മപറ്റമാരു  ഭമാഗതച്ച്  പകേടനിടമ  പെണനിയകേകയമാ  അപല്ലങ്കനില 
പചറനിപയമാരു  പകേടനിടമ  പപെമാളനിചച്ച്  മൂനനനിലയള  പകേടനിടമുണമാക്കുകേകയമാ
പചയ്യേമാമമായനിരുന.  നമ്മുപട കേത്യമാമസുകേളുപട സസൗകേരത്യവുമ സസൗനരത്യവുമ നഷപപടുന
നനിലയനില  അടുപ്പുകൂട്ടുനതുകപെമാപല  പകേടനിടമുണമാക്കുന  രശതനിയമായനിരുന
ഇത്രയമകേമാലമ  തുടര്നതച്ച്.   ഇകപമാഴമാണച്ച്    അതച്ച്  മമാറ്റുനതനിപനക്കുറനിച്ചുള
ആകലമാചന  ബഹുമമാനപപട  വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപ്പുമനനിയപട  കനതൃതസതനില
നടക്കുനതച്ച്.  നമ്മുപട സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് സസൗകേരത്യമ മമാത്രമ കപെമാരമാ,  സസൗനരത്യവുമ  മനികേച
സമാകങ്കതനികേ  വനിദേത്യയമുണമാകേണമ.  അതനുസരനിചച്ച്  അക്കമാദേമനികേച്ച്  നനിലവമാരവുമ
കസമാര്ട്സച്ച്  നനിലവമാരവുപമമാപക്ക  ഉയരണപമന  കേമാഴ്ചപമാടച്ച്  ഇകപമാഴമാണച്ച്
മുകനമാട്ടുവയ്ക്കുനതച്ച്. 

ശ്രശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദേവസനി:  സര്,  കനരകത അങ്ങച്ച് പെറഞ ചമാലക്കുടനിയനിപല
കേളനിസലമ  കൂത്തുപെറമച്ച്  വമതമാനപമനമാണച്ച്  അറനിയപപടനിരുനതച്ച്.  അവനിപട
നനിരവധനി  ഫുട്കബമാള് മത്സരങ്ങള്   സമഘടനിപനിക്കുകേയമ  നനിരവധനി  ഫുട്കബമാള്
തമാരങ്ങപള  വളര്തനിപയടുക്കുകേയമ  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   അനരനിച  മുന്  മുനനിസനിപല
പചയര്മമാന്  എമ.എല.  കജക്കബച്ച്,  ഇന്റെര്നമാഷണല  കകേമാചച്ച്  ടനി.പകേ.  ചമാത്തുണ്ണനി,
രമാമകൃഷ്ണന് അടക്കമുള നനിരവധനി  ഫുട്കബമാള് തമാരങ്ങപള  വളര്തനിപയടുത ഒരു
ഗ്രസൗണമാണതച്ച്.   വബപമാസച്ച്  വനകപമാള്  ആ  വമതമാനമ  മുറനിഞ്ഞുകപെമായനി.
അവനിടപത  ജനങ്ങളുപട  കേമായനികേ  മനസനിപനയമാണച്ച്  പവടനിമുറനിക്കപപടതച്ച്.
അതനിപന്റെയടനിസമാനതനില  ഞങ്ങള്  വശണ്ടുമ  അവനിപടപയമാരു  ഗ്രസൗണച്ച്
സമാപെനിക്കമാനുള പെരനിശ്രമതനിലമാണച്ച്. പുതനിയ വനിദേത്യമാഭത്യമാസ പെദ്ധതനിയപട ഭമാഗമമായനി
നനിലവനിലള  സ്കൂള്  പുതുക്കനിപണനിതച്ച്  അവനിപട  കൂടുതല  സലമ  കേപണതനി
കേളനിസലമ നനിര്മനിക്കുനതനിനുള പെരനിശ്രമതനിലമാണച്ച്.   ട്രസ്റ്റെനി നനികക്ഷപെ പെദ്ധതനി
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ഫണച്ച്  പകേമാരമ  പെനമളനി കകേമാകളജനിപല അഞര ഏക്കര് ഗ്രസൗണച്ച്  മൂനരകക്കമാടനി
രൂപെ മുടക്കനി നവശകേരനിക്കുകേയണമായനി.  അതുകപെമാല  പവറ്റനിലപമാറയനില  ആദേനിവമാസനി
കുടനികേള് പെഠനിക്കുന സ്കൂളനിപന്റെ ഗ്രസൗണച്ച് ആസനിവനികേസന ഫണനില നനിനമ ഒരുകകേമാടനി
രൂപെ മുടക്കനി  നവശകേരനിക്കുകേയണമായനി.  ധമാരമാളമ  കേമായനികേതമാരങ്ങപള  വളര്തനിയ
ചമാലക്കുടനിയനില  ഞങ്ങള്  വലനിയ  കപമാത്സമാഹെെനമ  നലകേനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
സര്ക്കമാരനിപന്റെയമ വനിദേത്യമാഭത്യമാസ വകുപനിപന്റെയമ സഹെെമായമുപണങ്കനില കനരകത അങ്ങച്ച്
പെറഞ  കേളനിസലമ  വശണ്ടുമ  അകത  രശതനിയനില  പകേമാണ്ടുവരമാന്  കേഴനിയപമനമാണച്ച്
ഞങ്ങള് പതശക്ഷനിക്കുനതച്ച്. 

ശ്രശമതനി യ  .    പതനിഭ ഹെെരനി:  സര്,  അങ്ങനിവനിപട പസക്തമമായ ഒരു ബനില്ലമാണച്ച്
അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.  എല്ലമാ പെഞമായത്തുകേളനിലമ ആവശേത്യതനിലധനികേമ പുറകമമാക്കച്ച്
ഭൂമനിയളളതച്ച്   കേപണകതണതച്ച്  ആവശേത്യമമാണച്ച്.   നനിര്ബനമമായമ  ഒരു
പെഞമായതനില   ഒരു  കേളനിസലമുണമാകേണപമന  നനിര്കദശേമ  അകങ്ങയച്ച്    ഈ
ബനില്ലനിലൂപട പകേമാണ്ടുവരമാന് സമാധനിക്കുകമമാ? 

ശ്രശ  .   എ  .   പദേശപ്കുമമാര്: സര്, അതച്ച് ബനില്ലനിലൂപട വകരണതല്ല. അതച്ച് സര്ക്കമാര്
പെരനിഗണനികക്കണതമാണച്ച്.  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഒരു  തശരുമമാനതനിലൂപട
നടപമാക്കമാവുനതമാണച്ച്.  എപന്റെ ബനില്ലനിപന്റെ ഉകദശേത്യമ  കേളനിസലങ്ങള് സമരക്ഷനിക്കുകേ
എനളളതമാണച്ച്. 

ശ്രശ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന് :  സര്,  ഭമാവനി  കകേരളതനിനുകവണനിയള  ഏപറ
ഭമാവനമാപൂര്വവുമ കേമാലനികേവുമമായ ഒരു വനിഷയമമാണച്ച് ബഹുമമാനപപട പമമര് ഇവനിപട
ഈ  സസകേമാരത്യ  ബനില്ലനിലൂപട  അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.  യഥമാര്തതനില  സര്ക്കമാര്
ഗസൗരവപൂര്വമ  പെരനിഗണനികക്കണ  ഈ  സസകേമാരത്യബനില  അമഗശകേരനിചമാല
കുഴപമനിപല്ലനള അഭനിപമായക്കമാരനമാണച്ച് ഞമാന്.   ഇവനിപട കനരകത അവതമാരകേന്
സൂചനിപനിചതുകപെമാപല  കേളനിസലങ്ങപള  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനില  ഉള്പപപട
കേകമഴച്ച് സത്യവലസച്ച് പചയ്യുന  നനില വനനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ചരനിത്രപസനിദ്ധമമായ ഒരു
ഗ്രസൗണമാണച്ച്  പകേമായനിലമാണനി  വഹെെസ്ക്കൂള്  വമതമാനമ.  അതച്ച്  റവനപ്യൂ  വകുപനിപന്റെ
സലമമാണച്ച്.  അവനിപടയളതച്ച്  ജനില്ലമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലമാണച്ച്.
ലക്ഷക്കണക്കനിനമാളുകേള് പെപങ്കടുക്കുന റമാലനികേള് നടക്കുന സലമമാണതച്ച്.  കദേശേശയ
ഫുട്കബമാള്  തമാരങ്ങപള  സമഭമാവന  പചയ്ത  ഗ്രസൗണമായനിരുന  അതച്ച്.
അവനിപടയനികപമാള്   കദേശേശയപെമാതയപട  വശേങ്ങളനില  പകേടനിടമ  പെണനിതച്ച്  വമാടകേയച്ച്
പകേമാടുക്കുകേയമ  ബമാക്കനി  സലമ  ഗ്രസൗണമായനി  ഉപെകയമാഗനിക്കുകേയമ  പചയ്യുന.
പകേടനിടതനിപന്റെ  വമാടകേ  എനതനിനപ്പുറതച്ച്  ആ  ഗ്രസൗണനില   കേളനിപയ
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കപമാത്സമാഹെെനിപനിക്കുന  നനിലപെമാടല്ല  സസശകേരനിക്കുനതച്ച്.    സമാമൂഹെെനികേകബമാധമ
ഇല്ലമാതനിടകതമാളമ കേമാലമ ഉള കേളനിസലങ്ങള് നമാമതപന ഇല്ലമാതമാക്കുന എന
നനില വരുനതനിപന്റെ പതളനിവമായനി ഇതനിപന കേമാണുകേയമാണച്ച്. ഇകപമാള് ജശവനിതവശേലശ
കരമാഗങ്ങളുമമായനി  ബനപപടച്ച്  മരുനനികനമാപടമാപമ  നമാലപതനിയഞച്ച്  മനിനനിടച്ച്
നടക്കണപമനച്ച്  കഡമാക്ടര്മമാര്  കുറനിപടനി  എഴതനിപക്കമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.
അങ്ങപനയളളവര്ക്കച്ച്  നടക്കമാന്  സമാധനിക്കുന  മകനമാഹെെരമമായ  സലങ്ങളമാണച്ച്
ഇതരമ ഗ്രസൗണ്ടുകേള്.  ഇനപത വമാഹെെനപപെരുപമമൂലമ കറമാഡനിലൂപട നടക്കുകമമാള്
കപെമാലമ  ഒകടപറ  അപെകേടങ്ങളുണമാകുന  സമാഹെെചരത്യമമാണുളളതച്ച്.   ഭമാവനിയനില  ഈ
കേളനിസലങ്ങള്  ആളുകേള്ക്കച്ച്  നടക്കമാന്  ഉപെകയമാഗനിക്കമാവുനതമാണച്ച്.  തശര്ചയമായമ
വളപര ശ്രകദ്ധയമമായ ഒരു ബനില്ലമാണച്ച് അങ്ങനിവനിപട അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്. 

ശ്രശ  .  ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മമാസ്റ്റെര്: സര്, ഇന്റെര്നമാഷണല കേളനിസലമുണമാകുനതച്ച്
നല്ലതമാണച്ച്.  എനമാല  ആദേത്യമ  പെഞമായതച്ച്  തലതനില  ഒരു  കേളനിസല
മുണമാകകേണതമാണച്ച്  ആവശേത്യമ.  പെകക്ഷ  പെഞമായതച്ച്  തലതനില
കേളനിസലമുണമാകുനതനിനുളള പമാകയമാഗനികേതടസമ സലമനില്ലമായ്മയമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര്
ഫകണമാ  ആസനിവനികേസന ഫകണമാ മകറ്റപതങ്കനിലമ ഫകണമാ ഉപെകയമാഗനിചച്ച്  സലമ
കേപണതനിയമാല  പെഞമായത്തുകേളനില  കേളനിസലമുണമാക്കമാന്  കേഴനിയമ.  അങ്ങപന
പമാകദേശേനികേ തലതനില മുകനമാട്ടുകപെമായമാല  മമാത്രകമ  ഈ  ലക്ഷത്യമ  വകേവരനിക്കമാന്
കേഴനിയ എനമാണച്ച് എപന്റെ അഭനിപമായമ. 

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  പമമര്മമാര്  പെറഞ  എല്ലമാ
കേമാരത്യങ്ങളുമ  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സര്ക്കമാര്   പെരനിഗണനികക്കണതമാണച്ച്.
എന്തുപകേമാണ്ടുമ ഇങ്ങപനപയമാരു  നനിയമമുണമാകേണമ;  അപല്ലങ്കനില ഈ ബനില സഭ
അമഗശകേരനിചച്ച്  പെമാസമാക്കണമ.  അതനിനച്ച്  സഹെെമായകേരമമാകുന  കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്
എല്ലമാവരുമ  പെറയനതച്ച്.  ഈ  ബനില്ലനില  കേളനിക്കളങ്ങളുപട  സമരക്ഷണവുമ
നനിര്മമാണവുമ പെറയനണച്ച്. അതച്ച് പെഞമായതനിലമാകേകണമാ ജനില്ലയനിലമാകേകണമാ എന
കേമാരത്യമ സര്ക്കമാരനിനച്ച്  തശരുമമാനനിക്കമാവുനതമാണച്ച്. 

ശ്രശ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖമാദേര്:  സര്,  കകേരളതനിപല  കേളനിക്കളങ്ങളുപട
പമാധമാനത്യപതക്കുറനിച്ചുമ  അതനിപന്റെ  സമാമൂഹെെനികേ  വശേങ്ങപളക്കുറനിച്ചുപമമാപക്ക  അങ്ങച്ച്
പെറഞ്ഞു. അകതമാപടമാപമ പധമാനപപട മപറ്റമാരു വനിഷയമമാണച്ച്,  കുടനികേള്  കുളങ്ങളനിലമ
നദേനികേളനിലമ  നശനമാനുമ  കുളനിക്കമാനുമ  ഇറങ്ങുകമമാള്  മുങ്ങനിമരനിക്കുനതച്ച്.   പപെമാതു
കേളനിയനിടങ്ങള്  ഇല്ലമാതമായതുകപെമാപലതപന    പചറുതുമ  വലതുമമായ   കുളങ്ങളുമ
ചനിറകേളുമ ഇല്ലമാതമാക്കപപട്ടു.  പപെമാതുകേളനിസലങ്ങള്കപെമാപല പധമാനമമാണച്ച് കുളങ്ങളുമ.
അവയമ നമുക്കച്ച് നനിലനനിര്തമാന് കേഴനികയണതകല്ല?
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ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  തശര്ചയമായമ.  ജലമാശേയങ്ങളുമ
തണ്ണശര്തടങ്ങളുമ സമരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്   ഇകപമാള് നനിയമമുണച്ച്.  അതുകപെമാലതപന
ആധുനനികേരശതനിയനില  ശേമാസ്ത്രശയമമായനി  നനിര്മനിച  സസനിമനിമഗച്ച്  പൂളുകേളുണച്ച്.  അതച്ച്
കനരകത വടക്കന് കകേരളതനിലണമായനിരുനനില്ല. മലബമാര് കമഖലയനിപല ആദേത്യപത
കദേശേശയ  നനിലവമാരമുള  സസനിമനിമഗച്ച്  പൂള്   കകേമാഴനികക്കമാടമാണച്ച്  നനിര്മനിചതച്ച്.  ഒരു
സ്കൂളനില  വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  വകുപനിപന്റെ  സലമ  സസൗജനത്യമമായനി  ലഭനിച്ചു.  കസമാര്ട്സച്ച്
കേസൗണ്സനിലനിപനയമാണച്ച് അതനിപന്റെ ചുമതലകയലപനിചതച്ച്. പൂര്ണ്ണമമായമ എമ.എല.എ.
ഫണച്ച്  ഉപെകയമാഗനിചമാണച്ച്  പൂള്  നനിര്മനിചതച്ച്;  അതച്ച്  നനമായനി  നടക്കുനമുണച്ച്.  ഒരു
പെഞനക്ഷത്ര  കഹെെമാടലനിപല  സസനിമനിമഗച്ച്  പൂളനിപന്റെ  അകത  സസൗനരത്യകതമാടുമ
സസൗകേരത്യകതമാടുമകൂടനിയമാണച്ച്  നനിര്മനിചനിട്ടുളതച്ച്.  അവനിപട  മുതനിര്ന  ആളുകേള്
നശനമാന്  വരുകമമാള്  ഫശസച്ച്  വമാങ്ങുന.  പെപക്ഷ  കുടനികേള്ക്കച്ച്  ഫശയമാണച്ച്.
ഇങ്ങപനപയമാരു സസനിമനിമഗച്ച്  പൂളനില കുടനികേള്ക്കച്ച്  സസൗജനത്യമമായനി  നശന്തുനതനിനുള
സസൗകേരത്യമ പചയ്തുപകേമാടുക്കുന സമവനിധമാനമ  കകേരളതനില മപറ്റമാരനിടത്തുമനില്ല.  ഞമാന്
പെറഞതച്ച്  ഇങ്ങപനയള  സസമനിമഗച്ച്  പൂളുകേളല്ല,   ഭൂമനിയനില  ജലവനിതമാനമ
നനിലനനിലക്കമാന്  സഹെെമായകേരമമാകുന  കുളങ്ങളുപട  സമരക്ഷണമ   തശര്ചയമായമ
ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  വകരണതമാണച്ച്.  അതച്ച്  നശനല  പെരനിശേശലനിപനിക്കമാനുമ
കസമാര്ട്സനിനുമ  ഉപെകയമാഗപപടുമ. 

ശ്രശ  .    മുരളനി  പപെരുപനല്ലനി:  സര്,  അങ്ങച്ച്  കനരകത  സമസമാരനിചകപമാള്
ഫു ട്കബമാള് അകസമാസനികയഷനുകേള്  ഫു ട്കബമാള് ഗ്രസൗണ്ടുകേള്  സമാപെനിക്കുനതനിനച്ച്
മുന്കേപയ്യേടുക്കുകമമാ  എനച്ച്  കചമാദേനിക്കുകേയണമായനി.  എപന്റെ  വശടനിനടുതച്ച്  പെറപ്പൂര്
ഫു ട്കബമാള് അകസമാസനികയഷന്  എപനമാരു  സമഘടന  സനി.വനി.
പെമാപചപനകപമാപലയള  പഗത്ഭരമായ  ഫുടച്ച്കബമാളര്മമാപര  വമാര്പതടുതനിട്ടുപളമാരു
പകദേശേമമാണച്ച്.  അവര്  ഏകേകദേശേമ  ആകറക്കകറമാളമ  സലമ  വമാങ്ങനി,   പചറനിയ
പമായതനിലള  കുടനികേപള  തമാമസനിപനിചച്ച്  നല്ല  ഫുട്കബമാളര്മമാരമാക്കനി  മമാറ്റമാനുള
ഇടപപെടല  നടത്തുനതനിനച്ച്  ഒരു  അക്കമാദേമനി  സമാപെനിക്കമാന്കവണനിയള
പയതതനിലമാണച്ച്.  പെകക്ഷ വമാങ്ങനിയ ഭൂമനി  പനലവയല തണ്ണശര്തട സമരക്ഷണ
നനിയമപകേമാരമുള നനിലമമാണച്ച്.  ഇകപമാഴതച്ച് ഭൂമനിയമാണച്ച്.  അതരമ പശങ്ങള് ഗ്രസൗണച്ച്
സമാപെനിക്കുനതനിനച്ച് തടസമമാപണന കേമാരത്യമ അങ്ങയപട ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ?

ശ്രശ  .    എ  പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,  അതച്ച്  അവനിടപത  പമാകദേശേനികേമമായ  ഒരു
പശമമാണച്ച്.  ഏതമായമാലമ  അങ്ങപനപയമാരു  ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷന്
സമാധത്യമപല്ലനമാണച്ച്  ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുനതച്ച്.  അപതമാരു  ട്രസ്റ്റെമായനിരനിക്കുമ.
ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷപന്റെ  സമഘടന  എനപെറയനതച്ച്   ആള്  ഇനത്യമാ
ഫു ട്കബമാള് അകസമാസനികയഷനുമ  സമസമാന  ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷനുമ
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അതനിനുതമാപഴ  ജനില്ലമാ  ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷനുകേളുമമാണച്ച്.  അതച്ച്
അഫനിലനികയറ്റഡച്ച്  കബ്ബുകേളമാണച്ച്.   അല്ലമാപത പമാകദേശേനികേ തലതനിലമ പെഞമായതച്ച്
തലതനിലമ  ഫുടച്ച്കബമാള്  അകസമാസനികയഷനനില്ല.   ധമാരമാളമ
നനിയമനനിര്മമാണങ്ങള്ക്കച്ച് കനതൃതസമ പകേമാടുതനിട്ടുള സഭയമാണച്ച്  കകേരള നനിയമസഭ.
എല്ലമാ കമഖലപയയമ സര്ശേനിച്ചുപകേമാണച്ച് ഇത്രയധനികേമ നനിയമനനിര്മമാണമ നടതനിയ
ഈ സഭ മറ്റച്ച്  രമാജത്യങ്ങള്ക്കുമ മറ്റച്ച്  സമസമാനങ്ങള്ക്കുമ മമാതൃകേയമാപണനച്ച്  അങ്ങച്ച്
ഉള്പപപടയളള  സശക്കര്മമാരുമ നമപളല്ലമാവരുമ അഭനിമമാനകതമാപട പെറയമാറുണച്ച്. 

11.00 A.M.]

മനുഷത്യപന്റെ  ആകരമാഗത്യപതക്കുറനിച്ചുമ   ബസൗദ്ധനികേവുമ  കേമായനികേവുമമായ
വനികേമാസപതക്കുറനിച്ചുപമമാപക്ക  വളപര  ഗസൗരവമമായനി  ആകലമാചനിക്കുന  ധനിഷണമാ
ശേമാലനികേളുണമായനിരുന  ഇസൗ  സഭയനില  എന്തുപകേമാണമാണച്ച്  ഇത്രയമ  കേമാലമമായനിട്ടുമ
കസമാര്ട്സച്ച്  കമഖലയമമായനി  ബനപപടച്ച്   ഒരു  നനിയമനനിര്മമാണമ   ഇല്ലമാപത
കപെമായപതനതച്ച്  പധമാന  കേമാരത്യമമാണച്ച്.   ആരുമ  അവഗണനിക്കുപനമാരു  കമഖലയല്ല
കസമാര്ട്സച്ച്.   വനിദേത്യമാഭത്യമാസമ, കസമാര്ട്സച്ച് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുപട ചര്ച ഒനനിചമാണച്ച്
സഭയനില നടക്കുനപതന കേമാരത്യമ ഞമാന്  ശ്രദ്ധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ചര്ച വനമാല മനനിമമാര്
മറുപെടനി  പെറയമ.  പെകക്ഷ   കസമാര്ട്സനിനുകവണനിയള  വമാദേങ്ങപളമാനമ  ചര്ചയനില
കേമാരത്യമമായനി വരമാറനില്ല.   ഇസൗയടുത കേമാലതമാണച്ച് കുറപചങ്കനിലമ ചര്ചയണമായതച്ച്.
ഞമാന്  കസമാര്ട്സച്ച്  വനിദേഗ്ദ്ധപനമാനമപല്ലങ്കനിലമ  പപെമാതുപവര്തകേപനന  നനിലയനില
എനനിക്കച്ച്  കസമാര്ടച്ച്സനികനമാടച്ച്  തമാല്പരത്യമുണച്ച്.   നനിയമസഭമാകരഖ  പെരനികശേമാധനിചമാല,
നനിയമസഭയപട  ചരനിത്രതനില  കസമാര്ട്സനിനുകവണനിയള  ചര്ചയനില  ഏറ്റവുമ
കൂടുതല  സമയമ  വനിനനികയമാഗനിചനിട്ടുളതച്ച്  ഞമാനമായനിരനിക്കുപമനമാണച്ച്   കേരുതുനതച്ച്.
കേഴനിഞ സര്ക്കമാരനിപന്റെ കേമാലതമാണച്ച് കസമാര്ട്സച്ച് കേസൗണ്സനിലകേളുപട  ജനമാധനിപെതത്യ
കേശേമാപച്ച്  അപല്ലങ്കനില  അതനിപന്റെ  ജനമാധനിപെതത്യപെരമമായ  നടതനിപനിപന  ഉന്മൂലനമ
പചയ്തതച്ച്.   അതച്ച്   പെരനിഹെെരനിക്കപപകടണതുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപട  മനനി  അതനിനച്ച്
കനതൃതസമ  പകേമാടുക്കുപമനമാണച്ച്  കേരുതുനതച്ച്.  കേമാരണമ,  അവരുണമാക്കനിയ  ആ
അവസയച്ച്  മമാറ്റമ  വരണമ. ഇകപമാഴള  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലകേപള
ജനമാധനിപെതത്യപെരമമായനി  പവര്തനിപനിക്കുകേയമ  കേടലമാസച്ച്  സമഘടനകേളുപട
അനമാകരമാഗത്യകേരമമായ  വനിളയമാടതനിനച്ച് കേടനിഞമാണനിടമാനുമ നമുക്കച്ച് കേഴനികയണതുണച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പസക്ടറനിപല  ഫനിസനിക്കല  എ ഡപ്യൂകക്കഷന്  കകേമാകളജച്ച്,
കേമായനികേമാദ്ധത്യമാപെകേ  പെരനിശേശലന  കകേനപമന  നനിലയനിലമാണച്ച്  ഇകപമാള്
പവര്തനിക്കുനതച്ച്.  അതച്ച് 1957-ല തുടങ്ങനിയതമാണച്ച്.  ഏതമാണച്ച് 8 വര്ഷമ മുമ്പുവപര
ഡനികപമാമ  മമാത്രമ  പകേമാടുക്കുന  ഒരു  സമാപെനമമായനിരുന  അതച്ച്.  ഇകപമാള്
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ഗ്രമാഡുകവഷനുമ കപെമാസ്റ്റെച്ച്  ഗ്രമാഡദ്യുകവഷനുമ  വന.    കസമാര്ട്സനിപന്റെ  പുതനിയ
സമാധത്യതകേപളക്കുറനിചച്ച്  ഗകവഷണമ  നടത്തുന  പസന്റെര്  ഓഫച്ച്  എകലന്സച്ച്  എന
നനിലയനികലയച്ച് ആ ഫനിസനിക്കല എഡപ്യൂകക്കഷന് കകേമാകളജനിപന മമാറ്റുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്
ആകലമാചനിക്കണമ.   സര്ക്കമാരനിപന്റെ   കനതൃതസതനില  ഒരു  സമാപെനമമാണുളതച്ച്,
പെനിപന എല.എന്.സനി.പെനി.ഇ.  ഉണച്ച്.  അതച്ച്  പവറുമ കേമായനികേമാദ്ധത്യമാപെകേ പെരനിശേശലന
കകേനമ  എനതനില  പെരനിമനിതപപടുതമാപത  അവനിപടയമ  കമലപറഞ
കേമാരത്യപതക്കുറനിചച്ച്  ആകലമാചനിക്കണമ.  ദേക്ഷനികണനത്യയനിപല ആദേത്യപത കസമാര്ട്സച്ച്
പമഡനിസനിന്  ഇന്സ്റ്റെനിറ്റപ്യൂടച്ച്  കകേരളതനില  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  തുടങ്ങനിപയങ്കനിലമ  അവനിപട
പകേടനിടമ മമാത്രകമയള;  ആ ഇന്സ്റ്റെനിറ്റപ്യൂടനിനുകവണ വനിദേഗ്ദ്ധരനില്ല.

