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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 8, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 166]                       ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്  [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ 2017 കമയയ്  മഭാസലാം 8-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ രഭാവനിലല 8.30-നയ്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കയ്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട  പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

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

വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം

1 (*241) ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്:

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ്:  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അഞഭാലാം

കഭാസ്സുവലരയുള്ള വനിദലഭാലയങ്ങള ഒരു കേനികലഭാമതീറര് പരനിധനിയനിലലാം എടഭാലാം കഭാസ്സുവലരയുള്ളവ

മൂന്നയ്  കേനികലഭാമതീറര്  പനിരനിധനിയനിലലാം  സഭാപനിക്കണലമന്ന  വലവസ  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്

നനിന്നയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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2 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

(ബനി)  ഇഇൗ നനിയമത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  സഇൗജനലവലാം  നനിര്ബനനിതവലമന്നയ്
വനിവക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് എടഭാലാം കഭാസ്സുവലര സസ്വകേഭാരല വനിദലഭാലയങ്ങളുലട പങലാം
ആവശലകേതയുലാം എത്രകത്തഭാളമുണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സ്കൂള  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേളുലട  കേര്ത്തവലവലാം  സലാംസഭാനലത്ത
സ്കൂളുകേളനില് അതയ് എത്ര മഭാത്രലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): സര്, 

(എ)  ഉണയ്. 2009-ലല കകേന്ദ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം  2011-ല്
സലാംസഭാനലാം പുറലപടുവനിച ചേടമനുസരനിചയ് കുടനി തഭാമസനിക്കുന്ന സലത്തുനനിനലാം ഒരു
കേനികലഭാമതീറര്  പരനിധനിയനില്  5-ാംകഭാസയ്  വലരയുള്ള  വനിദലഭാലയവലാം  3  കേനികലഭാമതീറര്
പരനിധനിയനില് 6 മുതല് 8-ാം കഭാസയ് വലരയുള്ള വനിദലഭാലയവലാം കവണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

കമല് വലവസയനുസരനിചയ് നനിലവനിലള്ള സ്കൂള സലാംവനിധഭാനലാം  പരലഭാപ്തമഭാണയ്.
ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗയ്  നടത്തുകേയുലാം  ആയതയ്  ശഭാസതീയമല്ല  എന്നയ്
കേലണത്തനിയതനിനഭാല് കുടനിയുലട തഭാമസസലത്തയ് നനിനലാം അടുത്തുള്ള സ്കൂളനികലയ്ക്കുള്ള
അകേലലാം, വഭാഹന സഇൗകേരലലാം തുടങ്ങനിയവ പരനിഗണനിചയ് സ്കൂള മഭാപനിലാംഗയ് ശഭാസതീയമഭായനി
പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ദൂരപരനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിനലാം പകതലകേ തുകേലയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല് വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് എസയ്.എസയ്.എ. വഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണയ്. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിലള്ള സ്കൂള സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാലണന്നനിരനിലക്ക
വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന  2(n)IV  പകേഭാരമുള്ള  സസ്വകേഭാരല  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട
പങ്കയ് കകേരളത്തനില് കുറവഭാണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  സ്കൂള  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലലാം സ്കൂള ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം നനിലവനിലണയ്.  ഇഇൗ സ്കൂളുകേളനില് നനിലവനില് പനി.റനി.എ.-കേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇവയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്ന  കേര്ത്തവലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന
ശമനിക്കുനണയ്. 

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  സര്,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിനയ്
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം കുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എല്ലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മകതതര  സലാംവനിധഭാനലാം
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ഉഇൗടനിയുറപനിക്കണലമന്നയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് ആഗ്രഹനിക്കുനണയ്.  അണ്എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില്
ജഭാതനിയുലാം മതവലാം തനിരനിചയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള അവനിലട
മകതതര സലാംവനിധഭാനലാം കുറഞ്ഞുവരനികേയുലാം വനിദലഭാലയങ്ങള മകതതര സലാംവനിധഭാനത്തനില്
നനിന്നയ്  അകേനകപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭാകുന.  അതുലകേഭാണയ്  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി അണ് എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിലള്ള കേടനകേയറലാം
അവസഭാനനിപനിചയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  രതീതനിയനില്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  കകേന്ദ്ര നനിയമലാം അനുസരനിചയ്  അയല്പക്ക
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതഭാണയ്  സങ്കല്പലാം.  ആ  സങ്കല്പലാം  തനികേചലാം  മതനനിരകപക്ഷ
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സങ്കല്പലാം  തലന്നയഭാണയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനില്  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  ശഭാക്തതീകേരനിച
ലകേഭാണയ്  ലതഭാടടുത്തുള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനിക്കയ്  പഠനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലമുണഭാക്കനി
അയല്പക്ക വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ സഭാകങ്കതനികേ സഭാധലതയുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാധലതയുലാം
വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്നതനിലൂലട  മതനനിരകപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്
പശഭാത്തലലമഭാരുക്കുകേ എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല
അദലഭാപകേരുലട  മക്കള  അണ്എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണയ്  പഠനിക്കുന്നതയ്.
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാലയങ്ങലള അദലഭാപകേര്ക്കയ് വനിശസ്വഭാസമനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലമഭാണയ്
കേഭാണലപടുന്നതയ്.  ഇഇൗ  കുടനികേലള  അണ്എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  മഭാറനി
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പഠനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  എല്ലഭാവരുലാം സസ്വയലാം തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം ഇടലപടലമഭാണയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നടത്തുകേ.  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
അണ്എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളക്കുലാം ലകേഭാകമര്സലല് സ്കൂളുകേളക്കുലാം പഭാധഭാനലമുള്ള സഭാമൂഹനികേ
അന്തരതീക്ഷത്തനില് ചേനിലകപഭാള ചേനിലരുലട ഓപ്ഷന അത്തരത്തനിലഭാകയക്കഭാലാം. അതയ്
മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാമൂഹനികേ പശഭാത്തലലമഭാ
രുക്കുന്നതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പറയുന്നതയ്.
എല്ലഭാവരുലാം ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് തങ്ങളുലട മക്കലള പഠനിപനിക്കുകേ എന്നതയ് അതനിലന്റെ
സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുള്ള offshoot ആയനിരനിക്കുലാം. അങ്ങലനലയഭാരു സഭാലാംസഭാരനികേ അവകബഭാധലാം
ഒരു തരത്തനിലള്ള നകവഭാതഭാനത്തനിലന്റെ തലത്തനികലയയ് കേടക്കുകമ്പഭാള  എലാം.എല്.എ.
സൂചേനിപനിച പശ്നത്തനിനയ് സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം പരനിഹഭാരമുണഭാകുലാം. കകേരളത്തനിലള്ള എല്ലഭാവരുലാം
ലപഭാതുവനിദലഭാലയത്തനില്  മക്കലള  പഠനിപനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലമുണഭാകുന്നതനിനുകവണനി
സര്ക്കഭാര് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശമനിക്കുലാം എന്നഭാണയ് പറയഭാനുള്ളതയ്. 
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ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  ഇഇൗ
അദലയന വര്ഷലാം മുതല് സജതീവമഭാകുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അദലഭാപര്ക്കയ് പകതലകേ
പരനിശതീലനലാം നല്കുലമന്നയ് അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണയ്.  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളക്കുളലപലട
ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുലമന്നഭാണയ്  അങ്ങയ്
പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള ഇഇൗ പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം ലചേയയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള,  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  വനിദലഭാലയങ്ങലള
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് ഉണഭാക്കനിലയടുക്കുന്ന
പദതനികേളക്കയ് ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാന ഇഇൗ അദലയന വര്ഷലാം
(2017-18) മുതല് സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  കേഴെനിഞ  ബജറനില്
പറഞനിട്ടുള്ള  5  കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുത്തയ് കകേരളത്തനിലല  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളുണഭാക്കുകേലയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  40  സ്കൂളുകേളുലട  കപഭാജക്ടയ്
കേനിഫ്ബനിയനില്  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞു.  ബഭാക്കനിയുള്ള  കപഭാജക്ടുകേള  ബഹുമഭാനലപട
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നല്കുന്നതനുസരനിചയ്  ലവറയ്  ലചേയ്തുവരുന.  അതയ്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
തലന്ന ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം അകതഭാലടഭാപലാം രണഭാമലത്ത ഘടത്തനില് ഒരു സ്കൂളനിനയ്  3  കകേഭാടനി
രൂപ നല്കേനി ലസന്റെര് ഒഭാഫയ് എക്സലനസയ് ആക്കഭാന ശമനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാസ്റ്റര് പഭാന
കൂടനി എത്രയുലാം കവഗലാം നല്കേനിയഭാല് അതുലാം കേനിഫ്ബനിയനികലയയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.  ഇഇൗ
വര്ഷലാം തലന്ന ലസകന്റെഴയ് ഓഫയ് എക്സലനസനിലന്റെ പവര്ത്തനവലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം നനിരവധനി  നടപടനികേള വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപഭാക്കുനണയ്.  അതനിലലഭാന്നഭാണയ്  സമഗ്ര  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് കുടനികേള വന്നഭാല് പഠനിക്കഭാന നല്ല
നനിലവഭാരമുണഭാകുലമലന്നഭാരു  വനിശസ്വഭാസലത  ഉണഭാക്കനിലക്കഭാടുകക്കണതുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഇഇൗ ലക്ഷലത്തനിനനുസരനിചയ് എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം എത്തുനലണന്നയ് പറയഭാന കേഴെനിയനില്ല.
എല്ലഭാ ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം അദലഭാപകേരുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തഭാന
ഇകപഭാള  ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്  റനിവവ്യൂ  ലചേയയ്  കുറചകൂടനി  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
സതീഡഭാക്കനിലയടുക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്
പരതീക്ഷസമയത്തുകപഭാലലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം യൂണനികഫഭാമുകേളുലാം നല്കേഭാത്ത ഒരവസ
യഭാണുണഭായനിരുന്നതയ്.  അദലഭാപകേരുലട പരനിശതീലന നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  തുകേ
കവഗത്തനില് അനുവദനിചതരഭാനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതനില് ഏറവലാം പധഭാനലപട
കേഭാരലലാം അദലഭാപകേരുലട പരനിശതീലനമഭാണയ്.  അദലഭാപകേ കകേന്ദ്രതീകൃത വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്
നനിനലാം  വനിദലഭാര്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനികലക്കുള്ള  മഭാറവലാം  സ്കൂളുകേളുലട
ലലഹലടകേയ് വല്ക്കരണവലാം കചേരുകമ്പഭാള പഠനലാം ആധുനനികേ തലത്തനികലയയ് വരനികേയഭാണയ്.
ആ തലത്തനികലയയ്  അദലഭാപകേലര  മഭാറനിലയടുക്കുകേയുലാം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  തലത്തനികലയയ്
അദലഭാപകേരുലട  കേഴെനിവകേള  വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണയ്
ചേരനിത്രത്തനില് ആദലമഭായനി  8  ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷലാം അദലഭാപകേരുലട
പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതയ് റനിവവ്യൂ ലചേയ്യുകേയുലാം അതനിലന്റെ കുറവകേള എന്തഭാലണന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമുള്ള  തരത്തനില്  പരനിശതീലനലാം  ലമചലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം.  ലടക്സയ്റയ്  ബുക്കുലാം യൂണനികഫഭാമുലാം  ജൂണ്  1-ാം തതീയതനി  സ്കൂള തുറക്കുന്നതനിനയ്
മുമ്പുതലന്ന എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം എത്തനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ്  : സര്, ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് ലലഹസ്കൂകേലളയുലാം  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേലളയുലാം അകപക്ഷനിചയ്  കൂടുതല് ഭതീഷണനി കനരനിടുന്നതയ്  ലലപമറനി
സ്കൂളുകേളഭാണയ്. ലലപമറനി സ്കൂളുകേളുലട പഠനഭാന്തരതീക്ഷത്തനിലലാം ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരലങ്ങളനിലമുള്ള
കപഭാരഭായ്മ അണ്എയ്ഡഡയ് കമഖല ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകുനണയ്. ഇഇൗ
സഭാഹചേരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  നവതീകേരണ
പദതനിയനില്  ലലപമറനി  സ്കൂളുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  മുഖല  പരനിഗണന  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  ഇതയ്  വളലര പധഭാനലപട ഒരഭാശയമഭാണയ്.
ലലപമറനി  സ്കൂളുകേലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  കപഭാജക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കേണലമന്നയ്  എല്ലഭാ  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  അറനിയനിപയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ
വര്ഷലാം  തലന്ന  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂള മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതയ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില് ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉപകേരനിക്കുലാം.  മഭാത്രമല്ല,  കനരലത്ത സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ലലപമറനി  സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേ
പരനിശതീലനലാം   പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.   അകതഭാലടഭാപലാം  ലലപമറനി സ്കൂളുകേളനില് ആവശലമഭായ
കേളനിലപടനി  അടക്കമുള്ള  പുതനിയ  പഠനരതീതനി  പരതീക്ഷനിചവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.
കകേരളത്തനില് ലലപമറനി സ്കൂളുകേള നല്ല നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയരുലമന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന: സര്, വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമത്തനില്
അധനിഷനിതമഭായനി എല്ലഭാ വര്ഷവലാം ASER (Annual  Status of Education Report)
വരഭാറുണയ്. ഇഇൗ വര്ഷലത്ത റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചഭാല് ഗണനിതശഭാസത്തനില് എടഭാലാം
കഭാസനിലല  കുടനികേളക്കയ്  അഞഭാലാം  കഭാസനിലല  കബസനികേയ്  അരനിത്തമഭാറനികേയ്  ലചേയഭാന
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കേഴെനിയുന്നനിലല്ലന്ന പരഭാതനിയുണയ്. പല ലനിസ്റ്റുകേളനിലലാം കകേരളലാം അവസഭാനമഭാണയ്. സ്കൂളുകേളനിലല
എനകറഭാളലമന്റെയ്  കൂട്ടുന്നതനിലനക്കഭാള   കേസ്വഭാളനിറനിയുള്ള  എഡവ്യൂകക്കഷന  പകതലകേനിചയ്
ഗണനിതശഭാസത്തനില് ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള നടപടനി അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്, എല്ലഭാ കമഖലയനിലലാം അക്കഭാദമനികേയ് മനികേവണഭാക്കഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതയ്.  പകക്ഷ അങ്ങയ് പറഞതുകപഭാലല ഗണനിതശഭാസത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില്  കകേരളലാം  വളലര  പനിറകേനിലഭാലണന്നതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  അതയ്  ലമചലപടുത്തഭാന
കൂടുതല് ശദ ലചേലത്തണലമന്നതയ് കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷലത്ത അനുഭവത്തനില്നനിന്നയ്
കബഭാധലമഭായതഭാണയ്.  കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇലാംഗതീഷയ് ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  'ഹകലഭാ
ഇലാംഗതീഷയ്'   എന്ന പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചതുകപഭാലല ഇഇൗ വര്ഷലാം എസയ്.എസയ്.എ
യനിലൂലട  'ഗണനികതഭാല്സവലാം'  എന്ന  പുതനിലയഭാരു  പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്.
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി. കകേരളത്തനിലല ഗണനിത കമഖലയനിലള്ള വനിദഗ്ദ്ധലര പലങ്കടുപനിച
ലകേഭാണയ്  ഒരു  ലബയനിന  കസ്റ്റഭാമനിലാംഗയ്  ലസഷന  ഉടനതലന്ന  നടത്തുന്നതഭാണയ്.
അഖനികലന്തലഭാ തലത്തനില് ഗണനിതശഭാസത്തനില് കകേരളലാം പനിന്നനിലഭായതനിനഭാല് എങ്ങലന
അതയ്  ലമചലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയുലമന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ഇഇൗ  ലബയനിന  കസ്റ്റഭാമനിലാംഗയ്
ലസഷനനിലൂലട പുതനിലയഭാരു ആശയലാം കേലണത്തഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ്:  സര്,  ഇകപഭാള സ്കൂള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചയ്
പവര്ത്തനിചവരനികേയഭാണയ്.  എന്നഭാല് പനി.റനി.എ. കേമ്മേനിറനികേള നനിലവനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
സ്കൂളനിലന്റെ വനികേസന കേഭാരലങ്ങളനില് സഹഭായനിക്കഭാനുലാം ഇടലപടഭാനുലാം പനി.റനി.എ.  കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്
മുനകേലയടുക്കുന്നതയ്  എന്നഭാണയ്  മുമ്പയ്  കകേടനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  സ്കൂളനിലന്റെ
ഭരണപരമഭായ കേഭാരലങ്ങളനില ലാം    കുടനികേളുകടയുലാം അദലഭാപകേരുകടയുലമഭാലക്ക അചടക്ക
നടപടനികേള ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  പനി.റനി.എ.  കേമ്മേനിറനി ഇടലപടുന്നതഭായനി
കേഭാണുനണയ്.   അതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  നനിയമപരമഭായ  സഭാധുതയുകണഭാ;  പനി.റനി.എ
കേമ്മേനിറനിയുലട അവകേഭാശങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം സലാംബനനിചയ് വലക്തത വരുത്തഭാകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  കകേന്ദ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമലാം അനുസരനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  സ്കൂള  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി  തലന്നയഭാണയ്  പവര്ത്തനികക്കണതയ്.
എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനില് സ്കൂള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനിക്കയ് ഒരു ഉപകദശകേ തലലാം മഭാത്രകമയുള.
പനി.റനി.എ. സമനിതനികേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ചേരനിത്രപരമഭായനി വളര്ന വന്നതഭാണയ്
പനി.റനി.എ.  എന്നഭാല് ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം സ്കൂളുകേളനിലലാം ഇലതല്ലഭാലാം വളലര ഇന്റെകഗ്രറഡയ്
ആയനിടയ്,  പകതലകേനിചയ് ഇകപഭാള ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം തുടങ്ങനിയകപഭാള
ആ സ്കൂളുമഭായനി ബനലപടയ് എല്ലഭാവരുലാം കചേര്ന്നയ് സ്കൂളനിലന വനികേസനിപനിക്കഭാന ശമനിക്കുന്ന ഒരു
പശഭാത്തലത്തനില് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. പറഞ തരത്തനിലള്ള ഒരു പശ്നലാം
ഉദനിക്കുന്നനില്ല.  എല്ലഭാവരുലാം  കചേര്ന്നയ്  ജനകേതീയമഭായനി  സ്കൂളനിലന വളര്ത്തുകേ എനള്ളതുലകേഭാണയ്
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നനിലവനിലള്ള സ്കൂള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനിയുലാം പനി.റനി.എ.-യുലാം കചേര്ന്നഭാണയ് പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
ഏലതങ്കനിലലാം സ്കൂളുകേളനില് അതനിനയ് വനിരുദമഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം പശ്നലാം വരുനലണങ്കനില് അതയ്
ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്  ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: സര്, നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ്  1 -ാംകഭാസയ് മുതല് 4-ാം കഭാസയ് വലര
എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളുലാം   5  മുതല്  7  വലര  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളുമഭായഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.
കകേരളത്തനില്  1 മുതല് 5 വലരയുള്ള അനപകതഭാളലാം സ്കൂളുകേളുണയ്.  അതയ് എല്.പനി. സ്കൂളുകേളുമല്ല
യു.പനി.  സ്കൂളുകേളുമല്ല.  അവനിലട മതനിയഭായ കുടനികേളുലണങ്കനില് അതയ് യു.പനി.  സ്കൂളുകേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തഭാനുലാം അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയഭാനുമുള്ള നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെയ് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ഇകപഭാഴെലത്ത വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്
അങ്ങയ്  പറഞതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  5-ാംകഭാസയ്  വലരയുള്ള  അമ്പകതഭാ  അറുപകതഭാ  സ്കൂളുകേളുണയ്.
അത്തരത്തനിലള്ള സ്കൂളുകേളനില്  6-ാംകഭാസനികലയയ് അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ ചേനില സ്കൂളുകേളുമുണയ്.
അത്തരലാം സ്കൂളുകേള യഥഭാര്തത്തനില് യു.പനി തലത്തനിലഭാണയ് വകരണതയ്.  യു.പനി. വലര
എന്നഭാല്  8-ാംകഭാസയ് വലരയഭാണയ്.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള  8-ാംകഭാസയ് ലലഹസ്കൂളനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാണയ്.  എസയ്.എസയ്.എ.-യുലട ഫണയ്  8-ാംകഭാസയ് വലര നമുക്കയ് ലഭനിക്കുനണയ്.
കൂടഭാലത ടതീകചഴനിലന്റെ കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷലന്റെ പശ്നവലാം ഉദനിക്കുനണയ്. ഇവലയല്ലഭാലാം വനിശദമഭായനി
ചേര്ച ലചേയയ് 5 മുതല് 8 വലരയുള്ള കഭാസ്സുകേള ഏതയ് വനിഭഭാഗത്തനില് കചേര്ക്കണലമന്ന
കേഭാരലലാം വളലര വനിശദമഭായനി  ചേര്ച നടത്തനി ലപഭാതുവഭായനി സസ്വതീകേഭാരലമഭായ തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.   

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  : സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശഭാഘനതീയമഭായ ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ് ആര്.എലാം.എസയ്.എ. സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല് സ്റ്റഭാഫയ് ഫനികക്സഷന നടത്തനിയകപഭാള ചേനില വനിഷയങ്ങളനില്
അദലഭാപകേര് ഇല്ലഭാത്ത അവസ ഇകപഭാഴലാം തുടരുനണയ്.  പുതനിയ അദലയന വര്ഷലാം
തലന്ന അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, കേഴെനിഞ വര്ഷലാംതലന്ന ആര്.എലാം.എസയ്.എ.
സ്കൂളുകേള കകേരളത്തനില് പല തരത്തനിലള്ള പശ്നങ്ങള സൃഷനിചനിരുനലവന്നയ് അനുഭവസരഭായ
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാലാം. ആ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനിയഭാണയ്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.
സ്കൂളുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തതയ്.  അതയ് കകേരളത്തനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനിലല സുപധഭാനമഭാലയഭാരു ചുവടുവയ്പഭാണയ്.  എന്നഭാല് അതനിനുകശഷലാം ചേനില
സഭാകങ്കതനികേ പശ്നങ്ങളുലാം  അദലഭാപകേരുലടയുലാം   ലഹഡഭാസ്റ്ററുലടയുലാം പശ്നങ്ങളുലമല്ലഭാലാം
ഉണഭായനി.  ആ പശ്നങ്ങള കേഴെനിഞ കുറച മഭാസങ്ങളഭായനി പരനിഹരനിചയ് വരനികേയഭാണയ്.
അദലഭാപകേര് ഇലല്ലന്ന പശ്നലാം കകേരളത്തനില് ഒരു സ്കൂളനിലലാം വരനില്ല.  അദലഭാപകേരുലട
ഒഴെനിവലണങ്കനില്  ലഡയനിലനി  കവജസനില്  അദലഭാപകേലര  എടുക്കഭാലമനലള്ളഭാരു  ഓര്ഡര്
നനിലവനിലണയ്.  ഇന്നയ് ആര്.എലാം.എസയ്.എ. സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളഭാണയ്.  
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മനി  .    സതീക്കര്:  പസയ്  ടു-വനിലല ഗസ്റ്റയ്  ലക്ചറര്മഭാര്ക്കയ്  മഭാസങ്ങളഭായനി  ശമ്പളലാം
കേനിട്ടുന്നനിലല്ലന്നയ് പറയുന്നതയ് ശരനിയഭാകണഭാ?

ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, പസയ് ടു-വനിലല അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ലഡയനിലനി
കവജസയ് അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ശമ്പളലാം കേനിട്ടുനണയ്.  