പപമാഫ  .    പകേ  .    യ  .    അരുണന്:   സര്,  ഒളനിമനികനിപന  സമബനനിചച്ച്  നമള്
പെറയന.  പെകക്ഷ  നമപളമാരനിക്കലമ  പെമാരമാ  ഒളനിമനികനിപനക്കുറനികചമാ  പസഷത്യല
ഒളനിമനികനിപനക്കുറനികചമാ  പെറയനനില്ല.    ഫനിസനിക്കലനി  ചലഞച്ച്ഡമായനിട്ടുളവര്ക്കുള
പെമാരമാ  ഒളനിമനികനില  പെപങ്കടുക്കുനതനിനച്ച്  നമ്മുപട  നമാടനില  നനിനച്ച്  കുകറ  ആള്ക്കമാര്
കപെമാകുനണച്ച്.   ഓടനിസമ  കപെമാപലയളള  അസുഖങ്ങള്  ബമാധനിചവര്ക്കുകവണനിയള
പസഷത്യല  ഒളനിമനികനില  പെപങ്കടുക്കുനവപരക്കുറനിച്ചുളള  കേമാരത്യങ്ങള്  ശ്രദ്ധയനില
വനനിട്ടുകണമാ?  

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപെച്ച്  കുമമാര്:   സര്,  തശര്ചയമായമ  ശ്രദ്ധയനില  വനനിട്ടുണച്ച്.
ഇനത്യയനില  നനിനച്ച്  പസഷത്യല  ഒളനിമനികനില  പെപങ്കടുക്കുനവരുണച്ച്.    പെലകപമാഴമ
നമുക്കച്ച്  പമഡല    കേനിട്ടുനതച്ച്  ഇതനിപലമാപക്കയമാണച്ച്.  പധമാന  ഒളനിമനികനില
ലഭനിക്കമാറനില്ല.

ഇതരമ  കേമാരത്യങ്ങള്ക്കച്ച്   പമാധമാനത്യമ  നലകേമാപതയമ പെരനിഗണനിക്കമാപതയമ
കപെമാകുനതനിനച്ച്  പെരനിഹെെമാരമുണമാകേണമ.   അതച്ച്  ഇസൗ  ബനില്ലനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മമാത്രമ
വകരണതല്ല.  പപെമാതുവമായനി  വകരണതമാണച്ച്.   നമുക്കച്ച്  ഒരു  കസമാര്ട്സച്ച്
നയമുണമാകേണമ.  കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലകേപള  ജനമാധനിപെതത്യപെരമമായനി
പുനനഃസമഘടനിപനിക്കമാനുമ  കേടലമാസച്ച്  സമഘടനകേപള  നനികരമാധനിക്കമാനുമ  നടപെടനി
യണമാകേണമ.  അതത്യമാര്തനികയമാപട  കസമാര്ട്സച്ച്  രമഗതച്ച്  വനിഹെെരനിക്കുന  ധമാരമാളമ
ആളുകേളുണച്ച്.   കസമാര്ട്സനികനമാടച്ച് തമാല്പരത്യമനില്ലമാപത  അതത്യമാര്തനിയമമായനി നടക്കുന
ആളുകേള്,   കസമാര്ട്സച്ച്  കമഖലയമമായനി  ബനമനില്ലമാത  ആളുകേള്  വരുനതച്ച്
അപെകേടമമാണച്ച്.   കസമാര്ട്സച്ച്   രമഗവുമമായനി  പപവകേമാരനികേമമായനി  അടുപമുളവര്
വരുനതമാണച്ച് നല്ലതച്ച്. 

മനി  .    സശക്കര്:   Emotional  attachment  കുഴപമനില്ല,  financial  attachment
ആണച്ച് കുഴപമ.  
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ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര്:  സര്,   കേളനിക്കമാരനമായതുപകേമാണച്ച്  അതനില  നനിനച്ച്
ഒഴനിഞ്ഞുനനിലക്കണപമനനില്ല.   കേളനിയനിലൂപട  അതനിപഗത്ഭരമായനി  ഉയര്നവന
തമാരങ്ങളുമ  ഇതരമ  വനിഷയങ്ങള്  പപകേകേമാരത്യമ  പചയ്യുകമമാള്  അപെകേടമ
കേമാണനിക്കുനണച്ച്.   ചനില  ആളുകേള്  കസമാര്ട്സനില  പെപങ്കടുതനിടനിപല്ലങ്കനിലമ  മനികേച
സമഘമാടകേനമായനിരനിക്കുമ.  തശര്ചയമായമ അങ്ങപനപയമാരമാള് വരുനപണങ്കനില അതച്ച്
നനികരമാധനികക്കണ കേമാരത്യമനിപല്ലനമാണച്ച് പെറഞതച്ച്.   

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷമസശര്:  സര്,  കസമാര്ട്സുമമായനി  ബനപപട  ആളുകേള്
മമാത്രകമ വരമാന് പെമാടുളപവനച്ച് അങ്ങച്ച് പെറഞ്ഞു.  ഉദേമാഹെെരണമമായനി  കഹെെമാക്കനിയനില,
കഹെെമാക്കനി  കേളനിക്കമാരന്  തപന  സമഘമാടകേനമാകേണപമനനില്ല.   കഹെെമാക്കനിയപട
റള്സനിപനയമ  പഗയനിമനിപനയമ കുറനിചറനിയണമ.  അങ്ങപനയളള എനനിക്കറനിയമാവുന
എത്രകയമാ  നല്ല  സമഘമാടകേരുണച്ച്.   അതരമ  സമഘമാടകേര്  കസമാര്ട്സച്ച്
കേസൗണ്സനിലനികലയച്ച് വരുനതനില ഒരു പതറ്റുമനില്ല.

മനി  .   സശക്കര്:  ഒരു വനിദേഗ്ദ്ധന് എനള നനിലയനില അകദഹെെതനിപന്റെ അഭനിപമായമ
കചമാദേനിചതമാണച്ച്.  

ശ്രശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്,   ഞമാന്  കുറച്ചുനമാള്  തമായ്കകേമാകണമാ
അകസമാസനികയഷപന്റെ  ജനില്ലമാ  പസനിഡന്റെമായനിരുന.  തമായ്കകേമാകണമാ
അകസമാസനികയഷപന്റെ  സമസമാന  പസനിഡന്റെച്ച്  ശ്രശ.  പകേ.  മുരളശധരന്  ഇസൗ
നനിയമസഭയനിപല  അമഗമമാണച്ച്.  അതച്ച്  ബഹുമമാനപപട  അമഗതനിപന്റെ
ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ?

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  ഇസൗ  ബനില്ലനിപന്റെ  ചര്ചയനില  വളപര
പസക്തമമാപയമാരു  വനിഷയപതക്കുറനിച്ചുള  വത്യതത്യസ  അഭനിപമായങ്ങളമാണച്ച്  ഉയര്ന
വരുനതച്ച്.  ഇതനില കയമാജനിപനിപന്റെയമ വനികയമാജനിപനിപന്റെയമ പശമല്ല.  ഇസൗ വത്യതത്യസ
അഭനിപമായതനില  ഞമാന്  കേക്ഷനി  കചരുനമനില്ല.  ശ്രശ.  എ.  എന്.  ഷമസശര്
പെറയനതനികനമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കയമാജനിപമാണച്ച്.  കേമാരണമ,  കസമാര്ട്സച്ച്
തമാരമമായനിപല്ലങ്കനിലമ  അക്കമാരത്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്  നല്ല  ധമാരണയപണങ്കനില,  നല്ല
സമഘമാടകേനമാപണങ്കനില  ഇതനിപന്റെ  ഭമാരവമാഹെെനിതസതനില  വരുനതനില
അനസൗചനിതത്യമുകണമാ  എനച്ച്  കചമാദേനിചമാല,  ഉപണനച്ച്  പെറയമാന്  പെറ്റനില്ല.  പെകക്ഷ
എനനിക്കച്ച് കതമാനനതച്ച് അപതങ്കനിലമ കവകണ എനമാണച്ച്.  പറസച്ച് ലനിമഗച്ച്, കേയമാക്കനിമഗച്ച്
അങ്ങപനയളള എപതങ്കനിലമ ഒരു ഇനമ പെറഞമാല അതച്ച് ഇമഗശഷച്ച്  മരുനമാകണമാ
അങ്ങമാടനി മരുനമാകണമാ എനകപെമാലമ അറനിയമാത ഒരമാള് ഇതനിപന്റെ ഭമാരവമാഹെെനിയമായനി
കസമാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സനിലനില  വരുനതച്ച്   എങ്ങപന  തടയമാനമാകുപമനച്ച്  കൂടനി
ഗസൗരവമമായനി ആകലമാചനികക്കണതകല്ല?
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ശ്രശ  .   പകേ  .   ആന്സലന്: സര്, വളപര ഗസൗരവമുള ഒരു വനിഷയമമാണച്ച് ശ്രശ. എ.
പദേശപെച്ച്  കുമമാര്  ഇവനിപട  അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.  കദേശേശയ  പഗയനിമസനിലമ  ഏഷത്യന്
പഗയനിമസനിലമ  ഒളനിമനികനിലപമമാപക്ക  ഇനത്യയച്ച്  മമാതൃകേയമായനി  പെപങ്കടുക്കുന  ഒരു
സമസമാനമമാണച്ച് കകേരളമ. ഇതുവപരയമ ഇക്കമാരത്യതനില ഗസൗരവമമായ ഒരു ഇടപപെടല
സര്ക്കമാരുകേള്  നടതനിയനിടനില്ല.   ഇസൗ  ഘടതനില  തമാലൂക്കച്ച്  കകേനങ്ങളനില  ഒരു
കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള്  ആരമഭനിക്കുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  അങ്ങയപട  ചര്ചയനില
ഉള്പപടുത്തുനതനില എപനങ്കനിലമ അപെമാകേതയകണമാ?

ശ്രശ  .    വനി  .    അബ ച്ച് ദുറഹെെനിമമാന്: സര്,  ഇസൗ ചര്ചയനില വനനിട്ടുള പധമാനപപട
വനിഷയമ,  കസമാര്ട്സച്ച്  കകേനങ്ങള് കേചവട സമാപെനങ്ങളമായനി മമാറുനപവനതമാണച്ച്.
നമള്  ഗ്രമാമങ്ങളനിലൂപട   സഞരനിക്കുകമമാള്  ഓകരമാ  പെഞമായത്തുകേളനിലമ  ഏറ്റവുമ
കുറഞതച്ച് പെകതമാ പെതനിനകഞമാ കബ്ബുകേളുണമാകുമ.  അതരമ കബ്ബുകേളുപട ഒരു കകേമാ-
ഓര്ഡനികനഷനുണമാക്കനി  ഓകരമാ  പെഞമായതനിലമ  അവര്  സസനമമായനി  സലമ
കേപണതനി, അവര്പക്കമാരു കസ്റ്റെഡനിയമ സര്ക്കമാര് പചലവനില നനിര്മനിച്ചുപകേമാടുക്കമാന്
തയ്യേമാറമാകുകേയമാപണങ്കനില  ഭൂമനി  കേപണത്തുകേ  എനള  വലനിപയമാരു  പശതനിനച്ച്
പെരനിഹെെമാരമുണമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുമ.  ഗ്രമാമങ്ങളനിലളള  ഇതരമ  കബ്ബുകേളനിപല
യവജനങ്ങപള  കൂടനിയനിണക്കനിപക്കമാണച്ച്  ഇസൗ  പശതനിനച്ച്   പെരനിഹെെമാരമ
കേമാണുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  അങ്ങയപട അഭനിപമായപമനമാണച്ച്?  

ശ്രശ  .    എ  .    പദേശപ്കുമമാര് :   സര്,  ഇക്കമാരത്യങ്ങപളല്ലമാമ  സര്ക്കമാര്  ഇതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  പെരനിഗണനിക്കണമ.  ഒരു  കസമാര്ട്സച്ച്  നയമുണമാകേണമ.   കേഴനിഞ
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലതച്ച്  ജനമാധനിപെതത്യ  കേശേമാപച്ച്  നടതനിയ  കസമാര്ട്സച്ച്
കേസൗണ്സനിലകേപള  ജനമാധനിപെതത്യപെരമമായനി  പുന:സമഘടനിപനിചച്ച്  ഇലക്ഷന്
പപമാസശഡദ്യുവറനികലയച്ച്  വരണമ.   അകസമാസനികയഷനുകേപള/കേടലമാസച്ച്  സമഘങ്ങപള
ഉന്മൂലനമ പചയ്യുനതുള്പപപട ധമാരമാളമ  കേമാരത്യങ്ങള് പചകയ്യേണതുണച്ച്. അകതമാപടമാപമ
അടനിസമാന  സസൗകേരത്യവനികേസനവുമമായനി  ബനപപടച്ച്  പചകയ്യേണ  കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്
അങ്ങച്ച്  പെറഞതച്ച്.   ഞമാന്  പെറഞ  നനിയമമ  പകേമാണ്ടുവനമാല  ഇതനിപനമാപക്ക
സഹെെമായകേമമാകുമ.  നനിലവനിലളള  കേളനിക്കളങ്ങള്  സമരക്ഷനിക്കുനതനിനുമ  പുതനിയവ
നനിര്മനിക്കുനതനിനുപമമാപക്ക സഹെെമായകേരമമാകുന നനിയമമമാണനിതച്ച്.  കേമായനികേ വനികനമാദേ
ശേമാഖയമമായനി  യമാപതമാരു  ബനവുമനില്ലമാതവര്  അകസമാസനികയഷപന്റെ
ഭമാരവമാഹെെനികേളമാകുനതനിപനക്കുറനിചച്ച് ബഹുമമാനപപട എമ. സസരമാജച്ച് സമസമാരനിച്ചു.  ശ്രശ.
റ്റനി.  വനി.  രമാകജഷച്ച്,  തമായ്കകേമാകണമായപട ജനില്ലമാ പസനിഡന്റുമ  ശ്രശ.  പകേ.  മുരളശധരന്
സമസമാന  പസനിഡന്റുമ  ആപണനച്ച്  പെറഞ്ഞു.  തമായ്കകേമാകണമാ  അങ്ങച്ച്
കേളനിച്ചുവനതപല്ലങ്കനിലമ, ആ നമാടനില അതരമ കേളനിയപണങ്കനില അതനിപന്റെ  ഗനവുമ
ബനവുമുണമാകുമ.  അതമായമാലമ  മതനി.  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനില്ലയനില  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
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ഫുട്കബമാള്  എനപെറഞമാല  കേളനി  മമാത്രമല്ല,  അപതമാരു  ജശവനിതപപശേലനിയമ
സമസമാരതനിപന്റെ ഭമാഗവുമമാണച്ച്.  അവനിടപത കുഞ്ഞുങ്ങള്കപെമാലമ നടനകപെമാകുനതച്ച്
പമസനിയമ  പനയ്മറുമ  നടക്കുനതുകപെമാപലയമാണച്ച്.   അതനികനമാടച്ച്  പപവകേമാരനികേമമായനി
അടുപമുളള  ആളുകേള്  അതനിപന്റെ  ഭമാരവമാഹെെനിയമായനി  വരുനതനില  പതറ്റനില്ല.   ഞമാന്
ഇതുവപര   കകേരള  ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷന്  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനില്ലമാ
പസനിഡന്റെമായനിരുന.   ഇകപമാള്  കകേരള  ഫുട്കബമാള് അകസമാസനികയഷപന്റെ
സമസമാന പപവസച്ച് പസനിഡന്റെമാണച്ച്. പെപക്ഷ, ഞമാന് കേളനിചതച്ച് ഫുട്കബമാളല്ല. ഞമാന്
സ്കൂളനില  പെഠനിക്കുന  കേമാലതച്ച്  ബമാസറ്റച്ച്കബമാള്  കേളനിച  ആളമാണച്ച്.  സ്കൂള്  ടശമനിപന്റെ
കേത്യമാപ്റ്റനമായനിരുന.   ഉയരമ  വയമാതതുപകേമാണച്ച്  പെനിനശടച്ച്   അധനികേമ  കേളനിചനില്ല.
കകേമാകളജനില  പെഠനിക്കുന  കേമാലതച്ച്  കഹെെമാക്കനിയമ  കേളനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബമാസറ്റച്ച്കബമാള്
സശരനിയസമായമാണച്ച് കേളനിചതച്ച്.  ഇകപമാഴമ ഷൂടച്ച്  പചയ്തമാല ബമാസറ്റനില വശഴമ.  ഞമാന്
ബമാസറ്റച്ച്കബമാള്  അകസമാസനികയഷപന്റെ  ഭമാരവമാഹെെനിയമായനിടനില്ല.  എപന
പതരപഞടുതതച്ച് പകേ.എഫച്ച്.എ. ആണച്ച്. കസമാര്ട്സനിപല വനിവനിധ കേമായനികേ വനികനമാദേ
ശേമാഖകേളനിലൂപട  വനനിട്ടുളള  ആളുകേള്  ഇതനിനകേത്തുണമാകുമ.  ചനിലകപമാള്  ഒരു
അകസമാസനികയഷനനിലമ ഭമാരവമാഹെെനിയമായനിട്ടുണമാകേനില്ല. ചനിലകപമാള്  കേളനിചച്ച് വനതനില
നനിനച്ച്  വത്യതത്യസമമായനി  കവപറ  ഏപതങ്കനിലമ  കസമാര്ട്സച്ച്  ഇനതനിപന്റെ
ഭമാരവമാഹെെനിയമായനി  പവര്തനിചവരുണമാകുമ.  അതച്ച്  സസമാഭമാവനികേമമാണച്ച്.  ഏതച്ച്
കേമായനികേവനികനമാദേമ  ആയമാലമ   അതനില   സതത്യസനതയമ  സുതമാരത്യതയമ
പുലര്തമാനമാകുകമമാ എനളളതമാണച്ച് പശമ.  

ശ്രശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച് :  സര്,  കേഴനിഞ ദേനിവസമ  ബഹുമമാനത്യനമായ ഒരമഗമ
ശ്രശ.  എ.  പദേശപ്കുമമാര്  തകചമാളനി  കുടുമബതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിരുനപവനച്ച്
സൂചനിപനിക്കുകേയണമായനി.  അകങ്ങയച്ച്  കേളരനിപയറ്റുമമായനി  എപനങ്കനിലമ  ബനമുകണമാ;
പചറുപതനില കേളരനിപയറ്റച്ച് അങ്ങച്ച് പെരനിശേശലനിചനിട്ടുകണമാ? 

ശ്രശ  .   എ  .   പദേശപ്കുമമാര്: സര്, കേളരനിപയറ്റുമമായനി എനനിക്കച്ച് അടുത ബനമനില്ല,
പെപക്ഷ ഗനമുണച്ച്.  ഞമാന് കൂടുതലമായനി പെറയനനില്ല.  എനനിക്കച്ച് ഇതനിനകേതച്ച് കുകറ
കേമാരത്യങ്ങള്കൂടനി പെറയമാനുണച്ച്.   ചര്ച തുടരുനതച്ച്  നനമാകുപമനമാണച്ച് കതമാനനതച്ച്.
പകതത്യകേനിചച്ച്  ബഹുമമാനപപട  മനനി  ഇസൗ  ബനില  അമഗശകേരനിക്കുനനിപല്ലനമാണച്ച്
പെറയനതച്ച്.  ഒരനിക്കലക്കൂടനി നനമായനി വമാദേമ നടതനിയമാല അകദഹെെതനിപന്റെ മനസച്ച്
മമാറനി  ഇതമഗശകേരനിക്കുപമനമാണച്ച്  കേരുതുനതച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  വനിശേദേമമായനി
സമസമാരനിക്കമാന് ഒരവസരമകൂടനി  കവണമ.  അതുപകേമാണച്ച് ഇനച്ച് ഞമാന് കൂടുതലമായനി
സമസമാരനിക്കുനനില്ല. ചര്ച തുടരുകേയമാണച്ച്.
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(ചര്ച തുടരുമ)

(3)  തമാപഴപറയന ബനില്ലുകേളുപട അവതരണമാനുമതനിക്കുളള പകമയതനിപന്റെ
തുടര് ചര്ച

(i) 2016-  പല  കകേരളതനിപല  അണ്  -  എയ്ഡഡച്ച്  വനിദേത്യമാഭത്യമാസ  
സമാപെനങ്ങളനിപല അദ്ധത്യമാപെകേ  -  അനദ്ധത്യമാപെകേ ജശവനക്കമാരുപട കവതനമ  
നനിശ്ചയനിക്കല ബനില (തുടര് ചര്ച):

(കനമാടശസച്ച്  നലകേനിയ  ശ്രശ.  എന്.  ഷമസുദശന്,  എമ.എല.എ.
സശറ്റനിലനില്ലമാതതനിനമാല ബനില അവതരനിപനിക്കപപടനില്ല)

(ii)2016-  പല കകേരള ശുദ്ധജലമാവകേമാശേ ബനില  .:

മനി  .    സശക്കര്:  2016  ഒകക്ടമാബര്  21-ാം  തശയതനി  ഇസൗ  ബനില്ലനിപന്റെ
അവതരണമാനുമതനിക്കുളള പകമയമ അവതരനിപനിക്കുകേയമ ബഹുമമാനപപട ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  പകമയപത  എതനിര്ക്കുകേയമ  പചയ്തനിരുന.  പകമയപത
എതനിര്തതനിനമാല  ശ്രശ.  ആര്.  രമാകജഷനിനച്ച്  ഒരു  ഹ്രസസ  പസമാവന  നടതമാന്
അനുവദേനിചനിരുന.  പസമാവന  പൂര്തനിയമാകേമാതതനിനമാല  ശ്രശ.  ആര്.  രമാകജഷനിനച്ച്
ചര്ച തുടരമാവുനതമാണച്ച്.

ശ്രശ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്, 2016-പല കകേരള ശുദ്ധജലമാവകേമാശേ ബനില്ലുമമായനി
ബനപപടച്ച്  അനച്ച്  22  മനിനനിടച്ച്  സമസമാരനിക്കമാന് അവസരമ കേനിടനിയതമാണച്ച്.  ഏറ്റവുമ
പധമാനപപട  പശമമാണച്ച്  ഇസൗ  ബനില്ലനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന്
ആഗ്രഹെെനിക്കുനതച്ച്.    ബനില  അവതരനിപനിചകപമാള്  മനനി  ഇതുമമായനി  ബനപപടച്ച്
സമാകങ്കതനികേ  അമഗശകേമാരമ  നലകേനിയനിരുനനില്ല.  എനമാല  ആ  വനിഷയതനിപന്റെ
ഗസൗരവമ  ഉള്പക്കമാണ്ടുപകേമാണച്ച്  തുടര്  ചര്ചയ്ക്കുകശേഷമ  അമഗശകേരനിക്കുപമനമാണച്ച്
പതശക്ഷനിക്കുനതച്ച്.  

ശുദ്ധജലമ ലഭത്യമമാകുകേ എനളളതച്ച് ഏപതമാരു പെസൗരപന്റെയമ അവകേമാശേമമാണച്ച്.
അതച്ച്  നനിറകവറ്റനി  പകേമാടുകക്കണ  ബമാധത്യത  സര്ക്കമാരനിനുണച്ച്.  നമ്മുപട
ജലകസമാതസ്സുകേളമാപകേ  മലനിനശകേരനിക്കപപടുനതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ശുദ്ധജലമ കേനിടമാത
സനിതനി ഇനച്ച് നമ്മുപട നമാടച്ച് അനുഭവനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇസൗ വര്ഷമ ഏറ്റവുമ രൂക്ഷമമായ
പതനിസനനിയമാണച്ച്  നമള്  കനരനിടുനതച്ച്.  ഏപതങ്കനിലമ  നനിലയനില   കുടനിപവളളവുമ
പമാഥമനികേകേമാരത്യങ്ങള്  നനിര്വഹെെനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ  ജലവുമ  എതനിക്കുകേ  എന
ഉതരവമാദേനിതസമ  നനിര്വഹെെനിക്കമാന് കേഴനിയകമമാ എനമാണച്ച് നമളനികപമാള് പെരനികശേമാധനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  മഴയപട  കുറവച്ച്  വലനിയ  രശതനിയനില  സമസമാന
ത്തുണമാകുകേയമാണച്ച്.  ഇസൗ  കവനലക്കമാലതച്ച്  ഭൂമനിയനില  ജലസമരക്ഷണതനിനമായനി
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ജലമ ഉറപ്പുവരുകതണ മഴ  ഇടവപമാതനിയനിലൂപട നമുക്കച്ച് ലഭത്യമമായനില്ല.  കകേരളതനില
തുലമാവര്ഷതനിപന്റെ  വലനിയ   കുറവുണമായനിട്ടുളളതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  അതനിരൂക്ഷമമായ
ജലക്ഷമാമമ  നമാമ കനരനിടുകേയമാണച്ച്. നനിലവനിലളള ജലസമഭരണനികേള് നമള് കനമാക്കനി
നനിലപക്കതപന  വറ്റുകേയമാണച്ച്.  നദേനികേളുമ  പുഴകേളുമ  കേമായലപമല്ലമാമ  വറ്റനിവരളുന.
ജലമ  മലനിനമമാകുന.  ഇസൗ  ഗുരുതരമമായ  സമാഹെെചരത്യപത  എങ്ങപന
മറനികേടക്കമാപമനമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  ആകലമാചനികക്കണതച്ച്.  കേഴനിഞ  ദേനിവസമ  ജലവുമമായനി
ബനപപട  പശമ  നനിയമസഭയനില  വനകപമാള്,   ആധുനനികേ  സമവനിധമാന
ങ്ങളുപെകയമാഗപപടുതനി  കൂടുതല  ജലമ  എങ്ങപന  ഭൂമനിയനികലയച്ച്  പകേമാണ്ടുവരമാന്
കേഴനിയപമനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ആകലമാചനിക്കമാന്  സര്ക്കമാര്   തശരുമമാനനിച്ചു.
സമാകങ്കതനികേവനിദേത്യ  ഉപെകയമാഗപപടുതനി   കൃത്രനിമ  മഴ   ലഭത്യമമാക്കുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്
പെരനികശേമാധനികക്കണ കേമാലതനികലയച്ച്  നമള് മമാറനി എനതമാണച്ച് ഏറ്റവുമ ഗസൗരവമുളള
കേമാരത്യമ.   മഴ  പപെയ്യേനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ  കൃത്രനിമ  സമാഹെെചരത്യമ  സൃഷനിചച്ച്  ഇസൗ
കവനലക്കമാലതച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  പവളളമ  പകേമാടുക്കമാന്   കേഴനിയകമമാ  എനമാണച്ച്
സര്ക്കമാര് പെരനികശേമാധനിക്കുനതച്ച്.  ഭൂമനിയനില ആപകേ ലഭത്യമമായ ജലതനിപന്റെ ഏകേകദേശേ
കേണക്കച്ച്  1400 ദേശേലക്ഷമ കേദ്യുബനികേച്ച് കേനി.മശറ്ററമാണച്ച്.  ആപകേയളള പവളളമ കേടലനിലമ
കേരയനിലമ  അനരശക്ഷതനിലമമായനി  കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനില  പചറനിയ  ശേതമമാനമ
ജലമ  മമാത്രമമാണച്ച്  ശുദ്ധജലമമായനി  നമുക്കുപെകയമാഗനിക്കമാന്  കേഴനിയനതച്ച്.  നമ്മുപട
ആവശേത്യതനിനനുസരനിച്ചുളള  ജലലഭത്യത   ഉണമാകുനനില്ല.  ജലമ  ലഭത്യമമാകുനതനിപന്റെ
അളവച്ച്  കുറയകേയമ  നനിലവനിലളള  ജലമ  മലനിനമമാകുനതനിപന്റെ  അളവച്ച്  കൂടുകേയമ
പചയ്യുന.  ശുദ്ധജലമ   മലനിനമമാക്കമാതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്  നമുക്കച്ച്  പചയ്യേമാന് കേഴനിയന
ഏറ്റവുമ  പധമാനപപട  കേമാരത്യമ.  ശുദ്ധജലമ  ലഭത്യമമാകുനതനില  സമാര്വത്രനികേമമായനി
കനരനിടുന  ഏറ്റവുമ  പധമാനപപട  രണച്ച്  പശങ്ങളമാണുളളതച്ച്.  ഒനച്ച്,
വനിഭവകശേമാഷണമമാണച്ച് .  കേനിടനിപക്കമാണനിരനിക്കുന ജലതനിപന്റെ അളവച്ച് കുറയകേയമാണച്ച്.
മപറ്റമാനച്ച്,  സമാര്വത്രനികേമമായ മലനിനശകേരണമമാണച്ച്.  ആ മലനിനശകേരണ പക്രനിയയപട
ഭമാഗമമായനി  നനിലവനിലളള  ജലമ   ഉപെകയമാഗനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത  നനിലയനികലയച്ച്
മമാറുകേയമാണച്ച്.  പപെമാതുജനമാകരമാഗത്യതനിനുമ  സുരക്ഷനിതതസതനിനുമ  ഹെെമാനനികേരമമാകുന
നനിലയനില,  വത്യതത്യസമമായ  നനിലയനില  ജലമ  മലനിനശകേരനിക്കപപടുകേയമാണച്ച്.
ഭസൗതനികേവുമ രമാസപെരവുമമായ മലനിനശകേരണമുണച്ച്.  പപജവപെരമമായ സവനികശേഷതയപട
ഭമാഗമമായനി ജലമ മലനിനശകേരനിക്കപപടുന സനിതനിയനികലയമാണച്ച് ഇകപമാള് മമാറുനതച്ച്.

ശ്രശ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച് കകേമായ: സര്, ജല ദേസൗര്ലഭത്യത ഇനച്ച്  എല്ലമാവരുമ
വളപര  ശ്രദ്ധനിക്കപപടുനതുമ  നപമ  വളപര  ആശേങ്കയനിലമാഴ്ത്തുനതുമമായ   ഒരു
കേമാരത്യമമാണച്ച്.  കുടനിക്കമാന്  പവളമനിപല്ലങ്കനിലമ  ഒരു  നദേനിയനിപലമാഴക്കമാന്  കേഴനിയനത്ര
ജലമ കുപനികേളനിലമാക്കനി ഇനത്യയനിലമാകേമമാനമുള കേടകേളനിപല അലമമാരകേളനില കസ്റ്റെമാക്കച്ച്
പചയ്യുകേയമാണച്ച്.  അതനിപനക്കുറനിചച്ച് അങ്ങയപട അഭനിപമായപമനമാണച്ച്?
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ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്:  സര്,  ഇതുമമായനി ബനപപടച്ച് വളപര പധമാനപപട ഒരു
ചുവടുവയമാണച്ച്   കകേരളതനില  നടക്കമാന്  കപെമാകുനതച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  മുഖത്യമനനി
അടുതനിപട  വത്യമാപെമാരനികേളുപട  ഒരു  കയമാഗമ   വനിളനിക്കുകേയണമായനി.   സര്ക്കമാര്
മുകനമാട്ടുവച ആശേയപത അമഗശകേരനിക്കമാന് വത്യമാപെമാരനികേള് തയ്യേമാറമായനിട്ടുണച്ച്.  കകേമാള
കേമനനികേളമാണച്ച്  വലനിയ  നനിലയനില  ജലമ  ചൂഷണമ  പചയ്തച്ച്  കുപനികേളനിലമാക്കനി
കേടകേളനിലൂപട വനിറ്റഴനിക്കമാന് തശരുമമാനനിക്കുനതച്ച്.   ജലമ ചൂഷണമ പചയ്തച്ച്  കുപനികേളനില
കകേമാളയമാക്കനി വരുന ഉല്പനങ്ങള് ഞങ്ങളുപട സമാപെനതനിലൂപട വനിലക്കുകേയനിപല്ലനച്ച്
കകേരളതനിപല  വത്യമാപെമാരനികേള്  തശരുമമാനനിക്കണമ.  പവളമ  കുപനിയനിലമാക്കനി
പകേമാണ്ടുനടക്കുന ഒരു കേമാലപതക്കുറനിചച്ച് 50 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച്  നമ്മുപട പൂര്വനികേര്
പെറഞമാല  അനതച്ച്  അത്ഭുതമമായനിരുന.  ഇകപമാഴതച്ച്  സമാര്വത്രനികേമമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുന. നമള് കുപനിപവളമ ഉപെകയമാഗനിക്കുനവരമായനി മമാറുകേയമാണച്ച്.   ഒരു
മനിനനിടച്ച്  ശേസസനിക്കമാന്കവണനി  നനിശ്ചനിത  രൂപെയപട  ശുദ്ധവമായ  കുപനിയനിലമാക്കനി
നലകുപമനച്ച്  കസമാഷത്യല  മശഡ നിയയനിപലമാപക്ക  വരുനണച്ച്.   പെല  സലത്തുമ
വനിപെണനിയനിലനിറങ്ങനിപയനമാണച്ച് അറനിയനതച്ച്.  എനനിക്കച്ച് അതനിപന്റെ വസ്തുത അറനിയനില്ല.
കുപനിയനില ജലമ  കേനിട്ടുനതുകപെമാപല ശുദ്ധവമായവുമ കുപനിയനിലമാക്കനി  വനിലപകേമാടുതച്ച്
വമാകങ്ങണ  കേമാലതനികലയച്ച് നമ്മുപട നമാടച്ച് മമാറുകേയമാണച്ച്.    ഇവനിപട കചമാദേനിച കചമാദേത്യമ
വളപര   പധമാനപപടതമാണച്ച്.   ഭൂമനിയടനിയനിലണമാകുന,  നമാമ  സമരക്ഷനികക്കണ,
നമുക്കുപെകയമാഗനികക്കണ ജലമ   വന്കേനിട കകേമാര്പകററ്റുകേള്  അവരുപട സമാമതനികേ
തമാല്പരത്യതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ചൂഷണമ  പചയ്യുനണച്ച്  എനളപതമാരു
യമാഥമാര്തത്യമമാണച്ച്.  

ശ്രശ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്:  സര്,  കകേരളതനില  ജലകസമാതസ്സുകേളമാപകേ
മലനിനശകേരനിക്കപപടനിരനിക്കുനപവന  രൂപെതനിലള  പെഠന  റനികപമാര്ടച്ച്  ഇടക്കമാലതച്ച്
വനനിരുന.   പെമാലക്കമാടച്ച്  ജനില്ലയനിപല  ഓപണ്  കേനിണറുകേളനിപല  ജലമ  മനുഷത്യര്ക്കച്ച്
ഉപെകയമാഗനിക്കമാന്  പകേമാളളമാതതമാപണന  രൂപെതനിലള  റനികപമാര്ട്ടുകേള്
വത്യമാപെകേമമായനി  വന  ഒരു  ഘടമുണമായനിരുന.   സസമാഭമാവനികേമമായമ  ആളുകേള്
അതറനിഞകപമാള്  ഭശതനിയനിലമായനി.  ആ  റനികപമാര്ടച്ച്  വനതനിനുകശേഷമമാണച്ച്  ഏറ്റവുമ
പധമാനപപട ജലചൂഷണ കേമനനികേളമായ പകേമാപക്കമാകകേമാളയമ പപെപനികകേമാളയപമല്ലമാമ
അവനിപട സമാപെനങ്ങള് ആരമഭനിചതച്ച്. ഉപെകയമാഗനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുന ഉപെരനിതലജലമ
മുഴവന്  മലനിനശകേരനിക്കപപടതമാപണന  ഭശതനിജനകേമമായ  റനികപമാര്ട്ടുകേള്
പുറത്തുവനിടുകേയമ  അതനിപന്റെ  തുടര്ചയമായനി  കുടനിപവള  കേമനനികേള്  അവനിടപത
ഭൂഗര്ഭജലമ ഊറ്റനിപയടുക്കമാനുള കേമനനികേള് സമാപെനിക്കുകേയമ പചയ്യുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
ഗൂഢമാകലമാചനയപട  ഭമാഗമമായനി  വരുനതമാണച്ച്.   ജലമ  മലനിനശകേരനിക്കപപടുനപവന
രൂപെതനില നമള് വമാദേനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകമമാള് ചൂഷണതനിനുള പുതനിയ സമാധത്യത
അവര് തുറക്കുന എനളതുകൂടനി നമ്മുപട ശ്രദ്ധയനില വകരണതകല്ല; ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്
അങ്ങയപട അഭനിപമായപമനമാണച്ച്? 



അനസൗകദേത്യമാഗനികേമാമഗങ്ങളുപട കേമാരത്യമ 417

ശ്രശ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മമാസ്റ്റെര്: സര്, കകേരളപത സമബനനിചനിടകതമാളമ ജല
ലഭത്യതക്കുറവച്ച്   ഇപമാവശേത്യമ  മമാത്രമുള  ഒരു  പമാകദേശേനികേ  വനിഷയമമാണച്ച്.  ലഭത്യമമായ
പവളമ  ഉപെകയമാഗനിക്കമാനുള  ശേമാസ്ത്രശയമമാര്ഗമ  സസശകേരനിക്കുനനിപല്ലനളതമാണച്ച്
ഏറ്റവുമ  പധമാന  വനിഷയമ.   ആയനിരമ  സസയര്  ഫശറ്റുള  മനിക്ക  വശടുകേളനിലമ
പെമാരപപറ്റനിലമാണച്ച്  വമാടര്  ടമാങ്കുകേള്  സമാപെനിചനിട്ടുളതച്ച്.   മഴ  സമയതച്ച്  വശടുകേളുപട
മുകേളനിലള  ജലമ  വമാടര്  ടമാങ്കനികലയ്ക്കുവരമാന്   എപനങ്കനിലപമമാരു  സമവനിധമാന
മുണമാക്കനിയമാല ആ ജലമ മുഴവനുമ ടമാങ്കനികലയച്ച് വരുമ.  രണ്ടുമൂനച്ച് മമാസക്കമാലമ ആ
വശടനികലയച്ച്  കവപറ  പവളതനിപന്റെ ആവശേത്യമ  കവണനിവരനില്ല.   ഇതുമൂലമ  വവദേദ്യുതനി
ലമാഭമുണമാവുകേയമ    ജല  ദേസൗര്ലഭത്യമ  കുറയകേയമ  പചയ്യുമ.  ലഭത്യമമാകുന  പവളമ
ഉപെകയമാഗപപടുതമാന്  ശ്രദ്ധനിക്കമാതതമാണച്ച്  ഒരു  പധമാനപപട  വനിഷയമ.  റശ-
ചമാര്ജനിമഗുമമായനി  ബനപപടച്ച്  നനിരവധനി  കേമാരത്യങ്ങള്  പചയ്യുനണച്ച്.  കകേരളശയര്
ഇക്കമാരത്യങ്ങപളപയമാനമ നല്ല രശതനിയനില സമശപെനിക്കുനനില്ല എനളതമാണച്ച് ഏറ്റവുമ
പധമാനപപട വനിഷയമമായനി എനനിക്കച്ച് സൂചനിപനിക്കമാനുളതച്ച്.

ശ്രശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹെെനിമമാന്:  സര്,  സമസമാനതച്ച്  ഏറ്റവുമധനികേമ  ജല
മലനിനശകേരണതനിനച്ച് കേമാരണക്കമാര് അതമാതച്ച് പെഞമായത്തുകേളുമ മുനനിസനിപമാലനിറ്റനികേളുമ
കകേമാര്പകറഷനുകേളുമമാണച്ച്.  മലനിനജലമ  ജലമാശേയങ്ങളനികലയച്ച്  തുറനവനിടുന
കേമാരത്യതനില  വത്യക്തമമായ  നടപെടനികേപളടുക്കമാന്  മുനനിസനിപമാലനിറ്റനികേകളമാ
കകേമാര്പകറഷനുകേകളമാ  പെഞമായത്തുകേകളമാ  തയ്യേമാറമാകുനനില്ല.   അതച്ച്  പമാകദേശേനികേ
കേചവടക്കമാപര  കപമാത്സമാഹെെനിപനിക്കമാകനമാ   കവമാടനിനുകവണനികയമാ  ആയനിരനിക്കുമ.
ഇതമാണച്ച്  കകേരളതനിപല  മനിക്കവമാറുമ  പുഴകേളുമ  നദേനികേളുപമല്ലമാമ   മലനിനമമാകേമാനുള
പധമാന കേമാരണമ. ഇകപമാള് രൂക്ഷമമായ ശുദ്ധജല ക്ഷമാമപതക്കുറനിചച്ച്  പെറയനണച്ച്.
കേഴനിഞ  പമാവശേത്യവുമ  ഇതുകപെമാപല  രൂക്ഷമമായ  ശുദ്ധജല  ക്ഷമാമമ
എല്ലമാഭമാഗത്തുമുണമായനി.  ആ  സമയതച്ച്  ഇടപപെടുപമനല്ലമാപത  ദേശര്ഘ
വശക്ഷണകതമാടുകൂടനി  മുകനമാട്ടുകപെമാകുനനിപല്ലനളതച്ച്  സതത്യമമാണച്ച്.  ശുദ്ധജലക്ഷമാമമ
പെരനിഹെെരനിക്കുനതനിനമായനി  ഇപമാവശേത്യവുമ  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപെയമാണച്ച്  ബജറ്റനില
നശക്കനിവചനിട്ടുളതച്ച്.   പകേമാചനി,  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്,  തനിരുവനനപുരമ  കപെമാലള പധമാന
നഗരങ്ങളനിപല  ശുദ്ധജലക്ഷമാമമ  പെരനിഹെെരനിക്കുനതനിനമായനി  കേടലപവളമ
ശുദ്ധശകേരനിപചടുക്കുന  പമാന്റുകേള്  നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  ഓകരമാ  വര്ഷവുമ  ബജറ്റനില
നശക്കനിവയ്ക്കുന തുകേ മതനിയമാകുമ. വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി മുകഖന പകേമാടുക്കുന ജലതനിപന്റെ
കേരമ/ഫശസച്ച് ഉപെകയമാഗനിചച്ച് ആ പചലവച്ച്  വശടമാവുനതമാണച്ച്.   പെല വനികദേശേരമാജത്യങ്ങളുമ
അതരമ  പെദ്ധതനികേപളയമാണച്ച്  ആശ്രയനിക്കുനതച്ച്.  എന്തുപകേമാണച്ച്  അതരതനിലളള
ഒരമാശേയപതക്കുറനിചച്ച് ചനിനനിക്കുനനില്ല. ഇതച്ച് അങ്ങയപട ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ? 

75/2020



418 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 10, 2017

ശ്രശ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്,  വളപര പധമാനപപട കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച് അമഗങ്ങള്
ഇവനിപട  പെറഞതച്ച്.   വന്കേനിട  കകേമാര്പകററ്റച്ച്  കേമനനികേള്  ജലമ  ചൂഷണമ
പചയ്യുനപണനളതച്ച് യമാഥമാര്തത്യമമാണച്ച്.  എനമാല ജലമ മലനിനമമാകുനനില്ല എനതച്ച്
പതറ്റമായ  കേമാരത്യമമാണച്ച്.  വത്യതത്യസനനിലകേളനില  ജലമ  മലനിനമമാകുനണച്ച്.
അതുപകേമാണമാണച്ച്  നമാമുപെകയമാഗനിക്കുന  ജലതനിപന്റെ  അളവച്ച്  കുറയനതച്ച്.
ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  പെറഞതുകപെമാപല  കേടലപവളമ   ഉള്പപപടയളവ
ശുദ്ധശകേരനിചച്ച്  നമ്മുപട  ആവശേത്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  നനിര്വഹെെനിക്കമാന്  കേഴനിയന
നനിലയനിലള  സസൗകേരത്യങ്ങള്  മറ്റച്ച്  പെല  രമാജത്യങ്ങളനിലമുളതമായനി  നമുക്കച്ച്  കേമാണമാന്
കേഴനിയമ.  അതരമ കേമാരത്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച് ആകലമാചനിക്കുകേയമ അതച്ച് നടപനിലമാക്കുകേയമ
പചയ്യുന   സമാഹെെചരത്യതനികലയച്ച്  നമ്മുപട  നമാടച്ച്  മമാറണമ.    പടറസനിപല  ജലമ
സമരക്ഷനിക്കുകേ എനളതച്ച് പധമാനമമാണച്ച്.   