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്  : സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  വളലര  കേഭാലനികേമഭായ
ഒകടലറ മഭാറങ്ങളക്കയ് നനിങ്ങള മുനകേലയടുക്കുനലണന്നതയ് വളലര സകന്തഭാഷകേരമഭായ
കേഭാരലമഭാണയ്. ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യുകടയുലാം എസയ്.എസയ്.എ.-യുകടയുലാം കേഭാരലലാം ഇവനിലട
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഒരു കേലണര് അനുസരനിചഭാണയ് മുമ്പയ് ഇവര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിലക്കഭാണനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് ഫണയ് ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി അക്കഭാദമനികേയ് ഇയറനിലന്റെ
അവസഭാന  സമയത്തയ്   തടനിക്കൂടനി   നനിരവധനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതഭാണയ്
പലകപഭാഴലാം  കേഭാണുന്നതയ്.  ഇതുലകേഭാണയ്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  യഭാലതഭാരു  പകയഭാജനവമനില്ല.
അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഏലറ  ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന.  അതയ്  നനിയനനിചയ്  കൃതലമഭായ
കേലണര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യുലടയുലാം  എസയ്.എസയ്.എ.-
യുകടയുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കൃതലമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള
നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  വളലര പധഭാനലപട ഒരു കചേഭാദലമഭാണനിതയ്.
പരനിശതീലനങ്ങള പരനിശതീലനങ്ങളുലട  വഴെനിക്കയ്  കപഭാകുകേ എന്നതനിനയ്  പകേരലാം  എല്ലഭാ
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ഉദ്ഗ്രഥനിചലകേഭാണയ്  അദലഭാപകേരുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്ന
തലത്തനികലയയ്  മഭാറ്റുകേ,  അതനിനുകവണനി  ലമഭാഡവ്യൂളുകേള  തയറഭാക്കുകേ,  ലമഭാഡവ്യൂളുകേള
ഇന്റെകഗ്രറയ് ലചേയ്യുകേ,  കപഭാഗ്രഭാലാംസയ് ഇന്റെകഗ്രറയ് ലചേയ്യുകേ എന്ന രതീതനി നമ്മേള ഇകപഭാള
അനുവര്ത്തനിചയ്  കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ അക്കഭാദമനികേയ്  വര്ഷത്തനില് ഒകര  ലമഭാഡവ്യൂള
അനുസരനിചയ്  വളലര ഇന്റെകഗ്രറഡഭായനി   അദലഭാപകേ തലലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി
ലസസനിഫനിക്കഭായ പരനിശതീലനലാം തലന്നയഭായനിരനിക്കുലാം ഉണഭാകുകേ.  

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലലടസണ്  മഭാസ്റ്റര്  : സര്,  ലപഭാതുവനിദലഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനില് നലല്ലഭാരു  കറഭാള എടുകക്കണതയ് എയ്ഡഡയ് സ്കൂളനിലല മഭാകനജര്മഭാര്
ഉളലപലടയഭാണയ്.  എന്നഭാല് വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കലപടകപഭാള മഭാകനജര്മഭാര്ക്കയ്
അതനിലലഭാരു  കറഭാള  കേഭാണുന്നനില്ല  എലന്നഭാരു  വര്ത്തമഭാനലാം  ലപഭാതുകവ  വന്നനിട്ടുണയ്.
അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  എലന്തങ്കനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഹുമഭാനലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി ലലകേലക്കഭാളകമഭാ? 

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിനയ്  നമ്മേള  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിരവധനി  പശ്നങ്ങള  അങ്ങയ്
പറഞതുകപഭാലല ഉണഭാകേഭാലാം.  എലന്തല്ലഭാലാം പശ്നങ്ങള ഇഇൗ കമഖലയനിലകണഭാ അതയ്
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പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തുറന്ന മനകസഭാലട കകേളക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാണയ്.   അതുമഭാത്രമല്ല
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനില് ഇത്തരത്തനില് ഇതനികനഭാടയ് കയഭാജനിക്കഭാത്ത
എലന്തങ്കനിലലാം  പശ്നങ്ങളുലണങ്കനില്  അതയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാണയ്.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്  : സര്,  യു.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില്
ഏറവലാം  ശദനിക്കലപട  ഇന്തല  മുഴവനുമുളള  ലകക്ഷഭാപലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
കനടമുണഭാക്കനിയ ഒന്നഭാണയ്  Right to Education.  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  നടത്തനിയ  മുകന്നറലാം  വളലര
നല്ലതഭാണയ്.  അതനിലന ഞഭാന സസ്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുന.  എലന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബനലപടയ് മനിക്കവഭാറുലാം സ്കൂളുകേളുലട കയഭാഗങ്ങളനില്
ഞഭാന  പലങ്കടുത്തനിട്ടുണയ്.  അവനിലട  കേണ  രണയ്  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട
മനനിയുലട  ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണലാം  യു.പനി.എ.
ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതഭാണയ് എന്നല്ല പറഞതയ്.  അങ്ങലന ലതറനിദരനിക്കരുതയ്.   ഒരു സ്കൂളനില്
ലചേന്നകപഭാള  കേഭാസര്കഗഭാഡുള്ള  ഒരു  ലഹഡയ് മനിസ്ട്രസഭാണയ്  അവനിലട  ഇരനിക്കുന്നതയ്.
സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലര  സലലാം  മഭാറ്റുന്നകപഭാലല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലഹഡയ് മഭാസ്റ്റര്മഭാലരയുലാം
ഇത്തരത്തനില് ജനില്ലവനിടയ്  മഭാകറണ കേഭാരലമുകണഭാ;  അതയ് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ എനള്ളതഭാണയ്
ഒരു കചേഭാദലലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം ഉയര്നവന്ന രണഭാമലത്ത പശ്നലാം,  പനി.റനി.എ.  കേമ്മേനിറനിക്കയ്
ഇകപഭാള ഫണയ് പനിരനിക്കഭാന പറനില്ല എലന്നഭാരു നനിബനനയുണയ്. സ്കൂളുകേളനില്  ഫണയ്
പനിരനിവനിലന സലാംബനനിചയ് ലലഗഡയ് ലലലനസയ് എലന്തങ്കനിലമുകണഭാ, ഫണയ് പനിരനിക്കഭാന
പഭാടുകണഭാ, ഇല്ലകയഭാ, ഇഇൗ രണയ് കേഭാരലങ്ങളുലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബനലപട സുപധഭാനമഭായ കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്.  

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  അദലഭാപകേരുലട  സലലാം  മഭാറത്തനിനുലാം
ഇന്റെര്  ഡനിസ്ട്രനികയ്  ട്രെഭാനസ്ഫറനിനുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുണയ്.  ആ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ്
മഭാത്രമഭാണയ് കകേരളത്തനില് ട്രെഭാനസ്ഫര് നടക്കുന്നതയ്.  അങ്ങയ് പറഞതുകപഭാലല സ്കൂളനിലല
പശ്നലാം ലസസനിഫനിക്കഭായനി എനനിക്കയ് അറനിയനില്ല. കനഭാലാംസയ് അനുസരനിചല്ലഭാലത അവനിലട
എലന്തങ്കനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനില് തതീര്ചയഭായുലാം അതനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തഭാലാം.
കനഭാലാംസയ്  അനുസരനിചള്ള ട്രെഭാനസ്ഫര്  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  നടക്കുന്നതനുസരനിചയ്  തലന്ന ഇഇൗ
വര്ഷവലാം നടക്കുലാം.  അതനിനയ് വനിരുദമഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങ്കനില് അതയ്
അറനിയനിചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  ഫണയ് പനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള ജനകേതീയമഭായനിട്ടുണയ്.
ഞഭാന ഒരു സ്കൂളനില് ലചേന്നകപഭാള ജനകേതീയമഭായനി സലാംഭഭാവന തരഭാന അവര് തയഭാറഭാലണന്നയ്
പറഞ്ഞു. അതനിനയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകമഭാ, കനഭാലാംകസഭാ, ലലഗഡയ് ലലലനകസഭാ
കവണലമനലണങ്കനില്  നമുക്കയ്  ഉണഭാക്കഭാവന്നകതയുള.  ഒരു  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്
ഇതനിലന്റെ എല്ലഭാ ലലഗഡയ് ലലലനസുലാം പൂര്ത്തനിയഭാലയന്നയ് വരനില്ല.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം
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ആരലാംഭനിച  കേഭാലത്തയ്  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ  വര്ഷലാം  ലകേഭാണഭാണയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നമ്മേള
അതനിലന്റെ ഒരു കസ്റ്റജനില് എത്തനിയതയ്.  കനരകത്ത സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ഏലതങ്കനിലലാം സ്കൂളുകേളനില്
പശ്നങ്ങളുലണങ്കനില്  അതയ്  അറനിയനിചഭാല്  അതനിനഭാവശലമഭായ  ലലഗഡയ് ലലലനകസഭാ
ഓര്ഡകറഭാ സര്ക്കഭാര് ഇറക്കുന്നതഭാണയ്.

ഗുണകമന്മയുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസലാം കുടനികേളുലട അവകേഭാശലാം

2(*242) ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്   :
 ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യു   :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം   :
  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ്  : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗുണകമന്മയുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസലമന്ന കുടനികേളുലട  അവകേഭാശലാം നനിറകവറഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  ലക്ഷലങ്ങളഭായ  അവസര  സമതസ്വലാം,
തുലലത തുടങ്ങനിയ ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി സനിദനിചനിട്ടുള്ള അവകേഭാശങ്ങള ഹനനിക്കുന്ന
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  കബഭാര്ഡുകേകളഭാടയ്  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയ്യുന്ന
സ്കൂളുകേളക്കയ് എന.ഒ.സനി. നല്കുന്ന രതീതനി അവസഭാനനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  യശ്പഭാല് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ലചേയകപഭാലല കകേന്ദ്രതീയ വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം
നകവഭാദയ വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം ഒഴെനിലകേയുള്ള എല്ലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം സലാംസഭാന കബഭാര്ഡനികനഭാടയ്
അഫനിലനികയറയ് ലചേയണലമന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): സര്,

(എ)  ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  അവകേഭാശമഭാലണന്ന
കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാലട നനിരവധനി പരനിപഭാടനികേള വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
അതനില് എറവലാം പധഭാനലപടതഭാണയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം. അക്കഭാദമനികേ
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തല്,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്,  സഭാമൂഹനികേ
പനിന്തുണ  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നനിവയനില്  ഉഇൗന്നനിലക്കഭാണഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  മുകന്നറുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഒരു  ടഭാസയ്
കഫഭാഴയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി., ലഎ.റനി @ സ്കൂള, സതീമഭാറയ്, ഡയറയ്,
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.,  എസയ്.എസയ്.എ.  എന്നനിവ  ടഭാസയ്  കഫഭാഴനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
പദതനിക്കയ് കനതൃതസ്വലാം നല്കുന. സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളനിലല ഇലാംഗതീഷയ് പഠനത്തനിലന്റെ
നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലാം എസയ്.എസയ്.എ.-യുലാം സഹകേരനിചയ്
'ഹകലഭാ ഇലാംഗതീഷയ്'  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  അദലഭാപകേ പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂലട
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നൂതനമഭായ പഠനകബഭാധന തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കഭാന ശമനിചവരുന. ഒന്നയ് മുതല്
പനണയ് വലര കഭാസ്സുകേളനിലല അദലഭാപകേര്ക്കയ് അവധനിക്കഭാല പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ്
പദതനിയനിടനിട്ടുണയ്. ലലപമറനി വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിച കേഴെനിഞ്ഞു.  ലസക്കണറനി
അദലഭാപകേ പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള റനികസഭാഴയ് കപഴണ് പരനിശതീലനലാം നടനവരനികേയഭാണയ്. ഹയര്
ലസക്കണറനിയനില് കേമ്പവ്യൂടര് പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേമ്പവ്യൂടര്
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട പഠനലാം ഫലപദമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഇ-കേണന്റെയ്
വനികേസനിപനിക്കഭാനുളള പദതനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. ഇതനിനഭായനി ലഎ.റനി @ സ്കൂള
ഒരു കപഭാര്ടലനിനയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേ  എന്ന
സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.
സ്കൂളുകേളക്കയ്  ഇകപഭാള  എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നനില്ല.  

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്:  സര്,  ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കുടനികേളുലട
അവകേഭാശലാം എന്ന കേഭാഴ്ചപഭാടനിലൂന്നനി നനിനലകേഭാണ്ടുള്ള ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലത്ത കകേരളതീയ സമൂഹലാം വളലര പതതീക്ഷകയഭാലടയഭാണയ് കേഭാണുന്നതയ്.   ഓടനിസലാം
ഉളലപലട പകതലകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കൂടുതല് ശഭാസതീയവലാം
ഫലപദവമഭായ പരനിശതീലന പരനിചേരണ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  വളലര  പധഭാനലപട  ഒരു  കചേഭാദലമഭാണയ്.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ കേഭാഴ്ചപഭാടുതലന്ന എല്ലഭാവലരയുലാം
ഉളലക്കഭാളകേ,  പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കലപടഭാത്ത  ഒരു  ജനത  ഉണഭാകുകേ  എനള്ളതഭാണയ്.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തയ്  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടക്കുകമ്പഭാള
പലകപഭാഴലാം  ഓടനിസലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളടക്കമുള്ളവര്  പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കലപടഭാന
സഭാധലതയുണയ്.  അതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിലന്റെ കപഭാജക്ടനില്ത്തലന്ന എല്ലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം ഒരു 'ഓടനിസലാം പഭാര്ക്കയ്'
നനിര്മ്മേനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.  അതയ് ബജറനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ
വര്ഷലാം  7  കകേഭാടനി  രൂപ അതനിനുകവണനി മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.  അതനിനഭാല് ഇഇൗ വര്ഷലാം
എല്ലഭാ ജനില്ലയനിലലാം ഒരു മണ്ഡലത്തനില് ഒരു ഓടനിസലാം പഭാര്ലക്കങ്കനിലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്  : സര്,  പഭാഠലപദതനിയനിലൂലട വര്ഗതീയതയുലാം അനവനിശസ്വഭാസവലാം
കേടത്തനിവനിടഭാന  അഖനികലന്തലഭാതലത്തനില്  ഒരു  ശമലാം  നടക്കുനണയ്.  ഇവനിലട
മഷനികനഭാടലാം  ഉളലപലട  13  വനിഷയങ്ങള  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തണലമന്ന
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്
സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് എന്തഭാണയ്?
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ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, അഖനികലന്തലഭാ നയലാം വന്നനിടനിലല്ലങ്കനിലലാം നയ
രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ഒരു  ഡഭാഫയ്  സര്ക്കഭാര്  പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ ചേര്ച വളലര വലഭാപകേമഭായനി നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഇഇൗ സഭയനില് ഇതനിനുമുമ്പുലാം
ഞഭാന  തലന്ന അതനിനയ്  ഉത്തരലാം  പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ പധഭാനലപട  ആശയലാം
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  കേചവടവല്ക്കരണവലാം വര്ഗതീയവല്ക്കരണവലാം  തലന്നയഭാണയ്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  സൂചേനിപനിച  ഇഇൗ  പശ്നമുയര്ന
വരുന്നതയ്. ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനില് വലഭാപകേമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം
ജനങ്ങളുലട  അഭനിപഭായലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇത്തരത്തനില് മഇൗലനികേമഭായ ലതറഭായ
ഇടലപടലകേളലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  ജനവനികേഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ലജയനിലാംസയ്  മഭാതത്യു:  സര്,  ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനുകവണനി  കുടനികേളുലട  കേഭായനികേകശഷനിയുലാം  കേലഭാ-സഭാഹനിതല  അഭനിരുചേനികേളുലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനയ്  ഇന്നയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
വനിവനിധ മത്സരങ്ങളഭാണയ് മുഖലമഭായുലാം നടക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം മത്സരങ്ങള വലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത സര്ക്കഭാരനിനുലാം,  അതയ് ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന ജനില്ല,  സ്കൂള ഇവയ്ലക്കല്ലഭാലാം
വരുത്തനിവയ്ക്കുന.  ഇതുലകേഭാണയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ഒരു  പകയഭാജനലാം  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
കുടനികേളക്കയ് കഗ്രസയ് മഭാര്ക്കനിനുകൂടനി അവസരമുണഭാകുകേയഭാണയ് എനള്ളതഭാണയ്.  ആരഭാണയ്
ഇഇൗ മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കുന്നവലരനലാം ആരഭാണയ്  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കനിനയ്  അര്ഹരഭാ
കുന്നലതനലാം നമുലക്കഭാലക്ക അറനിയഭാവന്ന കേഭാരലമഭാണയ്.  യഥഭാര്തത്തനില്  ഇലതല്ലഭാലാം
കേരനിക്കുലത്തനിനയ് പുറത്തയ് എക്സയ്ട്രെഭാ കേരനിക്കുലര് ആക്ടനിവനിറനിയഭായനി മഭാറുകേയഭാണയ്.  മറനിചയ്
ലചേറനിയ  പഭായലാം  മുതകല  കുടനികേളുലട  കേഴെനിവനിനനുസരനിചയ്  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കലപ
കടണതഭാലണന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനി  ഇതുകൂടനി  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്
എങ്ങലന നമ്മുലട പഭാഠല പദതനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാലമന്നതനിലനക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഒരു
വനിദഗയ് ദ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്, കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനി ഇകപഭാളത്തലന്നയുണയ്.
അതനിലന്റെ ആദല ചേര്ചയനില്ത്തലന്ന ഇഇൗ വനിഷയലാം വളലര സമഗ്രമഭായനി ചേര്ച ലചേയതഭാണയ്.
കേഭാരണലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതയ് കകേവലലാം വനിഷയ പഠനലാം മഭാത്രമല്ല, അതയ് സമഗ്രമഭാണയ്.
ഒരു വനിദലഭാര്തനിയുലട  സര്ഗപരമഭായ എല്ലഭാ കേഴെനിവകേളുലടയുലാം  വനികേഭാസലത്തയഭാണയ്
വനിദലഭാഭലഭാസലമനപറയുന്നതയ്. ആ അര്തത്തനിലഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.
ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതയ്.   അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  വളലര  ലചേറനിയ  പഭായത്തനില്  ഒരു
കുടനിയുലട  പഠനിക്കഭാനുള്ള  കേഴെനിവയ്  പരതീക്ഷനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  സര്ഗപരമഭായ
കേഴെനിവകേളുലാം  ആ കുടനിക്കുകണഭാലയന്നയ്  പരതീക്ഷനികക്കണതുണയ്.  അതനിനുകവണ വളലര
പധഭാനലപട ഇടലപടല് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണത്തനിലണയ്.  അതയ്  'ടഭാലന്റെയ്
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ലഭാബയ്' എനള്ള ഒരു സങ്കല്പമഭാണയ്.  ഒരു കുടനിയുലട സര്ഗപരമഭായ കമഖലകേളനികലയയ് ആ
സ്കൂളനിലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  അകനസ്വഷണലാം  ലചേല്ലുനലവനള്ളതഭാണയ്  അതനിലന്റെ
സങ്കല്പലാം.  അകതഭാലട വളലര ലചേറുപഭായത്തനില്ത്തലന്ന ഓകരഭാ കുടനിയുലടയുലാം സര്ഗപരമഭായ
കേഴെനിവകേലള തനിരനിചറനിയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.അതനിലന വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലൂലട  മഭാത്രകമ
അകദ്ദേഹലാം പറഞ ഒരു തലത്തനികലയയ് കുടനിലയ എത്തനിക്കഭാന നമുക്കയ് കേഴെനിയുകേയുള.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളക്കയ് എന.ഒ.സനി.
ലകേഭാടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം,  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  (ബനി)  പനിരനിവനില്
അങ്ങയ് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് കകേരള സനിലബസയ്  പനിന്തുടരുകേയുലാം ലകേ.ഇ.ആര്.
അനുസരനിചയ്  3  ഏക്കര് സലവലാം ലകേടനിടവലാം  ഒരുക്കുകേയുലാം സ്കൂള ആരലാംഭനിചയ്  9-ാം
കഭാസ്സുവലര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ സ്കൂളുകേളക്കയ് 10-ാം കഭാസ്സുകൂടനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കുകമഭാ;  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  കേഴെനിഞ
ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിരുന്ന ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കുള്ള പകതലകേ പരനിഗണന
തുടരഭാന ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ആഗ്രഹനിക്കുനകണഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ
നയമനുസരനിചയ്  അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേലള കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നനില്ല.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങലള വളര്ത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലത്ത ശഭാക്തതീകേരനി
ക്കണലമനലണങ്കനില്  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലലയ  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  നയലാം
പഭാടനിലല്ലനള്ളതുലകേഭാണയ് ആ നയത്തനില് ഉറചനനിനലകേഭാണഭാണയ് ഇഇൗ വനിഷയങ്ങള
സര്ക്കഭാര് കകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലത്തനിനുകവണനി

കുടനികേളക്കയ് ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലമഭാലക്ക  ഹഭാജരഭാകക്കണതുണയ്.

എന്നഭാല് സ്കൂള തുറക്കുന്ന സമയത്തയ് ഇവര്ക്കയ് വനികല്ലജയ് ഓഫതീസയ്, തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസയ്

എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ധഭാരഭാളലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനണയ്.

നനിലവനില് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കയ് ആറുമഭാസലാം വലരയഭാണയ്  കേഭാലഭാവധനിയുള്ളതയ്.  ഇഇൗ

ബുദനിമുടയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി നതീടനിലക്കഭാടുക്കഭാകനഭാ

അലല്ലങ്കനില്  അറസ്റ്റയ്  ലചേയയ്  ഹഭാജരഭാക്കഭാകനഭാ  ഉള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന

കേഴെനിയുകമഭാ എന്നഭാണയ് എനനിക്കയ് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതയ്.

ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, സ്കൂളനില് കുടനികേലള കചേര്ക്കഭാന ഒരു തടസവലാം

ഒരനിക്കലലാം  ഉണഭാകേനിലല്ലനള്ള  കേഭാരലമഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  ആശയപരമഭായ ഉത്തരലമന്ന

നനിലയയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേലള  കചേര്ക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു

തടസവമുണഭാകേനില്ല.  എന്തയ് തടസമുണഭായഭാലലാം സര്ക്കഭാര് അതയ് നതീക്കുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  : സര്,  കപമറനി വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ പസക്തനിലയക്കുറനിചയ്
അങ്ങയ് പറഞ്ഞു.  പതീ-കപ മറനി ശക്തനിലപടുത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സമ്പ്രദഭായലാം നമുക്കയ് നല്ല നനിലയനില് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനയ് കേഴെനിയുകേയുള.  അണ്-
എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  ഒരു  കുടനി  ലചേന്നഭാല്  എല്.ലകേ.ജനി.-യു.ലകേ.ജനി.  തുടങ്ങനി
അവസഭാനലാം  വലര  അവനിലട  പഠനിപനിക്കുന്ന സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.   പതീ-കപമറനിക്കയ്
ആവശലമഭായ പകതലകേ പരനിരക്ഷ അലല്ലങ്കനില് അതനിനുകവണ സഭാഹചേരലലാം നമ്മുലട
സ്കൂളുകേളനില് ഉണഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .   സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്, വളലര പധഭാനലപട ഒരു കചേഭാദലലാം തലന്നയഭാണയ്.
പതീ-കപമറനി  മുതല് സര്വ്വകേലഭാശഭാലവലരയുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസലത്ത ലപഭാതുരലാംഗത്തു
ലകേഭാണ്ടുവന്നയ്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കണലമനള്ളതഭാണയ്  നയലാം.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല
പതീ-കപമറനി  രലാംഗലത്ത  എങ്ങലന  നവതീകേരനിക്കഭാലമന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  ഒരു  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  എസയ്.ഇ.ആര്.ടനി.-ലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഒകന്നഭാ
രകണഭാ തലത്തനില് അവരുലട ചേര്ച നടനകേഴെനിഞ്ഞു.  ആ ചേര്ചകേളുലട കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിലൂലട
വരുന്ന റനികപഭാര്ടനുസരനിചയ് പതീ-കപമറനി രലാംഗത്തയ് കൂടുതല് ശഭാസതീയമഭായ മഭാറങ്ങള
വരുത്തുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :  സര്,  സസ്വകേഭാരല  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  പഭാസഭായനി
വരുന്ന  ഒരു  കുടനിക്കയ്  ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷയനിലള്ള  പഭാവതീണലലാം  പലകപഭാഴലാം  സര്ക്കഭാര്
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  പഭാസഭായനിവരുന്ന കുടനികേളക്കുണഭാകുന്നനില്ല.   അതുലകേഭാണയ്
സനിവനില് സര്വ്വതീസയ് കപഭാലള്ള മത്സര പരതീക്ഷകേളനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ കുടനികേള
പുറന്തള്ളലപടുകേയഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഇലാംഗതീഷയ്
ഭഭാഷയയ് പകതലകേ കകേഭാചനിലാംഗയ് നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഗവണ്ലമന്റുണഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  മഭാതൃഭഭാഷയനിലൂലട  പഠനിക്കുകേലയനള്ളതഭാണയ്
നമ്മുലട നയലാം. അതയ് നമ്മേള ചേര്ച ലചേയതഭാണയ്. എല്ലഭാ ഭഭാഷകേളുലാം സസ്വതീകേഭാരലമഭായതുലാം
നല്ലതുലാം ഒരുപഭാടയ് സഭാഹനിതല ചേരനിത്രമുള്ളതുമഭാണയ്.  'ഹകലഭാ ഇലാംഗതീഷയ്  '  എന്ന  പരനിപഭാടനി
കേഴെനിഞ തവണ  എസയ്.എസയ്.എ.  ആരലാംഭനിചകപഭാള  അതയ്  അദലഭാപകേരുലടയനിടയനിലലാം
കുടനികേളുലടയനിടയനിലലാം സസ്വതീകേഭാരലമഭായനിരുന. ഈ വര്ഷവലാം അതയ് ആരലാംഭനിക്കുനണയ്.
പകതലകേനിചയ്  എല്ലഭാ  കഭാസ്സുകേളനിലലാം  ഇലാംഗതീഷയ്  കൂടനി  മഭാതൃഭഭാഷകയഭാലടഭാപലാം  പഠനിക്കഭാനുള്ള
അവസരലാം ഈ വര്ഷവലാം ഒരുക്കുലാം. 

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : സര്, അദലഭാപകേരുലട ട്രെഭാനസ്ഫറുമഭായനി ബനലപടതഭാണയ്
എലന്റെ  കചേഭാദലലാം.  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  അദലഭാപകേരുലട
ട്രെഭാനസ്ഫര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  ഒകടലറ  ബുദനിമുട്ടുകേള  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം. Half-yearly  പരതീക്ഷ കേഴെനിഞതനിനുകശഷവലാം അദലഭാപകേലര മഭാറ്റുന്ന നനില
വരുകമ്പഭാള  ആ  സ്കൂള  അനുഭവനിക്കുന്ന  പശ്നങ്ങള  അതതീവ  ഗുരുതരമഭാണയ്.
അതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  ഹയര് ലസക്കണറനിയനിലല
ട്രെഭാനസ്ഫറനിലന്റെ കനഭാലാംസയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഓണ്കലനഭാക്കഭാനുള്ള ശമലാം നടന വരനികേയഭാണയ്.
ചേനിലകപഭാള ഒരുമഭാസലാം ലലവകേനികയക്കഭാലാം.  അല്ലഭാത്ത എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലലാം തുടക്കത്തനില്
തലന്ന ആവശലമുള്ള ട്രെഭാനസ്ഫര് നടക്കുകേയുലാം അതനുസരനിചയ് തുടര്നള്ള മഭാസങ്ങളനില്
ട്രെഭാനസ്ഫര് വരഭാത്ത രതീതനിയനില്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  സര്,  അഹമ്മേദഭാബഭാദനിലല  കദശതീയ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലനത്തനിയ പഞഭായത്തയ് പസനിഡന്റുമഭാരുലട ശനികരഭാവസലാം അഴെനിപനിച
സലാംഭവലാം നമുക്കറനിയഭാലാം.  ഇന്നലല കകേരളത്തനിലലാം അതുകപഭാലലഭാരു സലാംഭവമുണഭായനി. ആറ്റുകേഭാല്
ചേനിന്മയഭാ  വനിദലഭാലയത്തനില്  'നതീറയ്'  പരതീക്ഷയ്ലക്കത്തനിയ  മുസതീലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ശനികരഭാവസലാം അഴെനിപനിച ഒരു സലാംഭവമുണഭായനി. ആ സലാംഭവത്തനികന്മല് ബഹുമഭാനലപട
മനനി എന്തയ്  നനിലപഭാലടടുത്തുലവന്നയ്  അറനിയനില്ല.  ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസലത്ത
കുറനിചഭാണനിവനിലട  ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഹയര് ലസക്കണറനി അദലഭാപകേര്ക്കയ് മൂനവര്ഷമഭായനി
ശമ്പളലാം കേനിടഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞതയ് അവര്ക്കയ്
ദനിവസകവതനലാം  ലകേഭാടുക്കുനലണന്നഭാണയ്.  എന്നഭാല് ദനിവസകവതനലാം  കപഭാലലാം  അവര്ക്കയ്
കേനിട്ടുന്നനില്ല.  മൂനവര്ഷമഭായനി  അവര്  പടനിണനിയനിലഭാണയ്.  ദനിവസകവതനലാം  അനുവദനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകപഭാലലാം ആറയ് മഭാസമഭായനി അവര്ക്കയ് ശമ്പളലാം കേനിടഭാതനിരനി
ക്കുകേയഭാണയ്. എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലടക്കലാം,  നൂറയ് ശതമഭാനലാം വനിജയലാം കനടനിയ കഹസ്കൂളുകേളുണയ്.
പലക്ഷ ആ സ്കൂളുകേളനില് എചയ്.എലാം.  അടക്കമുള്ള കപഭാസ്റ്റുകേള ഇതുവലര തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.
എചയ്.എലാം.  അടക്കമുള്ളവരുലട കപഭാസ്റ്റയ് ക്രനികയഷന ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേളനില്
അടനിയന്തരമഭായനി നടത്തുകമഭാ എന്നതഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദലലാം. 

ലപഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  നതീറയ്  എക്സഭാലാം  നടന്നനിടത്തുണഭായതഭായനി
പറയലപടുന്ന  പശ്നലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ബഭാക്കനി  പശ്നങ്ങളക്കുളള  ഉത്തരലാം  ഞഭാന
കനരലത്തതലന്ന പറഞതഭാണയ്. ആര്.എലാം.എസയ്.എ. സ്കൂളുകേളനില് കേഴെനിഞ നനിരവധനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി അദലഭാപകേരുണഭായനിരുന്നനിലല്ലന്നയ് മഭാത്രമല്ല മറയ്  നനിരവധനി പശ്നങ്ങളു
മുണഭായനിരുന.  അലതഭാനലാം  ഞഭാനനിവനിലട  പറയഭാന  ശമനിക്കുന്നനില്ല.  ആ  പശ്നങ്ങലളല്ലഭാലാം
പരനിഹരനിചലകേഭാണഭാണയ്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേലള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുത്തതയ്. ഇന്നയ് ആ സ്കൂളുകേളനില് ഏതയ് തരത്തനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
പശ്നമനില്ല. ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കഭാനുള്ള ഉത്തരവയ്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഹയര് ലസക്കണറനിയുലട കേഭാരലവലാം ഞഭാനനിവനിലട സൂചേനിപനിച. 2014
മുതല്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പശ്നമഭാണയ്  അവനിലടയുളളതയ്.  ഇകപഭാഴെലത്ത  ബജറനില്
ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി 2500-ല്പരലാം തസ്തനികേകേള അലാംഗതീകേരനിക്കഭാലമന്നയ്
പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ ഫയല് നടപടനികേള ഇകപഭാള കഫനല് കസ്റ്റജനിലഭാണയ്.
അതല്ലഭാത്തവര്ക്കയ് ഇകപഭാളത്തലന്ന ലഡയനിലനി കവജസയ് അടനിസഭാനത്തനില് ശമ്പളലാം
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ലകേഭാടുക്കുനണയ്.  ഏലതങ്കനിലലാം  സ്കൂളുകേളനില്  ആര്ലക്കങ്കനിലലാം  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
അവസയുലണങ്കനില് പറഞഭാല് മതനി.   ഇകപഭാള കകേരളത്തനിലല ഹയര് ലസക്കണറനി
അദലഭാപകേര്ക്കയ് ശമ്പളലാം കേനിടഭാത്ത പശ്നമനില്ല. 

മനി  .    സതീക്കര്: ഇകത  വനിഷയമഭാണയ്  നമ്മേള  ഇന്നലത്ത  ഡനിമഭാന്റെയ്  ചേര്ചയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. അതുലകേഭാണയ് കൂടുതല് കചേഭാദലങ്ങളനികലയയ് കപഭാകേണ.

*243-ാം നമ്പര് കചേഭാദലവമഭായനി  *266-ാം നമ്പര് കചേഭാദലലാം  കബയ്  ലചേയണലമന്നയ്
ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെയ് ഒരു കേത്തുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പലക്ഷ,  കചേഭാദലലാം സമഭാനമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്
കബനിലാംഗയ് അനുവദനിക്കുന്നനില്ല. 

റവനവ്യൂ വകുപനിലന അഴെനിമതനി വനിമുക്തമഭാക്കഭാന നടപടനി

3 (*243) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ; 

(എ)  റവനവ്യൂ വകുപനില് അഴെനിമതനി വലഭാപകേമഭാലണന്ന വനിജനിലനസയ് റനികപഭാര്ടയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വകുപനിലന  അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി) വനികല്ലജയ്-തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ഇടനനിലക്കഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എന്തയ് നടപടനിയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ജനങ്ങളുമഭായനി  കൂടുതല്  ബനലപടുന്ന  വകുലപന്ന  നനിലയനില്  റവനവ്യൂ
വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  വകുപനിലന
ജനസഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി കകേലക്കഭാളകമഭാ?

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) : സര്, 

(എ)  റവനവ്യൂ വകുപയ് ഉകദലഭാഗസരനില് ഒരു ലചേറനിയ വനിഭഭാഗലാം അഴെനിമതനിക്കഭാരഭാലണന്ന
വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  അഴെനിമതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയണ
ലമന്നഭാണയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്. അതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള നടന
വരനികേയഭാണയ്.  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലൂലട  ഓഫതീസയ്  പവര്ത്തനലാം
കവഗത്തനിലലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീവ്രപരനിപഭാടനി
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്.  'Service  at  finger  tips'  എന്ന  ആധുനനികേ  കേഭാഴ്ചപഭാടനിലന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനികലയയ്  റവനവ്യൂ  ഓഫതീസുകേള  മഭാറ്റുകേയഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
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ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനുപുറകമ  അഴെനിമതനിക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുനലവന്നയ്  പലകപഭാഴലാം  കബഭാധലലപടനിട്ടുള്ള
കേഭാലഭാനുസൃതമല്ലഭാത്ത നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പരനിഷ്കരനിചയ്  റവനവ്യൂ ഓഫതീസുകേളനിലല
പവര്ത്തനലാം സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേഭാരകമറ  ഉടന  ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര്  മുതല്  വനികല്ലജയ്
ഓഫതീസര് വലരയുള്ള മുഴവന ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം കയഭാഗലാം ബഹുമഭാനലപട റവനവ്യൂ മനനിയുലട
കനതൃതസ്വത്തനില് വനിളനിചകചര്ക്കുകേയുലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് നയലാം കബഭാദലലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത വകുപയ്  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സസ്വജനപക്ഷപഭാതലാം,  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിലള്ള
വതീഴ്ച,  കകേക്കൂലനി,  മഭാനലതയനില്ലഭാത്ത ലപരുമഭാറലാം തുടങ്ങനിയ അനഭനിലഷണതീയ പവണതകേള
തടയുന്നതനിനുലാം  ഓഫതീസയ്  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന മൂന്നയ് വനിജനിലനസയ് ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര്
കേഭാരലഭാലയങ്ങള  ഫലപദമഭായ  ഇടലപടല്  നടത്തനിവരുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  എല്ലഭാ
ജനില്ലഭാ കേളക്ടകററനികലയുലാം പരനികശഭാധനഭാ സലാംഘത്തനിനയ് വനിജനിലനസനിലന്റെ അധനികേഭാരലാം
നല്കേനി സതീനനിയര് സൂപണനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ഇനലസക്ഷന & വനിജനിലനസയ് വനിഭഭാഗമഭായനി
പവര്ത്തനിചവരുനണയ്.  ലഭാനഡയ്  റവനത്യു  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലല ഇനലസക്ഷന
& ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗവലാം സബയ് ഓഫതീസുകേളനില് നനിരന്തരമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തുന.
മഭാത്രമല്ല,  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് അഴെനിമതനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്
മുതല് മനനിലയവലര കനരനിടയ് അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തനി.
മനനിയുമഭായനി കനരനിടയ് ബനലപടുന്നതനിനുള്ള ലടലനികഫഭാണ് നമ്പര് മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
പരസലലപടുത്തനിയനിരുന.  ഇങ്ങലന  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  യഥഭാസമയലാംതലന്ന
ബനലപട  തലത്തനില്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  മനനിയുലട  ഓഫതീസയ്  സുസജ്ജമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  വനികല്ലജയ്-തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസുകേളനില് ഇടനനിലക്കഭാരുലട ഇടലപടല് സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുകേയനില്ല.  എന്നഭാല്,  അത്തരലാം ചേനില പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലഭാനഡയ്  റവനവ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില് ഏകേദനിന മനിന്നല്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി. ഇകതത്തുടര്ന്നയ് ഇടനനിലക്കഭാരുലട ഇടലപടല്  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭാനഡയ്  റവനവ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  റവനവ്യൂ  ഓഫതീസുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ജനസഇൗഹൃദ  ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേയഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലക്ഷലലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  കവഗത  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുലട  പകയഭാഗത്തനിലൂലട  ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതുവഴെനി പരഭാതനികേളക്കയ് പരനിഹഭാരമഭാകുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷ.
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ജനങ്ങകളഭാടുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപരുമഭാറവലാം  ഇടലപടലലാം  പരഭാതനിരഹനിതവലാം
സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തുടര്ചയഭായ പരനിശതീലനലാം  Institute  of Land and
Disaster Management -ലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് നടനവരുനണയ്. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളുലട  മദര്
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് എനപറയുന്നതയ് റവനവ്യൂ വകുപഭാണയ്.  റവനവ്യൂ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനുണഭാകുന്ന
എല്ലഭാ നല്ല ഗുണങ്ങളുലാം ചേതീത്തവശങ്ങളുലാം സമൂഹലത്ത ലമഭാത്തത്തനില് ബഭാധനിക്കുകേയഭാണയ്.
അങ്ങയുലട മറുപടനിയനില്ത്തലന്ന ഈ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനകേത്തയ് അഴെനിമതനി നടക്കുനലണന്നയ്
അങ്ങയ്  സതലസനമഭായനി  പറഞ്ഞു.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
എത്ര അഴെനിമതനികക്കസ്സുകേള പനിടനിചനിട്ടുണയ്;  എത്ര കകേസ്സുകേള കകേഭാടതനിയനില് ചേഭാര്ജ്ജയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്; എത്ര ആളുകേലള ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണയ്?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പരനികശഭാധനയുലടയുലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള പരഭാതനിയുലടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  54  കപലര സലസന്റെയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  130  കപരുലടകമല്  വനിവനിധ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്ന നടപടനികേള യഥഭാസമയലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   : സര്,  അങ്ങയ് ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതനുസരനിചയ്
ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര് മുതല് തഭാകഴെഭാട്ടുള്ള ആളുകേളക്കയ് പരനിശതീലനലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി
ശമനിച  എനപറയുന്നതനിലന്റെ  വലലാംഗലഭാര്തലാം  യഥഭാര്തത്തനില്  കനഭാണ്  ഐ.എ.എസയ്.
ഓഫതീകസഴഭാണയ്  അഴെനിമതനിയുലട  കകേന്ദ്ര ബനിന്ദു  എനള്ളതഭാണയ്.  ഐ.എല്.ഡനി.എലാം.-ലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയതനില് ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര് മുതല് തഭാകഴെഭാട്ടുള്ള
ആളുകേളുലട കേഭാരലമഭാണയ് പറയുന്നതയ്.  ഉന്നത തലങ്ങളനിലല അഴെനിമതനിയഭാണയ് ഏറവലാം
സതീരനിയസഭായനിട്ടുള്ള അഴെനിമതനി.  ഉന്നതതലങ്ങളനിലള്ള അഴെനിമതനിലക്കതനിലര നടപടനിലയടുക്കഭാന
രണയ് മഭാര്ഗങ്ങള നമുക്കുണയ്.  ഒന്നയ്,  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിജനിലനസയ് വനിലാംഗുലാം രണയ്,
കപഭാലതീസനിലന്റെ വനിജനിലനസയ്  വനിലാംഗുലാം.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിജനിലനസയ്  വനിലാംഗയ്  കകേവലലാം
മൂന്നയ്  സലങ്ങളനില്  മഭാത്രലാം  പവര്ത്തനിക്കുനലവന്നഭാണയ്  അങ്ങയ്  ഉത്തരത്തനില്
പറഞനിട്ടുള്ളതയ്. ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിജനിലനസനിലനക്കുറനിചമഭാത്രകമ അങ്ങയ് പറയുനള.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന അഴെനിമതനി സമഗ്രമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് എന്തുനടപടനിയഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്,  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തങ്കനിലലാം  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
നടപടനി  ഇതുവലര  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?   ഭൂസലാംബനമഭായ കേഭാരലങ്ങളനിലലഭാലക്ക  ധഭാരഭാളലാം
പരഭാതനികേള  വരുനണയ്.  ആ  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തുനടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്? 
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ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലലാം
വളലര ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനിത്തലന്നയഭാണയ് ഗവണ് ലമന്റെയ് കേഭാണുന്നതയ്.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
അഴെനിമതനിരഹനിതമഭായനിരനിക്കണലമന്ന  കേഭാരലത്തനില്  വളലര  നനിര്ബനമുള്ളതുലകേഭാണഭാണയ്
കനരലത്ത  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം
ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാര് മുതല് തഭാലഴെത്തടനിലള്ള എല്ലഭാ ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം കയഭാഗങ്ങള
വനിളനിചകചേര്ത്തയ് ചേര്ച ലചേയ്തുലവന്നയ് പറഞതയ്. അതനിലന്റെയര്തലാം ഉന്നതതലത്തനില്
എലന്തങ്കനിലലാം തരത്തനിലള്ള അഴെനിമതനിയുലണന്നയ് ശദയനില്ലപടഭാല് ആ കേഭാരലത്തനില്
ഒരു  നടപടനിയുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കനിലല്ലന്നല്ല.  റവനവ്യൂ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  മൂന്നയ്  ലഡപവ്യൂടനി
കേളക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതസ്വത്തനിലള്ള വനിജനിലനസയ് വനിഭഭാഗലാം നടത്തുന്ന അകനസ്വഷണവലാം
അതനിനുപുറകമ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ഇനലസക്ഷന  &  വനിജനിലനസയ്   വനിലാംഗയ്  നടത്തനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അകനസ്വഷണവലാം  അതഭാതയ്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടഭാല്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഉയര്ന്ന  തലങ്ങളനില്
ഉണഭാകുന്ന ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബനലപട പശ്നങ്ങളക്കയ്
യഭാലതഭാരു വനിട്ടുവതീഴ്ചയുമനില്ലഭാത്ത നനിലപഭാടയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേലക്കഭാളന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങയുലട ഉത്തരത്തനില് റവനവ്യൂ ഉകദലഭാഗസരനില്
ലചേറനിലയഭാരു വനിഭഭാഗലാം അഴെനിമതനിക്കഭാരഭാലണന്നഭാണയ് പറയുന്നതയ്.   സലാംസഭാനത്തയ് റവനവ്യൂ
വകുപയ്  അഴെനിമതനിയനില്  രണഭാലാം  സഭാനത്തഭാലണന്നഭാണയ്  വനിജനിലനസനിലന്റെ കേലണത്തല്.
അങ്ങയുലട  വകുപയ്  അഴെനിമതനിയുലട  കേഭാരലത്തനില്  രണഭാലാം  സഭാനത്തഭാലണന്നയ്
എന്തടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് വനിജനിലനസയ് കേലണത്തനിയതയ്;  അങ്ങയ് പറയുന്നതുകപഭാലല
ലചേറനിയ വനിഭഭാഗമഭാലണങ്കനില് അങ്ങലന പറകയണ ആവശലമനില്ലകല്ലഭാ.  വനിജനിലനസയ്
വകുപയ്  അങ്ങയുലട  വകുപനിലന  അപകേതീര്ത്തനിലപടുത്തഭാന  നടത്തുന്ന  ശമത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാണനിലതന്നയ് കേരുതുനകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിനുലാം അറനിയഭാവന്നതഭാണയ്,
റവനവ്യൂ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില് ഏതഭാണയ്  2000  ഓഫതീസുകേളുലാം  18000-കത്തഭാളലാം വരുന്ന
ജതീവനക്കഭാരുമഭാണുളളതയ്.  ഇത്രയുലാം  വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  മലറഭാരു  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനുലാം
കേഭാണുകേയനില്ല.  കകേരളത്തനില് നഭാലയ് ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണയ് അഴെനിമതനിലയന്ന മലറഭാരു
റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനിയുണകല്ലഭാ. അത്രകയലറ ജതീവനക്കഭാരുലാം ഓഫതീസുകേളുമുള്ള ഒരു ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില്
ലചേറനിലയഭാരു വനിഭഭാഗലാം  അഴെനിമതനിക്കഭാരഭാലണന്നയ്  പറഞതഭാണയ്  ശരനി.  ആ ലചേറനിയ
വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേലള  കേലണത്തഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  തക്കസമയത്തയ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്. അതനിനഭാലഭാണയ് ലചേറനിയ വനിഭഭാഗലമന്നയ് പറയുന്നതയ്. 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ഫഭാറയ് നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗലത്ത പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പുതനിയ  റനിയല്  എകസ്റ്ററയ്  നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  അതനിനനുസൃതമഭായ  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചയ്
നനിയമലാം കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