(അദ്ധത്യക്ഷകവദേനിയനില പെമാനല ഓഫച്ച് പചയര്മമാന് ശ്രശ. പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദേര്)

മഴ  പപെയ്യുകമമാള്  വശട്ടുമുറ്റതച്ച്  പവളമ  വശഴനതച്ച്  നമുക്കച്ച്  വലനിയ
അസസസതയമാണച്ച്.    കവനലക്കമാലമമാകുകമമാള്  പവളമനില്ലമാത  സനിതനിയമുണച്ച്.
ജലമ  സമരക്ഷനികക്കണതച്ച്  പെഞമായതനിപന്റെകയമാ  സര്ക്കമാരനിപന്റെകയമാമമാത്രമ
കേടമയമാപണന  നനിലയനികലയച്ച്  മമാറമാന്  പെമാടനില്ല.  ജനങ്ങളനില  ഒരു പപെമാതുകബമാധമ
വളര്തനിപയടുക്കണമ.  ഉപെകയമാഗനികക്കണ  ജലമ  സമരക്ഷനികക്കണതച്ച്  അവനവപന്റെ
കേടമയമാപണന തനിരനിചറനിവമാണച്ച് ഓകരമാ പെസൗരനുമ പെകേര്നപകേമാടുകക്കണതച്ച്.  കേനിണര്
റശ-ചമാര്ജച്ച്  പചയ്യുനതുകപെമാലളള   വത്യതത്യസ  മമാര്ഗങ്ങളുണച്ച്.  എപന്റെ മണ്ഡലതനിപല
7 പെഞമായത്തുകേളനില  ഈ കവനലക്കമാലതച്ച്  പെതനിനമായനിരമ കേനിണറുകേള് റശ-ചമാര്ജച്ച്
പചയ്യേമാനുള  ഒരു  പെദ്ധതനി  നടപനിലമാക്കനി.  അതനിപന്റെ  പടണര്  നടപെടനികേളുമ
പൂര്തനിയമായനി.  കേനിണര്  റശചമാര്ജനിമഗച്ച്  മമാത്രമ  കപെമാര,  മഴപവളളമ
സമരക്ഷനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ നടപെടനികേള്കൂടനി സസശകേരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇകപമാള്
വശടുകേളുപട  മുറ്റതച്ച്  വടലസനിടച്ച്  മുറ്റപത  പവളമ  ഓടയനികലയ്ക്കുമ  ഓടയനിലനനിനച്ച്
കേനമാലകേള്വഴനി  പുഴയനികലയ്ക്കുമ   കേടലനികലയ്ക്കുമ  ഒഴക്കനിക്കളയകേയമാണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.
പെകക്ഷ  ഡനിസമബര്  മമാസമ  കേഴനിയകമമാള്  പവളതനിനുകവണനിയള  പെരക്കമ
പെമാചനിലമാണച്ച്.  ഒഴകേനികപമാകുന  പവളമ  ടമാങ്കറുകേളനിലമാക്കനി  തനിരനിചച്ച്  പകേമാണ്ടു
പകേമാടുകക്കണ ഉതരവമാദേനിതമ ഗവണ്പമന്റുകേള്ക്കുമ പെഞമായത്തുകേള്ക്കുമമാപണനച്ച്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പെഴയകേമാലതച്ച്  വടലസച്ച്  മമാത്രകമ  ഉണമായനിരുനള.
ഇകപമാള് വടലസച്ച് ഇടുകമമാള് ഇന്റെര്കലമാക്കച്ച് വടലനിപന്റെ അടനിയനില പമാസ്റ്റെനിക്കുകൂടനി
ഇടുകേയമാണച്ച്.  വടലനിനനിടയനിലൂപട  ഒരു  പുല്ലുകപെമാലമ  കേനിളനിര്തച്ച്  മുകേളനികലയച്ച്
വരമാതനിരനിക്കമാന്  പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  തമാപഴ  വനിരനിചച്ച്  വടല  ഇടുന  നനിലയനികലയച്ച്
മമാറനിയനിരനിക്കുന.  മലയമാളനികേള്ക്കുണമാകുന സമാമസമാരനികേമമായ അധനഃപെതനതനിപന്റെ
ഭമാഗമമാണനിതച്ച്.  ജലസമരക്ഷണമ  എപന്റെയമ  ഉതരവമാദേനിതസമമാപണന  തനിരനിചറനി
വനില്ലമായ്മയപട ഭമാഗമമായമാണച്ച് ഇതരപമമാരു ആപെത്കേരമമായ സനിതനിയനികലയച്ച് നമള്
മമാറുനതച്ച്.
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ശ്രശ  .   എ  .   എന്  .   ഷമസശര്  : സര്, ഇവനിപട ശുദ്ധജലപതക്കുറനിചച്ച് ബഹുമമാനപപട
അമഗമ   വനി.  അബ്ദുറഹെെനിമമാന്  പെറഞ്ഞു.   യഥമാര്തതനില,  തുറന  കേനിണറനിപല
പവളതനില  കകേമാളനികഫമാമ  ബമാക്ടശരനിയ  ഉപണനള  കേപണതലകേളമാണച്ച്   
വനപകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്. അതച്ച് വലനിയ  പഞടലണമാക്കുനതമാണച്ച്.  കേണ്ണൂരനിപല  ഒരു
മണ്ഡലതനില  വലനിയ  പകക്ഷമാഭമ  നടനപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവനിടപത
കേനിണറനിപല  പവളമ  പെരനികശേമാധനിചകപമാള്  അതനില  കകേമാളനികഫമാമ
ബമാക്ടശരനിയയപണനമാണച്ച്  കേപണതനിയതച്ച്.   ഈ  വനിഷയമ  ഗസൗരവമമായനി
കേമാകണണതുണച്ച്.   അതുകപെമാപലതപന  മുറ്റങ്ങപളല്ലമാമ ഇന്റെര്കലമാക്കച്ച് പചയ്യുനതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  പവളമ  ഒഴകേനികപമാകുനതച്ച്  ഓടയനികലയ്ക്കുമ  മറ്റുമമാണച്ച്.  വശടച്ച്
നനിര്മമാണതനിനച്ച്   അനുമതനി  പകേമാടുക്കുനതച്ച്  തകദശേസസയമഭരണ  വകുപമാണച്ച്.
മഴപവളമ  കശേഖരനിക്കമാന്  ജലസമഭരണനികേള്  നനിര്മനിക്കമാന്  നമള്
ആവശേത്യപപടുന.  അതുകപെമാപലതപന   ആളുകേള്ക്കച്ച്  നടനകപെമാകേമാന്  കേഴനിയന
നനിലയനില  മുറ്റമ  സനിമന്റെനിടമാമ.  പെകക്ഷ,  ഇന്റെര്കലമാക്കച്ച്  പചയ്യുകമമാള്  പവളമ
ഒഴകേനികപമാകുകേയമാണച്ച്.  ഇതരമ  കേമാരത്യങ്ങളനില  എല.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  ഇടപപെടച്ച്
പവര്തനിക്കുകേയമ   വശടനിനച്ച്  നമര്  തരനിപല്ലന  നനിലപെമാപടടുക്കുകേയമ  പചയ്തമാല
കുകറ  കേമാരത്യങ്ങള്  പചയ്യേമാനുമ   പവളമ  കശേഖരനിക്കമാനുമ  സമാധനിക്കുമ.   അതച്ച്
ബഹുമമാനപപട അമഗമ ഗസൗരവമമായനി കേമാണണപമനച്ച് അഭത്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശ്രശ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച്  : സര്,  വളപര  പധമാനപപട  ഒരു  പശമമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്
ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്. തകദശേ സസയമഭരണവകുപ്പുകൂടനി ഇക്കമാരത്യതനില മമാര്ഗനനിര്കദശേമ
പകേമാടുകക്കണതമാണച്ച്.   ചനില ആളുകേള് വശടനിപന്റെ മുറ്റതച്ച്  മമാത്രമല്ല,  അവരുപട വസ്തു
മുഴവന് വടലനിടച്ച്   പുറകതയച്ച് പവളമ ഒഴക്കുന സനിതനിയമാണച്ച്.  അക്കമാരത്യതനില
ആവശേത്യമമായ നനിയമനനിര്മമാണമുണമാകകേണതമാണച്ച്. ജലമ മലനിനമമാകുനതച്ച് വത്യതത്യസ
കേമാരണങ്ങളനിലൂപടയമാണച്ച്.   മമാലനിനത്യമ  നനികക്ഷപെനിക്കുനതനിലൂപടയമ   ജലതനികലയച്ച്
സസമാഭമാവനികേമമായനി മമാലനിനത്യമ കേടനവരുനതനിപന്റെയമ ഭമാഗമമായനി ജലമ മലനിനമമാകുന.
മപണ്ണമാലനിപ്പുണമാകുനതനിലൂപട എവനിപടപയങ്കനിലമുളള മമാലനിനത്യമ ഒഴകേനി ഒരു ശുദ്ധജല
തടമാകേതനികലയച്ച്  വനമാല  അവനിടമ  മലനിനമമാകുന  സനിതനിയണമാകുമ.   ഇകപമാള്
ശേമാസമാമകകേമാട ശുദ്ധജല തടമാകേമ കനരനിടുന ഏറ്റവുമ പധമാനപപട പശമ അതമാണച്ച്.
അവനിപട  മപണ്ണമാലനിപനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ചരനിവമായ  ഭൂമനിയനില  നനിനച്ച്  ഒലനിചനിറങ്ങുന
രമാസവസ്തുക്കള്,  കേശടനമാശേനിനനികേള്  അവപയല്ലമാമ  കേലര്നമാണച്ച്  ശേമാസമാമകകേമാട
കപെമാലള  കകേരളതനിപല  പധമാനപപട  ശുദ്ധജലതടമാകേങ്ങള്  മലനിനമമാകുന
അവസയണമാകുനതച്ച്.  

തമാപെനനിലയനിലണമാകുന  വത്യതത്യമാസമമൂലമ   ജലമ  മലനിനമമായനി  മമാറുമ.   ചൂടച്ച്
കൂടുനതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ചൂടുള പവളമ പുഴയനികലയ്ക്കുമ  ജലമാശേയതനികലയ്ക്കുമ വനമാല
പതര്മല  പപെമാലപ്യൂഷന്  അപല്ലങ്കനില  ഉഷ്ണ  മലനിനശകേരണമുണമാകുന.   അതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി ജലതനിപന്റെ സസമാഭമാവനികേ സനിതനിയനിലമ മമാറ്റമുണമാകുമ. 



420 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 10, 2017

അതുകപെമാപല കേടല മലനിനശകേരനിക്കപപടുന പുതനിയ വമാര്തകേളമാണച്ച്  നമള്
ഇകപമാള് കകേട്ടുപകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അടുതകേമാലതച്ച് പെത്രമമാധത്യമങ്ങളനില കേടലനില
ഒരു  പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  മല  രൂപെപപടുകേയമാപണനള  വമാര്ത  വന.  പുഴയനിലൂപടയമ
കേനമാലനിലൂപടയപമമാക്ക  ഒഴകേനിപയതനി  കേടലനികലയച്ച്  വരുന  പമാസ്റ്റെനികേച്ച്   കേടലനിലമ
കചരമാപത ഒരു പമാസ്റ്റെനികേച്ച് മലയമായനി രൂപെമാനരപപടുകേയമാണച്ച്.  നമാമ സസശകേരനിക്കുന
പതറ്റമായ  പവണതകേളുപട  ഭമാഗമമായനി  ഇനച്ച്  കേടലകപെമാലമ  മലനിനമമാകുന
രശതനിയനികലയച്ച്  മമാറുകേയമാണച്ച്.  

ഇന്ഡത്യയനില  ഡനി.ഡനി.റ്റനി.  കപെമാലള  കേശടനമാശേനിനനികേള്
നനികരമാധനിക്കപപടതമാണച്ച്.  അതരമ കേശടനമാശേനിനനികേളുപട ഉപെകയമാഗമമൂലമ   ഡലഹെെനി
കപെമാപലയള  പമകട്രമാ  സനിറ്റനികേളനില  നടതനിയ  പെഠനതനില  അവനിടപത
അമമമാരുപട മുലപമാലനിലകപമാലമ  ഡനി.ഡനി.റ്റനി.-യപട അമശേമുണമായനിരുനപവനമാണച്ച്
പതളനിയനിചതച്ച്.   ഏറ്റവുമ  പെരനിശുദ്ധപമനച്ച്  കേരുതുന  ഒനമാണച്ച്  മുലപമാല;
അതനിലകപമാലമ  ഇതരമ  കേശടനമാശേനിനനികേളുപട  പചറനിയ  രശതനിയനിലള  അളവുണമാ
യനിരുനപവനമാണച്ച് റനികപമാര്ടച്ച്.   എത്രമമാത്രമ ഭശകേരമമായനിടമാണച്ച് ജലമലനിനശകേരണവുമ
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടുള  മറ്റച്ച്  പശങ്ങളുമ  മനുഷത്യജശവനിതപത  ബമാധനിക്കുന
പതനളളതച്ച് ഗസൗരവകതമാടുകൂടനി കേമാകണണതമാണച്ച്.

വത്യമാവസമായനികേ  മലനിനശകേരണവുമ  ഏറ്റവുമ  പധമാനപപടതമാണച്ച്.  അതച്ച്
തടയമാന്  നമുപക്കനച്ച്   പചയ്യേമാന്  സമാധനിക്കുപമനച്ച്  പെരനികശേമാധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
അതരമ   മലനിനശകേരണമ  തടയമാനമാവശേത്യമമായ  നടപെടനികേള്  നമുക്കച്ച്  കൂടമായനി
സസശകേരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇതച്ച്  തകദശേസസയമഭരണ  സമാപെനങ്ങള്,
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  വത്യതത്യസ  കമഖലകേള്,  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്   എനനിവയപട  മമാത്രമ
ഉതരവമാദേനിതസമല്ല.    ജലമ   കേമാത്തുസൂക്ഷനിക്കുകേപയനതച്ച്  ഓകരമാ  പെസൗരപന്റെയമ
ഉതരവമാദേനിതസമമാണച്ച്.  ലഭത്യമമായ  ജലമ  ശുദ്ധശകേരനിചച്ച്  നനിലനനിര്തമാനമാവശേത്യമമായ
നടപെടനികേള് സസശകേരനിക്കണമ.

ശ്രശ  .    മുരളനി  പപെരുപനല്ലനി  : സര്,  ശുദ്ധജലതനിപന്റെ  പധമാനപപട  കസമാതസച്ച്
കേനിണറുകേളമാപണന  കേമാരത്യമ  നമുക്കറനിയമാമ.   ദ്രുതഗതനിയനില   നഗരവലക്കരണമ
നടക്കുകമമാള്  ആ പകദേശേപത കേനിണറുകേപളല്ലമാമ കുഴനിച്ചുമൂടുകേയമാണച്ച്.    അതരമ
കേനിണറുകേപള  സമരക്ഷനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ   നടപെടനികേള്  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ഉള്പപടുതമാനുള ശ്രമമുണമാകുകമമാ?

ശ്രശ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച്  കകേമായ:  സര്,  മലനിനശകേരണമ  ഇനച്ച്  വലനിയ
പശമമായനി ചര്ച പചയ്തുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നമാടനിന്പുറങ്ങളനിലളള കേക്കൂസുകേള്
അശേമാസ്ത്രശയമമായവയമാണച്ച്.    ഇവ  നനിറയകമമാള്  എടുത്തുപകേമാണ്ടുകപെമാകേമാനമായനി
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സസകേമാരത്യ  വത്യക്തനികേള്  വരനികേയമ  അവര്  രമാത്രനികേമാലങ്ങളനില  ഈ  മമാലനിനത്യമ
എടുത്തുപകേമാണ്ടുകപെമായനി  കറമാഡനിപന്റെ  വസഡനികലമാ  ആറനികലമാ   പകേമാണ്ടുകപെമായനി
തള്ളുകേയമ പചയ്യുന രശതനി ഇകപമാഴണച്ച്. യഥമാര്തതനില ശേരനിയമായ രശതനിയനില ഇവ
നനിര്മമാര്ജനമ  പചയ്യുനതനിനുളള  യമാപതമാരു  സമവനിധമാനവുമ  പെല
പകദേശേങ്ങളനിലമനില്ല.   മറ്റച്ച്  മമാര്ഗങ്ങപളമാനമ  ഇല്ലമാതതുപകേമാണച്ച്   ഇങ്ങപന  പചയ്തു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  രമാത്രനികേമാലങ്ങളനില ഇതരമ മമാലനിനത്യങ്ങള് പകേമാണ്ടുകപെമായനി
ആരുമനില്ലമാത  സലത്തുമ  പുഴയനിലമ  വഴനിയനിലമ  കറമാഡനിപന്റെ  വസഡനിലമ
ഒഴക്കുനണച്ച്.   ഇതനിനച്ച്  സമായനിയമായ  എപനങ്കനിലമ  പെരനിഹെെമാരമ   തമാങ്കള്ക്കച്ച്
നനിര്കദശേനിക്കമാനുകണമാ? 

ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്  : സര്, നഗരവലക്കരണതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ജലമ വലനിയ
കതമാതനില  മലനിനശകേരനിക്കപപടുനണച്ച്. നമ്മുപട  രമാജത്യതച്ച്  ഏതമാണച്ച് 135000
ടകണ്ണമാളമ  വരുന  മമാലനിനത്യമ  പുറനള്ളുന  വത്യവസമായശേമാലകേള്  പവര്തനിക്കു
നതമായനിടമാണച്ച്  കേമാണുനതച്ച്.  70  ശേതമമാനമ  ജലമാശേയങ്ങളുമ   വത്യമാവസമായ
വലക്കരണതനിപന്റെയമ  ആധുനനികേവലക്കരണതനിപന്റെയമ  നഗരവലക്കര
ണതനിപന്റെയമ  ഭമാഗമമായനി  മലനിനമമാകുന   പക്രനിയ  നമളറനിയമാപതതപന
സമഭവനിക്കുനണച്ച്.  നഗരവലക്കരണമ നമ്മുപട ജശവനിതനനിലവമാരതനിനച്ച്  സമഭവനിച
ഏറ്റവുമ  പധമാനപപട  പശമമാണച്ച്;  അതച്ച്  നമുപക്കമാഴനിവമാക്കമാനമാകേനില്ല.  എനമാല
നഗരവലക്കരണമ  വര്ദ്ധനിക്കുകമമാള്  ഇതരമ  പകൃതനിവനിഭവങ്ങപള  നനമായനി
ഉപെകയമാഗനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ  സമാകങ്കതനികേവനിദേത്യകേള് എങ്ങപന  രൂപെപപടുതമാന്
സമാധനിക്കുപമനതച്ച്   നമാമ  ചര്ച  പചകയ്യേണ  ഏറ്റവുമ  പധമാനപപട  പശമമാണച്ച്.
ധനകേമാരത്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇസൗ  ബജറ്റനിപന്റെ  ആദേത്യഭമാഗതച്ച്   ചൂണനിക്കമാണനിച
പധമാനപപട  വനിഷയമ   വലനിപചറനിയമാത  പതരുവുകേള്,  മമാലനിനത്യമ  അകേന
മനസ്സുകേള്  എനമാണച്ച്.  നമ്മുപട  കേയ്യേനിലള  എല്ലമാ  അവശേനിഷങ്ങളുമ
വലനിപചറനികയണതമാണച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ  പതരുവുകേളുമ  ജലമാശേയങ്ങളുമ
ജലകസമാതസ്സുകേളുമ  എന  ചനിന  മമാറ്റനിപയടുക്കുകേ.  നമുക്കപതമാരു  പധമാനപപട
കേത്യമാമയനിനമായനി   ഏപറ്റടുക്കമാനമാകേണമ.    ഇസൗ ബജറ്റനില ആദേത്യമ  ചൂണനിക്കമാണനിച
ഏറ്റവുമ പധമാനപപട പെദ്ധതനിയമാണനിതച്ച്.  നമുക്കച്ച് ആയനിരമ കൂടനിപവള പെദ്ധതനികേളല്ല
കവണതച്ച്. ഇകപമാള്  എപന്റെ  മണ്ഡലതനില  36  പചറുകേനിട  കുടനിപവള  പെദ്ധതനികേള്
നനിലചനിരനിക്കുന.   തകദശേസസയമഭരണ സമാപെനങ്ങളുപട പശമ പകേമാണല്ല അങ്ങപന
സമഭവനിചതച്ച്.  ഒരു പെഠനമ നടതനിയമാണച്ച് കബമാര്പവല തമാകഴയനിടച്ച് ഭൂമനിക്കടനിയനിലള
പവളപമടുക്കമാനുള  സമവനിധമാനമുണമാക്കുനതച്ച്.  അപതമാരു  പെഠനതനിപന്റെ
അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്.  എനമാല  എഞനിനശയര്മമാര്  നടതനിയ  പെഠനങ്ങള്
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മറനികേടനപകേമാണച്ച്  ഭൂമനിയനിപല  ജലമ  തമാകഴയച്ച്  കപെമാകുകമമാള്  നമുക്കച്ച്
നനിര്വനികേമാരമമായനി,  നനിസഹെെമായമമായനി  കനമാക്കനിനനിലക്കമാകന  ആകൂ.   നമ്മുപട
സമൂഹെെതനില  പെനിരമനിഡുകേള്  കപെമാപല  ഭസൗതനികേ  അവശേനിഷങ്ങളമായനി  കുടനിപവള
പെദ്ധതനികേള്  മമാറുകേയമാണച്ച്.  ഇതരമ  പചറുകേനിട  കുടനിപവള  പെദ്ധതനികേപളമാപക്ക
യമാനനികേമമായ  അവശേനിഷങ്ങളമായനി  മമാറുകമമാള്  കുടനിപവള  പെദ്ധതനികേള്
എനതനിനപ്പുറമ  ജലമ  മലനിനമമാക്കമാതനിരനിക്കമാനമാവശേത്യമമായ  ഉതരവമാദേനിതസമ  ഓകരമാ
മനുഷത്യപനപക്കമാണ്ടുമ  ഏപറ്റടുപനിക്കണമ.  ജലസമരക്ഷണമ  എനതച്ച്  ഓകരമാരു
തരുപടയമ  ഉതരവമാദേനിതസമമാണച്ച്.   അതമാണച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ   വലനിപചറനിയമാത
പതരുവുകേള്, മമാലനിനത്യമ അകേന മനസ്സുകേള് എന  കേത്യമാമയനിന്.   

ശ്രശ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മമാസ്റ്റെര്: സര്, വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി വനിതരണമ പചയ്യുന
പവളമ  സമബനനിചച്ച്  ചര്ച  പചയ്യേകപകടണതമാണച്ച്.   വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  പവളമ
വനിതരണമ  പചയ്യുനതുപകേമാണച്ച്  രണച്ച്  പശങ്ങളുണച്ച്.  ഒനച്ച്,  നമ്മുപട
വശടനികലയ്പക്കത്തുന  പവളമ  ദുരുപെകയമാഗമ  പചയ്യേപപടുകേയമാണച്ച്.  കുടനിപവള
തനിനുപെകേരമമായനി മറ്റമാവശേത്യങ്ങള്ക്കുമ ഈ പവളമ ഉപെകയമാഗനിക്കുന സനിതനിയണച്ച്.
മമാത്രമല്ല, ആ വശടനിലള കേനിണകറമാ കുളകമമാ  സമരക്ഷനിക്കപപടമാത സനിതനിയനികലയച്ച്
മമാറുകേയമാണച്ച്.  ഉളതച്ച് ഉപെകയമാഗനിക്കപപടമാപത വരനികേയമ ലഭത്യമമായതച്ച് ദുരുപെകയമാഗമ
പചയ്യുകേയമ  പചയ്യുന  രണച്ച്  ഫലങ്ങളമാണച്ച്  അതനിലനനിനമ  ഉണമാകുനതച്ച്.  നമാപള
വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിക്കച്ച്  പവളമ  വനിതരണമ  പചയ്യേമാന്  കേഴനിയമാത
സമാഹെെചരത്യമുണമായമാല  ഉണമാകേമാവുന  വളപര  ഭയമാനകേമമായ  ഭവനിഷത്യതച്ച്
ബഹുമമാനപപട അമഗതനിപന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ?