20 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളക്കയ്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  മഭാധലമങ്ങളനിലലാം ജനങ്ങളുലടയനിടയനിലലാം ഇകപഭാള
ഏലറ  ചേര്ച  ലചേയലപടുന്നതയ്  ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടത്തുന്ന
കേകയറലമഭാഴെനിപനിക്കല് സലാംബനനിചഭാണയ്.  1957-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമമനുസരനിചയ്
കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തല്ലഭാലാം കപഭാരഭായ്മകേളഭാണയ് ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ളതയ്;
അത്തരലാം  കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അകതഭാലടഭാപലാം
വനകേനിട  കേകയറങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനികയഭാഗനിച  രഭാജമഭാണനികേലലാം
കേമ്മേതീഷന  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്  38000  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിച
പനിടനിക്കണലമന്നയ്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന.  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട സഭാന്നനിധലത്തനില്
ഇന്നലല കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം വനകേനിട കേകയറങ്ങലളല്ലഭാലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  രഭാജമഭാണനികേലലാം  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനില്  പറയുന്ന
38000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ആദലഘടത്തനില്ത്തലന്ന  തനിരനിചപനിടനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്, 1957-ലല ലഭാന്റെയ് കേണ്സര്വനസനി ആക്ടയ് അനുസരനിചയ്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അപരലഭാപ്തത എന്തഭാലണന്നഭാണയ് അകദ്ദേഹലാം കചേഭാദനിചതയ്.
കൃതലമഭായനി പറഞഭാല് ആ നനിയമമനുസരനിചതലന്ന ഭൂമനി കേകയറലാം തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ് സഭാധനിക്കുലാം. ബനലപട ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്
തക്കസമയലാം ഉണര്നപവര്ത്തനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഇതനില് ഏറവലാം ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.
അതനിനുള്ള  നടപടനികേലളല്ലഭാലാം  സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള
കപഭാരഭായ്മകേളുലണങ്കനില് ആവശലമഭായ വനിധത്തനിലള്ള പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലത്ത
കുറനിചയ്  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ലസഷലല്  ഓഫതീസറഭായ  ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേലലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിഗമനങ്ങലളയുലാം  വളലരകയലറ ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലയയ് ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേലളയുലാം കുറനിചഭാണയ് ബഹു. ലമമ്പര് ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതയ്.
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്,  അകദ്ദേഹലാം  ലസഷലല്  ഓഫതീസറഭാ
യനിരനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  ബനലപട  കേക്ഷനികേളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  അയചനിട്ടുണയ്.
കനഭാടതീസയ് കകേപറനിയ കേക്ഷനികേള കകേഭാടതനിയനില് കപഭാകുകേയുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
കസ്റ്റ വഭാങ്ങുകേയുലാം ലചേയതനിനഭാല് നടപടനികേള അവനിലട അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കസ്റ്റ നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം മറയ് നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടയ് കപഭാകുന്നതനിനുമുള്ള ശമലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുലാം.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനിലള്ള
സലങ്ങളനില്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുകവണനി
കേഴെനിഞ  ഡനിസലാംബറനില്  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  സഭാന്നനിധലത്തനില്  ബനലപട
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വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം ഉകദലഭാഗസരുലാം പലങ്കടുത്ത ഒരു
കയഭാഗലാം  നടത്തനിയനിരുന.  മൂനമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  കജഭായനിന്റെയ്  ലവരനിഫനികക്കഷന  നടത്തനി
ലനിസ്റ്റയ് തയഭാറഭാക്കനി പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള ഭൂമനി റവനവ്യൂ വകുപനിനയ് കകേമഭാറഭാനഭാണയ്
ആ കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്. എന്നഭാല് പല വകുപ്പുകേളുലാം തഭാകഴെത്തടനികലയയ്
അതനിലന്റെ വനിവരലാം ലകേഭാടുക്കഭാത്തതുലകേഭാണയ് ഉകദലഭാഗസര് ഇതനില് സഹകേരനിക്കഭാത്ത
സനിതനിയുണഭായനി.  പടയ  നടപടനികേള  തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന,  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട
സഭാന്നനിധലത്തനില്  ബനലപട  വകുപ്പുമനനിമഭാലരയുലാം  വകുപ്പുകദലഭാഗസന്മഭാലരയുലാം
തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  എലാം.എല്.എ.-മഭാലരയുലാം  പലങ്കടുപനിചലകേഭാണയ്  വതീണ്ടുലമഭാരു
അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടത്തഭാന അങ്ങയ് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  സഭാന്നനിധലത്തനില്
വനിളനിചകചേര്ത്ത തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലടയുലാം  ബനലപട ഉകദലഭാഗ
സരുലടയുലാം കയഭാഗത്തനിലണഭായ തതീരുമഭാനലാം സലാംബനനിചയ് ബഹു. ലമമ്പര് പറഞതയ്
ശരനിയഭാണയ്. അതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടയ് കപഭാകുന്നതനിനയ് റവനവ്യൂ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിരുന. ബനലപട ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേള സലാംയുക്തമഭായനി
ആകലഭാചേനിചയ് സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേളനില് വല്ല കപഭാരഭായ്മകേളുലാം വന്നനിട്ടുലണങ്കനില്
അതയ്  പരനിഹരനിചയ്  മുകന്നഭാടയ്  കപഭാകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഭൂമനി  കകേവശലാംവചയ്  അനുഭവനിചവരുന്ന  ആളുകേളക്കയ്  പടയലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  വളലരകയലറ  പയഭാസങ്ങളുണഭാകുനലവന്നതയ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാണയ്.
ഒന്നനില്ക്കൂടുതല്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  നടകത്തണ  പരനികശഭാധനയുലാം
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലടുകക്കണ  തതീരുമഭാനങ്ങളുമഭാലണങ്കനില്  അതനിനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളുലട  സലാംയുക്ത  കയഭാഗലാം  വനിളനിചയ്
പരനിപഭാടനികേളക്കയ് രൂപലാം നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് എലന്തങ്കനിലലാം കപഭാരഭായ്മയുലണങ്കനില്
അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ്:  സര്, റവനവ്യൂ വകുപയ് രൂപതീകേരനിച കേഭാലത്തുള്ള സ്റ്റഭാഫയ്
പഭാകറണഭാണയ് ഇനലാം വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളനിലള്ളതയ്. ഇന്നയ് അവനിടലത്ത ഉകദലഭാഗസരുലട
ചുമതലകേള അധനികേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കറഭാഡനില് കപപയ് ഇറക്കനിയനിടഭാല്കപഭാലലാം
അതുസലാംബനനിചയ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  നല്കകേണ ചുമതല കൂടനി ഇവര്ക്കുണയ്.
ആ സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണനില് മഭാറലാം  വരുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  സ്റ്റഭാഫയ്
പഭാകറണനില്  മഭാറലാംവരുത്തനിലക്കഭാണയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  കൂടുതല്  പകയഭാജനപദമഭായനി
വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേലള മഭാറനിത്തതീര്ക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  വളലര പധഭാനലപട ഒരു വനിഷയമഭാണയ് ബഹു.  ലമമ്പര്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്.  1978-ലല സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണഭാണയ്  ഇകപഭാഴലാം  തുടരുന്നലതന്നഭാണയ്
മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  അവനിലട  അതനികന്റെതഭായ  പശ്നങ്ങളുമുണയ്.
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റവനവ്യൂ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനിലള്ള ജതീവനക്കഭാലര റതീ-അകറഞയ്
ലചേയഭാണയ് പല ഓഫതീസുകേളുലടയുലാം പവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
കൂടുതല് സ്റ്റഭാഫനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടയ് കപഭാകേഭാനഭാണയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  കേഴെനിഞ കേഭാലത്തനില്നനിന്നയ്  വലതലസ്തമഭായനി റവനവ്യൂ
വകുപനില് അഴെനിമതനിയനില്ലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള വലനിയ പരനിശമലാം അങ്ങയ് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനി
ക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട  ലസഷലല്  സസ്വഭാഡുകേളുലട
പവര്ത്തനലത്ത സലാംബനനിച ലപഭാതുപരഭാമര്ശലാം സഭയുലട മുന്നനില് വയഭാന പറ്റുകമഭാ;
ലസഷലല്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  മഭാറമുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞതഭായനി അകങ്ങയയ് അവകേഭാശലപടഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  റവനവ്യൂ വകുപനില് അഴെനിമതനി കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പകതലകേ സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പവര്ത്തനലാം നടത്തുനണയ്.  സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  ഒരുപഭാടയ്  ഗുണങ്ങളുണഭായനിട്ടുണയ്.  പരനികശഭാധനകേള  തുടര്ചയഭായനി
നടക്കുനലവന്നതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   ഒരു
ജനില്ലയനില് പരമഭാവധനി റവനവ്യൂ ഓഫതീസുകേള ഒകര സമയലാം ഇനലസക്ഷന നടത്തുന്ന
രതീതനിയഭാണയ് ഇകപഭാള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള,  തഭാലൂക്കയ് ലഭാന്റെയ്
കബഭാര്ഡുകേള,  ലഭാന്റെയ്  കട്രെബവ്യൂണലകേള,  കേളക്ടകററ്റുകേള,  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസുകേള
തുടങ്ങനി എല്ലഭാ റവനവ്യൂ ഓഫതീസുകേളുലാം പകതലകേ സസ്വഭാഡുകേള പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണയ്.
നനിലവനില്  ആറയ്  ജനില്ലകേളനിലല  ഇനലസക്ഷന  ഇത്തരത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം
എന്നതീ ജനില്ലകേളനിലല പരനികശഭാധന ഇകപഭാള നടനവരനികേയഭാണയ്. വനികല്ലജയ് പരനികശഭാധനയനില്
ഏജന്റുമഭാരുലട  സഭാന്നനിധലലാം  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്  ശക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പരനികശഭാധനകേളനില് സര്ക്കഭാരനികലയയ് വനകചേരഭാനുള്ള കഷഭാര്ടയ്
ലലവനി,  അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ മുതലഭായവ സലാംബനനിചയ് കേലണത്തല
കേളുണഭായനിട്ടുണയ്.  ഇനലസക്ഷന കവളയനില് ജതീവനക്കഭാരുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ് വതീഴ്ചകേള
കേലണത്തനിയ അവസരങ്ങളനില് ശക്തമഭായ നടപടനി എടുത്തുവരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി മഭാനന്തവഭാടനി തഭാലൂക്കനില് കേഭാടനിക്കുളലാം എകസ്റ്ററനിലല 225 ഏക്കര് എകസ്റ്ററയ്
ഭൂമനി  തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഇനലസക്ഷനനിലല  കേലണത്തലകേള  സലാംബനനിച  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  ലഭാന്റെയ്
റവനവ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടയ്  അതഭാതയ്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.
സസ്വഭാഡുകേളുലട രൂപതീകേരണലത്ത തുടര്ന്നയ് വലനിയ പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുലാം അതഭാതയ്
സമയങ്ങളനില് ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കഭാനുലാം കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേള  കൂടുതലഭായനി
ബനലപടുന്ന ഓഫതീസുകേളഭാണയ് റവനവ്യൂ ഓഫതീസുകേളുലാം വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളുലാം തഭാലൂക്കയ്
ഓഫതീസുകേളുലാം.  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവനിലലണങ്കനില്കപഭാലലാം  ഇകപഭാഴലാം
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സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് നനിശനിത സമയത്തനിനകേലാം ഇഇൗ ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നയ് കസവനലാം
ലഭലമഭാകുന്നനിലല്ലന്ന പരഭാതനി  വലഭാപകേമഭായുണയ്.  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  തഭാലൂക്കയ്
ഓഫതീസുകേളനിലലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  ഉകദലഭാഗസര്
വരുന്ന സമയവലാം കപഭാകുന്ന സമയവലാം അറനിയഭാനുലാം കസവനത്തനിനുകവണനി വരുന്ന
ജനങ്ങകളഭാടയ് ഉകദലഭാഗസര് എന്തുമറുപടനിയഭാണയ് പറയുന്നലതനലാം അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
അതുലകേഭാണയ്  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡയ്  ഓഫതീസുകേളനിലലമല്ലഭാലാം
സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറ സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്
കപഭാലല ഏറവലാം കൂടുതല് ആളുകേള ബനലപടുന്ന ഓഫതീസഭാണയ് വനികല്ലജയ് ആഫതീസുകേള
എന്നതയ്   വസ്തുതയഭാണയ്.  അവനിടലാം  പരമഭാവധനി  ജനസഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നയ്  ലപഭാതുവനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതനിനുകവണനി  പകതലകേമഭായനി  ഒരു  സര്ക്കുലറുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിലട
വരനികേയുലാം കപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന എല്ലഭാ ആളുകേളുകടയുലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നതനിനയ്
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ  സഭാപനിക്കണലമന്നയ്  പറയുന്ന  നനിര്കദ്ദേശലത്തക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

മനി  .    സതീക്കര് :  ഒകര  തരത്തനിലള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഓകരഭാ  ആവശലത്തനിനുലാം
കവലറ കവലറ വഭാങ്ങുന്ന സനിതനി തുടരണലമനകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്, ഇതുസലാംബനനിചയ് സലാംയുക്തമഭായ ഒരു കയഭാഗലാം
വനിളനിചകചേര്ത്തനിരുന. 24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണയ് വനികല്ലജയ് ഓഫതീസനില്  നനിന്നയ്
നല്കകേണതയ്. ഇഇൗ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില് പലതനികന്റെയുലാം കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
ആറുമഭാസകമഭാ ഒരു വര്ഷകമഭാ കേഴെനിയുകമ്പഭാള വതീണ്ടുലാം നല്കകേണനി വരുന്ന അവസ
യഭാണുള്ളതയ്.  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനിയുലാം  ബനലപട ഉകദലഭാഗ
സരുമഭായനി  സലാംയുക്തമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പല
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുകടയുലാം കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചവരനികേയഭാണയ്

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  അഴെനിമതനിയുണഭാകേഭാനുള്ള  പധഭാനകേഭാരണലാം

ഡനിജനിറലലലകസഷന  നടത്തഭാത്തതഭാണയ്.  അതനിനഭാല്  വനികല്ലജഭാഫതീസുകേളനിലലാം

തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിലലാം  ഡനിജനിറലലലകസഷന  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?  ഇതയ്

നടപഭാക്കനിയഭാല്  കുകറ അഴെനിമതനി ഇല്ലഭാതഭാകുലാം. ഒരഭാളക്കയ്  പഭാലക്കഭാടയ്, എറണഭാകുളലാം,

തൃശ്ശൂര് ജനില്ലകേളനില് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിക്കഭാലാം.  എത്ര ഭൂമനി കവണലമങ്കനിലലാം  ബനിനഭാമനിയഭായനി
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വഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണയ്.  അതനിനഭാല് റനിക്കഭാര്ഡുകേള ഡനിജനിറലലലസയ്  ലചേയ്തുകേഴെനിഞഭാല്

എവനിലടലയഭാലക്ക  ആര്ലക്കഭാലക്ക  ഭൂമനിയുണയ്  എന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  കൃതലമഭായനി

അറനിയഭാന  കേഴെനിയുലാം.  അങ്ങലന  ബനിനഭാമനി  ഇടപഭാടുകേളുലാം  കേള്ളപണക്കഭാര്  ഭൂമനി

വഭാങ്ങനിക്കൂട്ടുന്നതുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.  കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനത്തയ് ഇഇൗ നടപടനി

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. കകേരളത്തനിലലാം  അത്തരത്തനിലള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ഇലതഭാരു പധഭാനലപട നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്. അതയ്

പരനികശഭാധനിചയ് ലചേയഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ്:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട മനനി രഭാജമഭാണനികേലലാം കേമ്മേതീഷന

റനികപഭാര്ടനിലനക്കുറനിചയ്  ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  വനകേനിടക്കഭാരുലട

ലലകേവശമനിരനിക്കുന്ന  38000-ത്തനിലധനികേലാം ഏക്കര് ഭൂമനി തനിരനിലചടുക്കണലാം എന്നഭായനിരുന

രഭാജമഭാണനികേലലാം  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടയ്.  ആ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

സനിലാംഗനിള  ലബഞനിലന്റെ ഒരു കസ്റ്റ ഉത്തരവയ് കേനിട്ടുകേയുണഭായനി.  ആ കസ്റ്റ ഉത്തരവയ് ഇന്നയ്

നനിലനനില്ക്കുന എന്നഭാണയ് അങ്ങനിവനിലട സൂചേനിപനിചതയ്. ആ കസ്റ്റ ഉത്തരവയ് പനിനവലനി

ക്കുന്നതനിനയ്  ഡനിവനിഷന ലബഞ്ചുമഭായനി  ബനലപടയ്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.

ഞഭാന തലന്ന ഇതുസലാംബനനിചയ് ഒരു സബ്മനിഷന സഭയനില് അവതരനിപനിചനിരുന.

അഡസ്വകക്കറയ്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് എചയ്.എലാം.എല്.-നയ്  അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള

ലലകേലക്കഭാള്ളഭാനുള്ള നടപടനികേള ഉണഭായനി.  അതനിനഭാല്  സതലസനമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന

ഉകദലഭാഗസരുലട പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കവണ സലാംരക്ഷണലാം നല്കുകമഭാ?  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലട

കേയ്യുലാം കേഭാലലാം ലവട്ടുലമനപറഞയ് ഭതീഷണനിലപടുത്തുന്ന ഒരവസ ഇന്നയ് ഇഇൗ സഭയനിലള്ള

പല അലാംഗങ്ങളനില് നനിനമുണഭാകുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ അവസയയ്  ഒരു മഭാറമുണഭാക്കഭാന

അങ്ങയുലട ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  എന്തയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം?

മനി  .    സതീക്കര്:  അങ്ങയ് മുന റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്നതുലകേഭാണഭാണയ് അകങ്ങയയ്

അവസരലാം തന്നതയ്.  ഇങ്ങലന ദതീര്ഘമഭായനി കചേഭാദനിചയ്  മറ്റുള്ളവരുലട സമയലാം അപഹരനിക്കരുതയ്.

ബഹുമഭാനലപട മനിനനിസ്റ്റര്, ഒറവഭാചേകേത്തനില് ഉത്തരലാം പറഞഭാല് മതനി.

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  :  സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിച കേഭാരലത്തനിനയ്

ഞഭാന കനരലത്ത  വളലര വലക്തമഭായനി  മറുപടനി  പറഞതഭാണയ്.   കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  സലാംരക്ഷണവലാം അകതഭാലടഭാപലാം  ജനവനിരുദമഭായകതഭാ

അഴെനിമതനി നനിറഞകതഭാ ആയ പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന ആളുകേളുലട കപരനില് ശനിക്ഷഭാ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം ഗവണ്ലമന്റെയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.  
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ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

4 (*244) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം : തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് രജനികസ്ട്രഷനയ് ആവശലമഭായ മുദ്രക്കടലഭാസുകേളക്കുപകേരലാം
ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതയ്  ഏതയ്  ഏജനസനി മുകഖനയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന) : സര്, 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ആധഭാര രജനികസ്ട്രഷനുകേളക്കഭായനി മുദ്രപത്രത്തനിനുപകേരലാം
ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുലമന്ന ബഹു.  ധനമനനിയുലട  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബജറയ്  പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  7-4-2017-ലല  690-ാംനമ്പര്  ഗസറയ്
വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂലട 1960-ലല കകേരള മുദ്രപത്ര ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്
രൂപകേല്പന ലചേയ്യുകേയുലാം സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ്  വകുപയ്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.

1. ആധഭാര  കേക്ഷനികേള  www.keralaregistration.gov.in  എന്ന
ലവബ്ലലസറനില് സന്ദര്ശനിചയ് യൂസര് രജനികസ്ട്രഷന നടത്തുന.

2. യൂസര്  വനിവരങ്ങള   (user  name  &  password)  നല്കേനിലക്കഭാണയ്
കലഭാഗനിന ലചേയതനിനുകശഷലാം രജനികസ്ട്രഷന നടകത്തണ സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര്
ഓഫതീസയ്  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേകയണ  തതീയതനിക്കുലാം
സമയത്തനിനുമുളള കടഭാക്കണ് എടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

3. ലവബയ് ലലസറനില്  ലഭലമഭായ  മഭാതൃകേഭാ  ആധഭാരങ്ങള  ഡഇൗണ്കലഭാഡയ്
ലചേയ്തുലകേഭാണയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേകയണ ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന.

4. കമല്പകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ ആധഭാരമനുസരനിചളള എല്ലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം
ലവബ്ലലസറനിലൂലട എന്റെര് ലചേയ്തുനല്കുന.



26 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

5. ആധഭാരവനിലയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മുദ്രവനിലയുലാം രജനികസ്ട്രഷന ഫതീസുലാം
കേമ്പവ്യൂടര് മുഖഭാന്തരലാം നനിര്ണ്ണയനിചതനിനുകശഷലാം ലനറയ്  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  മുഖഭാന്തരലാം
തുകേ ഒടുക്കനി ഇ-ലചേല്ലഭാന പനിന്റെയ് ലചേയ്യുന.

6. ലനറയ്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സഇൗകേരലലാം  ഇല്ലഭാത്ത  കേക്ഷനികേളക്കയ്  രജനികസ്ട്രഷന
ലലസറനില്നനിന്നയ്  തലന്ന ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കുന്നതനിനുളള ലചേല്ലഭാന
പനിന്റെയ്  ലചേയ്ലതടുക്കഭാവന്നതുലാം ഇകത ലചേല്ലഭാന ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഏലതങ്കനിലലാം
ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.

6  (a)  ട്രെഷറനിയനില്  തുകേ  ഒടുക്കനിയതനിനുകശഷലാം  ലഭനിക്കുന്ന  GRN/
Transid  ഉപകയഭാഗനിചയ്   രജനികസ്ട്രഷന ലവബ്ലലസറനില്നനിനലാം ഇ-സ്റ്റഭാമ്പയ്
വനിവരങ്ങള കരഖലപടുത്തനിയതുലാം  ആധഭാരത്തനിലന്റെ ആദല  വഭാചേകേങ്ങള
എഴതുകേകയഭാ  പനിന്റെയ്  ലചേയഭാവന്നകതഭാ  ആയ  ഷതീറയ്  കേളര്  പനിന്റെയ്
ലചേയ്ലതടുക്കുന.

7. ജനി.ആര്.എന. നമ്പര് നല്കേനിലകേഭാണയ് ആധഭാരത്തനിലന്റെ ആദല കപജഭായനി
വകരണതുലാം ആധഭാര വഭാചേകേങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കപജയ് 130 ജനി.എസയ്.എലാം.-ല്
കുറയഭാത്ത കേടനിയുള്ള ലവള്ള കേടലഭാസനില് കേളര് പനിന്റെയ്  ലചേയ്ലതടുക്കുന.
ഇഇൗ ഷതീറനില് മുദ്രവനില ഒടുക്കനിയ വനിവരങ്ങളുലാം പനിന്റെയ് ലചേയ്തുവരുന്നതഭാണയ്.

8. കമല്പകേഭാരമുള്ള ആധഭാരത്തനിലന്റെ ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറയ് തയഭാറഭാക്കുന.

9. അസല്  ആധഭാരവലാം  ഫയലനിലാംഗയ്  ഷതീറ്റുമഭായനി  കടഭാക്കണ്  പകേഭാരമുള്ള
തതീയതനിയനില് ബനലപട സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകുന.

10. സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്  ആധഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പുലാം  രജനികസ്ട്രഷന
ഫതീസുലാം ഡതീകഫസയ് ലചേയ്തുലകേഭാണയ് രജനികസ്ട്രഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനി
യഭാക്കുന. 

11. മുദ്രവനില,  രജനികസ്ട്രഷന ഫതീസയ് വനിവരങ്ങള ആധഭാരത്തനിലന്റെ പുറലത്തഴത്തഭായനി
(Endorsement) കരഖലപടുത്തനിയകശഷലാം ആധഭാരലാം മടക്കനി നല്കുന.

(സനി)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ട്രെഷറനി വകുപനിലന്റെയുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ
നഭാഷണല് ഇനഫര്മഭാറനിക്സയ്  ലസന്റെറനിലന്റെയുലാം സലാംയുക്ത സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  സര്,  രജനികസ്ട്രഷന  വകുപനില്  സമഗ്രമഭായ  ഒരു
അഴെനിചപണനി  അനനിവഭാരലമഭാലണന്നയ്  ജനങ്ങള  ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  ആഗ്രഹനിചനിരുന്നതഭാണയ്.
അതനിനയ്  മുനകേലയടുത്ത  ബഹുമഭാനലപട  മനനിലയ  ഞഭാന  അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണയ്.
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പകക്ഷ ഇകതഭാടുകൂടനി നൂറഭാണ്ടുകേളഭായനി ഇഇൗ രലാംഗത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന ലവണര്മഭാരുലാം
ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലാം പുറലാംതള്ളലപടുകേയഭാണയ്.  ഇതുലകേഭാണയ് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം ലമചലാം ഉണഭാകുനകണഭാ; സഭാമൂഹനികേമഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം
പശ്നങ്ങള  ഉണഭാകുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം രജനികസ്ട്രഷന വനിഭഭാഗലത്ത
ആധുനനികേവല്ക്കരനികക്കണതയ്  വളലര  ആവശലമഭാലണന്നയ്  എടുത്തുപറയുകേയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. ഇഇൗ വര്ഷലാം ലഫബ്രുവരനി 21-ാം തതീയതനി  പടലാം  രജനികസ്ട്രഷന
ആഫതീസനില്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി   ഇ-കപയയ് ലമന്റെയ്  എന്ന സവനികശഷമഭായ
സഭാകങ്കതനികേവനിദല ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്തു.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി രജനികസ്ട്രഷന ഓഫതീസനിലല
അഴെനിമതനി  ഏതഭാണയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അവസഭാനനിക്കുന്ന സനിതനിയുണഭായനി.  ഇനനി  തുകേ
അടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ആരുലാം അവനിലട കപഭാകകേണ ആവശലമനില്ല. മറയ് പല കസ്റ്ററ്റുകേളനിലലാം
ഇതയ് കനരകത്തതലന്ന നടപനിലഭാക്കനി.  എന്നഭാല് നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനിക്സയ് ലസന്റെറനിലന്റെ
ലടകനിക്കഭാലനിറനിയുലട തകേരഭാറുകേഭാരണലാം കുറചയ് പശ്നങ്ങളുണഭായനിരുന. മൂനനഭാലയ് സബയ്
രജനിസ്ട്രഭാര്  ആഫതീസുകേളനില്  വന്ന  പണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ട്രെഷറനിയനികലയയ്  ലചേല്ലഭാത്ത
അവസയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ഇലതല്ലഭാലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പരനിഹരനിചയ്  സജതീവമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണയ്. ഇനനി ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗഭാണയ്. ഇകപഭാള ഏതഭാനുലാം ലക്ഷലാം സ്റ്റഭാമ്പയ് കപപറുകേള
ഇരനിക്കുനണയ്.  അവ പഴെയതുകപഭാലല ലവണര്മഭാര്ക്കുതലന്ന ലകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
അതുകേഴെനിഞയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനികലയയ് മഭാറണലാം. ഇലതല്ലഭാവര്ക്കുലാം സസ്വയലാം
ലചേയഭാന കേഴെനിഞ്ഞുലവന്നയ് വരനില്ല. അതനിനഭാല് ലവണര്മഭാര്ക്കയ് ഡഇൗണ്കലഭാഡയ് ലചേയയ്
ആവശലക്കഭാര്ക്കയ് എടുത്തുലകേഭാടുക്കഭാലാം.  അവരുലട കജഭാലനിയുലാം കപഭാകകേണ കേഭാരലമനില്ല.
ഇവര് നൂറഭാണ്ടുകേളഭായനി  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളലല്ലങ്കനില്ക്കൂടനിയുലാം
അവരുലട  കേഭാരലവലാം  പരനിഗണനികക്കണതുണയ്.  നനിലവനില് അവര്ക്കയ്  ഡഇൗണ്കലഭാഡയ്
ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാലാം.  അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ചേര്ച ലചേയയ്   പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് സന്നദമഭാണയ്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  : സര്,  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി എന്തയ് കനടമഭാണുള്ളതയ്?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  കനടലാം
ഭഭാഗനികേമഭാണയ്.  സുതഭാരലതയുലാം ആവശലക്കഭാരഭായ ആളക്കഭാര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലള്ള
കവഗതയുലാം കൃതലതയുമഭാണയ് പധഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി സഭാമ്പത്തനികേമഭായ
കനടങ്ങളുണഭാവഭാലാം;  അതയ് ഞഭാന എടുത്തുപറയുന്നനില്ല.  ആദലലാം നടപനിലഭാക്കനിയ ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്
സമ്പ്രദഭായലാംമൂലലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി വലനിയ കനടമുണഭാകുനണയ്. വലനിയ കതഭാതനിലള്ള
അഴെനിമതനിയഭാണയ് അവസഭാനനിപനിചതയ്.  കൃതലമഭായുലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം
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മനസനിലഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനിലന്റെ പവര്ത്തന രതീതനി ആധുനനികേകേഭാലകത്തയയ്
വരണലാം.  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനിലന്റെ പവര്ത്തനരതീതനി,  അതനിലന്റെ സവനികശഷതകേള ഇവലയല്ലഭാലാം
ഉത്തരത്തനില് വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പതനിനഭാലയ് കസ്റ്ററ്റുകേള കനരകത്ത നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം അതനിനയ് സവനികശഷമഭായ സഭാമൂഹല പസക്തനിയുണയ്.

ശതീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള  :  സര്, പലകേഭാരലങ്ങളനിലലാം മറയ് കസ്റ്ററ്റുകേളക്കയ്
നമ്മേള മഭാതൃകേയഭാകുകമ്പഭാള, ഏതഭാണയ് പതനിനഭാലയ് കസ്റ്ററ്റുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയതനിനയ്
കശഷമഭാണയ്  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായലാം നമുക്കയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞതയ്. ഇകപഭാലഴെങ്കനിലലാം
നമുക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിഞതനില്  അങ്ങലയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  'Anywhere  registration'  എന്ന  ഒരു  സതീലാം  അങ്ങയ്  അനഇൗണ്സയ്
ലചേയനിരുന. ഏതയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനില് കവണലമങ്കനിലലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവന്ന ഇഇൗ
സലാംവനിധഭാനലാം എനമുതല് നടപനിലഭാക്കുലമനപറയഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതനിലന്റെ തതീയതനി തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്
രണ്ടുമൂന സലത്തയ് പരതീക്ഷണഭാര്തലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്. തഭാമസനിയഭാലത  കസ്റ്ററയ്
മുഴവന  നടപനിലഭാക്കുലാം.  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഗഇൗരവമഭായനിത്തലന്ന പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് ഒരു  കകേഭാടനി
രൂപ പതനിവര്ഷലാം ഖജനഭാവനിനയ് ലഭാഭമുണയ്.  ഇതനിലന്റെ കപഭാസസനിനഭായനി ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുനണയ്. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  .:  സര്,   ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി ലതഭാഴെനില്
നഷലപടുന്ന ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന യൂണനിയന കനതഭാക്കളുമഭായനി
ചേര്ച ലചേയ്കതഭാ മറയ് ഏലതങ്കനിലലാം തരത്തനികലഭാ  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്
വരുന്നതുലകേഭാണയ്  ഒരു  പശ്നവമനില്ല.  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട  ഇഷവ്യൂ  മലറഭാന്നഭാണയ്.
അതുപരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് രണയ് ഉകദലഭാഗസരുലാം മറയ് രണ്ടുകപരുലാം അടങ്ങുന്ന നഭാലലാംഗ
കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിച. അതനില് രണ്ടുകപരുലാം ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരഭാണയ്. അവര് വളലര
സഭാറനിസയ് ലലഫഡയ് ആണയ്.  കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗുമഭായനി ബനലപടയ് വരുന്നതയ് ലവണര്മഭാരഭാണയ്.  അതയ്
സലാംബനനിചയ് ഞഭാന ബഹുമഭാനലപട ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരനയ് മറുപടനി ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  ലസകേവ്യൂരനിറനി  പസനില്  അചടനിക്കുന്ന
മുദ്രപത്രങ്ങള ലസനട്രെല് സ്റ്റഭാമ്പയ് ഡനികപഭായനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവയ് വന്നനിരുന്നതയ്.  അതയ് കസവയ് ലചേയഭാന കേഴെനിയുന എനള്ളതയ് ഏറവലാം
പധഭാനലപട ഒരു കേഭാരലമഭാണയ്. ലവണര്മഭാര്ക്കയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലരയുള്ള മുദ്രപത്രലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ്  ഇകപഭാഴള്ള അവകേഭാശലാം  നനിലനനിര്ത്തുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  പനിന്റെയ് ലചേയ ഏതഭാനുലാം ലക്ഷലാം മുദ്രപത്രങ്ങള
ഉളളതയ്  ലവകണഴനിനുതലന്ന ആവശലക്കഭാര്ക്കയ് ലകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  അതുകേഴെനിഞയ്
ഡഇൗണ്കലഭാഡയ് ലചേയയ്  അവര്ക്കുലാം  ഇഇൗ പക്രനിയയനില് പലങ്കടുക്കഭാലാം.  എലന്തങ്കനിലലാം
പശ്നങ്ങളുലണങ്കനില് അവര് ചേര്ച ലചേയലട,  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ ഇഇൗ ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേവനിദല നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നനിയമഭാനുസൃതമഭായ എല്ലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
അവര്ക്കയ്  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാണയ്.  പകക്ഷ  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
നടപനിലഭാക്കനികയ മതനിയഭാകൂ.   

മനി  .  സതീക്കര്: ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്..... കചേഭാകദലഭാത്തരകവള കേഴെനിഞനിരനിക്കുന.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)

2. കരഖഭാമൂലലാംനല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത ഗുണനനിലവഭാരത്തകേര്ച

5 (*245) ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലാം  വനികശഷനിചയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപ്തനിയനില് മുന നനിരയനിലഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴലാം ഗുണനനിലവഭാരത്തനില്
പനിന്നനിലഭാലണന്ന ആകക്ഷപലത്തക്കുറനിചയ് ഏലതങ്കനിലലാം തരത്തനിലള്ള പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മനികേച വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്  ഉയര്ന്ന ഫതീസയ്  അഥവഭാ ഉയര്ന്ന ഫതീസയ്
നല്കുന്നനിടത്തു മനികേച വനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്ന കേകമ്പഭാളവത്കേരണ നയലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില് ഏലനിച ആഘഭാതലാം പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനഭാധനിപതലകബഭാധവലാം  യുക്തനിചേനിന്തയുലാം ശഭാസകബഭാധവലാം വളര്ത്തഭാന
ഉതകുന്ന രതീതനിയനിലള്ള വനിമര്ശനഭാത്മകേ കബഭാധനലാം എന്ന നയലാം സസ്വതീകേരനിചയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗലത്ത കദഭാഷകേരമഭായ ഇടലപടലകേലള പതനികരഭാധനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലാം  വനികശഷനിചയ്  ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ  വലഭാപ്തനിയനില്  മുനനനിരയനിലഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  ഗുണനനിലവഭാരത്തനില്
പനിന്നനിലഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം സലാംബനനിചയ് പകതലകേ പഠനലമഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.
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(ബനി) ഉണയ്. 4-2-2017-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 37/17/ഉ.വനി.വ. പകേഭാരലാം

സസ്വകേഭാരല സസ്വഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള സമഗ്രമഭായനി

പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജസ്റ്റനിസയ് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന, കഡഭാ. ലകേ.

ലകേ.  എന.  കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായനി ഒരു

കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപനിനുകേതീഴെനില് വരുന്ന സഭാപനങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമനുസരനിചള്ള ഫതീസഭാണയ്

ഈടഭാക്കുന്നതയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേചവടത്തനിലനതനിലര

കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അലാംഗതീകൃത സ്കൂളുകേളനില് അനഭാവശല  ഫതീസുകേള

പനിരനിക്കുന്നതനിലനതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം അതനിനഭായനി കവണ അവകബഭാധലാം

ലപഭാതുജനങ്ങളനില് ഉണഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ജനഭാധനിപതലകബഭാധവലാം  യുക്തനിചേനിന്തയുലാം  ശഭാസകബഭാധവലാം  കൂടനി

സമനസ്വയനിപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭാണയ്  വകുപയ്  ഊന്നല്

നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  സനിലബസയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനപകേഭാരലാം

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി

6 (*246)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപയ് :

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സമഗ്രവനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലട

പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങളുലട പസക്തനി വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി കപമറനി

സ്കൂളുകേളുലട  വനികേസനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ശഭാസതീയവലാം  സഭാകങ്കതനികേവമഭായ

കവദഗദലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  ഉണയ്.  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  എന്നയ്  പുനര്നഭാമകേരണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  നടത്തുന്ന  പവ  വൃത്തനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കഹസ്കൂള-ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനിലള്ള  എല്ലഭാ  കഭാസയ്  മുറനികേളുലാം
കഹലടകേയ്  ആക്കുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പസ്തുത പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളുലട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന  വനിശദമഭായ
കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ അദലയനലാം നടപനില് വരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ
വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായനി പുതുക്കനിയ പഭാഠലപദതനി പവര്ത്തനങ്ങള നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

(ബനി)  എല്.പനി./യു.പനി.  കഭാസ്സുകേളനില്  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി അദലഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള, പൂര്വ്വ വനിദലഭാര്തനി
സലാംഘടനകേള തുടങ്ങനിയവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ വനികേസനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട  ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരല  വനികേസന
ത്തനിനഭായുള്ള  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായുള്ള അദലഭാപന രതീതനിക്കയ്
ഉഇൗന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കുടനികേളക്കുലാം  പഠനത്തനില്
പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  ഒരു  യൂണനികവഴല്  ഡനികസന  ഓഫയ്  കലണനിലാംഗനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അദലഭാപന  പരനിശതീലന  പദതനികേള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി
വനിവരസഭാകങ്കതനികേഭാധനിഷനിതമഭായനി പുതുക്കനിയ പഭാഠലപദതനി വനിനനിമയ പവര്ത്തനങ്ങള
രൂപലപടുത്തുകേയുലാം പഭാഠലപദതനി ലക്ഷലങ്ങള കകേവരനിക്കഭാത്ത പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  പഭാഠലപദതനിയനില്  ആവശലമഭായ  ലമചലപടുത്തലകേളുലാം  അദലഭാപകേ
ശഭാക്തതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉളലപലട അക്കഭാദമനികേ മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനി
നടപനില് വരുത്തുകേയുലാം ഇപകേഭാരലാം അദലഭാപന-അദലയന തലങ്ങളനില് സമഗ്രമഭായ മഭാറലാം
വരുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  കുടനികേളുലട  കനസര്ഗനികേ  കേഴെനിവകേളക്കയ്  കപഭാത്സഭാഹനലാം
നല്കുന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  പദതനികേളുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  യജ്ഞലാം  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ശഭാസതീയവലാം  സഭാകങ്കതനികേവമഭായ
കവദഗ്ദ്ധലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സ്കൂള പവര്ത്തനി
സമയലാം  നഷലപടുത്തഭാലത  മദലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ്  തലന്ന  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഇതനികനഭാടകേലാം തലന്ന സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടനവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
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പഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല അപഭാകേതകേള മൂലമുണഭാകുന്ന
കറഭാഡപകേടങ്ങള

7 (*247) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിചവരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങളുലട  കേഭാരണങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനില പകതലകേ സലങ്ങളനില് ആവര്ത്തനിചണഭാകുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കയ്
കേഭാരണലാം  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതനിലല  പനിഴെവ  കപഭാലലതലന്ന  പഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെയുലാം
ഉപരനിതലലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  അപഭാകേതകേള  കൂടനിയഭായതനിനഭാല്  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാൻ ആവശലമഭായ നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തയ് പഭാതയനില് നനിന്നയ് കനരനിടയ് പകവശനകത്തഭാലട
ലകേടനിടങ്ങളുലാം വലവസഭായ വഭാണനിജല സഭാപനങ്ങളുലാം സഭാപനിക്കുന്നതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം,
നനിയനനിത  കമഖലയനിലല  (കേണ്കട്രെഭാൾ  കലൻ)  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം  പവൃത്തനികേളുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാന കഹകവ അകതഭാറനിറനിക്കയ് നലനിയനിരനിക്കുന്ന അധനികേഭാരലാം
ഫലപദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. കറഭാഡുകേളുലട സുരക്ഷഭാ പശ്നങ്ങലളപറനി പഠനിക്കഭാന
കദശതീയ പഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് കറഭാഡയ് കസഫനി ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സുരക്ഷഭാ
പശ്നങ്ങള സലാംബനനിച ശഭാസതീയ പഠനത്തനിനുകവണനി കറഭാഡയ് കസഫനി ഓഡനിറ്റുകേള
നടത്തഭാറുണയ്. 

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചതനില്
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേതമൂലമുണഭാകുന്നവ  തഭാരതകമലന  കുറവഭാണയ്.
കകേരളത്തനിലടനതീളലാം ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങള സലാംഭവനിക്കുന്ന സലങ്ങളുലട മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനിലള്ള ഒരു പടനികേ നഭാറയ്പഭാകേയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത  സലങ്ങളനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്,  കപഭാലതീസയ്,  കമഭാകടഭാര്വഭാഹനലാം
എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം അത്തരലാം അപകേടങ്ങള
ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവശലമുള്ള  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കറഭാഡുകേളുലട  ഉപരനിതല  പരനിപഭാലനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
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കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കറഭാഡുകേളനിലണഭാകുന്ന അറകുറപണനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അടനിയന്തര
സസ്വഭഭാവമുള്ള  പവ വൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലട കേതീഴെനില്
District Level Task Committee-യുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. അപകേട കമഖലകേളനില് കറഭാഡയ്
കസഫനി ഓഡനിറയ് നടത്തനി അപകേടത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി ഉപരനിതല നവതീകേരണവലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേത  ആലണങ്കനില്  ആയതുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത കറഭാ ഡയ്  കസഫനിക്കയ്  ആവശലമഭായ ക്രഭാഷയ്  ബഭാരനികയഴയ്,
മുന്നറനിയനിപയ്  കബഭാര്ഡുകേള എന്നനിവ സഭാപനിക്കഭാറുണയ്.  കകേരള കറഭാ ഡയ്  ഫണയ് കബഭാര്ഡയ്
നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം/നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായ നഗര കറഭാ  ഡയ് വനികേസന പദതനികേളനിലലല്ലഭാലാം തലന്ന
കറഭാഡയ് സുരക്ഷയയ് മുന്തനിയ പഭാധഭാനലലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേളഭാണയ്
അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കറഭാഡുകേളുലട  പതലങ്ങള  ഉന്നത  ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലഭാണയ്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതയ്. കൂടഭാലത വഭാഹന യഭാത്രക്കഭാരുലട സുരക്ഷനിതതസ്വത്തനിനഭായനി കറഭാ ഡയ്
മഭാര്ക്കനിലാംഗ്സയ്,  സനിഗ്നലകേള,  കഹമഭാസ്റ്റയ്  കലറ്റുകേള,  അപകേട  കമഖലകേളനില്
മുന്നറനിയനിപയ്  കബഭാര്ഡുകേള,  ദനിശഭാ  കബഭാര്ഡുകേള  മുതലഭായവയുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതസ്വത്തനിനഭായനി  ലപഡസ്ട്രനിയന  കക്രഭാസനിലാംഗുകേള,
ഓടുപഭാകേനിയ നടപഭാതകേള, പധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കകേവരനികേള, സനിഗ്നല് കലറ്റുകേള,
സതീബഭാ കക്രഭാസനിലാംഗുകേള എന്നനിവലയല്ലഭാലാം  നഗര കറഭാഡയ്  വനികേസന പദതനികേളുലട
പകതലകേതയഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  കറഭാ ഡയ്  അപകേടങ്ങള  തഭാരതകമലന  ഇത്തരലാം
കറഭാ  ഡുകേളനില് കുറവഭാണയ്. 

(സനി)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടയ്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന അകപക്ഷ ലഭനിക്കുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
(എലാംഎസയ്.)18/2011/ ലപഭാ.മ.വ. തതീയതനി 1-3-2011 പകേഭാരലാം ടഭാസയ് കഫഭാഴയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
ദൂരപരനിധനിക്കയ് പുറത്തയ് വരുന്ന നനിര്മ്മേനിതനികേളക്കയ് മഭാത്രമഭാണയ് എന.ഒ.സനി നല്കുന്നതയ്. 

ജലസലാംരക്ഷണ നയലാം

8 (*248) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ജലസലാംരക്ഷണ നയലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലല്ലങ്കനില്  നനിലവനിലള്ള  ജലദഇൗര്ലഭലലാം  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ജലസലാംരക്ഷണ  നയലാം  പഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ) 2008-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  31/2008/ജലവനിഭവ തതീയതനി  19-7-2008
പകേഭാരലാം  പഖലഭാപനിച  സലാംസഭാന  ജലനയലാം  2008-ല്  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം ആവശലകേത വളലര വലക്തമഭായനി പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്.
പസ്തസ്തുത  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  അനുസരനിചയ്  ജല  ലഭലത  ഒരു
മനുഷലഭാവകേഭാശമഭാണയ്. ലവള്ളത്തനിലന്റെ നനിയനനിത ഉപകയഭാഗവലാം സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവലാം  ഓകരഭാ  പഇൗരനനിലലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  അടനിസഭാന
ആവശലങ്ങളക്കയ് നലഭായമഭായ നനിലയനില് ജലലാം ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള ഓകരഭാ പഇൗരലന്റെയുലാം
അവകേഭാശലത്ത നനിയമലാം വഴെനികയഭാ പദതനി പവര്ത്തനത്തനിലൂലടകയഭാ സലാംരക്ഷനിക്കലപകടണതുലാം
നടപനിലഭാകക്കണതഭാലണനള്ളതുലാം  ഉറപഭാകക്കണ  പധഭാന  സലാംഗതനിയഭാണയ്.  അതനിനഭാല്
ജലത്തനിലന്റെ അഭലാംഗുരമഭായ സലാംരക്ഷണവലാം ബുദനിപൂര്വ്വമഭായ വനിനനികയഭാഗവലാം ജലത്തനിലന്റെ
ശരനിയഭായ ആസൂത്രണവലാം സലാംസഭാന ജലനയലാം  വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.  ലപഭാതുജന
ആകരഭാഗലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാകദശനികേ  അസന്തുലനിതഭാവസ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപഭാടയ് സ വൃഷനിക്കഭാനുലാം പസ്തുത നയലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാന ജലനയത്തനില് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത വലക്തമഭായനി
പതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് പകതലകേ ജല സലാംരക്ഷണ നയത്തനിനയ് പസക്തനിയനില്ല. 

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ജനകേതീയ സമനിതനികേളുലട 
കമല്കനഭാടവലാം ആഡനിറ്റുലാം

9 (*249) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ജനകേതീയ
സമനിതനികേളുലട  കമല്കനഭാടവലാം  ആഡനിറ്റുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനകേതീയ സമനിതനികേള പരനികശഭാധനിചയ് അനുമതനി നല്കേനിയഭാല് മഭാത്രകമ
കേരഭാറുകേഭാരുലട ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുകേയുള എന്ന നനിബനന ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമലറഞവ  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശലമുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 35

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ജനകേതീയ
സമനിതനികേളുലട  കമല്കനഭാടവലാം  ആഡനിറനിലാംഗുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചള്ള കസഭാഷലല്
ആഡനിറനിലാംഗയ് നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചവരുന.
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയുലട  ചേനില  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
പവൃത്തനികേളക്കയ് കസഭാഷലല് ആഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴെനിലള്ള ഓചനിറ-കചേര്ത്തല കറഭാഡനിലല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
അപഭാകേത  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പകതലകേമഭായ  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്  ടതീമനിലനയുലാം
വയനഭാടയ് ജനില്ലയനിലല ഒരു പവൃത്തനി സലാംബനനിച പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന കസഭാഷലല്
ഓഡനിറയ് ടതീമനിലനയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ജനകേതീയ സമനിതനികേള അനുമതനി നല്കേനിയഭാല് മഭാത്രകമ കേരഭാറുകേഭാരുലട
ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുകേയുള എന്ന നനിബനന നനിലവനില് ഇല്ല.