ശ്രശ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്,  എപന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനി  ഉകദേത്യമാഗസരുപട  കയമാഗമ  വനിളനിക്കുകമമാള്   എഞനിനശയര്മമാര്
പെറയനതച്ച്,  പുറപത  ടമാപനില  നനിനച്ച്  കഹെെമാസച്ച്  വപെപനിടച്ച്  വശടുകേളനിപല  കേനിണറു
കേളനികലയച്ച്  പവളളമ വപെപച്ച്  വഴനി  ഇടുകേയമാണച്ച്.  രമാത്രനി  വപെപനില നനിനമ പവളമ
കേനിണറ്റനികലയച്ച് ഒഴക്കനി വനിടുകേയമാണച്ച്.   അവര്പക്കതനിപര കേര്ശേനമമായ നടപെടനി വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനി സസശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപെമാല ജലമ ഇല്ലമാതനിരുന കേമാലതച്ച്  മുകേളനില
തണുപച്ച്  കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി വപെപനിലനനിനമ    കഹെെമാസച്ച്  ഇടച്ച്  പവളമ  പടറസനിപന്റെ
മുകേളനികലയച്ച്  നനിറയ്ക്കുന  സനിതനിയണച്ച്.  അവരുപട  കേണക്ഷന്  കേടച്ച്  പചയ്യുകേയമ
കേര്ശേനമമായ  നടപെടനി  സസശകേരനിക്കുയമ  പചയ്തു.  ജലമ  എനനിക്കച്ച്  മമാത്രമ
അവകേമാശേപപടതമാപണന ചനിനയനികലയച്ച് ഓകരമാ മനുഷത്യരുമ മമാറുകേയമാണച്ച്.  എനനിക്കച്ച്
മമാത്രമ  അവകേമാശേപപടതല്ല  ജലമ  എന  തനിരനിചറനിവമാണച്ച്  കവണതച്ച്.   ജലമ
സമരക്ഷനിക്കമാന് എനനിക്കച്ച്  ഉതരവമാദേനിതസമുണച്ച്.   മറ്റമാര്ക്കുമ ഇപല്ലങ്കനിലമ  പശമനില്ല,
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എപന്റെ ആവശേത്യതനിനച്ച് മമാത്രമുണമായമാല മതനിപയന മലയമാളനിയപട പപെമാതുകബമാധമ
അവനനികലയച്ച് മമാത്രമ ചുരുങ്ങുന സമാമസമാരനികേ അധനഃപെതനമ  ജലദേസൗര്ലഭത്യതനിപന്റെ
കേമാരത്യതനില  പധമാനപപടച്ച്  ഒനമായനി  മമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.   സങ്കുചനിതമമാപയമാരു  മനസച്ച്
മലയമാളനിക്കച്ച് രൂപെപപട്ടുവരുനതനില  ഏറ്റവുമ പധമാനപപട ഉദേമാഹെെരണമമാണതച്ച്.  ഈ
ചര്ച തുടരണപമനച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുപകേമാണച്ച്  ഇകപമാള് അവസമാനനിപനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):   സര്,  ബഹുമമാനപപട
എമ.എല.എ.,  ബനില  അവതരനിപനിക്കമാനുള  അനുമതനി  കതടനിപക്കമാണച്ച്  സഭയനില
ഏതമാനുമ  മമാസമ  മുമച്ച്  സമസമാരനിക്കുകമമാള്  ഉണമായനിരുന  ചനിത്രതനിലനനിനമ
ഇകപമാള് ഏപറ മമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പെണച്ച് നമള് പെറഞനിരുനതച്ച്, നദേനിയനിലൂപട ധമാരമാളമ
ജലമ ഒഴകേനികപമായനി  എനമാണച്ച്.   ഇകപമാള് അതച്ച്  പെറയമാന് കേഴനിയ നില്ല.   കേമാരണമ,
നദേനികേളനില  പവളമനില്ല.  ഇകപമാള്  ശുദ്ധജലമാവകേമാശേമ  അവകേമാശേമമായനി
പഖത്യമാപെനിച്ചുകേനിടമാനുള  കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്  ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ചൂണനി
കേമാണനിക്കുനതച്ച്.   കേഴനിഞ  വര്ഷപത  വടക്കു-കേനിഴക്കന്,  പതക്കച്ച്-  പെടനിഞമാറന്
കേമാലവര്ഷതനില വളപരയധനികേമ കുറവുവനനിട്ടുണച്ച്.  ഒനരണ്ടു ദേനിവസമ കവനലമഴ
പപെയ്തമാല  മമാത്രമ  കേമാലവര്ഷതനികലമാ  തുലമാവര്ഷതനികലമാ  വന  കുറവച്ച്
പെരനിഹെെരനിക്കമാനമാകേനില്ല.   ഇനച്ച്  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  രമഗതച്ച്  നമാമ  പതനിസനനി
അഭനിമുഖശകേരനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നയപഖത്യമാപെന  പസമഗവുമ  ബജറ്റച്ച്
പസമഗവുമ കേഴനിഞ്ഞു.  ബഹുമമാനത്യനമായ ഗവര്ണ്ണര്  നയപഖത്യമാപെന പസമഗതനില
ഈ പശമ അഡസച്ച് പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ബജറ്റനില ഈ കേമാലഘടതനില സസശകേരനികക്കണ
കേമാരത്യങ്ങള്  ദേശര്ഘവശക്ഷണകതമാടുകൂടനി  അവതരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  സമൂഹെെവുമ  നമാടുമ
കനരനിടുന  പധമാനപപട  പശങ്ങപള  ബജറ്റനില  എങ്ങപന  വകേകേമാരത്യമ
പചയ്യുനപവനതച്ച്  സമബനനിചച്ച്  കവണത്ര  ചര്ച  ഈ  സഭയനിലണമാകയമാ  എന
സമശേയമുണച്ച്.  ഇകപമാള് നമ്മുപട സസപ്നതനിലണമാകകേണതച്ച് പെഴയ കകേരളമല്ല.  44
നദേനികേളമാല  സമനമമായ,  ജലമ  അധനികേമുണമായനിരുന  ഒരു  കകേരളപമന
ആശേയതനില നനിനമ ഇകപമാള് പുറകകേമാടച്ച് കപെമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  44 നദേനികേളുണച്ച്.
നദേനികേളനില ജലമ ഉറപമാക്കനി നനിര്തണമ, ജലതനിപന്റെ സമാനനിദ്ധത്യമുണമാകേണമ.  പെല
കേമാരണങ്ങളമാലമാണച്ച്  ജലമ  ഇല്ലമാതമായതച്ച്.  വനനശേശകേരണമ,  കുനകേള്,
പനലവയലകേള്,  തണ്ണശര്തടങ്ങള്,   പെമാറമടകേള്  എനനിവ  നശേനിപനിചതടക്കമുള
പശങ്ങളുപട ബമാക്കനിപെത്രമമാണച്ച്   ഈ വരള്ച.   എല്ലമാ നദേനികേളനിലമ ജലതനിപന്റെ
സമാനനിദ്ധത്യമുണമാകേണപമന സസപ്നമമാണച്ച് നമുക്കുണമാകകേണതച്ച്. എല്ലമാ ജലമാശേയങ്ങളുമ
സമ്പുഷമമായനിരനിക്കണപമന  ആശേയതനിപന്റെ അടനിസമാനതനിലമാണച്ച് ഹെെരനിതകകേരളമ
മനിഷന് ഉണമായതച്ച്.   ഇതച്ച്  കകേവലമ  ഒരു സര്ക്കമാര്  പെദ്ധതനിയല്ല.   മനിഷന്  എന
വമാക്കനിപന്റെ അര്തമതപന ദേസൗതത്യപമനമാണച്ച്.   പപെമാതുസമൂഹെെമ ഏപറ്റടുകക്കണ ഒരു
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മഹെെമാദേസൗതത്യമ സര്ക്കമാര്  ജനങ്ങളുപട മുമനില അവതരനിപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എല്ലമാ
രൂപെതനിലള  ജലകസമാതസുകേളുമ  സമരക്ഷനിക്കപപടണമ.  ഇനച്ച്  ജശവന്
നനിലനനിലക്കുന ഒകരപയമാരനിടമ ഭൂമനിയമാണച്ച്.  ആ ജശവപന്റെ അടനിസമാനമ ജലതനിപന്റെ
സമാനനിദ്ധത്യമമാണച്ച്.  ജലമനിപല്ലങ്കനില ജശവനനില്ല,  നമളമാരുമനില്ല.  പെക്ഷനിമൃഗമാദേനികേളുപടയമ
സസത്യലതമാദേനികേളുപടയപമമാപക്ക  നനിലനനിലപനിപന്റെയമ  വളര്ചയപടയമ  അടനിസമാനമ
ജലമമാണച്ച്.  ആ  ജലമ  സമരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തുകേപയന  വലനിയ  ലക്ഷത്യമ  മുനനില
കേണ്ടുപകേമാണമാണച്ച് ഗവര്ണറുപട നയപഖത്യമാപെനതനിലമ ബജറ്റനിലമ ചനില കേമാരത്യങ്ങള്
പഖത്യമാപെനിചതച്ച്.  കൃത്രനിമ  മമാര്ഗതനിലൂപട  നദേനികേളനില  ജലതനിപന്റെ  സമാനനിദ്ധത്യമ
എകപമാഴമ  ഉറപമാക്കമാനമാണച്ച്  പറഗുകലറ്ററുകേളുപടയമ  പചക്കച്ച്  ഡമാമുകേളുപടയമ  ഒരു
ശമഖല  പെണനിയമാന്  തശരുമമാനനിചതച്ച്.  പറഗുകലറ്ററുകേള്ക്കച്ച്  മമാത്രമ  കേനിഫ്ബനി
പെദ്ധതനിയനിലള്പപടുതനി ബജറ്റനില  600  കകേമാടനി രൂപെയമാണച്ച് നശക്കനിവചനിരനിക്കുനതച്ച്.
പറഗുകലറ്ററുകേള് പെണനിതുപകേമാണച്ച് നദേനികേളനില ജലതനിപന്റെ സമാനനിദ്ധത്യമുണമാക്കണമ.
കകേരളതനില  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  മുപതച്ച്  ശേതമമാനമ  ആളുകേള്ക്കുമമാത്രമമാണച്ച്  ജലമ
വനിതരണമ  പചയ്യുനപതനതച്ച്  പധമാനപപപടമാരു  വനിഷയമമാണച്ച്.  പെണച്ച്  അതച്ച്
മതനിയമായനിരുനനിരനിക്കമാമ.   85  ലക്ഷമ  കേനിണറുകേള്   കകേരളതനിലണച്ച്.  പെഴയ
കേമാലപത  ജലഉപെകഭമാഗതനില  നനിനമ  ഇനപത  രശതനി  മമാറനിയനിരനിക്കുന.
കേനിണറനില നനിനമ പവളമ കകേമാരനി ഉപെകയമാഗനിക്കുകമമാള് നമാമ അനച്ച് പെമാലനിചനിരുന
ചനില  ശേശലങ്ങള്  ഇനച്ച്  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   നമുക്കനിനച്ച്  ജലമ  നമ്മുപട
വകേകേളനിലതപന  എതണമ.  അടുക്കളയനില  പെമാചകേതനിനുള  പവളമ
അടുക്കളയനിലതപന എതണമ.  പെമാത്രമ കേഴകുന സലതച്ച്  വപെപ്പുണമാകേണമ.
ഊണച്ച്  കമശേയപട  അടുതച്ച്  വകേ  കേഴകുനതനിനുള  സമവനിധമാനമ  കവണമ.
കുളനിമുറനിയനില  തലയച്ച്  മുകേളനിലതപന പവളമ കേനിടണമ.   ഒരു  ബക്കറ്റനിലനനിനമ
പവളമ കകേമാരനി ഉപെകയമാഗനിക്കുനനില്ല.  ഈ ശേശലങ്ങളനിലൂപട വളപരയധനികേമ ശുദ്ധജലമ
നമള് പെമാഴമാക്കുനണച്ച്.

മനി  .    പചയര്മമാന്:  ഈ  ശേശലങ്ങളനില  നനിപനമാപക്ക  നമുക്കച്ച്  പപെപടനച്ച്
മമാറമാനമാകുകമമാ?

ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്:   സര്,  ഈ  ശേശലങ്ങളനില  നനിനമ  പപെപടനച്ച്
മമാറമാനമാകേനില്ല.  ഇനപത  സമാഹെെചരത്യങ്ങളുപട  അടനിസമാനതനില  ചനില
നനിര്ബനമമായ മമാറ്റങ്ങള്ക്കച്ച് നമള് കപരനിപനിക്കപപടണമ.   കഹെെമാസച്ച് ഉപെകയമാഗനിച്ചുമ
ബക്കറ്റനില  നനിനച്ച്  പവളപമടുത്തുമ  വണനി  കേഴകുകമമാള് പവളതനിപന്റെ
ഉപെകഭമാഗതനില  ഏതമാണച്ച്  10  ശേതമമാനമ  മമാത്രകമ  ആവശേത്യമമായനി  വരുനള.
90 ശേതമമാനമ തമാപഴ വരനികേയമാണച്ച്.   ചനിലകപമാള് പെലച്ച് ല്ല് കതചച്ച് വമായച്ച് കേഴകുനതുവപര
ടമാപച്ച്  തുറനനിരനിക്കുന  അവസയണമാകുമ.  50-60  ലനിറ്റര്  പവളമ  അങ്ങപന
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പെമാഴമാക്കനി കേളയകേയമാണച്ച്.  അര ലനിറ്റര് പവളതനില നടതമാവുന കേമാരത്യതനിനമാണച്ച്
നമള്  ഇത്രയമ പവളമ പചലവമാക്കുനതച്ച്. 

മനി  .    പചയര്മമാന്:   ഇതുമമായനി  ബനപപടച്ച്  ഒരു  കേത്യമാമയനിന്  വകുപച്ച്
നടത്തുനകണമാ?

ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്:   സര്,  ഹെെരനിത കകേരളമ  മനിഷന്  അടക്കമ  ഈ
വരള്ചമാ  കേമാലപത  പവര്തനങ്ങപളല്ലമാമ  ആ  കേത്യമാമയനിന്  ഏപറ്റടുതനിരനി
ക്കുകേയമാണച്ച്. മമാര്ചച്ച് മമാസമ 22-ാം തശയതനി അഖനിലകലമാകേ ജലദേനിനമമാണച്ച്.  വത്യതത്യസ
പെരനിപെമാടനികേളമാണച്ച്  വകുപച്ച്  ഏപറ്റടുക്കുനതച്ച്.  ജല  ഉപെകഭമാഗതനില
നനിയനണമുണമാകേണമ;  ജലതനിപന്റെ സമാനനിദ്ധത്യമുണമാകേണമ എനതമാണച്ച് ലക്ഷത്യമ
വയ്ക്കുനതച്ച്.  വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി  30  ശേതമമാനമ ആളുകേളനികലയച്ച് മമാത്രമമാണച്ച് ഇകപമാള്
ജലമ  എതനിക്കുനതച്ച്.  അതച്ച്  ഘടമ  ഘടമമായനി  100  ശേതമമാനതനിപലതനിക്കണമ.
പെദ്ധതനികേള് പെലതുമ നമള് പഖത്യമാപെനിക്കുകേയമ നടപനിലമാക്കുകേയമ പചയ്തു.  നമള്
പെദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുന സമയതച്ച് കേണ കസമാതസ്സുകേളനില ഇനച്ച് ജലതനിപന്റെ
സമാനനിദ്ധത്യമനില്ല.    ഇനച്ച്  വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി  നടപനിലമാക്കുന പെദ്ധതനികേളനില  ഇന്-
കടക്കച്ച് പവല, ട്രശറ്റച്ച്പമന്റെച്ച്  പമാന്റെനികലയച്ച്  പവളമ എതനിക്കമാനുള  സമവനിധമാനങ്ങള്
എനനിവ  നമാമ  രൂപെപപടുകതണനിയനിരനിക്കുന.  അതുപകേമാണച്ച്  ജലസമൃദ്ധനിയപട
പെശ്ചമാതലതനില  നമാമ  രൂപെപപടുതനിപയടുത  ജശവനിതരശതനികേളനില
മമാറ്റമുണമാകേണമ.   സൂക്ഷ്മതകയമാപട പവളമ ഉപെകയമാഗനിക്കമാന് കേഴനിയണമ.  നമ്മുപട
സമസമാനത്തുളളതുകപെമാലളള  ജലലഭത്യതയനില്ലമാത  മറ്റച്ച്  സമസമാനങ്ങള്
എങ്ങപനയമാണച്ച്  ജലമ  വകേകേമാരത്യമ  പചയ്യുനപതനച്ച്  കനമാക്കനിയമാലറനിയമാമ.
അവനിടപത ജനങ്ങള് പെനിന്തുടര്നവരുന ചനില ശേശലങ്ങളുണച്ച്.    പവളമ മുഴവന്
സമുദതനികലയച്ച്  ഒഴകേനികപമാകേമാപത,  ഭൂമനിയനികലയച്ച്  കേനിനനിഞനിറങ്ങുന  ഭൂഗര്ഭജലമ
സമകപെമാഷനിപനിക്കമാനുള പെദ്ധതനികേള് പെല സമസമാനങ്ങളനിലമുണച്ച്.  നമള് ഇവനിപട
മുറ്റമ വടല ഇടുകേയമാണച്ച് പചയ്യുനതച്ച്. മഴപവളമ ടമാര് കറമാഡനിലൂപട ഓടയനില പചനച്ച്
ഏപതങ്കനിലമ  കതമാടനിലൂപട  നദേനിയനിപലതനി   കേടലനില  പചല്ലുകേയമാണച്ച്  ഏറ്റവുമ
സുരക്ഷനിതമമായ  മമാര്ഗമ.   ജലകസമാതസ്സുകേള്  സമരക്ഷനിക്കപപടണപമനതമാണച്ച്
പധമാനമ.  അപതമാരു പധമാന ദേസൗതത്യമമായനി പപെമാതുസമൂഹെെമ ഏപറ്റടുക്കണപമനമാണച്ച്
ഹെെരനിത  കകേരളമ  മനിഷനനിലൂപട  മുകനമാട്ടുവചനിരനിക്കുന ആശേയമ.    പെല  കതമാടുകേളുമ
വൃതനിയമാക്കമാന്  ശ്രമനിക്കുകമമാഴമാണച്ച്   പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  ചമാക്കുകേളുമ  കുപനികേളുമ  പകേമാണച്ച്
നനിറഞനിരനിക്കുനതമായനി  കേമാണുനതച്ച്.  നമപളമാപക്ക  സ്കൂളനില  കപെമാകുന  സമയതച്ച്
കുപനിപവളമ  കേണനിട്ടുകപെമാലമുണമാകേനില്ല.  ഇനച്ച്  കുപനിപവളമ  വത്യമാപെകേമമാണച്ച്.
കുപനിപവളമ  വമാങ്ങനിക്കുടനിക്കുനതച്ച്   ഇപനമാരു  ശേശലമമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ഈ   പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  കുപനികേള്  എവനിപടയമാണച്ച്  വലനിപചറനിയനതച്ച്?   മനിക്കവമാറുമ  അവ
എതനികചരുനതച്ച്  ജലകസമാതസ്സുകേളനില  തപനയമാണച്ച്.  കുപനിപവളമ  വളപര
പപെപടനച്ച്  ഒഴനിവമാക്കമാന്  പെറ്റുപമപനമാനമ  പെറയനനില്ല.   പെപക്ഷ  മറ്റു  മമാര്ഗങ്ങള്
സസശകേരനിക്കമാന് കേഴനിയനനിടതച്ച് ആ മമാര്ഗങ്ങളനികലയച്ച് കപെമാകേണമ.   ശേബരനിമലയനില
പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  നനികരമാധനിച്ചുപകേമാണച്ച്  വഹെെകക്കമാടതനി  ഉതരവമായനി.  അവനിപട  എങ്ങപന
പവളപമതനിക്കമാന് കേഴനിയപമനതച്ച് സര്ക്കമാരനിപന്റെ മുനനിലണമായനിരുന വലനിപയമാരു
പവല്ലുവനിളനിയമായനിരുന.  ആ  അടനിയനര  സമാഹെെചരത്യപത  കനരനിടമാന്  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനിക്കച്ച്  കൂടമായ  സഹെെകേരണകതമാപട  കേഴനിഞ്ഞു.  നനിലയല  മുതല
സനനിധമാനമ  വപരയള  പകദേശേതച്ച്  കുപനിപവളമ  പകേമാണ്ടുകപെമാകേമാന്  പെമാടനിപല്ലന
തശരുമമാനമ  വരുകമമാഴണമാകേമാമമായനിരുന  പതത്യമാഘമാതങ്ങള്  വഹെെകക്കമാടതനി
പെരനികശേമാധനികചമാ  ഇല്ലകയമാപയനച്ച്  പെറയമാനമാകേനില്ല.   പെകക്ഷ  അവനിപട  ചുരുങ്ങനിയ
സമയമപകേമാണച്ച് റനികവഴച്ച് ഓകസമാസനിസച്ച്  എന സമാകങ്കതനികേ വനിദേത്യയനിലൂപട പമാന്റുകേളുമ
വഴനികേളനിലടനശളമ കേനികയമാസ്കുക്കളുമ  സമാപെനിചച്ച്  ടമാപ്പുകേളനിലൂപട  പവളമ വനിതരണമ
പചയ്യേമാന് കേഴനിഞ്ഞു. പെരനിപൂര്ണ്ണമമായമ പമാസ്റ്റെനിക്കച്ച് ഉപെകയമാഗനിക്കമാപത ശേബരനിമലയനില
വന  തശര്തമാടകേര്പക്കല്ലമാമ  ആവശേത്യതനിനച്ച്  പവളമ  പകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞു
എനതമാണച്ച്  പകതത്യകേത.  അതുപകേമാണച്ച്  പമാസ്റ്റെനികേച്ച്  ഇല്ലമാപതയമ  പവളമ
ഉപെകയമാഗനിക്കമാന് കേഴനിയമ. ഇകപമാള് വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിതപന കുപനിപവളതനികലയച്ച്
മമാറുകേയമാണച്ച്.  അരുവനിക്കര  പമാന്റെനിപന്റെ  നനിര്മമാണമ   കവഗതനിലമാക്കമാനുള ശ്രമമ
നടത്തുനണച്ച്.  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിപന്റെ  കേശഴനിലള  കകേരള  ഇറനികഗഷന്
ഇന്ഫമാസക്ചര് പഡവലപ്പമന്റെച്ച് കകേമാര്പകറഷന് പതമാടുപുഴയനില ഇകപമാള്  'ഹെെനില്ലനി
അകേസമാ'  എന കപെരനില കുപനിപവളമ വനിതരണമ പചയ്യുനണച്ച്.    ഉപെകയമാഗനിക്കുന
പമാസ്റ്റെനികേച്ച് കുപനികേള്  മുഴവനമായനി വലനിപചറനിയമാപത അതച്ച് റശ-വസക്കനിള് പചയ്യേമാന്
സമാധനിക്കുകമമാപയന  പെരനികശേമാധനയമാണച്ച്   ആവശേത്യമ.  പമാസ്റ്റെനിക്കനിപന്റെ  റശ-
വസക്കനിളനിമഗച്ച്  ഹെെരനിത  കകേരളമ  മനിഷന്  ഏപറ്റടുകക്കണ  പധമാന  പശമമാണച്ച്.
ശുചനിതസവുമമായനി ബനപപട ആകലമാചന കൂടനി അക്കമാരത്യതനിലണമാകേണമ. 

 ഭൂഗര്ഭജലമ തമാകഴയച്ച് കപെമാകുനപവനതുമ നമ്മുപട മുന്പെനിലളള  വലനിപയമാരു
പശമമാണച്ച്.  നഗരവലക്കരണപത സമബനനിചച്ച് ഇവനിപട സൂചനിപനിച്ചു.  നഗരവലക്ക
രണതനിലൂപട  കുടനിപവള  കസമാതസ്സുകേള്  ഇല്ലമാതമാകുകേയമ   പവളതനിപന്റെ
ഉപെകഭമാഗമ വര്ദ്ധനിക്കുകേയമ ശുദ്ധശകേരനികക്കണ പവളതനിപന്റെ അളവച്ച് വര്ദ്ധനിക്കുകേയമ
പചയ്യുന.  അതനിപന്റെ  ഡനിമമാന്ഡച്ച് വര്ദ്ധനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇപതമാപക്ക പെരനിഹെെരനിക്കമാന്
സമാധനിക്കുന  വനിധതനിലള  ഒരു  ജല  സമസമാരവുമ   ജല  സമാക്ഷരതയമ
സമസമാനതച്ച്  അതത്യമാവശേത്യമമാണച്ച്.  ജല  സമാക്ഷരതപയനമാല  ജലതനിപന്റെ
ഉറവനിടങ്ങള് മലനിനമമാകേരുതച്ച്,  ജലതനിപന്റെ ഉപെകയമാഗതനില ഇനള ശേശലങ്ങളനില
മമാറ്റമ  വരണമ.   ജലമമാണച്ച്  ജശവന് നനിലനനിര്ത്തുനപതന കബമാധത്യതനില നമ്മുപട
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അയല  സമസമാനമമായ തമനിഴമാടച്ച്  അടക്കമ  അവനിപട  ലഭനിക്കുന ഏറ്റവുമ  കുറഞ
കതമാതനിലള  മഴപവളളമ  കശേഖരനിചച്ച്  പവളമമാക്കനി  ഉപെകയമാഗനിക്കുനതുകപെമാപല
നമ്മുപട  ഭരണക്രമതനിപന്റെ  കേമാരത്യങ്ങളനിലമ  മമാറ്റമുണമാക്കമാന്  കേഴനിയണമ.
പധമാനപപപടമാരു  വനിഷയമമാണച്ച്  ബഹുമമാനപപട  എമ.എല.എ.  ഈ  ബനില്ലനിലൂപട
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.

ശ്രശ  .    എമ  .    രമാജകഗമാപെമാലന്:  സര്,  അതശവ  ഗുരുതരമമായ  ഇസൗ

സമാഹെെചരത്യതനില  ജലസമരക്ഷണവുമ  ജലസമാക്ഷരതയമ  ശേക്തനിപപടുത്തുനതനിനച്ച്

സമസമാനപത  ഒരു  ജലസുരക്ഷമാ  സമസമാനമമായനി  പഖത്യമാപെനിച്ചുപകേമാണച്ച്

വനിപുലമമായ കേത്യമാമയനിനനികലയച്ച് കപെമാകുനതനിപനക്കുറനിചച്ച് അങ്ങച്ച് ആകലമാചനിക്കുകമമാ?

ശ്രശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  അതച്ച്  മപറ്റമാരു  രൂപെതനിലള

പഖത്യമാപെനമമാണച്ച്.  അതച്ച്  കവണകമമാ  കവണകയമാ  എനളതച്ച്  ആകലമാചനിക്കമാമ.

ഇകപമാള് അതനിപനക്കുറനിചച്ച്  പനഗറ്റശവമായ മറുപെടനി  പെറയനനില്ല.    ഹെെരനിത കകേരളമ

മനിഷപന്റെ  പധമാനപപട  ആശേയമ അതുതപനയമാണച്ച്.  അതുസമബനനിചച്ച്  മുഖത്യമനനി

കനരകത  വനിശേദേമമാക്കനിയതനിനമാല  ഞമാനതച്ച്  ആവര്തനിക്കുനനില്ല.  പപജവകൃഷനി

കപമാത്സമാഹെെനമ, ശുചനിതസമ, ജലസുരക്ഷ തുടങ്ങനിയ മൂനച്ച് ഘടകേങ്ങള് കചരുനതമാണച്ച്

ഹെെരനിത  കകേരളമ  മനിഷന്.  അതുപകേമാണച്ച്  ഇസൗ  വനിഷയമ  വളപര  ഗസൗരവമുളളതമാണച്ച്.

ബഹുമമാനപപട അമഗമ ബനില  അവതരനിപനിചകപമാള്  പധമാന സമാകങ്കതനികേപശമ

ഞമാന് ചൂണനിക്കമാണനിചനിരുന.  ഇസൗ ബനില്ലനില ഒരു ധനകേമാരത്യ  പമകമമാറമാണമുണച്ച്.

ധനകേമാരത്യ പമകമമാറമാണമ അനുസരനിചച്ച് ഒരു ബനില നനിയമമമാക്കനിയമാല പെത്തുകകേമാടനി

രൂപെ പചലവച്ച് വരുപമനമാണച്ച് പെറയനതച്ച്. അങ്ങപന പചലവച്ച് വരുന ഒരു കേമാരത്യപത

സമബനനിചച്ച്  ബനില  അവതരനിപനിക്കണപമങ്കനില  ഭരണഘടനയപട  നനിബനന

യനുസരനിചച്ച് ഗവര്ണ്ണറുപട മുന്കൂടനിയള അനുമതനി കവണമ.  അതനില്ല എനളതമാണച്ച്

ഇസൗ ബനില്ലനിപല സമാകങ്കതനികേ തടസമ. അകതസമയമ ബഹുമമാനപപട അമഗമ പെറയന

ചനില  കേമാരത്യങ്ങള്  ഉള്പക്കമാള്ളുന  2003-പല  ജലകസചനവുമ  ജലസമരക്ഷണവുമ

ആക്ടച്ച്  നനിലവനിലണച്ച്.  ജലകസമാതസ്സുകേള് മലനിനമമാക്കുനവപര ശേനിക്ഷനിക്കുനതനിനുള

വത്യവസകേള് ഇകപമാള്തപന   ആക്ടനിലണച്ച്. 