(സനി)  കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതനികലയഭായനി പവൃത്തനികേള നടക്കുന്ന
പകദശലത്ത  ജനപതനിനനിധനികേള,  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഗുണനനിലവഭാരവലാം സുതഭാരലതയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതഭാണയ്
പധഭാന ലക്ഷലലാം.  ഗവര്ണറുലട നയപഖലഭാപന പസലാംഗത്തനില് മരഭാമത്തയ് വകുപനില്
കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുലമന്നയ്  പഖലഭാപനിചതഭാണയ്.  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  പകതലകേ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവശലമുകണഭാ എന്നതയ് സലാംബനനിചയ് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജുലാം തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണയ് നവതീകേരണവലാം

10 (*250) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .  സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജലവനിഭവ വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില് ലവള്ളലപഭാക്ക,
ഓരു  നനിയനണത്തനിനുലാം  മലനിനജല  നനിര്ഗമനത്തനിനുമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന്ന
പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവയുലട  നനിലവനിലല  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണയ് നവതീകേരണവലാം മൂന്നഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം
കതഭാടപള്ളനി സനില്കവ നവതീകേരണവലാം ഏതയ് സനിതനിയനിലഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)  ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്
മുകഖന തഭാലഴെ പറയുന്ന പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭനിച പദതനികേള 

1. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .1 ലനടുമുടനി  പഞഭായത്തനില്ലപട  14  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള (അടങ്കല് തുകേ 24.70 കകേഭാടനി രൂപ)

2. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .2 കേഭായല് ഭഭാഗലത്ത 4 പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം ഗ്രൂപയ് 9-ല്ലപട
5  പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ  പവൃത്തനികേള
(അടങ്കല് തുകേ 118.913 കകേഭാടനി രൂപ)

3. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .3    കഫസയ്    1 കുടനഭാടന പകദശലത്ത  231  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള (അടങ്കല് തുകേ 379.05 കകേഭാടനി രൂപ)

4. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .4 ഓണഭാട്ടുകേര പകദശലത്ത  ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ
പവൃത്തനികേള (അടങ്കല് തുകേ 248.39 കകേഭാടനി രൂപ)

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനികേള

5. കുടനഭാടയ് തഭാലൂക്കനിലല 397 പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ
പവൃത്തനികേള (അടങ്കല് തുകേ 758.39 കകേഭാടനി രൂപ)

(കുടനഭാടയ് തഭാലൂക്കനിലല 397  പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം വതീയപുരലാം പഞഭായത്തനിലല
14  പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള ഉളലപലട
1212.45 കകേഭാടനി രൂപയുലട പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്. പരനികശഭാധനിചവരുന.)

6. തണ്ണതീര്മുക്കലാം  ബണനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പവൃത്തനികേള  (അടങ്കല്  തുകേ
255.34 കകേഭാടനി രൂപ)

7. കതഭാടപള്ളനി  സനില്കവയുലട  കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള (അടങ്കല് തുകേ 13.49 കകേഭാടനി രൂപ)

കതഭാടപള്ളനി സനില്കവയുമഭായനി ബനലപട പവൃത്തനികേളുലാം സമതീപ പകദശലത്ത
രണയ് പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേളുലാം ഉളലപടുത്തനി സമര്പനിച
47 കകേഭാടനി രൂപയുലട പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. കൂടഭാലത
13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  അവഭാര്ഡനില്  ഉളലപടുത്തനി  തഭാലഴെ  പറയുന്ന
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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1. തലയഭാഴെലാം പഞഭായത്തനിലല കേരനിയഭാര് നദനിയുലട കുറുലകേയുള്ള ബനിഡ്ജയ്
കേലാം ലറഗുകലററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം. ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ് - 27.86 കകേഭാടനി രൂപ

2. എ.  സനി.  കേനഭാലനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘട  പവൃത്തനി  (മനക്കല്  ചേനിറ  മുതല്
ഒന്നഭാലാംകേര വലര) ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ് - 6.32 കകേഭാടനി രൂപ

3. ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല പടണക്കഭാടയ് പകദശലത്ത തകേര്ന്ന ലറഗുകലററുകേളുലട
നവതീകേരണലാം  (അനകേഭാരനഴെനി,  ആര്.സനി.ബനി.ലപണടനി  ലറഗുകലറര്,
പുല്ലുകവലനി ലറഗുകലറര് പുല്ലനചേനിറയനിലല സ്ലൂയനിസയ്)  ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ്  -
4.89 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  1 :  ലനടുമുടനി  പഞഭായത്തനില്ലപട  14  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള അടങ്കല് തുകേ 24.70 കകേഭാടനി രൂപ

ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല ലനടുമുടനി പഞഭായത്തനിലല 14  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
പുറലാംബണയ്  സലാംരക്ഷണവലാം  അനുബന  പവൃത്തനികേളഭായ  കമഭാകടഭാര്ലഷഡയ്,
കമഭാകടഭാര്തറ,  ലപഭാതുമട  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  24.70
കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല്  വരുന്ന പദതനിക്കയ് 12-7-2010-ല് കൂടനിയ കകേന്ദ്ര
എലാംപകവ്വര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  അലാംഗതീകേരനിച
24.7  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി  14  പവൃത്തനികേളഭായനി ലടനഡര് ലചേയ്യുകേയുലാം
പണനികേള 31-3-2016-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
രണയ്  ഗഡുവഭായനി  9.9063  കകേഭാടനി  രൂപ  റനിലതീസയ്  ലചേയ്തു.  31-3-2017
വലരയുള്ള ലചേലവയ്  18.1  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനിയനില്  37  കമഭാകടഭാര്തറ  ലഷഡ്ഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 11 ലപഭാതുമടകേളുലാം
3 കബഭാക്സയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം  8 കപപയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

2. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  2 :  കേഭായല്  ഭഭാഗലത്ത  4  പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം  ഗ്രൂപയ്
9-ല്ലപട 5 പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള
അടങ്കല് തുകേ 118.913 കകേഭാടനി രൂപ

കേഭായല് നനിലങ്ങളനിലല  9  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  പുറലാംബണയ്  സലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായനി 118.913 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് വരുന്ന പദതനി 12-7-2010-ല്
കൂടനിയ കകേന്ദ്ര എലാംപകവ്വര്ഡയ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
അലാംഗതീകേരനിച  118.913  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  3  പവൃത്തനികേളഭായനി
ലടനഡര്  ലചേയ്തു.  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  രണ്ടു  ഗഡുവഭായനി  65.8643  കകേഭാടനി
രൂപ റനിലതീസയ് ലചേയ്തു.  ഇതനില് E, H, I, D  വടക്കയ്, D  ലതക്കയ്,  റഭാണനി-
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ചേനിത്തനിര, C, D എന്നതീ 9 പഭാടകശഖരങ്ങളഭാണയ് ഉള്ളതയ്. മൂനപണനികേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച. 3266 ലഹക്ടര് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള 9 പഭാടകശഖരങ്ങളക്കുലാം
കൂടനി  65.25  കേനി.മതീ.  നതീളലാം  വരുന്ന  പുറലാം  ബണ്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനഭാല് ലവള്ളലപഭാക്ക ഭതീഷണനിയനില്നനിനലാം ടനി പഭാടകശഖരങ്ങള
സുരക്ഷനിതമഭാണയ്.  ഈ  സതീമനില്  ഇതുവലര  124.245  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയുള്ള ലപഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ
പദതനിയനില്  94  കമഭാകടഭാര്തറ ലഷഡ്ഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം/  പുനരുദഭാരണവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത 14 ലപഭാതുമടകേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

3. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .3    കഫസയ്    1 :  കുടനഭാടന  പകദശലത്ത  231  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ  പവൃത്തനികേള  (അടങ്കല്  തുകേ  379.05
കകേഭാടനി രൂപ)

കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലകേളനിലല  231  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട പുറലാംബണയ്
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  379.05  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  വരുന്ന
പദതനിക്കയ്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  കനിയറനസയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  18-8-2011-ല്
കൂടനിയ കകേന്ദ്ര എലാംപകവ്വര്ഡയ് കേമ്മേനിറനി അതനില്  106.13  കകേഭാടനി  രൂപയയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ഈ തുകേയ്ക്കുള്ള  94  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  57
പവൃത്തനികേള  അകറഞയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഈ  പദതനിയനില്ലപട
പവൃത്തനികേള  ഇകപഭാള  പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ  സതീമനില്
ഇതുവലര 44 പഭാടകശഖരങ്ങളുലട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച. 31-3-2017
വലര 77.933 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. ഏകേകദശലാം  127.8 കേനി.മതീ.
ബണ്ടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ഇതുവലര  31.875
കകേഭാടനിരൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ പദതനിയനില് 61  കമഭാകടഭാര്തറ/  ലഷഡ്ഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  68
ലപഭാതുമടകേളുലാം  14  കബഭാക്സയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം 22  കപപയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം
ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

4. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .4 :  ഓണഭാട്ടുകേര പകദശലത്ത  ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ
പവൃത്തനികേള (അടങ്കല് തുകേ 248.39 കകേഭാടനി രൂപ)

ഓണഭാട്ടുകേര  പകദശലത്ത  12  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലല  ലവള്ളലപഭാക്ക
നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  248.39  കകേഭാടനിരൂപ അടങ്കല്വരുന്ന പദതനിക്കയ്
ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് കനിയറനസയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 15-12-2011-ല് കൂടനിയ കകേന്ദ്ര
എലാംപകവ്വര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനി  അതനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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നല്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നയ്  ആദലഗഡുവഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  11.25
കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  12  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി  44
പവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉള്ളതയ്.  ഇവയനില് 5  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി കേനിടക്കുന്ന
21 പവൃത്തനികേള അകറഞയ് ലചേയ്തു. 9 പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം 12
പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  ഇതനിനയ്   31-3-2017
വലര  36.53  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഏകേകദശലാം  33.2  കേനി.മതീ.  ബണ്ടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  17  ഫൂടയ്  ബനിഡ്ജയ്,  9
സഭാബയ്/  കപപയ് കേളകവര്ടയ്, 27  റഭാലാംപയ് വനിത്തയ് കേടവയ് തുടങ്ങനിയവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

5. കുടനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലല  397  പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം വതീയപുരലാം പഞഭായത്തനിലല
14 പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പവൃത്തനികേള

2-7-2013-ല് കൂടനിയ അവകലഭാകേനകയഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കുടനഭാടയ്
തഭാലൂക്കനില്ലപട പഭാടകശഖരങ്ങളക്കയ് മുനഗണന നല്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച.
ഇതനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് കഫസയ്  2,  കഫസയ്  3,  കഫസയ്  4  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന കുടനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനില്ലപട പഭാടകശഖരങ്ങള കചേര്ത്തയ്
397  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കയ്  3-10-2013-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്1072/2013/ഡബത്യു.ആര്.ഡനി.പകേഭാരലാം  758.39  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  പവൃത്തനികേളുലട  ലടനഡര്
നടപടനികേള കകേലക്കഭാളകേയുലാം ലചേയ്തു.

20-12-2013-ലലാം  7-10-2014-ലലാം  കൂടനിയ  കപഭാസരനിറനി  കേഇൗണ്സനില്
കയഭാഗത്തനില് വതീയപുരലാം പഞഭായത്തനിലല 14 പഭാടകശഖരങ്ങളകൂടനി കുടനഭാടയ്
തഭാലൂക്കനില് ഉളലപടുത്തണലമനണഭായ നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലാം
2014-ലല ഡല്ഹനി ലഷഡവ്യൂള ഓഫ്കററയ്  പകേഭാരവലാം സമര്പനിച  1212.45
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച
വരുന.  ലടണറനിനയ്  പതനികേരണലാം  ലഭനിച  83  പവൃത്തനികേളനില് എഗ്രനിലമന്റെയ്
ഒപനിട  155.72  കകേഭാടനി രൂപയുലട  57  പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അതനില്
39  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  31-3-2017  വലര  90.467
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല 128.26 കേനി.  മതീ. ബണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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6. തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ നവതീകേരണ പവൃത്തനികേള - അടങ്കല് തുകേ –
255.34 കകേഭാടനി രൂപ

തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  3-ാം ഘടത്തനിലല
നനിലവനിലള്ള  മണ്ചേനിറയുലട  ഭഭാഗത്തയ്  ആര്.സനി.ബനി.  നനിര്മ്മേനിക്കലലാം
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിലന്റെയുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെയുലാം  നനിലവനിലള്ള  ഷടറുകേളുലട
മഭാറനി സഭാപനിക്കലലാം ആണയ് പധഭാനമഭായുലാം ഈ പവൃത്തനിയനില് ഉളലപടു
ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. ഈ പവൃത്തനിയുലട 255.335 കകേഭാടനി രൂപയയ് പുതുക്കനിയ
ഡനി.പനി.ആറനിനയ് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.) നമ്പര്1141/2013/ഡബത്യു ആര്.ഡനി തതീയതനി
22-10-2013  പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുണഭായനി. 2-7-2013-ല്
കൂടനിയ ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം കേഭാത്തുനനില്ക്കഭാലത പവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്തു.
ഇകപഭാള ടനി പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 16-10-2014-ല്
കൂടനിയ കകേന്ദ്ര റനി.എ.സനി.  മതീറനിലാംഗനില് ഇതനിനയ്  എഫയ്.എലാം.പനി.  സതീമനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  ഇനനി ഇന്റെര് മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
കൂടനി  ലഭനികക്കണതുണയ്.  ഇതുവലര  പണനികേളുലട  73%  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
ലമക്കഭാനനിക്കല് പണനികേളുലാം  നടനവരുന. 31-3-2017  വലര  153.869
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

7.  കതഭാടപള്ളനി  സനില്കവയുലട  കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള . അടങ്കല് തുകേ – 47 കകേഭാടനി രൂപ

ഈ പദതനിക്കുകവണ കസ്റ്ററയ് റനി.എ.സനി.യുലട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  13.49
കകേഭാടനി  രൂപയയ്  പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആറനിനയ്  22.10-2013-ല് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി. 2-7-2013-ല് കൂടനിയ ബഹു. മുഖലമനനിയുലട കയഭാഗത്തനിലല
തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം ലടനഡര് നടപടനികേള ഇറനികഗഷന ലമക്കഭാനനിക്കല്
വനിഭഭാഗലാം നടത്തനി.  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ സ്റ്റതീല്ഷടറുകേള  40  എണ്ണലാം മഭാറനി
പുതനിയ ലസ്റ്റയനിനലലസയ് സ്റ്റതീല് ഷടറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച. ഈ പവൃത്തനിക്കയ് 7.709 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. കേഭായല് കസഡനിലല ലതീഡനിലാംഗയ് ചേഭാനലനിലല ലഡഡ്ജനിലാംഗയ്
Mechanical wing departmental  ആയനി ലചേയ്യുന.  ഇതനിനയ് ഇതുവലര
54.017 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

8. 13-ാം  ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷലന്റെ  സഹഭായത്തഭാല്  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനി നടത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച പവൃത്തനികേള
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1. തലയഭാഴെലാം പഞഭായത്തനിലല കേരനിയഭാര് നദനിയുലട കുറുലകേയുള്ള ബനിഡ്ജയ്
കേലാം ലറഗുകലററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം. ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ് - 27.86 കകേഭാടനി രൂപ

2. എ.സനി.കേനഭാലനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘട  പവൃത്തനി  (മനക്കല്  ചേനിറ  മുതല്
ഒന്നഭാലാംകേര വലര) ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ് - 6.32 കകേഭാടനി രൂപ 

3. ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല പടണക്കഭാടയ് പകദശലത്ത തകേര്ന്ന ലറഗുകലററുകേളുലട
നവതീകേരണലാം (അനകേഭാരനഴെനി,  ആര്.സനി.ബനി.  ലപണടനി ലറഗുകലറര്,  പുല്ലുകവലനി
ലറഗുകലറര്, പുല്ലന ചേനിറയനിലല സ്ലൂയനിസയ്) ആലകേ ലചേലവഴെനിചതയ് - 4.89
കകേഭാടനി രൂപ 

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

    1.      തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ നവതീകേരണ പവൃത്തനികേള-അടങ്കല് തുകേ
255.34 കകേഭാടനി രൂപ

തണ്ണതീര്മുക്കലാം  ബണനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  3-ാം
ഘടത്തനിലല നനിലവനിലള്ള മണ്ചേനിറയുലട  ഭഭാഗത്തയ്  ആര്.സനി.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കലലാം ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിലന്റെയുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെയുലാം നനിലവനിലള്ള
ഷടറുകേളുലട  മഭാറനി  സഭാപനിക്കലലാം  ആണയ്  പധഭാനമഭായുലാം  ഈ
പവൃത്തനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  പവൃത്തനിയുലട
255.335  കകേഭാടനി രൂപയയ് പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.-നയ് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)
നമ്പര്1141/2013/ഡബത്യു.ആര്.ഡനി തതീയതനി 22-10-2013 പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.  2-7-2013-ല് കൂടനിയ  മുഖലമനനിയുലട
കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേഭാത്തുനനില്ക്കഭാലത പവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്തു.  ഇകപഭാള ടനി  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  16-10-2014-ല്  കൂടനിയ  കകേന്ദ്ര
റനി.എ.സനി.  മതീറനിലാംഗനില്  ഇതനിനയ്  എഫയ്.എലാം.പനി.  സതീമനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനി.  ഇനനി ഇന്റെര് മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
കൂടനി  ലഭനികക്കണതുണയ്.  ഇതുവലര പണനികേളുലട  73%  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
ലമക്കഭാനനിക്കല്  പണനികേളുലാം  നടനവരുന.  31-3-2017  വലര
153.869 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

2. കതഭാടപള്ളനി സനില്കവയുലട  കേഭാരലകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള

ഈ പദതനിക്കുകവണനി കസ്റ്ററയ്  റനി.എ.സനി.യുലട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
13.49 കകേഭാടനി രൂപയയ് പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.-നയ് 22-10-2013-ല്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.  2-7-2013-ല്  കൂടനിയ  ബഹു.
മുഖലമനനിയുലട  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  ലടനഡര്
നടപടനികേള  ഇറനികഗഷന  ലമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗലാം  നടത്തനി.
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നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  സ്റ്റതീല്ഷടറുകേള  40  എണ്ണലാം  മഭാറനി  പുതനിയ
ലസ്റ്റയനിനലലസയ്  സ്റ്റതീല്  ഷടറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഈ പവൃത്തനിക്കയ്  7.709  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേഭായല് കസഡനിലല ലതീഡനിലാംഗയ്  ചേഭാനലനിലല ലഡഡ്ജനിലാംഗയ്
Mechanical  wing  departmental  ആയനി  ലചേയ്യുന.  ഇതനിനയ്
ഇതുവലര 54.017 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

കതഭാടപള്ളനി സനില്കവയുമഭായനി  ബനലപട പവൃത്തനികേളുലാം  സമതീപ
പകദശലത്ത  രണയ്  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ
പവ വൃത്തനികേളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  സമര്പനിച  47  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്. സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

മണല് ഖനനത്തനിനയ് പരനിസനിതനി ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ 
അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി

11 (*251) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നദനികേളനില് നനിനലാം മണല് ഖനനലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ സഭാകങ്കതനികേ
പഭാരനിസനിതനികേ വലവസകേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണല്  ഖനനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത
നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി കതടണലമന്നയ് വലവസ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം വലവസകേള
ലലാംഘനിചയ് ഖനനലാം നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  നദനികേളനില്നനിനലാം  മണല്  ഖനനലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  പഭാലനികക്കണ
സഭാകങ്കതനികേ പഭാരനിസനിതനികേ വലവസകേള തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ്.

1. സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  നനിര്ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനിയുലട
അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.
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2. ഒരു കേടവനില് രഭാവനിലല  6  മണനിക്കയ് മുമ്പുലാം കവകുകന്നരലാം  6  മണനിക്കയ്

കശഷവലാം  യഭാലതഭാരു  മണല്  വഭാരല്  പവര്ത്തനവലാം  നടത്തഭാന

പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.

3. ഏലതങ്കനിലലാം  പഭാലത്തനില്നനികന്നഭാ  ഏലതങ്കനിലലാം  ജലകസചേന

പദതനിയനില്നനികന്നഭാ  500  മതീറര് ദൂരത്തനിനുള്ളനില് യഭാലതഭാരു മണല്

വഭാരല് പവര്ത്തനവലാം നടത്തഭാന പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.

4. മണല്  കേയറ്റുന്നതനിനുള്ള  വഭാഹനലാം  നദതീതതീരത്തുനനിന്നയ്  ഏറവലാം

കുറഞതയ് 25 മതീറര് അകേലത്തനില് പഭാര്ക്കയ് ലചേകയണതഭാണയ്.

5. ഒരു കേടവനികലഭാ നദതീതതീരത്തനില്നനികന്നഭാ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി നനിശയനി

ചനിട്ടുള്ളതനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  അളവയ്  മണല്  വഭാരഭാന  പഭാടനില്ലഭാ

ത്തതഭാണയ്.

6. മണല് വഭാരല് പവര്ത്തനത്തനില് ലകേഭാല്ലനിവലകയഭാ കപഭാളസ്ക്കൂപനിലാംകഗഭാ

ഏലതങ്കനിലലാം യനവല്കൃത രതീതനികയഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടനില്ലഭാ

ത്തതഭാണയ്.

7. ഉപ്പുലവള്ളലാം  നദതീജലവമഭായനി  കേലരഭാന  സഭാദലതയുള്ളനിടത്തയ്

മണല് വഭാരല് നടത്തഭാന പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.

8. സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുവഭാകയഭാ പകതലകേമഭാകയഭാ ഉത്തരവമുകഖന മണല്

വഭാരല് സഷമഭായനി നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള ഏലതങ്കനിലലാം  നദനിയനികലഭാ നദതീ

തതീരത്തുനനികന്നഭാ മണല് വഭാരഭാന പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.

(ബനി) 5 ലഹക്ടറനില് കൂടുതല് വനിസ്തൃതനിയുള്ള സലത്തയ് ഖനനലാം ലചേയഭാന സലാംസഭാന

പരനിസനിതനി ആഘഭാതലാം നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.

(സനി)  അനധനികൃത മണല് ഖനനലാം നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  2001-ലല കകേരള

നദതീതതീര സലാംരക്ഷണവലാം മണല് വഭാരല് നനിയനണവലാം ആകയ് പകേഭാരലാം കപഭാലതീസുലാം

റവനവ്യൂ  വകുപ്പുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വഭാഹനങ്ങള  കേലണടുക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ജലകസചേന പദതനികേള

12 (*252) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുപതയ്  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനിട്ടുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
ജലകസചേന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളുലട  ഭഭാവനി  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുകന്നഭാ;

(സനി) പസ്തുത കയഭാഗത്തനില് കകേലക്കഭാണ തതീരുമഭാനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി  ഇറനികഗഷന  കപഭാജക്ടയ്,  കേഭാരഭാപ്പുഴെ  ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടയ്,
ഇടമലയഭാര് ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടയ് എന്നനിവയഭാണയ് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ജലകസചേന
പദതനികേള.

(ബനി) 12-4-2017-ല് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന.

(സനി) പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ജലകസചേന പദതനികേളുലട ഭഭാവനി പരനിപഭാടനി, കുറഞ
ലചേലവനില്  എങ്ങലന  പകയഭാജനപദമഭായ  രതീതനിയനില്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം  എന്നതീ  കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കുവഭാന  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തുന്നതനിനയ് പസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുണഭായനി. 

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ പരനിശുദനിയുലാം ഉപകഭഭാഗവലാം

13 (*253) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിതരണലാം  ലചേയലപടുന്ന  കുപനിലവള്ളമുളലപലടയുള്ള
കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  പരനിശുദനി  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കയ്  എലന്തഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവനിലള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) പസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പവര്ത്തന രതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പതനിദനിന കുടനിലവള്ള ഉപകഭഭാഗലാം എത്രയഭാലണന്നയ്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില് വചയ്  ശുദതീകേരനിചതനിനയ്

കശഷമഭാണയ് ശുദജലലാം ജനങ്ങളക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.  ശുദതീകേരണശഭാല ഇല്ലഭാത്ത

സലങ്ങളനില് കകഭാറനികനഷന വഴെനി ശുദതീകേരനിച ജലമഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

ഇങ്ങലന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ജലലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ഗുണപരനികശഭാധന ലഭാബുകേളനില്

പരനികശഭാധനിചയ്  പരനിശുദനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  എന്നഭാല്  മറയ്  സസ്വകേഭാരല  കേമ്പനനികേള

ഉളലപലടയുള്ള  ഏജനസനികേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുപനിലവള്ളമുളലപലടയുള്ള

ശുദജല സഭാമ്പനിളുകേള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വകമധയഭാ പരനികശഭാധനിക്കഭാറനില്ല. തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലട  ആവശലപകേഭാരലാം

നനിശനിത ഫതീസയ് ഈടഭാക്കനി പസ്തുത കുടനിലവള്ള സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചയ് ഫലലാം

നല്കേഭാറുണയ്.

(ബനി)  ജലഅകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ശുദജലലാം  ശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്

വനിവനിധ ശുദതീകേരണ പക്രനിയകേളഭായ ഏകറഷന, ലസഡനിലമകന്റെഷന, ഫനില്കട്രെഷന,

കകഭാറനികനഷന എന്നനിവ നടത്തനി ശുദതീകേരനിചഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്. ഇങ്ങലന

ശുദതീകേരനിച ജലത്തനിലന്റെ നനിറലാം, മണലാം, കേലക്കല്, പനി.എചയ്., ഇലകനിക്കല് കേണക്ടനിവനിറനി,

അസനിഡനിറനി,  ആല്ക്കലനിനനിറനി,  സളകഫറയ്,  റനി.ഡനി.എസയ്.,  കേഭാഠനിനലലാം,  കേഭാത്സലലാം,

മഗ്നതീഷലലാം,  കകഭാകറഡയ്,  ഫ്ലൂകറഡയ്,  ഇരുമ്പയ്,  കനകട്രെറയ്,  ലറഡനിഡത്യുവല് കകഭാറനിന,

കകേഭാളനിഫഭാലാം,  ഇ-കകേഭാളനി തുടങ്ങനിയവയുലട അളവയ് പരനികശഭാധനിചയ്  BIS 10500-2012

എന്ന സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന അനുവദനതീയമഭായ പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാലണന്നയ്

ഉറപയ് വരുത്തനിയതനിനയ് കശഷമഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്. ഈ പരനികശഭാധനയഭായനി

ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  ഒരു  കസ്റ്ററയ്  റഫറല്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂട്ടുലാം  14  ജനില്ലഭാതല

ലഭാബുകേളുലാം  33  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ലഭാബുകേളുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത

ശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടനുബനനിചയ് ലചേറനിയ ലഭാബുകേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പതനിദനിന കുടനിലവള്ള ഉപകഭഭാഗത്തനില് കേഭാലഭാവസ

ക്കനുസൃതമഭായനി വലതനിയഭാനലാം ഉണഭാകേഭാറുണയ്.  നനിലവനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മുകഖന

പതനിദനിനലാം 2500-ല്പരലാം ദശലക്ഷലാം ലനിറര് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം നടത്തുനണയ്. 
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ഹഭാരനിസണ്സയ്, ടനി.ആര്. & ടതീ തുടങ്ങനിയ കേമ്പനനികേളുലാം 
വലക്തനികേളുലാം കേകയറനിയ ഭൂമനി

14 (*254) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാരനിസണ്സയ്,  ടനി.ആര്.&ടതീ.  തുടങ്ങനിയ  കേമ്പനനികേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം
നനിയമവനിരുദമഭായനി  കകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ  പനിടനിക്കുന്നതനിനയ്
നനികയഭാഗനിച  ലസഷലല്  ഓഫതീസറുലട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല  മുഖലകേലണത്തലകേള
എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  വലഭാജ  ആധഭാരലാം  ചേമചതനിനുലാം  ഭൂമനി  കേകയറനിയതനിനുലാം  ഇവര്ലക്കതനിലരയുള്ള
കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം  കേകയറനിയ  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ
പനിടനിക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കന്ന നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  ഹഭാരനിസണ്സയ്,  ടനി.ആര്.&ടതീ.  തുടങ്ങനിയ  കേമ്പനനികേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  കകേവശലാം  വചവരുന്ന  സര് ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്
നനികയഭാഗനിച കസ്റ്ററയ്  ലസഷലല് ഓഫതീസര്  4-6-2016,  24-9-2016  തതീയതനികേളനില്
സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല പധഭാന കേലണത്തലകേള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന. 

കകേരള ഭൂസരലാംക്ഷണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേള കേമ്പനനികേളക്കയ് ബഭാധകേമഭാണയ്.
കേമ്പനനി  കകേവശലാം  വചവരുന്ന ഭൂമനികേള കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  വനിശദതീകേരണലാം
1  &  1  എ-യുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാണയ്.  ഹഭാരനിസണ്സയ്  മലയഭാളലാം  കേമ്പനനി
കകേവശലാം  വചവരുന്ന  ഭൂമനിയുലട  മുനകകേവശക്കഭാരഭായ  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷനസയ്
(യു.ലകേ.)  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന  കേമ്പനനി  ഇലാംഗ ണനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  വനികദശ
കേമ്പനനിയഭാണയ്.  ടനി  ഭൂമനി  ഗ്രഭാന്റുകേള,  ലതീസുകേള എന്നനിവ പകേഭാരലാം  ഫതീ കഹഭാളഡയ്,
ലതീസയ് കഹഭാളഡയ് എന്ന നനിലയനില് പസ്തുത വനികദശ കേമ്പനനി കകേവശലാം വചവന്നനിരുന്നതുലാം
ജന്മഭാവകേഭാശലാം  ഇല്ലഭാതനിരുന്നതുമഭാണയ്.  വനികദശ  കേമ്പനനി  ലകേ.എല്.ആര്  അക്ടനിലന്റെ
ലസക്ഷന  2(43)  പകേഭാരമുള്ള  "person”എന്ന നനിര്വ്വചേനത്തനില്  വരഭാത്തതഭാണയ്.
ആയതനിനഭാല് ടനി  വനികദശ കേമ്പനനി കേഭാര്ഷനികേ കുടനിയഭാന എന്ന നനിര്വ്വചേനത്തനിലലാം
വരുന്നനില്ല. ടനി ഭൂമനികേള ലകേ.എല്.ആര്. ആക്ടയ് ലസക്ഷന 51 എ, 51 ബനി, 72(1), 86 &
86(4) എന്നനിവ പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കയ് നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുന്നവയഭാണയ്.
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ട്രെഭാവനകൂര്  റബര്  &  ടതീ-യുലാം  അനുബന  കേമ്പനനികേളുലാം  കകേവശലാം  വയ്ക്കുന്ന  ഭൂമനി
നനിയമഭാനുസൃതലാം  കകേമഭാറനിക്കനിടനിയവ  അല്ല.  വനികദശ  കേമ്പനനികേളുലട  കപരുകേള
കേമ്പനനി നനിയമപകേഭാരലാം നനിലവനിലല കകേവശക്കഭാരുലട കപരുകേള കചേര്ത്തയ് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിരനിക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണുന.  വഞനിപ്പുഴെ  ഇടവകേയുലട  കകേവശമഭായനിരുന്നതുലാം
1955-ലല  ഇടവകേ  കററയ്സയ്  അകേസ്വനിസനിഷന  ആക്ടയ്  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാനലാം
വനിലലക്കടുത്തതുമഭായ ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കയ് മുതല് കൂടനിയനിടനില്ലഭാത്തതുലാം അവ ടനി. ആര്. & ടനി.-യുലാം
അനുബന  കേമ്പനനികേളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കകേവശലാം  വചനുഭവനിചവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന. 1947-ലല ഇന്തലന ഇനഡനിലപനഡനസയ് ആക്ടനിലലയുലാം  FERA  നനിയമത്തനിലലയുലാം
വലവസകേള ലലാംഘനിചലകേഭാണയ് മലയഭാളലാം പഭാകന്റെഷനസയ് (യു.ലകേ.) ലനിമനിറ ഡയ് എന്ന
വനികദശ  കേമ്പനനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ബനിനഭാമനി  കേമ്പനനികേളനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കകേവശലാം വചവരുന്നതഭായുലാം വരുമഭാനലാം വനികദശകത്തക്കയ് കേടത്തുന്നതഭായുലാം ലസഷലല്
ഓഫതീസറുലട അകനസ്വഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വലഭാജ  ആധഭാരലാം  ചേമചതനിനുലാം  ഭൂമനി  കേകയറനിയതനിനുലാം  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര
വരനിന്തരപനിള്ളനി,  എരുകമലനി,  ലപരുവന്തഭാനലാം എന്നതീ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനില് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയലപട  നഭാലയ്  കകേസ്സുകേള  സലാംസഭാന  കക്രലാംബഭാഞയ്  വനിഭഭാഗത്തനികലയയ്
കകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന്നതുമഭാണയ്. അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല. 

(സനി)  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളുലാം  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേളുലാം അനധനികൃതമഭായനി  കകേവശലാം
വയ്ക്കുന്ന  38,170.92  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തുലകേഭാണയ്  കസ്റ്ററയ്  ലസഷലല്
ഓഫതീസര് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവകേളലക്കതനിലര കേമ്പനനികേളുലാം വലക്തനികേളുലാം ഫയല്
ലചേയ വനിവനിധ കകേസ്സുകേളനില് ബഹു. കകേരള കഹകക്കഭാടതനി തല്സനിതനി തുടരുവഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  അവയനില്  തതീര്പഭായനിടനില്ലഭാത്തതുമഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ് സമഗ്രമഭായ ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തണലമന്ന ലസഷലല്
ഓഫതീസറുലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

പനി.ഡനി.അ ക്കഇൗണനിലല പണലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് സ്കൂളുകേളുലട നവതീകേരണലാം

15 (*255) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സ്കൂളുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനയ് പനി. ഡനി. അക്കഇൗണനില് ലചേലവഴെനിക്കഭാലത
കേനിടക്കുന്ന  പണലാം  പനിനവലനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  പണലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമന്നയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ആവശലത്തനിനയ് പനി. ഡനി. അക്കഇൗണനില് നനിനലാം പണലാം പനിനവലനിചയ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  നടപടനിക്രമലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില് ലസഷലല് ഫതീസയ്  ഇനത്തനില് പനി.  ഡനി.

അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന  മുഴവന  തുകേയുലാം

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളുലട നവതീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള

പനിനസനിപല്മഭാര്ക്കുലാം പധഭാനഭാദലഭാപകേര്ക്കുലാം  29-3-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്

(സഭാധഭാ)നമ്പര്884/2017/ലപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളുലട ആവശലത്തനിനഭായനി ഫര്ണനിചറുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം

കഭാസയ് മുറനികേളനില് കേമ്പവ്യൂടറുലാം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം സഭാപനിചയ് സഭാര്ടയ് കഭാസയ്

റൂമുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുമുള്ള  അറകുറപണനികേളക്കഭായുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ

സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  അന്തരതീക്ഷലാം

സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അടുക്കള,  കഡനനിലാംഗയ്  ഹഭാള,  കടഭായയ് ലലറ്റുകേള,  കലബറനി

എന്നനിവയഭായുലാം പനി.ഡനി.അക്കഇൗണ്ടുകേളനില് കേനിടക്കുന്ന തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  പനി.  ഡനി.  അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലല തുകേ ഉപകയഭാഗനിചള്ള വഭാങ്ങലകേള കസ്റ്റഭാര് പര്കചസയ്

വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.

വനിഭഭാഗലാം എഞനിനതീയര്മഭാര് തയഭാറഭാക്കുന്ന എസ്റ്റനികമറ്റുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലലാം അവരുലട

കമല്കനഭാടത്തനിലലാം  സ്കൂള  വനികേസന  സമനിതനി/രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനി  മുകഖനയുമഭാണയ്

നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.  പസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കണലമന്ന

ആവശലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനിയുലാം വനിതരണവലാം ശഭാസതീയവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന നടപടനി

16 (*256) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനിയുലാം വനിതരണവലാം ശഭാസതീയവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) പുസ്തകേ സഞനിയുലട ഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുസ്തകേങ്ങള മൂന്നയ്
ഭഭാഗങ്ങളഭായനി അചടനിചയ് വനിതരണലാം നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  തഭാത്പരലമുണര്ത്തുലാംവനിധലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട
അചടനിയുലാം അതനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേടലഭാസുലാം കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനിയുലാം  വനിതരണവലാം  നനിരന്തരലാം  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി ഐടനി@സ്കൂളനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ലടക്സയ്റയ്  ബുക്കയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
സനിസ്റ്റലാം  എന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  വനിതരണ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.  ദനിനലാംകതഭാറുലാം ഉള്ള പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയുലാം ഇവ സ്കൂളുകേളനില്
എത്തുന്നതുവലരയുലാം  ഉള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  കസഭാഫയ് ലവയറനില്  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്  കരഖലപടുത്തുകേയുലാം  അവ  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്തുലാം  വരുന.  റവനവ്യൂ
ജനില്ലഭാതലത്തനില്  വനിതരണലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
ഇതനിനകേലാംതലന്ന  കസഭാഫയ് ലവയറനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ജനില്ലകേലള
കസഭാണ്  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരനിചയ്  പരനിചേയ  സമ്പന്നരഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട
കമല്കനഭാടത്തനില് ജനില്ലഭാതല ഉകദലഭാഗസരുലട റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചയ് കവണ
ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ജനില്ലഭാതലത്തനില്
കുറമറ  രതീതനിയനില്  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടറുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഉപജനില്ലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത പസയ്  1  പസയ്  2 പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണത്തനിനഭായനി
ലടക്സയ്റയ്  ബുക്കയ്  ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂഷന  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പസയ്  1  പസയ്  2
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  അചടനി,  വനിതരണലാം  എന്നനിവയുലട  പുകരഭാഗതനി  ദനിവകസന
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അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി സമയബനനിതമഭായനി വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര
നടപടനി  സനി-ആപ്റയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപകേഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എല്ലഭാ  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളുലാം  ഇതനിനകേലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത പഭാഠ പുസ്തകേ വനിതരണലാം  2017-18  അദലയന വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
മുമ്പുതലന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  പവര്ത്തനങ്ങള  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  ഉകദലഭാഗസലന  വതീതലാം  ചുമതലലപടുത്തുവഭാന  കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്..

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  നനിലവനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കപപറുകേളനിലഭാണയ്
അചടനിചവരുന്നതയ്.

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത മുകന്നറലാം

17 (*257) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  കവണത്ര  മുകന്നറലാം
കുറനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രമഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  വനികേസന  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  റഭാങ്കനിലാംഗനില്
ആദലലത്ത  100  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  29-ാം
സഭാനത്തഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കനിലാംഗനില് മുനനനിരയനില് എത്തനിയ സഭാപനങ്ങളക്കയ് കൂടുതല് ഗ്രഭാന്റെയ്
നല്കുലമന്ന  കകേന്ദ്രമനനിയുലട  പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  പനിന്നനില്
നനില്ക്കുന്ന  കകേരളത്തനിലല  മറയ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേലള  മുനനനിരയനിലലത്തനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗലത്ത  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഹയര്  എഡവ്യൂകക്കഷന  ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ്  ഏജനസനിയുലട
സഹഭായലാം സലാംസഭാനലത്ത സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് ലഭനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടു  കൂടനിയതുലാം
സങചേനിതതഭാലരലങ്ങളക്കതതീതവമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ) ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള അദലഭാപകേ പരനിശതീലനത്തനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബനനിചയ് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബനനിചയ്  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  വനിവനിധ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങ
കളഭാടനുബനനിചയ് ബനിസനിനസയ് ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേളുലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം സര്ക്കഭാര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനില് അക്കഭാദമനികേയ്-വലഭാവസഭായനികേ കമഖലകേളുലട സമനസ്വയമഭായ
'ലട്രെസ്റ്റയ്  '(Trivandrum Engineering Science and Technology Research Park-
(TREST)  പഭാര്ക്കുലാം  പവര്ത്തനിചവരുന.  വനിജയശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനിലലാം
കപലസന്റെയ്  കേണക്കുകേളനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള ഉയര്ന്ന നനിലവഭാരമഭാണയ് പുലര്ത്തനി വരുന്നതയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  റഭാങ്കനിലാംഗനില് മുനനനിരയനിലലത്തഭാനുള്ള അര്തപൂര്ണ്ണമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി) ഇല്ല.

(ഇ)  ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലല
ത്തനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ഇന്റെര്
സ്കൂള  /ഇന്റെര് യൂണനികവഴനിറനി  ലസന്റെറുകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇന്റെര്
ഡനിസനിപനിനറനിയഭായ വനിഷയങ്ങളനില് ഗകവഷകേര്ക്കുകവണ സഹഭായ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇത്തരലാം പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള നല്കേനിവരുന. അതലഭാധുനനികേ പഠകനഭാപഭാധനികേളുലാം
സജ്ജതീകേരണങ്ങളുമുള്ള ലകബഭാറടറനികേള, യനസലാംവനിധഭാനങ്ങള എന്നനിവ ഗകവഷകേര്ക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലമഭാരുക്കുകേയുലാം  ശനിലശഭാലകേളുലാം  പഠനകഭാസ്സുകേളുലാം
പദര്ശനങ്ങളുലാം  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറകമ
നനിരവധനി വനികദശ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായുലാം കകേന്ദ്ര ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായുലാം
സഹകേരനിചയ് പവര്ത്തനിക്കുവഭാനുള്ള കേരഭാറുകേളുലാം ഉണയ്. 

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് സഭാമൂഹലനതീതനി,  പഭാപലത,  ഗുണകമന്മ എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് തഭാലഴെപറയുന്ന പദതനികേളുലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ
കേഇൗണ്സനില് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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1. എറൂകഡറയ് പദതനി

2. കസ്റ്റര് കകേഭാകളജയ് പദതനി

3. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപയ് പദതനി

4.  കേഇൗണ്സനില് കജണല്

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് ദൂരവലഭാപകേമഭായ പഭഭാവലാം സൃഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന
തഭാലഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനില്  മുകഖന  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(എ) പബുദത (കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഹയര് എഡവ്യൂകക്കഷന)

(ബനി) കധഷണനികേ പരലഭാവരണ് (കലണര് എകക്കഭാസനിസ്റ്റലാം കേഭാമ്പസുകേള)

കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം

18 (*258) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെക്കൂടലാം -  തലപഭാടനി  (കേഭാസര്കഗഭാഡയ്)  കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം എത്ര
മതീറര് വതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പഭാത വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള നഭാലയ്  വരനിയഭാകണഭാ ആറയ് വരനിയഭാകണഭാ
എന്നയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ് വഭാഹനത്തനിരക്കുലാം ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭായനി
രനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നകശഷലാം ബഹു.  മുഖലമനനി നഭാഷണല്
കഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇന്തലയനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ
കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തനി മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന കദശതീയപഭാത  -17-കന്റെയുലാം  47-ലന്റെയുലാം
4  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  തസ്വരനിതലപടുത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനുസരനിചയ്  ഈ കദശതീയപഭാതകേളുലട  അകലനലമന്റെനില് കവണ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
വരുത്തനി  45  മതീററനില്  തലന്ന  സലകമലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേലളടുക്കുയുലാം
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ലചേയ്തു. അതനുസരനിചയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, കേണ്ണൂര് ജനില്ലകേളനിലല സലലമടുപയ് അവസഭാന
ഘടത്തനിലലത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ലടനഡര്  നടപടനികേള  കമയയ്
മഭാസകത്തഭാലട  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത  തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി  കബപഭാസയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കബപഭാസനിലന്റെ  4  വരനിപഭാതയഭാക്കല്  എന്നതീ  പവൃത്തനികേളുലട  ലടനഡര്
നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയതനുസരനിചയ്
സലാംസഭാനലത്ത  മറയ്  എല്ലഭാ  കദശതീയപഭാതകേളുലാം  (എന.എചയ്  49,  എന.എചയ്.208,
എന.എചയ്.212,  എന.എചയ്.213,  എന.എചയ്.220,  എന.എചയ്.  183  (എ)  എന.എചയ്.  185 (എ))
എന്നനിവ കപവ്ഡയ് കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
വനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരുന. ഇതനില് പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല
നഭാട്ടുകേല് മുതല് ചേന്ദ്രനഗര് വലരയുള്ള  46.72  കേനി.മതീ.  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല മൂന്നഭാര്
മുതല്  കബഭാഡനികമട്ടുവലരയുള്ള  42.28  കേനി.മതീററനിലന്റെയുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ഉടലനതലന്ന   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) കേഴെക്കൂടലാം മുതല് തലപഭാടനിവലര കദശതീയപഭാതയുലട വനികേസനലാം 45 മതീറര്
വതീതനിയനില് നഭാലവരനിപഭാതയഭായനിടഭാണയ് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി) വഭാഹന സഭാന്ദ്രത കേണക്കനിലലടുത്തയ് പസ്തുത പഭാത നഭാലവരനിയഭായനിടഭാണയ്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്. 

രജനികസ്ട്രഷന ഇടപഭാടുകേള ഡനിജനിറലഭാക്കുവഭാന പദതനി

19 (*259) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുദ്രപത്രത്തനിനയ്  പകേരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം സബയ്-രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളലതനലാം എത്ര തുകേയയ് മുകേളനിലള്ള മുദ്രപത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഇടപഭാടുകേൾക്കഭാണയ് ഇ-
സ്റ്റഭാമ്പയ് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എല്ലഭാ രജനികസ്ട്രഷന ഇടപഭാടുകേളുലാം ഡനിജനിറലഭാക്കുവഭാന പദതനിയുകണഭാ;
എന്നകത്തയയ്  ഇതയ്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ആധഭാര രജനികസ്ട്രഷനുകേളക്കഭായനി മുദ്രപത്രത്തനിനുപകേരലാം
ഈ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുലമന്ന  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലട
2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറയ് പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 7-
4-2017-ലല  690-ാം  നമ്പര്  ഗസറയ്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂലട  1960-ലല  കകേരള  മുദ്രപത്ര
ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഓണ്കലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്  രൂപകേല്പന  ലചേയ്യുകേയുലാം  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് വകുപയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെലകേഭാടുക്കുന :

1. ആധഭാര  കേക്ഷനികേള  www.keralaregistration.gov.in  എന്ന
ലവബ് കസറനില് സന്ദര്ശനിചയ് യൂസര് രജനികസ്ട്രഷന നടത്തുന.

2. യൂസര് വനിവരങ്ങള  (user name & password)  നല്കേനിലക്കഭാണയ്
കലഭാഗനിന  ലചേയതനിനയ്  കശഷലാം  രജനികസ്ട്രഷന  നടകത്തണ  സബയ്
രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസയ്  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേകയണ
തതീയതനിക്കുലാം സമയത്തനിനുമുള്ള കടഭാക്കണ് എടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

3. ലവബ്കസറനില് ലഭലമഭായ മഭാതൃകേ ആധഭാരങ്ങള ഡഇൗണ്കലഭാഡയ്
ലചേയ്തുലകേഭാണയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേകയണ ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന.

4. കമല്പകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  ആധഭാര  പകേഭാരമുളള  എല്ലഭാ
വനിവരങ്ങളുലാം ലവബ്കസറനിലൂലട എന്റെര് ലചേയ്തുനല്കുന.

5. ആധഭാരലാം വനിലയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മുദ്രവനിലയുലാം രജനികസ്ട്രഷന
ഫതീസുലാം  കേമ്പവ്യൂടര്  മുഖഭാന്തനിരലാം  നനിര്ണ്ണയനിചതനിനയ്  കശഷലാം  ലനറയ്
ബഭാങ്കനിലാംഗയ് മുഖഭാന്തനിരലാം തുകേ ഒടുക്കനി ഇ-ലചേല്ലഭാന പനിന്റെയ് ലചേയ്യുന. 

6. ലനറയ് ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സഇൗകേരലലാം ഇല്ലഭാത്ത കേക്ഷനികേളക്കയ് രജനികസ്ട്രഷന
കസറനില് നനിനതലന്ന ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള ലചേല്ലഭാന
പനിന്റെയ്  ലചേയ്ലതടുക്കഭാവന്നതുലാം  ഇകത  ലചേല്ലഭാന  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഏലതങ്കനിലലാം ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.