ശ്രശ  .    വനി  .  പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച്  കകേമായ:  സര്,   പപജവ  കൃഷനിപയയമ  പപജവ

പെചക്കറനിപയയമ  വലനിയകതമാതനില  നമള്  പചരനിപനിക്കുനണച്ച്.  അപപജവ  കൃഷനി

എനതുകണമാ?  എനമാണച്ച് പപജവമ എനച്ച് ഉപെകയമാഗനിക്കുനതനിപല സമാമഗതത്യമ; അതച്ച്

ശേരനിയമായ രശതനിയമാകണമാ? 
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ശ്രശ  .   മമാതപ്യൂ  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്, ഇക്കമാരത്യതനില അഭനിപമായമ പെറയമാന് ഞമാന്

ശേക്തനല്ല.  മനുഷത്യശേരശരതനിനച്ച്  കദേമാഷമുണമാക്കുന  രമാസവള പകയമാഗ കൃഷനിരശതനി

പൂര്ണ്ണമമായമ ഒഴനിവമാക്കനി പകൃതനിപയതപന ആശ്രയനിച്ചുപകേമാണ്ടുള ഒരു രശതനിയമാണച്ച്

പപജവകൃഷനി. 

മനി  .    പചയര്മമാന്:  പപജവകൃഷനി  എനതനിനുപെകേരമ  പകൃതനി  കൃഷനി  എന

പകയമാഗമ  അകല്ല  നല്ലപതന  ഒരു   കചമാദേത്യമമായനിരനിക്കുമ  അകദഹെെമ  ഉകദശേനിചതച്ച്.

അതുസമബനനിചച്ച് പപെമാതുവമായനി ചര്ച പചയ്യേമാമ. 

ശ്രശ  .    മമാതപ്യൂ  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനപപട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി

ഇവനിപടയണമായനിരുപനങ്കനില  അതുസമബനനിച  കൃതത്യമമായ  വനിവരങ്ങള്

പെറയമമായനിരുന.  പെല രൂപെതനിലള രമാസവളങ്ങളുമ രമാസപകയമാഗങ്ങളുമ നമ്മുപട

ആകരമാഗത്യപത  ഹെെമാനനികേരമമായനി  ബമാധനിക്കുപമനതനിനമാല  പകൃതനിപയ

ആശ്രയനിക്കുന  പെരമരമാഗത  കൃഷനിരശതനിയനികലയച്ച്  തനിരനിപകേ  കപെമാകേണപമന

ആശേയമമാണച്ച്  ഇതനിലളതച്ച്.   പവളതനിപന്റെ  ദുരുപെകയമാഗമ   സമബനനിചച്ച്

ബഹുമമാനപപട എമ.എല.എ. സൂചനിപനിച്ചു. 

പപമാഫ  .    പകേ  .    യ  .    അരുണന്:   സര്,  ഫനിഡല  കേമാകസമായപട  നമാടമായ
കേപ്യൂബപയ  അകമരനിക്കയ്പക്കതനിരമായ  മത്സരതനില  ഭക്ഷണവുമ  രമാസവളവുമ
ഡശസലപമമാപക്ക  നലകേനി  സഹെെമായനിചനിരുനതച്ച്  കസമാവനിയറ്റച്ച്  യണനിയനമാണച്ച്.
കസമാവനിയറ്റച്ച് യണനിയപന്റെ പെതനതനിനുകശേഷമ രമാസവളവുമ ഡശസലമ വരമാപതയമായനി.
മനിക്കവമാറുമ  പെമാടകശേഖരങ്ങളനിപലല്ലമാമ  ഓടനിയനിരുന  ട്രമാക്ടറുകേള്  നനിലച്ചു.  ആ
സനര്ഭതനില  ഫനിഡല  കേമാകസമാ,  റസൗള്  കേമാകസമാ  അടക്കമുള  പമമര്മമാപര
എല്ലമാവപരയമ  വനിളനിചച്ച്  ഇനനി  അപതമാനമ  പതശക്ഷനിചനിടച്ച്  കേമാരത്യമനിപല്ലനമ  നമുക്കച്ച്
ഇപതമാനമനില്ലമാത  പപജവകൃഷനിയനികലയച്ച്   പകവശേനികക്കണനിയനിരനിക്കുനപവനമ
പെറഞതമായനി പപജവകൃഷനിപയ സമബനനിച ഒരു പെരമാമര്ശേമ ചരനിത്രതനിലണച്ച്.

ശ്രശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹെെനിമമാന്:  സര്,  സര്ക്കമാര്  സമാപെനങ്ങളനില  നനിനമ
മലനിനജലമ  പപെമാതുജലമാശേയങ്ങളനികലയച്ച്  ഒഴക്കനിവനിടമാതനിരനിക്കമാന്  പെമാടനിപല്ലനതച്ച്
സമബനനിച ഒരു  ഉതരകവമാ അതനികന്മല ശേക്തമമായ നനിലപെമാകടമാ സസശകേരനിക്കമാന്
കേഴനിയകമമാ? 

ശ്രശ  .    മമാതപ്യൂ  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  അതനിനച്ച്  സര്ക്കമാര്  ഉതരവനിപന്റെ
ആവശേത്യമനില്ല. സര്ക്കമാര് സമാപെനങ്ങളനില നനിനല്ല, ഒരു സമാപെനതനിലനനിനമ ഒരു
വത്യക്തനിയ്ക്കുമ  ജലകസമാതസ്സുകേളനികലയച്ച്  മലനിനജലമ  ഒഴക്കനിവനിടമാന്  അനുവമാദേമനില്ല.
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ജലകസചനവുമ  ജലസമരക്ഷണവുമ  ആക്ടച്ച്  പകേമാരമ  അതച്ച്  കുറ്റകേരമമാണച്ച്.  ആ
കുറ്റതനിനച്ച് ഇനച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന ശേനിക്ഷ കുറച്ചുകൂടനി വര്ദ്ധനിപനിക്കണപമനച്ച് നനിര്കദശേമ
പകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിച്ചുള  കേരടച്ച്  കഭദേഗതനി  നനിയമമ  തയ്യേമാറമാക്കനി
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജലകസമാതസ്സുകേള്  മലനിനമമാക്കുന  കുറ്റതനിനച്ച്  ശേനിക്ഷ
കൂടുതല  കേര്ക്കശേമമാക്കമാനുള  നനിയമകഭദേഗതനിക്കുള  നടപെടനികേള്  നടന
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ശുദ്ധജലമ എല്ലമാവര്ക്കുമ ലഭത്യമമാക്കുകേ എന അവകേമാശേപത
അമഗശകേരനിചച്ച്  ഇകപമാഴള  ജലകസചനവുമ  ജലസമരക്ഷണവുമ  ആക്ടനില  കഭദേഗതനി
വരുതനി  ജലകസമാതസ്സുകേള്  മലനിനമമാക്കുനവപര  ശേനിക്ഷനിക്കമാന്  കേഴനിയണമ.
എവനിപടപയങ്കനിലമ  കമമാഷണമ  നടക്കുനപണങ്കനില  ഡസൗടച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റെച്ച്  പസല്ലുമ
വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയമ കേര്ശേനമമായനി ഇടപപെടുനണച്ച്.  കപെമാലശസച്ച് കകേസ്സുകേള്കപെമാലമ
രജനിസ്റ്റെര് പചയ്യേമാനുള നനിര്കദശേമ പകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  ജലദുരുപെകയമാഗമ തടയമാന് എല്ലമാ
നനിയമസഭമാമഗങ്ങളുപടയമ  പകതത്യകേ  സഹെെകേരണവുമ  പെനിന്തുണയമ  ഞമാന്
അഭത്യര്തനിക്കുന.  ഇസൗ ബനില്ലനിപന്റെ സമാകങ്കതനികേ പശമ ഞമാന് കനരകത ഉനയനിച്ചു.
അകതമാപടമാപമ  കഭദേഗതനി  നനിയമമ  പകേമാണ്ടുവരമാന് സര്ക്കമാര് ഉകദശേനിക്കുനപവനതച്ച്
കേണക്കനിപലടുതച്ച് ബനില പസച്ച് പചയ്യേരുപതനനമാണച്ച് എപന്റെ അഭത്യര്തന.

മനി  .    പചയര്മമാന്  : ശ്രശ.  ആര്.  രമാകജഷച്ച്,  അങ്ങച്ച്  ഈ  പകമയമ  പസച്ച്
പചയ്യുനകണമാ?

ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്:  സര്, പസച്ച് പചയ്യുനനില്ല.

മനി  .    പചയര്മമാന്  :  പകമയമ സഭയപട അനുമതനികയമാപട പെനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.
(iii)  2016-  പല  കകേരള  പെക്ഷനി  -  മൃഗ    സകങ്കതങ്ങകളമാടച്ച്      

കചര്നള നനിര്മമാണ പവര്തന നനിയനണ ബനില   :

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  2016-പല  കകേരള  പെക്ഷനി-മൃഗ  സകങ്കതങ്ങകളമാടു
കചര്നള നനിര്മമാണ പവര്തനങ്ങള്  നനിയനനിക്കുനതച്ച്    സമബനനിചച്ച്  മുമച്ച്
കുറച്ചുകേമാരത്യങ്ങള് നമള് സഭയനിലചര്ച പചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  പകൃതനിയമ മനുഷത്യനുമ
തമനിലള  ബനമ  പതറ്റമായ  ഒരു  ദേനിശേയനികലയച്ച്  കപെമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുന
കേമാലമമാണനിതച്ച്.  ഇനച്ച്  കലമാകേപത  നയനിക്കുനതുമ   സസമാധശനനിക്കുനതുമ  ഭൂമനി
മനുഷത്യരുകടതച്ച്  മമാത്രമമാപണന  പതറ്റമായ  ധമാരണയമാണച്ച്.  നമുക്കുകവണനി  ഭൂമനിയനില
മമാറ്റമ  വരുതനിപക്കമാണനിരനിക്കുന പവര്തനങ്ങളമാണച്ച് എല്ലമായനിടത്തുമ നടക്കുനതച്ച്.
കേടലമ  പുഴയമ  വയലമ  തണ്ണശര്തടങ്ങളുപമല്ലമാമ  നനികേതപപടുനതച്ച്  സമബനനിചച്ച്
പെലകപമാഴമ  സഭയപട  മുമമാപകേയമ  സമൂഹെെതനിലമാപകേയമ  ചര്ചകേള്
ഉയര്നവനനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുസമബനനിച   നനിയമനനിര്മമാണങ്ങള്   നമ്മുപട
നനിയമസഭയള്പപപടയള നനിയമനനിര്മമാണ സഭകേള് പെമാസമാക്കനിയനിട്ടുമുണച്ച്. 
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കലമാകേതനിപല  വനമാതനിര്തനികേളുള  ഏതമാണച്ച്  എല്ലമാ  രമാജത്യങ്ങളുമ
വത്യമാപെകേമമായ വനനശേശകേരണമ സമബനനിചച്ച് ഗസൗരവകതമാടുകൂടനി ചര്ച പചയ്യുകേയമ
നനിയമനനിര്മമാണങ്ങളനികലയച്ച്  കേടക്കുകേയമ  പചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  ഭൂമനിപയനതച്ച്
മനുഷത്യരുകടതച്ച്  മമാത്രമപല്ലനമ  എല്ലമാ  സസത്യ-ജന്തുജമാലങ്ങള്ക്കുമ
അവകേമാശേപപടതമാപണനമുള  ശേരനിയമായ   ഒരു  സമാമൂഹെെനികേ  അവകബമാധമ
സമൂഹെെതനിനമാപകേ ഉണമാകകേണതമാണച്ച്. 

12.00 P.M.]

നമുക്കച്ച്  മുകമ  നടനവപരനച്ച്  കേരുതപപടുന മഹെെമാന്മമാരമായ  പെല
എഴത്തുകേമാരുപടയമ  കൃതനികേളനില  ഇതരതനിലള  ഒരു  വശക്ഷണമ  മുകനമാട്ടു
വചനിട്ടുളതനിപന  സമബനനിചച്ച്   പെല  ബഹുമമാനപപട  അമഗങ്ങളുമ  ചൂണനി
കേമാണനിക്കുകേയണമായനി.  പപവക്കമ മുഹെെമദേച്ച് ബഷശറുമ വളകതമാളുമ ടനി. പെത്മനമാഭനുമ
ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പുമ ഇടകശ്ശേരനിയപമല്ലമാമ അവരുപട വനിവനിധ സമാഹെെനിതത്യ സൃഷനികേളനില
പകൃതനിയമ  മനുഷത്യനുമ  പെക്ഷനി-മൃഗമാദേനികേളുമ  വൃക്ഷ-ലതമാദേനികേളുമ  തമനിലള
പെമാരസരത്യപതക്കുറനിച്ചുമ  അവ  നനിലനനിലകക്കണതനിപന്റെ  അനനിവമാരത്യതപയ
കുറനിച്ചുപമല്ലമാമ  നപമ  ഓര്മപപടുത്തുനണച്ച്.   "ഭൂമനിയപട  അവകേമാശേനികേളനില"
പപവക്കമ  മുഹെെമദേച്ച്  ബഷശറുമ  "എപന്റെ  ഗുരുനമാഥനനില"  വളകതമാളുമ
അതുസമബനനിചച്ച് പെരമാമര്ശേനിചനിട്ടുണച്ച്. ബഹുമമാനത്യനമായ ടനി. പെത്മനമാഭപന്റെ  'സമാക്ഷനി',
'മപറ്റമാരനിനത്യമാക്കമാരന്',  'മണമ മനുഷത്യനുമ' തുടങ്ങനിയ കേഥകേളനിപലല്ലമാമ  ഇക്കമാരത്യങ്ങള്
പെരമാമര്ശേനിക്കപപടുനതച്ച്  നമുക്കറനിയമാവുനതമാണച്ച്.   പെക്ഷനി-മൃഗ  സകങ്കതങ്ങകളമാടച്ച്
കചര്നള നനിര്മമാണപവര്തനങ്ങള്  നനികരമാധനിക്കണപമനല്ല,  നനിയനനിക്കണമ
എനതമാണച്ച്  ഈ  ബനില്ലനില  വത്യവസ  പചയ്യുനതച്ച്.  പമാകയമാഗനികേമമായനി  നമുക്കച്ച്
കേഴനിയന  ചനില  നനിയനണങ്ങള്  നമാമ  ഏര്പപടുകതണതമായനിട്ടുണച്ച്.  പകൃതനി
സസൗഹൃദേമമായ  നനിര്മമാണരശതനികേള്   നമുക്കച്ച്  അവലമബനിക്കമാന്  സമാധനിക്കണമ.
പെലകപമാഴമ  നനിര്മമാണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  പകൃതനിവനിരുദ്ധ  രശതനികേളമാണച്ച്  പെല
കേമാരണങ്ങളമാല  അവലമബനിക്കുനതച്ച്.  പെക്ഷനി-മൃഗ  സകങ്കതങ്ങകളമാടുകചര്നച്ച്
അനനിവമാരത്യമമായ  നനിര്മമാണ  പവര്തനങ്ങള്  കവണനിവരുകമമാള്  ഏപറ
ശ്രദ്ധനികക്കണതുണച്ച്.  പകേടനിടങ്ങളുപട  കമലക്കൂരയമ  ചുമരുകേളുമ  മറ്റുമ സ്ഫടനികേഗമാസ്സുമ
പപഫബര്  ഗമാസ്സുമ  കലമാഹെെ  ഷശറ്റുകേളുപമല്ലമാമ   ഉപെകയമാഗനിചച്ച്  നനിര്മനിക്കുനതു
മൂലമുണമാകുന പെമാരനിസനിതനികേ പശങ്ങപള സമബനനിചച്ച്   കവണത്ര അവകബമാധമ
ഇനനില്ല.   സൂരത്യതമാപെകമറ്റച്ച്  ഇതരമ  നനിര്മമാണ  വസ്തുക്കള്  ചൂടമാകുനതുമൂലമ
അനരശക്ഷതനിപന്റെ  തമാപെനനിലയനിലണമാകുന  മമാറ്റമ  പെക്ഷനി-മൃഗമാദേനികേളുപട
സസമാഭമാവനികേമമായ വമാസപത തടസപപടുത്തുന.  മനുഷത്യപന്റെ കേകയ്യേറ്റങ്ങളുമ പകൃതനി
വനിരുദ്ധ  നനിര്മമാണ  പവര്തനങ്ങളുമ  ഉളവമാക്കുന  പതത്യമാഘമാതങ്ങളുമ  ഈ
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രൂപെതനിലള പശങ്ങപള എത്രമമാത്രമ  രൂക്ഷമമാക്കനിയനിരനിക്കുനപവനച്ച് സമശപെകേമാല
അനുഭവങ്ങളുപട  അടനിസമാനതനില  വനിലയനിരുതമാന്  കേഴനിയനതമാണച്ച്.  കേഴനിഞ
ദേനിവസമ കകേരളതനിപല എല്ലമാ മമാധത്യമങ്ങളുമ വലനിയ പമാധമാനത്യകതമാപട റനികപമാര്ടച്ച്
പചയ്ത ഒരു  വമാര്ത കേണ്ണൂര് നഗരതനില പുലനിയനിറങ്ങനിയതച്ച് സമബനനിചമായനിരുന.
അപതല്ലമാ പെത്രങ്ങളുപടയമ ഒനമാമ കപെജനിപല വമാര്തയമായനിരുന. പുലനി നഗരതനില
ഇറങ്ങനിയതച്ച്   എനനിനമായനിരനിക്കമാമ;  ഇടയച്ച്  നമപളമാപക്ക പെനികനിക്കനിനച്ച്  കേമാടനികലക്കച്ച്
കപെമാകുനതുകപെമാപല  ഒരു  രസതനിനച്ച്   കേണ്ണൂര്  ടസൗണ്  കേമാണമാന്  കവണനി
വനതമായനിരനിക്കുപമനച്ച്  കേരുതമാനമാകേനില്ല.  ബഹുമമാനപപട  മുഖത്യമനനി
സൂചനിപനിചതുകപെമാപല,  പുലനികയമാടച്ച്  കചമാദേനിക്കമാനുമ സമാധനിക്കനില്ല.  പകേമാടനിയരനിലമാണച്ച്
ഏറ്റവുപമമാടുവനില ആന മനുഷത്യപന ചവനിടനിപക്കമാന വമാര്ത വനതച്ച്. കകേരളതനിപന്റെ
പെല  ഭമാഗങ്ങളനിലമ  ഇതരതനിലള  സമഭവങ്ങള്  റനികപമാര്ടച്ച്  പചയ്യേപപടുനണച്ച്.
എന്തുപകേമാണമാണച്ച്  ഇങ്ങപനപയല്ലമാമ  സമഭവനിക്കുനപതനച്ച്  യമാഥമാര്തത്യ
കബമാധകതമാടുകൂടനി,  അവധമാനതകയമാപട  ചനിനനിക്കമാന് സമാധനിക്കണമ.  മൃഗങ്ങളുപട
നമാടമായ  കേമാടച്ച്  ഇനച്ച്  മനുഷത്യര്  കേകയ്യേറുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച്  നമാമ  കൃഷനിഭൂമനിയമായമ
വമാസസലമമായമ  മമാറ്റുകേയമാണച്ച്.  അവനിപട  നമാമ  അനനിയനനിതമമായ  നനിര്മമാണ
പവര്തനങ്ങള് നടത്തുകേയമാണച്ച്. ഇതരതനില തങ്ങളുപട ആവമാസ കകേനങ്ങളനില
ജശവനിക്കമാനമാകേമാത  സമാഹെെചരത്യമ  വരുകമമാഴമാണച്ച്  ഗതത്യനരമനില്ലമാപത  പെലകപമാഴമ
മൃഗങ്ങള്ക്കച്ച് നമാടനികലയനിറകങ്ങണനി വരുനതച്ച്.  ജനങ്ങള്ക്കുളളതുകപെമാല  മൃഗങ്ങള്ക്കച്ച്
കകേമാടതനിയനില്ല,  കപെമാലശസനില്ല,  ജയനിലനില്ല,  നനിയമസഭയമനില്ല.  മൃഗങ്ങള്ക്കച്ച്
അങ്ങപനയണമായനിരുനപവങ്കനില  ഒരുപെകക്ഷ  അവനിടപത  ജയനിലകേള്
മനുഷത്യപനപക്കമാണച്ച് നനിറയമമായനിരുനപവന കേമാരത്യതനില ഒരു സമശേയവുമനില്ല. കേമാടുമ
പുഴയമ  നദേനിയപമല്ലമാമ   തങ്ങള്ക്കുകവണനി  മമാത്രമുളതമാപണനള  പതറ്റമാപയമാരു
കബമാധതനിപന്റെ  പെനിടനിയനിലമര്ന  മനുഷത്യരുപട  ഇതരതനിലള  പകൃതനിവനിരുദ്ധ
പവര്തനങ്ങളുമ  നനിര്മമാണ പവര്തനങ്ങളുമുള്പപപട നടക്കുനതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി
ഉളവമായനിട്ടുള പതനിസനനിയമാണനിതച്ച്.  നമ്മുപട പനിയപപട കേവനി ഒ.എന്.വനി.  കുറുപച്ച്
അകദഹെെതനിപന്റെ  അവസമാനകേമാല  രചനയമായ   ദേനിനമാനത്യതനില   എഴതനിയതച്ച്
ഇങ്ങപനയമാണച്ച്; 

'നമള് ജയനിക്കുമ, ജയനിക്കുപമമാരു ദേനിനമ, 

നമള് ഒറ്റയല്ല, നമളമാണച്ച് ഈ ഭൂമനി'. 

നമാമ  ഈ  കേമാലഘടതനില  അനനിവമാരത്യമമായമ  ഉയര്തനിപനിടനികക്കണ  ഒരു
നവമമാനവനികേതയപട  ദേര്ശേനപതയമാണച്ച്  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപച്ച്   മുകമമാട്ടുവയ്ക്കുനതച്ച്.
നമപളനപെറഞമാല,  മനുഷത്യര്;  എനപെറഞമാല  നമാമ  പതനിനനിധമാനമ
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പചകയ്യേണതച്ച്,  ഈ  ഭൂമനിയനിപല  ഏകേകകേമാശേ  ജശവനികേള്  മുതല  എല്ലമാ  പെക്ഷനി-
മൃഗമാദേനികേപളയമ  എല്ലമാ  സസത്യജമാലങ്ങപളയമമാപണന  ശേമാസ്ത്രശയവുമ  വനിശേമാലവുമമായ
കേമാഴ്ചപമാടമാണച്ച് നമുക്കുണമാകകേണതച്ച്.  അങ്ങപന ഓകരമാ മനുഷത്യനുമ ഈ പകൃതനിയനിപല
ഓകരമാ  ജശവജമാലങ്ങള്ക്കുമ  സസത്യജമാലങ്ങള്ക്കുമകവണനി  ചനിനനിക്കമാനുമ
സമസമാരനിക്കമാനുമ സസപ്നമ കേമാണമാനുമ കേഴനിയകമമാഴമാണച്ച്   ആധുനനികേ കേമാലതനിപല
മനുഷത്യര് എനച്ച് നമുക്കച്ച് അഭനിമമാനനിക്കമാന് കേഴനിയനതച്ച്.  നമാമ മമാനവനികേതപയക്കുറനിചച്ച്
ധമാരമാളമ  ചര്ച  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  മമാനവനികേത  ഒരു  ഘടമ  കേഴനിഞകപമാള്
സസമാഭമാവനികേമമായമ  വനിശേസമമാനവനികേത  എന  സങ്കലപതനികലയച്ച്  വളര്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇപതല്ലമാമ കേമാലമാനുസൃതമമായനി കൂടുതല നവശകേരനിക്കപപകടണതുമ  വളകരണതുമമാണച്ച്.
നവമമാനവനികേതയപട  പുതനിപയമാരു  സമാമസമാരനികേ  അവകബമാധതനികലയച്ച്
മനുഷത്യരമാശേനിക്കച്ച്  കേടനവരമാനമാകേണമ.  ആ  നവമമാനവനികേത  എനതുപകേമാണച്ച്
ഞമാനുകദശേനിക്കുനതച്ച്  ഈ  പപെഞതനിപല  സര്വചരമാചരങ്ങപളയമ  സസനമ
കുടുമബതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയന വനിശേമാലമമായ, അതനിവനിപുലമമായ ഒരു
കബമാധമമാണച്ച്.  ആ  കബമാധതനികലയച്ച്  വളരമാന്  കേഴനിയകമമാഴമാണച്ച്  നമുക്കച്ച്   ഈ
ആവമാസവത്യവസയപട സങ്കശര്ണ്ണതപയക്കുറനിചച്ച് കബമാദ്ധത്യപപടുനതച്ച്. 

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷമസശര്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  ആവമാസവത്യവസപയക്കുറനിചമാണച്ച്
സൂചനിപനിക്കുനതച്ച്.  സമൂഹെെതനില  നമായയണമാക്കുന  പശങ്ങള്  നമുക്കറനിയമാമ.
പപെമാതുസമൂഹെെതനിനച്ച്  ഒരു  പെമാനനികേച്ച്  സനിറ്റുകവഷന് പതരുവുനമായള്  ഉണമാക്കുനണച്ച്.
അതരമ മൃഗങ്ങകളമാടുള ശ്രശ.  എമ.  സസരമാജനിപന്റെ സമശപെനമ എനമാണച്ച്;  അവപയ
പകേമാല്ലമാന്  പെമാടുകണമാ;  ശ്രശമതനി  കമനകേമാ  ഗമാനനിയപട  നനിലപെമാടമാകണമാ  ഉളളതച്ച്?
ആനപ്പുറതനിരനിക്കുനവര്ക്കച്ച് കേമാളപയ കപെടനികക്കണ കേമാരത്യമനില്ല.  ശ്രശമതനി കമനകേമാ
ഗമാനനിക്കച്ച്  ഒരനിക്കലമ  പതരുവനിലനിറങ്ങനി  നടകക്കണ  കേമാരത്യമനില്ല.  പതരുവനിലനിറങ്ങനി
നടകക്കണനിവരുനതച്ച് നമപളകപമാലള ആളുകേള്ക്കമാണച്ച്.  സമസമാനതച്ച് ഇകപമാള്
പതരുവുനമായള്  ഉണമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുന  പശങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്   സജശവമമാപയമാരു
ചര്ച  സമഘടനിപനികക്കണതുണച്ച്.   ജനങ്ങള്ക്കച്ച്   പെനനിപയ പവടനിവയമാന് പെറ്റനില്ല.
കേമാരണമ,  പെനനികേപള  ആക്രമനിക്കുകമമാള്  അവ  ഗര്ഭനിണനിയമാകണമാപയനച്ച്
പെരനികശേമാധനിക്കണപമനളള  ചനില  നനിയമങ്ങപളമാപക്കയണച്ച്.  ഇതരമ  കേമാരത്യങ്ങപള
കുറനിച്ചുള  അങ്ങയപട അഭനിപമായപമനമാണച്ച്?

മനി  .    പചയര്മമാന്:  എല്ലമാ  നമായപളയമ  ഒരുകപെമാപല  കേമാണമാനമാകേനില്ല;
'പവളപപമാക്കതനില'  എന  തകേഴനിയപട  കേഥയനിപല  നമായപയയമ  പതരുവനിപല
ആക്രമണകേമാരനിയമായ നമായപയയമ രണമായനി കേമാകണണതകല്ല? 

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷമസശര്:  സര്,  ആക്രമനിക്കുകമമാ  ഇല്ലകയമാ  എനച്ച്  നമുക്കച്ച്
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മുന്കൂടനി കേപണതമാന് കേഴനിയനില്ല. കകേരളതനിപന്റെ ഈ അവസയച്ച് നമായകേപള  മമാത്രമ
കുറ്റപപടുതമാന് കേഴനിയനില്ല.  നമായപയ ഈ നനിലയനികലയച്ച് വളര്ത്തുനതനില നമളുമ
പെങ്കച്ച്  വഹെെനിക്കുനണച്ച്.  മമാലനിനത്യമ   നനികക്ഷപെനിക്കുനതുകപെമാലള  കേമാരത്യങ്ങളമാണച്ച്
ഇതനിനച്ച്  കേമാരണമമായനി  മമാറുനതച്ച്.  ഇതരപമമാരു  സമാഹെെചരത്യതനില  നമള്  എനച്ച്
നനിലപെമാടമാണച്ച്  സസശകേരനികക്കണതച്ച്?  അക്കമാരത്യതനില  ശ്രശ.  എമ.  സസരമാജച്ച്
അഭനിപമായമ പെറകയണതമാണച്ച്.

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,   ബഹുമമാനപപട  അമഗമ  ഉനയനിചനിട്ടുളതച്ച്  ഒരു
വത്യതത്യസ  വനിഷയമമാപണനമാണച്ച്   എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.  എനമായമാലമ  ഈ
വനിഷയതനില  ശ്രശമതനി  കമനകേമാഗമാനനിയപട  അഭനിപമായമല്ല  എനനിക്കുളതച്ച്.
സമസമാന സര്ക്കമാര്  സസശകേരനിചനിട്ടുള  സമശപെനപത  പെനിന്തുണയ്ക്കുന ആളമാണച്ച്
ഞമാന്.  സര്ക്കമാര്  ഇകപമാള്  ABC  (Animal  Birth  Control)  പെദ്ധതനി
നടപമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവനിപട  ബനില്ലനിനച്ച് ആസദേമമായ വനിഷയതനിപന്റെ
പെരനിധനിയനില യഥമാര്തതനില പതരുവുനമായളുപട ശേലത്യമ വരുനനില്ല.  വനത്യമൃഗങ്ങള്,
വനതനില  ജശവനിക്കുന  മൃഗങ്ങള്,  പെക്ഷനികേള്  എനനിവയമമായനി  ബനപപട്ടുള
വനിഷയങ്ങളമാണച്ച്   ഈ ബനില്ലനില  വരുനതച്ച്, 

ശ്രശ  .    എ  .    എമ  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,  പെക്ഷനി-മൃഗമാദേനികേള്ക്കച്ച്  ജശവനിക്കമാനുള
അവകേമാശേപത  മനുഷത്യന്  കേടനകേയറനി  നനികഷധനിക്കുനതച്ച്  സമബനനിച
ആശേങ്കകേളുമ പെക്ഷനി മൃഗമാദേനികേളുപട   സമരക്ഷണവുമമാണച്ച്   അങ്ങച്ച്  ഈ ബനില്ലനിലൂപട
അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.   അതനിപന്റെ  സദുകദശേപത  അമഗശകേരനിച്ചുപകേമാണ്ടുതപന
പെറയകേയമാണച്ച്,  പെക്ഷനികേള് സഞമാരനികേളമാണച്ച്.  വളപരയധനികേമ പെക്ഷനികേള്  വനികദേശേ
രമാജത്യങ്ങളനില  നനിനച്ച്  പപമകഗ്രഷപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇവനിപട  വരമാറുണച്ച്.
അതനികലറ്റവുമധനികേമ  പെക്ഷനികേള്  വരുനതച്ച്  എപന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിലമാണച്ച്.
അവര്  വയകലലകേള്  കേമാണമാനുമ  പകേമായച്ച്  കേഴനിഞകശേഷമുള  അവശേനിഷങ്ങള്
പകേമാതനിപപറുക്കമാനുമമാണച്ച്  വരുനതച്ച്.   മകനമാഹെെരമമായ  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്
പെക്ഷനികേളമാണച്ച്  വരുനതച്ച്.  ആ  പെക്ഷനികേപളപയല്ലമാമ  കേമാണമാനുമ  വനിലയനിരുതമാനുമ
പെക്ഷനിശേമാസ്ത്രജരുമ   വരുനണച്ച്.  മനുഷത്യവമാസമുള സലങ്ങളനികലയച്ച്  പെക്ഷനികേള്
വരനികേയമാണച്ച്.  നമള്  അവരുപട  സകങ്കതങ്ങളനികലയച്ച്  കേടനകേയറരുതച്ച്,  അവപര
സമരക്ഷനിക്കണമ,  അകങ്ങമാടച്ച്  കേടനകപെമാകുനതനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങള്
വരുതണപമനമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പെറഞ്ഞുപകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അവപര
നനിരശക്ഷനിക്കമാനമായനി  പെക്ഷനിശേമാസ്ത്രജര്  രമാജത്യതനിപന്റെ നമാനമാദേനിക്കുകേളനില നനിനമ
വരുനണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  പെക്ഷനികേപള  നനിരശക്ഷനിക്കമാനുള  അതത്യമാവശേത്യ
സസൗകേരത്യങ്ങകളമാടുകൂടനിയ  ഒരു  കബര്ഡച്ച്  വമാചച്ച്  ടവര്  പെക്ഷനിസകങ്കതങ്ങളനില
ഒരുകക്കണനിവരുമ.  അങ്ങച്ച്  നനിര്മമാണപവര്തനങ്ങള്  നനിയനനിക്കണപമനച്ച്
പെറയകമമാള്,   പെക്ഷനികേളുപട  സഞമാരസസമാതനത്യതനിനുമ  മറ്റുമ  തടസമ  വരമാത
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തരതനില കബര്ഡച്ച് വമാചച്ച് ടവറുകേളുമ  ആവശേത്യമമായനിവരുമ.  കലമാകേതനിപന്റെ വനിവനിധ
കമഖലകേളനില അതരമ ടവറുകേള്  പവര്തനിക്കുനണച്ച്.  അതരമ കബര്ഡച്ച് വമാചച്ച്
ടവറുകേള് ആവശേത്യമമാകണമാ ഇല്ലകയമാ എനതുകൂടനി അങ്ങയപട ബനില്ലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി
പെരനിഗണനിക്കുകമമാ;  അതരമ  നനിര്മമാണ  രശതനികേകളമാടച്ച്  അങ്ങയപട
സമശപെനപമനമാണച്ച്;പകൃതനിദേതമമായ  സമാധനസമാമഗ്രനികേകളമാടുകൂടനി  അതരമ
സസൗകേരത്യങ്ങള്  ഒരുക്കനിപക്കമാടുകക്കണതച്ച്  പെക്ഷനിശേമാസ്ത്രജര്ക്കുമ  പെക്ഷനി
നനിരശക്ഷകേര്ക്കുമ ആവശേത്യമമാപണനച്ച് കതമാനനനികല്ല?

ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച്  : സര്, കബര്ഡച്ച് വമാചച്ച് ടവറുകേള് കപെമാലളളവ  ഉണമാകേമാന്
പെമാടനിപല്ലനളതമാണച്ച്.   ഇതരമ  പെക്ഷനികേളുമ  മൃഗങ്ങളുമ  സസമാഭമാവനികേമമായനി  വരുന
സലതച്ച്  അനധനികൃത  നനിര്മമാണങ്ങളുണമാകേമാന്  പെമാടനില്ലമാപയനളതമാണച്ച്  ഈ
ബനില്ലനിപന്റെ  കേണ്പസപ്റ്റച്ച്.  അകപമാള്  അങ്ങച്ച് പെറഞതച്ച് ശേരനിയമാകണമാ; 

ശ്രശ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി  : സര്,  ബമാലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലതനില  കേനിളനികേനിടുക്കനി
എപനമാരു  സലമുണച്ച്.   അതനിപന്റെ  നമാലച്ച്  വസഡനിലമ  മലയമാണച്ച്.   അവനിപട
പെക്ഷനികേപളമാപക്ക വരുനണച്ച്.  അവനിപട വമാചച്ച്  ടവര് സമാപെനിക്കുനതച്ച് സമബനനിചച്ച്
മുന് സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലതച്ച്  ഞമാന് സബ്മനിഷന് അവതരനിപനിക്കുകേയമ അനുവമാദേമ
വമാങ്ങുകേയമ പചയ്തനിരുന.  ഇതുവപര ടവര് സമാപെനിചനിടനില്ല.  അവനിപട പെത്രക്കമാരുമ
കുടനികേളുപമമാപക്ക  വരുനണച്ച്.   കുടനികേള്  അവനിടപത  ഔഷധപചടനികേപളമാപക്ക
നശേനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവനിപടപയമാരു വമാചച്ച്  ടവര് സമാപെനിക്കമാന്  ബഹുമമാനപപട
മനനികൂടനി  ശ്രദ്ധനിപചങ്കനില  മമാത്രകമ   സമാധനിക്കൂ.   അതനിനുള  സസൗകേരത്യമ
അവനിപടയണച്ച്.  അതച്ച് നനിലനനിര്തണപമനച്ച് അകങ്ങയച്ച് ആഗ്രഹെെമുകണമാ?

ശ്രശ  .   എ  .   പദേശപ്കുമമാര്  : സര്, ബഹുമമാനപപട അമഗമ ശ്രശ. എ. എമ. ആരനിഫച്ച്
പെറഞതനികനമാടച്ച്  ഞമാന് ശേക്തമമായനി വനികയമാജനിക്കുകേയമാണച്ച്.   പകൃതനിയപട നന്മയമ
വനസര്ഗനികേതയമ  നനിലനനിലക്കുന  സലങ്ങളനിലമാണച്ച്  പെക്ഷനികേള്  വരുനതച്ച്.
അതനിപന  സര്ശേനിചമാല  അതനിപന്റെ  വരവനില്ലമാതമാകുമ.   പെരമമാവധനി  ജനങ്ങളുപട
ഇടപപെടല കുറയ്ക്കുകേയമാണച്ച് കവണതച്ച്.   പെക്ഷനികേപളക്കുറനിചച്ച്  പെഠനിക്കമാന് വരുനവരുമ
കേമാണമാന്  വരുനവരുമ  ദൂപരനനിനച്ച്  വബകനമാക്കുലര്  വചച്ച്  കനമാക്കുനതമായനിരനിക്കുമ
നല്ലതച്ച്.  ടവര് സമാപെനിചമാല ടനിക്കപറ്റമാപക്ക വചച്ച് അവനിപട കേമാണമാനമായനി  ആളുകേള്
വരനികേയമ  അതച്ച്  പെക്ഷനികേളുപട  ആവമാസ  സമവനിധമാനതനിനച്ച്  തടസമുണമാകുകേയമ
വനികദേശേത്തുനനിനള പെക്ഷനികേപളമാപക്ക  വരമാതമാകുകേയമ പചയ്യുമ.  അവനിപട ധമാരമാളമ
പെക്ഷനികേള് വരുന സലമമാണച്ച്.   ഞമാന്  മമാത തൃകേമാപെരമമാപയമാരു കേമാരത്യമ പെറയമാമ,;
ബഹുമമാനപപട  മനനി   എ.  പകേ.  ശേശേശനപന്റെ  മണ്ഡലതനില  വബപമാസനിപന്റെ
വവഡനനിമഗച്ച്  വനകപമാള്  ധമാരമാളമ   പെക്ഷനിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുള  ഒരു  വലനിയ
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മരമുണമായനിരുന.  അകദഹെെമകൂടനി ഇടപപെടച്ച് അവനിപട   അതച്ച് നശേനിക്കരുപതനച്ച് കേരുതനി
പെനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-പയപക്കമാണച്ച്  ഐലന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കനി  അതച്ച്  പനിസര്വച്ച്  പചയ്തു.
അതനികപമാഴമ  അവനിപട  നനിലക്കുകേയമാണച്ച്.   ആ  പെക്ഷനിക്കൂടച്ച്  നശേനിപനിക്കമാപത,
പെക്ഷനികേള്  വരുനതച്ച്  തടസപപടുതമാപത  കറമാഡച്ച്  പഡവലപ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനികപമാലമ  മരമ  സമരക്ഷനിച  അനുഭവമ  നമുക്കുണച്ച്.   അങ്ങപന  ഓകരമാ
കേമാരത്യവുമ  നമള് സൂക്ഷ്മമമായനി  ശ്രദ്ധനികക്കണതമാപണന വനികേമാരമമാണച്ച്   ശ്രശ.  എമ.
സസരമാജച്ച് അവതരനിപനിക്കുന ബനില്ലനിലളതച്ച്.  

ശ്രശ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച്  കകേമായ  : സര്,  ഇനച്ച്  പെക്ഷനികേള്ക്കച്ച്  കുടനിക്കമാന്
പവളമകപെമാലമ   കേനിടമാത  അവസയണച്ച്.  തമാങ്കള്  പെക്ഷനികേകളമാടച്ച്  ഇത്രയമ
തമാലപരത്യമ കേമാണനിക്കുനതുപകേമാണച്ച് ഞമാന് പെറയകേയമാണച്ച്.  

മനി  .    പചയര്മമാന്  : എല്ലമാവരുമകൂടനി കചമാദേനിചമാല അകദഹെെമ പെറഞ്ഞുവന കേമാരത്യമ
പൂര്തശകേരനിക്കമാന് സമാധനിക്കനില്ല.

ശ്രശ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമതച്ച്  കകേമായ  : സര്,  ശുദ്ധജലമ  അവരുപടയമ
അവകേമാശേമമാണച്ച്.   അതവര്ക്കച്ച്  ലഭത്യമമാക്കമാനുള എപനങ്കനിലമ  നനിര്കദശേമ  വയമാന്
പെറ്റുകമമാ?

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച്  : സര്,  ഇവനിപട  ബഹുമമാനത്യരമായ  അമഗങ്ങള്  വളപര
പസക്തമമായ  പെല  വനിഷയങ്ങളുമ  ചര്ചയപട  ഭമാഗമമായനി  ഉനയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഞമാന്
കനരകത  പെറഞ്ഞുവനതച്ച്,  ഒരു  സമാമൂഹെെനികേ  പശമമായനി  ഉയര്നവനനിട്ടുള
പതരുവുനമായളുപട  ശേലത്യവുമ ഇവനിപട  അവതരനിപനിക്കുന ബനില്ലനില  പെരമാമര്ശേനിക്കുന
വനിഷയവുമ തമനില കനരനിടച്ച്  ബനമുളതല്ല.   ഇതച്ച്  വനത്യമൃഗങ്ങപള സമബനനിച്ചുമ
കേമാടുകേളനിലമ  മറ്റച്ച്  പെക്ഷനിസകങ്കതങ്ങളനിലമ  വരുന  പെക്ഷനികേപള  സമബനനിച്ചുമ  ആ
കമഖലയനിലള  പകൃതനിവനിരുദ്ധമമായ  നനിര്മമാണ  പവര്തനങ്ങള്
നനിയനനിക്കണപമനമമാവശേത്യപപടുന ബനില്ലമാണച്ച്.  പതരുവുനമായളുപട കേമാരത്യമ മപറ്റമാരു
വനിഷയമമാണച്ച്.  സതത്യസനവുമ  ആത്മവനിമര്ശേനപെരവുമമായ  ഒരു  പെരനികശേമാധന
നടതമാന്  നമളനിപല  മനുഷത്യന്  നപമ  അനുവദേനിക്കുനപണങ്കനില  സമശപെ
ദേനിവസങ്ങളനില  പുറത്തുവനനിട്ടുള  പെല  വമാര്തകേളുമമായനി  കചര്ത്തുവചമാല
മനുഷത്യകനക്കമാള്  കഭദേമമാണച്ച്  മൃഗങ്ങപളനമാണച്ച്  കതമാനനതച്ച്.  ക്രൂരനമായ,
നരകഭമാജനിയമായ  പുലനിപയപനമാപക്ക  നമള്  പെറയമ.  പെകക്ഷ  ഒരു  നരകഭമാജനിയമായ
പുലനിയമ  ഒരു  പപെണ്പുലനിപയ  ബലമാലസമഗമ  പചയ്തച്ച്  പകേമാനതമായനി
ചരനിത്രതനിപലവനിപടയമ  നമുക്കച്ച്  കേമാണമാന്  കേഴനിയനില്ല.   ഒരു  പതരുവുനമായയമ  ഒരു
പെടനിക്കു ഞനിപന ബലമാലസമഗമ പചയ്തച്ച് പകേമാനതമായ വമാര്ത എവനിപടയമ നമള്
കകേടനിടനില്ല. 
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സമശപെകേമാലതച്ച് പുറത്തുവനനിട്ടുള ഒരു വമാര്ത,  ഒരമാള് നവമമാധത്യമതനിലൂപട
പവളനിപപടുതനി.  അയമാളുപട  വശടനിനടുത്തുള  അഞച്ച്  വയസ്സുള  കുഞനികനമാടച്ച്
അയമാള്ക്കച്ച്  കേമാമമ  കതമാനനിപയനമ  ആ  കുഞനിപന  അയമാള്  മനിഠമായനിപകേമാടുതച്ച്
വശേമവദേയമാക്കമാന്  കനമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാപണനമമാണച്ച്.  ഈ  വനിവരമ
നവമമാധത്യമതനില  വനകപമാള്  ഇതച്ച്  വളപര  നല്ല  കേമാരത്യമമാപണനമ  അയമാളുപട
സസതനമമായ ആത്മമാവനിഷ്കമാരമമാപണനമ പെറഞച്ച് സ്ത്രശകേപളനച്ച് പെറയപപടുന കുപറ
ആളുകേള്  ഇതനിനച്ച്  പെനിന്തുണ  പകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇങ്ങപനപയമാരു  കലമാകേതമാണച്ച്
നമള്  ജശവനിക്കുനതച്ച്.   പെണച്ച്  മമാകനിമ  കഗമാര്ക്കനി  എഴതനിയതച്ച്,  മനുഷത്യന്  എത്ര
മഹെെതമായ പെദേപമനമാണച്ച്.   മമാകനിമ  കഗമാര്ക്കനി  ഇനച്ച്  ജശവനിചനിരനിപനില്ല.   പഫയ്സച്ച്
ബുക്കച്ച്  കപെമാസ്റ്റെനിനച്ച്  പെനിന്തുണ  പകേമാടുത  ചനിലയമാളുകേള്  പെല  വനിഷയങ്ങളനിലമ
വത്യതത്യസമമായ  പെല  നനിലപെമാടുകേളുമ  സസശകേരനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അവരുപട
കപെരനികലയച്ച്   ഞമാന്  കേടക്കുനനില്ല.  നമ്മുപട  സമൂഹെെതനില  ഇവപരമാപക്ക
ജശവനിചനിരനിക്കുനപവനതച്ച്  ഭയമാശേങ്കകേകളമാപട  നമാമ  കേമാകണണതമാണച്ച്.   കതമാമസച്ച്
കഹെെമാബ്സച്ച് തപന്റെ 'പലവനിയമാതന്-'ല മനുഷത്യപര സമബനനിച ചനില നനിരശക്ഷണങ്ങള്
നടത്തുനണച്ച്.   മനുഷത്യന്  ജന്മനമാതപന  പനഗറ്റനിവനിറ്റനിയളവനമാണച്ച്,  പെകേയമ
വനികദേസഷവുമ  ശേത്രുതയമ  സമശേയവുപമല്ലമാമുള  പകേമാളരുതമാതവനമാണച്ച്
മനുഷത്യപനന  ചനില  നനിരശക്ഷണങ്ങള്  അകദഹെെമ  പലവനിയമാതനനില  നടത്തുനണച്ച്.
അതച്ച്  നമുക്കങ്ങപന സസശകേരനിക്കമാന് പെറ്റനില്ല.   പെപക്ഷ,  ഇതരമ ചനില വമാര്തകേള്
കകേള്ക്കുകമമാള്,  ഇങ്ങപനയള  കുപറ  ആളുകേള് നമ്മുപട  നമാടനിലപണനമ
അവരുമമായനി  തമാരതമത്യമ  പചയ്തമാല  ഈ  വനത്യമൃഗങ്ങളുമ  പതരുവുനമായളുപമമാപക്ക
കഭദേമകല്ലപയനമ  ആപരങ്കനിലമ  സമശേയനിക്കുനപണങ്കനില  ആ  സമശേയമ
അസമാനതമാപണനച്ച്  പെറയമാനമാവനിപല്ലനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.   ഇവനിപട
വമാചച്ച്  ടവറനിപനക്കുറനിചച്ച്  പെറഞ്ഞു.   ആധനികേമാരനികേമമായനി  ഒരഭനിപമായമ  പെറയമാന്
പെക്ഷനി  നനിരശക്ഷണരമഗപതമാപക്ക  വത്യമാപെരനിക്കുനവരുപട  അഭനിപമായങ്ങള്
പെരനിഗണനികക്കണനി  വരുമ.  മഹെെമാനമായ  കഡമാ.  സലനിമ  അലനിയപടയമ
ഇന്ദുചൂഡപന്റെയപമല്ലമാമ വപെതൃകേതനിപന്റെ പെനിന്മുറക്കമാര് നമ്മുപട ഇടയനിലണച്ച്.  പെപക്ഷ
എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്,  പെക്ഷനികേള്  കേടനവരുനനിടതച്ച്,  പെക്ഷനിനനിരശക്ഷണമ  ഒരു
പകതത്യകേ  പമാധമാനത്യകതമാടുകൂടനി  കേണക്കമാക്കുനവര്ക്കച്ച്  കുറചച്ച്  പയമാസങ്ങള്
സഹെെനിചമായമാലമ കേടനപചല്ലമാനുമ നനിരശക്ഷനിക്കമാനുമ കേഴനിയമ.  നമളവനിപട ഒരു ടവര്
നനിര്മനിച്ചുപകേമാടുകക്കണതുകണമാ; അങ്ങപനയപണങ്കനില അപതമാരനിക്കലമ പെക്ഷനികേളുപട
വസസരത്യവനിഹെെമാരതനിനച്ച് തടസമവരമാത വനിധതനില ഏറ്റവുമ പകൃതനി സസൗഹൃദേമമായനി
ഭമാവനിയനിലമ  അവനിപട  പെക്ഷനികേളുപട  വരവച്ച്  തടസപപടമാതനിരനിക്കുപമനച്ച്
ഉറപ്പുവരുതനിപക്കമാണച്ച്  നനിര്മനിക്കുനതമായനിരനിക്കുമ  ഉചനിതപമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കതമാനനതച്ച്.  
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ശ്രശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച്  : സര്,  ബഹുമമാനപപട  എമ.  സസരമാജച്ച് അവതരനിപനിച
ബനില വളപരയധനികേമ പമാധമാനത്യമുളതമാണച്ച്.   കേമാരണമ,  അതനില അകദഹെെതനിപന്റെ
പെല  നനിരശക്ഷണങ്ങളുമുണച്ച്.   തശര്ചയമായമ  നമ്മുപട  സമൂഹെെതനിപന്റെ
കേണതുറപനിക്കുനതമാണനിതച്ച്.  മൃഗങ്ങളുമമായനി ഇണങ്ങനി ജശവനിക്കുന ഒരു സമൂഹെെപത
കനരനിലക്കമാണമാന്  അവസരമ  ലഭനിചനിട്ടുള  ആളുകേളമാണച്ച്  ഞമാനുമ  ശ്രശ.  എമ.
സസരമാജുമ.   സസൗതച്ച്  ആഫനിക്കയനിപല  പനികടമാറനിയയനില നനിനമ  ഏകേകദേശേമ  500
കേനികലമാമശറ്റര്  അകേപല  പനലപസ്പ്രെഡച്ച്  എന  സലതച്ച്  ഞങ്ങള്  നമാലച്ച്  ദേനിവസമ
തമാമസനിചനിരുന.  ഞങ്ങളുപട ഒരു പെരനിചയക്കമാരപന്റെ വശടനില കപെമായകപമാള് കേണ
കേമാഴ്ച,  ആ വശടനിപന്റെ ചുറ്റുവടതച്ച് മുയലമ മമാനുമ മയനിലപമല്ലമാമുണച്ച്.  ഇവ പൂര്ണ്ണമമായമ
അവരുമമായനി പപെമാരുതപപടച്ച് ഇണങ്ങനി ജശവനിക്കുന ഒരു കേമാഴ്ചയമാണച്ച് ഞങ്ങളവനിപട
കേണതച്ച്.  ഇങ്ങപനയള ചനില സലങ്ങള് കലമാകേത്തുണച്ച്.   പനലപസ്പ്രെഡച്ച് മമാതൃകേ
എന്തുപകേമാണച്ച്  നമുക്കച്ച്  സസശകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയനനില്ല.   എല്ലമായനിടത്തുമ
കകേരളതനിപലകപമാലള  അനുഭവമല്ല  ഉളതച്ച്.   നമുക്കച്ച്  സസശകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയന
വത്യതത്യസമമായ  നല്ല  മമാതൃകേകേള്  കലമാകേത്തുണച്ച്.   ബഹുമമാനപപട  അമഗതനിനച്ച്
അനുഭവതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  ഇതുമമായനി  ബനപപടച്ച്  എനമാണച്ച്
പെറയമാനുളതച്ച്? 

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച് :  സര്,  ഞമാന് തശര്ചയമായമ ഓര്ക്കുനണച്ച്.   ഞങ്ങള്

അവനിപട  കപെമായകപമാള്  സശബ്രേ  ഉള്പപപടയള  വനത്യമൃഗങ്ങള്

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങപളകപമാപലയമാണച്ച്  ഞങ്ങള്  തമാമസനിക്കുന  വശടനിപന്റെ  മുറ്റപതല്ലമ

നടനതച്ച്.  അവനിടപത  വനത്യമൃഗങ്ങള്  നമാടനിന്പുറങ്ങളനിലനിറങ്ങനിയമാല  പെനിനശടച്ച്

മടങ്ങനികപമാകുകേയമ  പചയ്യുമ.   ഞങ്ങള്ക്കവനിപട  കേമാണമാന്  കേഴനിഞതച്ച്  മനുഷത്യനുമ

മൃഗങ്ങളുമ  പകൃതനിയപമല്ലമാമ  വളപര  സസൗഹൃദേ  അനരശക്ഷതനില  ജശവനിക്കുന

കേമാഴ്ചയമാണച്ച്    പെലകപമാഴമ  വനത്യമൃഗങ്ങളുപട  ആക്രമണപതക്കുറനിചച്ച്  പെറയകമമാള്,

അതനിപന്റെ  സസമാഭമാവനികേമമായ  ജശവനിതപത    നമ്മുപട  സസമാര്തതമാലപെരത്യതനിപന്റെ

ഫലമമായനി തകേര്തതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിടച്ച്  കേമാകണണതമായനിവരുമ.  

ശ്രശ  .   എ  .   എന്  .   ഷമസശര് : സര്, ഞമാന് പനികടമാറനിയമായനിപലമാനമ കപെമായനിടനില്ല.

എപന്റെ മണ്ഡലതനിപല  എളകഞമാലനി പെഞമായതനില  പെറവകേളുപട ആകേമാശേപമന

ഒരു  കേര്മപെദ്ധതനി  തയ്യേമാറമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.     ഞങ്ങളുപട  നമാടനിപല  പെറവകേളുപട

ആകേമാശേമ കേമാണമാന് വനമാല കുപറ പെക്ഷനികേപള കേമാണമാന് കേഴനിയമ.   അതനിനമായനി

ശ്രശ. റ്റനി. വനി. രമാകജഷനികനയമ  ശ്രശ. എമ. സസരമാജനികനയമ ഞമാന് ക്ഷണനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ശ്രശ  .    എമ  .    മുകകേഷച്ച് :  സര്,  ബഹുമമാനപപട  പമമര്  പെക്ഷനികേപളക്കുറനിചച്ച്

പെറഞകപമാള്,  മനുഷത്യപന്റെ   ധമാര്ഷത്യമ  കേമാരണമ  പുഴകേളുമ  പകൃതനിയപമല്ലമാമ

എകന്റെതമാപണനച്ച്   പെറയനതമായനിടമാണച്ച്  അകദഹെെമ  സൂചനിപനിചതച്ച്.   പെകക്ഷ  ഇസൗ

പെക്ഷനികേളമാണച്ച്  നമ്മുപട  പകൃതനിയപട   ഒഴനിച്ചുകൂടമാനമാകേമാത,  അപല്ലങ്കനില  അവര്

പകൃതനിയമമായനി കചരുകമമാഴമാണച്ച് പകൃതനിയമാകുനപതനള ഒകരമാര്മപപടുതലമാണച്ച്

ഞമാന് പെങ്കുവയ്ക്കുനതച്ച്.  കുറചച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച് ഞമാന് പപഹെെദമാബമാദേനില പപസനത്യമ

എന  സനിനനിമയപട ഷൂടനിങ്ങനിനമായനി കപെമായനി.  അവനിപട ഇനത്യന് എയര്കഫമാഴനിപന്റെ

സലതമായനിരുന ചനിത്രശകേരണമ.  അവനിപട കപെമായതനിനുകശേഷമമാണച്ച് മനസനിലമായതച്ച്

ഏറ്റവുമ  കൂടുതല  പെക്ഷനികേപളപക്കമാണച്ച്  പപെമാറുതനിമുട്ടുകേകയമാ  അപല്ലങ്കനില

സശരനിയസമായനി ശേലത്യമ കനരനിടുനകതമാ ആയ സലതമാണച്ച് എയര്കഫമാഴച്ച് അക്കമാദേമനി

സനിതനി  പചയ്യുനപതനച്ച്.   അവനിപട  എല്ലമാ  സലങ്ങളനിലമ  ഭക്ഷണപെദേമാര്തങ്ങള്

വലനിപചറനിയരുതച്ച്,  പെക്ഷനികേപള  ആകേര്ഷനിക്കുന  തരതനിലള  ഒരു  കേമാരത്യവുമ

പചയ്യേരുതച്ച് എനച്ച് എഴതനിവചനിട്ടുണച്ച്.  എത്ര വലനിയ പപഫറ്റമാപണങ്കനിലമ  പടകകമാളജനി

ഇത്രയമ വളര്പനങ്കനിലമ ഒരു പെക്ഷനി  വനിചമാരനിചമാല  അതനിപന തമാപഴയനിറക്കമാകനമാ

വലനിയ  ഒരപെകേടതനികലയച്ച്   എതനിക്കമാകനമാ   സമാധനിക്കുമ.   അവനിപടയളവര്

എകപമാഴമ  പെക്ഷനികേപള  നനിരശക്ഷനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുമ.   പകതത്യകേനിചച്ച്,  പുതനിയതമായനി

വരുന  കകേഡറ്റച്ച്സുകേള്  പപഫറ്റര്  പപയനിനുകേള്  ഉപെകയമാഗനിക്കുകമമാള്  അവരുപട

ഏറ്റവുമ  വലനിയ  പമാര്തന  കബര്ഡച്ച്  ഹെെനിറ്റുണമാകേകല്ലപയനമാണച്ച്.  ഇത്രയമ

പകേമാല്ലമമായനിട്ടുമ  ഞമാന്  ഓര്തനിരനിക്കമാന്  കേമാരണമ,  അവനിപട  വലനിയ  മതനിലനില

എഴതനിവചനിരനിക്കുന  ഒരു  പപററ്റനിമഗ്സുണച്ച്.  അതമായതച്ച്  'പെക്ഷനികേപള

ശേലത്യപപടുതരുതച്ച്,  കേമാരണമ  ഇതച്ച്  അവയപട  സലമമായനിരുന,  നമളമാണച്ച്

എന്കക്രമാചച്ച്  പചയ്തതച്ച്  '  എനച്ച്.  ഇതനിപന്റെ അധനികേമാരനികേള് അവരമാപണനച്ച് പെറയന

ഒരു  കസ്റ്റെറ്റുപമന്റെച്ച്  അപല്ലങ്കനില  ആ  കസമാഗന്  എപന്റെ   മനസനിപന  സര്ശേനിച്ചു.

ബഹുമമാനപപട  പമമര്  പെറഞതുകപെമാപല  അങ്ങപന  ഏപതങ്കനിലമ  തരതനില

കകേരളതനിലളള  ആളുകേപള കബമാധവലക്കരനിക്കമാനുള ഒരു ചനിനയകണമാ?

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച് :  സര്,  തശര്ചയമായമ.   പധമാനപപട  ഒരു കേമാരത്യമമാണച്ച്

അകദഹെെമ  പെറഞതച്ച്.   ഇസൗ  കലമാകേതനിപന്റെ  പെല  ഭമാഗത്തുമ  ഇതരതനിലള

കേമാരത്യങ്ങള് കേമാണമാന് കേഴനിയമ.  നമള് ഇകപമാള് പകൃതനിവനിരുദ്ധമമായ കേമാരത്യങ്ങളനില

അഭനിരമനിക്കുകമമാള്  കലമാകേതച്ച്  ഇങ്ങപനപയമാപക്ക  നടക്കുനപണനമ  ഇതമാണച്ച്

ശേരനിയമായ  പെമാതപയനമ  നമാമ  ഒരറനിവനികന്റെയമ  അവസമാന  വമാക്കപല്ലനമ  നമ്മുപട
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കേമാഴ്ചപമാടുകേളനിലള  അപെമാകേതകേള്  ഇനച്ച്  വലനിയ  ദുരനങ്ങളനികലയച്ച്  കലമാകേപത

നയനിക്കുനപണനമ  മനസനിലമാക്കനി  അതച്ച്  തനിരുത്തുനതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഇവനിപട

ഇതരമ കേമാരത്യങ്ങള് പെറയനതച്ച്.   ബഹുമമാനപപട മമാകവലനിക്കര അമഗമ കനരകത

അവതരനിപനിച  ബനില്ലനിലമ  പെരമാമര്ശേനിചനിട്ടുള  വനിഷയങ്ങളുപട  ആത്മമാവച്ച്

പകൃതനിവനിരുദ്ധമമായ  പവര്തനങ്ങളനിലൂപട  നമ്മുപട  ജല  കസമാതസ്സുകേള്

വറ്റനിവരളുകമമാഴണമാകുന  അപെകേടങ്ങപള  സമബനനിചമാണച്ച്.   ഇപതല്ലമാമ  പെരസരമ

ബനമുളതമാണച്ച്.    ഇകപമാള്  ബഹുമമാനപപട  പകേമാല്ലമ  അമഗമ  അകദഹെെതനിപന്റെ

അനുഭവമ ഇവനിപട സൂചനിപനിച്ചു.  അതമാണച്ച് ഞമാനുമ ഇവനിപട തുടക്കതനില പെറയവമാന്

ശ്രമനിചതച്ച്.   എല്ലമാ  കേകയ്യേറ്റങ്ങളുമ  ഇനച്ച്  നടത്തുനതച്ച്  മനുഷത്യരമാണച്ച്.   മൃഗമ

എവനിപടപയങ്കനിലമ കേകയ്യേറനിയതമായനി നമള് കകേടനിടനില്ല.  കേകയ്യേറനിയതമായനി അപല്ലങ്കനില

നഗരതനികലയനിറങ്ങനിയതമായനിട്ടുള  വമാര്ത  മനുഷത്യന്  എഴതുകമമാഴള

അറനിവനില്ലമായ്മകയമാ  വനിവരകക്കകടമാ  അതനില   പതനിഫലനിക്കുനണമാകുമ.   സസനമ

വമാസസലമ  നഷമമാകുകമമാള്  പപെമാറുതനിമുടനിയ,  വശടനിലനനിനമ  ഇറക്കനിവനിടപപടുന

മൃഗമമാണച്ച്  നഗരതനികലയച്ച്  വരുനതച്ച്.   അതമാണച്ച്  ഇതരതനിലള  അനുഭവങ്ങള്

സൂചനിപനിക്കുനതച്ച്.  ഞമാന് കൂടുതല ദേശര്ഘനിപനിക്കുനനില്ല. 

ശ്രശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹെെനിമമാന് :  സര്,  ഇതച്ച്  വളപര  ഗസൗരവതരമമായനിട്ടുള  ഒരു

ചര്ചയമാണച്ച്. ഹെെരനിത കകേരളമ പെദ്ധതനിയപട ഭമാഗമമായനി മരങ്ങള് വച്ചുപെനിടനിപനിക്കമാനുള

ശേക്തമമായ തശരുമമാനങ്ങളുണച്ച്.  ഭക്ഷണതനിപന്റെ കുറവുപകേമാണമാണച്ച് ഇകപമാള് കേമാടനില

നനിനമ  പെക്ഷനികേളുമ  മൃഗങ്ങളുപമല്ലമാമ  പുറത്തുവരുനതച്ച്.   അതുപകേമാണ്ടുതപന

വനവലക്കരണതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  വനങ്ങളനില  കൂടുതല  പെഴങ്ങളുമ  അപല്ലങ്കനില

പെക്ഷനികേള്ക്കച്ച് കേഴനിക്കമാന് കേഴനിയന കപെരയകപെമാലള മരങ്ങളുമ വച്ചുപെനിടനിപനിക്കമാനുള

ശ്രമമുണമാകുകമമാ?

ശ്രശ  .   ഇ  .   ടനി  .   പപടസണ് മമാസ്റ്റെര് : സര്,   ആധുനനികേ സമവനിധമാനങ്ങള് വരുനതച്ച്

പെക്ഷനികേകളയമ  മൃഗങ്ങകളയമ  അകേറ്റനിനനിര്ത്തുനതനില  പധമാനപപട  പെങ്കച്ച്

വഹെെനിക്കുനകണമാപയന  സമശേയമുണച്ച്.   ഇകപമാള്  ടവറുകേള്, പപഹെെമമാസ്റ്റെച്ച്  വലറ്റച്ച്

തുടങ്ങനിയവപയമാപക്ക പുതനിയ സമ്പ്രദേമായതനില വരനികേയമാണച്ച്.  പപഹെെമമാസ്റ്റെച്ച് വലറ്റനിനച്ച്

പതമാടടുത്തുള  വലനിയ  മരങ്ങളനില  നനിനമ  വമാവലകേളുമ  പെക്ഷനികേളുമ

അപതത്യക്ഷമമാവുകേയമാണച്ച്.  പെലകപമാഴമ  ആധുനനികേ  സമവനിധമാനങ്ങള്  ഇതനിപന

പയമാപക്ക അകേറ്റനി നനിര്ത്തുനപവന കേമാരത്യമ ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ?
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ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച് :  സര്,   ഇവനിപട  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുള  വനിഷയങ്ങള്
പസക്തമമാണച്ച്.   സമാമൂഹെെനികേ വനവലക്കരണമ വളപര മുമ്പുതപന ഒരു ഒസൗകദേത്യമാഗനികേ
പെരനിപെമാടനിയമായനി  നമ്മുപട  രമാജത്യമ  സസശകേരനിചനിട്ടുളതമാണച്ച്.   പെകക്ഷ  സമാമൂഹെെനികേ
വനവലക്കരണതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  വൃക്ഷവതകേള്  വച്ചുപെനിടനിപനിക്കുന
യജവുമമായനി മുകമമാട്ടുകപെമാകുകമമാഴമ വനഭൂമനിയപട അളവച്ച് കുറഞ്ഞുവരുനപവനള
യമാഥമാര്തത്യമ നമ്മുപട മുമനിലണച്ച്.  പപഹെെമമാസ്റ്റെച്ച് വലറ്റുകേളുള്പപപടയള കേമാരത്യങ്ങള്
ഇവനിപട  സൂചനിപനിച്ചു.  അതരമ  കേമാരത്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്  പെഠനിക്കമാനുമ  അതനിപന്റെ
പെമാരനിസനിതനികേ  പതത്യമാഘമാതമ  എത്രയമാപണനച്ച്  മനസനിലമാക്കനി  അതുമമായനി
മുകനമാട്ടുകപെമാകുകേയമമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്  ഇനനിയമ
അതരതനിലള  പെരനികശേമാധനകേളുമ  പെഠനങ്ങളുമ  അനനിവമാരത്യമമാപണനമാണച്ച്.
ഏതമായമാലമ  ഇസൗ  നനിയമതനിലൂപട  ഉകദശേനിക്കുനതച്ച്,   കകേരളതനിപല  പെക്ഷനിമൃഗ
സകങ്കതങ്ങള്  എനപെറഞമാല  ബനില്ലനില  വത്യവസ  പചയ്യുനതച്ച്
സമാധമാരണഗതനിയനില  പെക്ഷനിമൃഗങ്ങള്  കേടനവരുന  സലങ്ങള്,  അപതമാപക്ക
വനികനമാദേസഞമാരനികേപള  ആകേര്ഷനിക്കുന  സലങ്ങള്  കൂടനിയമാണച്ച്.   അപതല്ലമാമ
അങ്ങപന  തുടരണമ.  അവനിപട   ഒരു  നനിര്മമാണവുമ  പെമാടനില്ലമാപയന
മസൗലനികേവമാദേപെരമമായ  നനിലപെമാടല്ല.  ഏറ്റവുമ  അനനിവമാരത്യമമായ  നനിര്മമാണമ
നടകതണനിവരുകമമാള് അപതല്ലമാമ നനിയനണങ്ങള്ക്കച്ച് വനികധയമമായനി, പെരനിസനിതനി
സസൗഹൃദേമമായനി,  പെക്ഷനിമൃഗമാദേനികേളുപട  പപസസരവനിഹെെമാരതനിനച്ച്  തടസമനില്ലമാത
വനിധതനിലമാക്കണപമനച്ച്  വത്യവസ പചയ്യുന ഒരു ബനില്ലമാണനിതച്ച്.  ഇതുസമബനനിചച്ച്
സജശവമമായനി ചര്ച നടകതണതമായനിട്ടുപണനമാണച്ച് എപന്റെ അഭനിപമായമ.  ഇകപമാള്
സമയമ  അവസമാനനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ചര്ച  തുടരുനതമായനിരനിക്കുമ  ഉചനിതപമനച്ച്
അഭനിപമായപപട്ടുപകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

മനി  .    പചയര്മമാന്:  ബഹുമമാനപപട  വനമ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  എപനങ്കനിലമ

പെറയമാനുകണമാ?

വനവുമ   മൃഗസമരക്ഷണവുമ മൃഗശേമാലകേളുമ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .   പകേ  .   രമാജു) : 

സര്, ചര്ച തുടരുകേയമാപണനമാകണമാ പെറഞതച്ച്?

മനി  .   പചയര്മമാന് : ചര്ച തുടരുകേയമാണച്ച്.  

ശ്രശ  .   പകേ  .   രമാജു : ഞമാന് സമസമാരനിച്ചുകേഴനിഞമാല പെനിപന ചര്ച തശരുകേയകല്ല  

പചയ്യുനതച്ച്?  ചര്ച തുടരുകേയമാപണങ്കനില....

മനി  .    പചയര്മമാന് :  സഭ പെനണര മണനിക്കച്ച്  അവസമാനനിക്കുമകല്ലമാ.  അകങ്ങയച്ച്

എപനങ്കനിലമുപണങ്കനില  സമസമാരനിക്കമാമ. 
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ശ്രശ  .   ആര്  .   രമാകജഷച്ച് : സര്, നമള്  കേമാടനിപനപറ്റനിയമ നമാടനിപനപറ്റനിയപമമാപക്ക

പെറയകമമാള്  ഞമാന്  മുമച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപെമാപല   മമാലനിനത്യപശവുമ

പധമാനമമാണച്ച്.   മനുഷത്യന്  തമാമസനിക്കുന  സലതമാണച്ച്  ഏറ്റവുമ  കൂടുതല

മമാലനിനത്യങ്ങള്  നനിറയനതച്ച്.  നമള്   മൃഗങ്ങപളനച്ച്  പെറഞച്ച്  ആകക്ഷപെനിക്കുകമമാഴമ

മൃഗതുലത്യപനനച്ച്  പെറയകമമാഴമ  മനുഷത്യന് പചയ്യുനത്ര കമമാശേമമായ ഒരു  പവൃതനിയമ

മൃഗമ പചയ്യുനനില്ല.  അവര് ജശവനിക്കുന കേമാടച്ച്, ചുറ്റുപെമാടച്ച്,  സലമ അപതമാനമ മമാലനിനത്യ

നനികക്ഷപെങ്ങളുപട കകേനമല്ല.  നമ്മുപട നമാടനികനക്കമാള് മകനമാഹെെരമമായ സലതമാണച്ച്

അവര്  ജശവനിക്കുനതച്ച്.   ആ  വൃതനി  കേമാടനിനുണച്ച്.  എനമാല  മനുഷത്യപനനച്ച്  നമാമ

അവകേമാശേപപടുന,  നമള്  ജശവനിക്കുന  പകദേശേതച്ച്  നമളമാണച്ച്  മമാലനിനത്യമ

നനിറയ്ക്കുനതച്ച്;  മമാലനിനത്യക്കൂമമാരമമാക്കനി  മമാറ്റുനതച്ച്  എനതച്ച്  അങ്ങയപട

ശ്രദ്ധയനിലപപടനിട്ടുകണമാ? 

ശ്രശ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന് :  സര്,  ബഹുമമാനത്യനമായ അമഗമ എമ.  സസരമാജമാണച്ച്

ഇസൗ  ബനില  അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.  അങ്ങമാടനിക്കുരുവനികേപളപറ്റനി  അകദഹെെമ

തുടക്കതനില  സൂചനിപനിചനിരുന.   ഇകപമാള്  നമാടനില   കേമാക്കകേള്  തശപരയനില്ല.

വശടനിലണമാകുന ഒകടപറ മമാലനിനത്യങ്ങള് ഒഴനിവമാകുനതനിനച്ച് ഒരു പധമാനപപട കേമാരണമ

കേമാക്കകേളമായനിരുന.  

മനി  .    പചയര്മമാന് :  സമയമ  കേഴനിയമാറമായനി  പശസച്ച്....ശ്രശ.  എമ.  സസരമാജനിനച്ച്

എപനങ്കനിലമ പെറയമാനുകണമാ ?

ശ്രശ  .    എമ  .    സസരമാജച്ച് :  സര്,  ഇവനിപട  അമഗങ്ങപളല്ലമാമ  വളപര  സജശവമമായമ

തമാലപെരത്യകതമാടുകൂടനിയമ  ഇസൗ  ചര്ചയനില  ഇടപപെടുകേയണമായനി.  അതച്ച്  വളപര

സസമാഗതമാര്ഹെെമമായ  ഒരു  കേമാരത്യമമാണച്ച്.   ഇസൗ  വനിഷയതനികന്മലള  ചര്ച

തുടരമാവുനതമാണച്ച്.

(ചര്ച തുടരുമ)

മനി  .    പചയര്മമാന് :   ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  സഭ  ഇകപമാള്  പെനിരനിയനതുമ
തനിങ്കളമാഴ്ച രമാവനിപല 8.30-നച്ച് വശണ്ടുമ സകമളനിക്കുനതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  മമാസമ  13-ാംതശയതനി  തനിങ്കളമാഴ്ച  രമാവനിപല  8.30-നച്ച്  വശണ്ടുമ
സകമളനിക്കുനതനിനമായനി  സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷമ 12.29-നച്ച് പെനിരനിഞ്ഞു.)