6(a)  ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കനിയതനിനയ്  കശഷലാം ലഭനിക്കുന്ന  GRN/
Transid  ഉപകയഭാഗനിചയ്  രജനികസ്ട്രഷന  ലവബ്കസറനില്  നനിനലാം
ഇ-സ്റ്റഭാമ്പയ് വനിവരങ്ങള കരഖലപടുത്തനിയതുലാം ആധഭാരത്തനിലന്റെ ആദല
വഭാചേകേങ്ങള  എഴതുകേകയഭാ  പനിന്റെയ്  ലചേയഭാവന്നകതഭാ  ആയ  ഷതീറയ്
കേളര് പനിന്റെയ് ലചേയ്ലതടുക്കുന. 
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7. ജനി.ആര്.എന നമ്പര് നലനിലക്കഭാണയ് ആധഭാരത്തനിലന്റെ ആദല കപജഭായനി

വകരണതുലാം  ആധഭാര  വഭാചേകേങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കപജയ്  130

ജനി.എസയ്.എലാം.-ല് കുറയഭാത്ത കേടനിയുള്ള ലവള്ള കേടലഭാസനില് കേളര്

പനിന്റെയ് ലചേയ്ലതടുക്കുന. ഈ ഷതീറനില് മുദ്രവനില ഒടുക്കനിയ വനിവരങ്ങളുലാം

പനിന്റെയ് ലചേയ്തുവരുന്നതഭാണയ്. 

8. കമല് പകേഭാരമുള്ള ആധഭാരത്തനിലന്റെ ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറയ് തയഭാറഭാക്കുന.

9. അസല് ആധഭാരവലാം ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറ്റുമഭായനി കടഭാക്കണ് പകേഭാരമുള്ള

തതീയതനിയനില് ബനലപട സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകുന.

10. സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ആധഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഇ-സ്റ്റഭാമ്പുലാം രജനികസ്ട്രഷന

ഫതീസുലാം  ഡതീകഫസയ്  ലചേയ്തുലകേഭാണയ്  രജനികസ്ട്രഷന  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന. 

11. മുദ്രവനില, രജനികസ്ട്രഷന ഫതീസയ് വനിവരങ്ങള ആധഭാരത്തനിലന്റെ പുറലത്തഴത്തഭായനി

(Endorsement) കരഖലപടുത്തനിയകശഷലാം ആധഭാരലാം മടക്കനിനല്കുന. 

(ബനി)  നനിലവനില് ഒരു സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

പദതനി  നടപനിലഭാകുന്ന  ഘടത്തനില്  ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുമുകേളനിലള്ള ഇടപഭാടുകേളക്കഭാണയ്

ഇ-സ്റ്റഭാമ്പയ് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  എല്ലഭാ  രജനികസ്ട്രഷന  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഡനിജനിറലഭാക്കുവഭാന  ഇകപഭാള

പദതനിയനില്ല. 

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളലാം നഷമഭാകുന്നതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന 

നടപടനി

20 (*260) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ് :

ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ശുദതീകേരനിചയ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനില്

വലനിലയഭാരു പങ്കയ് കചേഭാര്ച ലകേഭാണ്ടുലാം കമഭാഷണലാം ലകേഭാണ്ടുലാം നഷമഭാകുന്നതയ് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാണയ് ;
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(ബനി)  തലസഭാന നഗരനിയനിലളലപലട പഴെയ കപപ്പുകേള കൂലടക്കൂലട ലപഭാടനി
ശുദജലലാം പഭാഴെഭാകുന്നതുലാം ജലവനിതരണലാം തടസലപടുന്നതുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി പഴെയ
കപപ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയവ ഇടഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുലണനലാം പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനിലയലന്തനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ) കചേഭാര്ചലകേഭാണ്ടുലാം കമഭാഷണലാംലകേഭാണ്ടുലാം ഉണഭാകുന്ന ജലനഷലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
കപപയ്  കലനുകേളനില്  വരുന്ന  കചേഭാര്ചകേള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിചലാം  പഴെയതുലാം
കകേടഭായതുമഭായ കപപ്പുകലനുകേള മഭാറനി സഭാപനിചലാം കുടനിലവള്ളലാം നഷലപടുത്തുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  എല്ലഭാ  പദതനികേളനിലലാം  ലതീക്കുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  റണ്ണനിലാംഗയ്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണയ്.  കൂടഭാലത
ലതീക്കുകേള സമയബനനിതമഭായനി  അറകുറപണനി  നടത്തനി ജലകചേഭാര്ച ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പധഭാന പദതനികേളനില് ബ്ലൂ ബനികഗഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ബ്ലൂ ബനികഗഡയ്
യൂണനിറ്റുകേള  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനത്തുലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനിയുലാം
സസ്വതീകേരനിചവരുന. എല്ലഭാ ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാം സര്ക്കനിള തലത്തനിലലാം ജലകമഭാഷണലാം
തടയുന്നതനിനുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫയ്
സസ്വഭാഡയ്  പവര്ത്തനിചവരുന.  ജലചൂഷണലാം  നടത്തുന്നവര്ക്കയ്  എതനിലര  കേണക്ഷന
വനികച്ഛേദനിക്കല് ഉളലപലടയുള്ള കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  2016-17  ലല  പുതുക്കനിയ ബജറനില് പഖലഭാപനിച  പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  77  സതീമുകേളനിലഭായനി  എ.സനി.പനികമഭാ  പമ്പനിലാംഗയ്  ലമയനിനുകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  154  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  174  സതീമുകേളനിലഭായനി  എ.എസനി
പനികമഭാ ട്രെഭാനസനിഷന ലമയനിനുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  371  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന. അതനില് 433.33  കകേഭാടനി രൂപയുലട  148  ട്രെഭാനസനിഷന ലമയനിനുകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
പസ്തുത പടനികേ അനുബനലാം  (1)  ആയനി കചേര്ക്കുന.* കൂടഭാലത പഴെയ കപപ്പുകേള
മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  40.70  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പവൃത്തനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  തലസഭാന  നഗരനിയനിലല  പഴെയ  പനികമഭാ
കപപ്പുകേള ഉകപക്ഷനിചയ്  നനിലവനിലള്ള ഡനി.ഐ.പനി.വനി.സനി  കപപ്പുകേളുമഭായനി  ജനിക്ക
കലന കൂടനികയഭാജനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  11.27  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളക്കുലാം
കസ്റ്ററയ്  പഭാന  2016-17-ല്  ഉളലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പടനികേ  അനുബനലാം  (2)  ആയനി  കചേര്ക്കുന.*  കസ്റ്ററയ്  പഭാനനില്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള എല്ലഭാലാംതലന്ന പഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലടയുലാം
പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തല്

21 (*261) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലള്ള  സസ്വയലാംഭരണ  കകേഭാകളജുകേളുലട
ഭരണപരവലാം അക്കഭാദമനികേവമഭായ നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചയ് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വര്ഗതീയ/ജഭാതതീയ  കചേരനിതനിരനിവയ്  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  സൃഷനിക്കുന്ന  ശക്തനികേളുലട
ഇടലപടല്  തതീവ്രമഭാക്കനിയതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്,  സസ്വകേഭാരല
കകേഭാകളജുകേളക്കയ്  അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭരണപരവമഭായ  സസ്വയലാംഭരണലാം  നല്കുന്നതയ്
സമൂഹതഭാല്പരലത്തനിനയ് അനുഗുണമഭാകേഭാന ഇടയനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്, ഇത്തരലാം കൂടുതല്
സഭാപനങ്ങളക്കയ് പവര്ത്തനഭാനുമതനി നല്കുന്നതയ് അവസഭാനനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലടയുലാം പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തഭാനഭായുള്ള  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  അസലസന്റെയ്  ആന്റെയ്  അലക്രഡനികറഷന
കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  കൂടുതല് സസ്വകേഭാരല കകേഭാകളജുകേളക്കയ് അക്കഭാദമനികേവലാം ഭരണപരവമഭായ
സസ്വയലാംഭരണലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) നനിലവനില് കകേരള കസ്റ്ററയ് അസലസന്റെയ് ആന്റെയ് അലക്രഡനികറഷന കേഇൗണ്സനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.

കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം നദനികേലള സസ്വഭാധതീനനിക്കുന്നതയ് 
സലാംബനനിച പഠനലാം

22 (*262) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :
ലപഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം നദനികേളുലട നനിലനനിലനിലന സസ്വഭാധതീനനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  പഠനലാം  നടത്തനിയ  ഏജനസനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളുലട സസ്വഭാഭഭാവനികേ അവസയയ് ഇഇൗ നൂറഭാണനിലന്റെ
ആരലാംഭലാം  മുതലലങ്കനിലലാം  വന്നനിട്ടുളള  മഭാറങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  സലാംസഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ജലവനിഭവ  മനഭാലയവലാം
നദനികേളുലട  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  അവസ  പഠനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരളത്തനിലല  പധഭാന
നദതീതടങ്ങളനില് റനിവര് കഗജനിങ്ങയ് കസ്റ്റഷനുകേള സഭാപനിചയ് ഡഭാറ എടുത്തുവരുനണയ്.
മറയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലനില്ല. 

ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

23 (*263) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജലദഇൗര്ലഭലലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാക്കലപടുന്നതയ്  തടയഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം
മുനകേരുതലകേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട കേകയറലാം തടയുന്നതനിനയ് കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ) മഴെയുലട ലഭലതയനിലണഭായ കുറവയ് ജലകസഭാതസ്സുകേലള വലനിയ കതഭാതനില്
ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ജലദഇൗര്ലഭലലാം ഭഭാവനിയനില് വലനിയ കതഭാതനില് ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മുനഗണന
നനിശയനിചയ് ജല സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.
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മുനകേഭാലങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വലതലസ്തമഭായനി  ഇത്തരലമഭാരു  ശഭാസതീയ  ജല-മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ
പവര്ത്തനലാം ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള സലാംസഭാനതല പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ജനില്ലഭാ-കബഭാക്കുതല  പരനിശതീലനലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞു.
ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായ ജലവനിഭവ മനിഷന  - "ജലസമൃദനി'  യുലട ഭഭാഗമഭായനി
ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയ പവര്ത്തനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.  ഭൂജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂജല
വകുപയ്  "ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം"  പദതനി
സലാംസഭാനത്തയ്  അവലലാംബനിചവരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  40  ലക്ഷലാം
രൂപ  "ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം"  പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. തടയണകേള, അടനിയണകേള, തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല് കേനിണര്
വഴെനിയുള്ള ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ഈ പദതനിയനിലൂലട വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.
ഈ  പദതനിയനില്  41  തുറന്ന  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗയ്  പദതനികേള  2016-17-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിച.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. കകേരള ജലകസചേന വകുപയ്,  കൃഷനി വകുപയ്,
മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയവ  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി
വലഭാപകേമഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏകേകദശലാം
65  ലക്ഷകത്തഭാളലാം തുറന്ന കേനിണറുകേള ഉലണന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതയ്.  തുറന്ന
കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജ്ജയ്  ലചേയ്യുകേവഴെനി  ഭൂജലനനിരപയ്  ഉയരുകേയുലാം  അതുവഴെനി  കേടുത്ത
വരളചലയ പതനികരഭാധനിക്കുവഭാന ഒരു പരനിധനിവലര കേഴെനിയുന്നതുമഭാണയ്. 

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരനിക്കലപടുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്

എന്നനിവകയഭാലടഭാപലാം ജലകസചേന വകുപ്പുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.  നഗരവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  ജലഭാശയങ്ങളനില്  എത്തുന്നതയ്.  ഇതയ്

തടയുന്നതനിനഭായനി  നഗര പകദശങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതയനുസരനിചയ്  മഭാലനിനല

നനികക്ഷപലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാന

ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  പകയഭാജനലപടുത്തനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം

ഏലറടുക്കഭാറുണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലത്ത  സലാംബനനിചള്ള

കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം വകുപയ് സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(സനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  കേകയറലാം  ശദയനില്ലപടഭാലടന  അവ  റവനവ്യൂ,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ശദയനില്ലപടുത്തഭാറുണയ്. 
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സലാംസഭാനത്തയ് ലറയനില്കവ വനികേസന പദതനികേള

24 (*264) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലട്രെയനിന  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലറയനില്പഭാതകേളുകടയുലാം

പഭാലങ്ങളുകടയുലാം നവതീകേരണത്തനിനുലാം പഭാതയനിരടനിപയ്, ലലവദത്യുതതീകേരണലാം, പുതനിയ പഭാതകേള

തുടങ്ങനിയ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  കകേന്ദ്ര ബജറനില് സലാംസഭാനത്തനിനയ്

അനുവദനിച പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം ലറയനില്കവയുലടയുലാം  സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമഭായ

കകേരള  ലറയനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പവലത്തനികേള

ഏലതഭാലക്കലയനലാം അവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  ഡല്ഹനി-കഭഭാപഭാല്  ലറയനില്  പഭാതയനില്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുകപഭാലല ഓകടഭാമഭാറനിക്കയ് സനിഗ്നലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല്

സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള പഭാതയനിലൂലടത്തലന്ന പല മടങ്ങയ്  യഭാത്ര-ചേരക്കയ്  തതീവണനികേള

ഇകപഭാള  സഭാധലമഭാകുന്നതനിലലാം  കവഗതയനില്  ഓടനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്

ലകേ.ആര്.ഡനി.സനി.എല്.  മുകഖന സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാലയന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  ഇതുസലാംബനനിച ആധനികേഭാരനികേ വനിവരലാം  ലറയനില്കവയനില്നനിന്നയ്  കശഖരനിച

നല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്  മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം

സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമഭായ കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡയ്

തഭാലഴെപറയുന്ന പവൃത്തനികേള രണയ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള

സഭാധലതകേള  ആരഭായുന്നതനിനുലാം  തുടര്  നടത്തനിപനിനുലാം  14-3-2017-ല്  കചേര്ന്ന

ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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ഒന്നഭാലാം ഘടലാം

1. റഭാപനിഡയ് ലറയനില് ട്രെഭാനസനിറയ് സനിസ്റ്റലാം (സബര്ബന ലറയനില് കപഭാജക്ടയ്)

2. തലകശ്ശേരനി - കമസൂര്

3. എറണഭാകുളലാം  പഴെയ  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  പുനരുജ്ജതീവനിപനിചയ്

പുനനഃപവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി

4. ലകേഭാചനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയയ്  ത്രനികകേഭാണ ലറയനില് കലന വലനിചയ്

യഭാത്രക്കഭാരുലട  സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുലാം  കേലണയ്നര്

ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി ലടര്മനിനലലാം സഭാപനിക്കല്.

രണഭാലാം ഘടലാം

1. എരു  കമലനി  -  പുനലൂര്-നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങ്കമഭാലനി-എരുകമലനി  പഭാതലയ  എരുകമലനിയനില്

നനിനലാം പുനലൂര് ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

2. ഏറ്റു  മഭാനൂര്  -  ശബരനി  ലനിങ്കയ്  കലന-നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  കലനനിലന

ഏറ്റുമഭാനൂര് ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

3.  നനിലമ്പൂര്  -  നഞനകകേഭാടയ്-നനിലമ്പൂര്  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷലന  കേര്ണഭാടകേ

സലാംസഭാനത്തനിലല  നഞനകകേഭാടയ്  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന

പഭാത.

ഇതുകൂടഭാലത വനിഴെനിഞലാം പദതനി  പകദശകത്തയ്ക്കുള്ള ലറയനില് കലന ഏലറടുത്തയ്

നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  സനിഗ്നലനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതയ് സഭാകങ്കതനികേമഭായനി

സഭാധലമഭാണയ്.  ഇതുമൂലലാം  കലന  കേപഭാസനിറനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  നനിലവനിലള്ള

കലനുകേളനില്കൂടനി കൂടുതല് ലട്രെയനിനുകേള ഓടനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  സനിഗ്നലനിലാംഗയ്

സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  -

ലചേങ്ങന്നൂര് പഭാതയനില് (125.56 കേനികലഭാമതീറര്) സബര്ബന ലറയനില് സര്വ്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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അണലക്കടയ് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം നവതീകേരണവലാം പദതനി

25 (*265) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കലഭാകേ ബഭാങ്കയ് സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള അണലക്കടയ് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം
നവതീകേരണവലാം പദതനി (ഡനി.ആര്.ഐ.പനി.)-യുലട ലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുപകേഭാരലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം
അവയുലട പുകരഭാഗതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തുള്ള അണലക്കട്ടുകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാന ഈ പദതനിക്കയ്
എത്ര മഭാത്രലാം സഭാധലമഭായനിട്ടുണയ്; മുല്ലലപരനിയഭാറനിലന്റെ സുരക്ഷ കേണക്കനിലലടുത്തയ് സമതീപത്തഭായനി
പുതനിയ  അണലക്കടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലമന്ന  ആവശലലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)  സലാംസഭാന ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള ഡഭാമുകേളുലട
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം ഡഭാമുകേളുലടയുലാം അനുബന ഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം കേഭാരലക്ഷമത
പരമഭാവധനി  സുരക്ഷനിതമഭായനി  പുനനഃസഭാപനിചയ്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുകേ,
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  12  ജലകവദത്യുത പദതനികേളനിലല  37  ഡഭാമുകേളുലട
പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേള  നടത്തനി  അവലയ  ശക്തനിലപടുത്തുകേ,  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നടപനില്  വരുത്തുകേ,  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലട  പവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുകേ, കമല്കനഭാട സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുകേ, അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  കലഭാകേബഭാങ്കയ്
സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള അണലക്കടയ് പുനര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം നവതീകേരണവലാം (ഡനി.ആര്.ഐ.പനി.)
പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി)  മലമ്പുഴെ,  കപഭാത്തുണനി,  ചുള്ളനിയഭാര്,  മതീനകേര,  കേഭാഞനിരപ്പുഴെ,  മലങ്കര,  ചേനിമ്മേനിനനി,
പഴെശ്ശേനി,  ലപരനിയഭാര്വഭാലനി  (ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്),  മൂലത്തറ,  കേല്ലട,  വഭാഴെഭാനനി,  പതീചനി,  ലനയഭാര്,
വഭാളയഭാര്,  കുറലഭാടനി  എന്നതീ  16  ഡഭാമുകേള  ബഭാകരജുകേള,  ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവയഭാണയ്
ഡനി.ആര്.ഐ.പനി.യനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
പദതനികേള. കൂടഭാലത ഡഭാമുകേളുലട സര്ലവയലനസയ്, ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന എന്നനിവയുലാം
തനിരുവനന്തപുരത്തയ് ഡഭാലാം കസഫനി ലഹഡ്കകേസ്വഭാര്കടഴനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം  DRIP-ല്
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ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  360  കകേഭാടനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ പസ്തുത പദതനിയനില്
സനിവനില്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്,  ഇലകനിക്കല്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുത്തനി  44
പഭാകക്കജുകേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  44  പഭാകക്കജുകേളനില്  41  എണ്ണലാം  ലടണര്
ലചേയനിട്ടുണയ്. Dam Safety Head Quarters (Electrical), Instrumentation surveillance
എന്നതീ 3 പഭാകക്കജുകേള കൂടനി ലടണര് ലചേയഭാനുണയ്. ലടണര് ലചേയവയനില്  6 എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനി വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗതനിയനിലമഭാണയ്.  2018
ജൂണ് വലരയഭാണയ്  DRIP പദതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി. ഈ സമയത്തനിനുള്ളനില്ത്തലന്ന
പവൃത്തനികേലളല്ലഭാലാംതലന്ന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്. ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  12  ജല  കവദത്യുത  പദതനികേളനിലല  37  ഡഭാമുകേളുമഭായനി
ബനലപട പുനരുദഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള,  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തല്,
സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തല്  തുടങ്ങനിയവ  ഉളലപടുന്ന  വനിവനിധ
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏലറടുത്തയ്
നടപഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.  ഡഭാമുകേളുലട പവര്ത്തന കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായുള്ള
വനിവനിധതരലാം കഗറ്റുകേളുലടയുലാം  വഭാല്വകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  കജഭാലനികേള,
ഡഭാമനിനുള്ളനിലള്ള ലഡയനികനജയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട റതീമനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള,  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം
ഡഭാമുകേളനിലണഭായ കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ക്കുവഭാന കവണനിയുള്ള അറകുറ്റുപണനികേള,  ഡഭാമുകേളുലട
പതലങ്ങളുലടയുലാം കകേവരനികേളുലടയുലാം ലപയനിന്റെനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള,  പരനികശഭാധന സഭാദലമഭാക്കുന്ന
തരത്തനില്  ഡഭാമനിലന്റെ  കഗറയ്  പനിയറുകേലള  ബനനിപനിചള്ള  നടപഭാലങ്ങള,  വനിവനിധ
കവദത്യുതതീകേരണ കജഭാലനികേള തുടങ്ങനിയവ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. നടത്തുന്ന ചേനില പധഭാന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്. 

കൂടഭാലത സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഡഭാമുകേളുലട
പരനിസരങ്ങളനില്  കഹമഭാസ്റ്റയ്  കലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കല്,  സുരക്ഷഭാ  കമല്കനഭാട
സലാംവനിധഭാനത്തനിനുള്ള ലകേടനിടങ്ങള,  സുരക്ഷഭാ കവലനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സുരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങല്,  പദതനി  പകദശങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  പവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഈ
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏലറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന.  ഡഭാമുകേളുലട
ഡഇൗണ്സ്ട്രതീലാം ഭഭാഗത്തയ്  അധനിവസനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുലട സുരക്ഷലയ ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള
എമര്ജനസനി ആക്ഷന പഭാനുകേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇവ കൂടഭാലത  ഡഭാമുകേളുലട
ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന ശഭാസതീയമഭായ  ബലപരനികശഭാധനകേളുലാം  തുടര്ന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടുന്ന
പരനിഹഭാര  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതുവലര  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
68  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയുലട കേരഭാറുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 35  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയുലട ലടണറുകേള
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  ഇകപഭാഴെലത്ത കേണക്കയ് പകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം  148  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ലമഭാത്തലാം കേരഭാറുകേളഭാണയ് പസ്തുത പദതനികേളനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  43  കകേഭാടനി രൂപ പസ്തുത പദതനിയനിനത്തനില്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ഡനി.ആര്.ഐ.പനി  പദതനിയുലട നടത്തനിപനിലൂലട സലാംസഭാന ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
കമല്പറഞ  16  ഡഭാമുകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  പസ്തുത
അണലക്കട്ടുകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
കൂടഭാലത ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ അണലക്കട്ടുകേളുലട സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഈ പദതനി വളലരയധനികേലാം സഹഭായകേമഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര ജല
കേമ്മേതീഷലന്റെയുലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചയ്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന
പസ്തുത പദതനി  നടത്തനിപനിലൂലട  ഡഭാമുകേളുലട  വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള പവര്ത്തനക്ഷമത
പരനികശഭാധനിചയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ  പുനരുദഭാരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട കേണ്ടുപനിടനിചയ് നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ ദനിശയനിലള്ള പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്തു നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.  കൂടഭാലത ഡഭാലാം സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപട വനിവനിധ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. സഭാധലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മുല്ലലപരനിയഭാറനിലന്റെ
സുരക്ഷ കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പുതനിയ അണലക്കടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നതുതലന്നയഭാണയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   നനിലപഭാടയ്.  പുതനിയ  അണലക്കടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല
നനിയമങ്ങള  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനിയുലാം
തമനിഴെയ് നഭാടനിലന്റെ  സമ്മേതവലാം  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  അനുമതനിയുലാം  ആവശലമഭാണയ്.
പുതനിയ അണലക്കടനിലന്റെ പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനലാം നടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനത്തനിലന്റെ  TOR  അലാംഗതീകേരനിച  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായുള്ള
അകപക്ഷ കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിനയ്   28-3-2015-ല് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ആയതയ്  MoEFCC-യുലട  എക്സയ്കപര്ടയ്  അകപസല്  കേമ്മേനിറനി  4-6-2015-ല്
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എന്നഭാല് തമനിഴെയ് നഭാടയ്,  കകേരളലാം മുല്ലലപരനിയഭാറനില് പുതനിയ
അണലക്കടനിനഭായനി  നടത്തുന്ന  പഠനങ്ങള  നടത്തുന്നതനില്നനിനലാം  കകേരളലത്ത
തടയണലമന കേഭാണനിചയ്  സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഹര്ജനി  (IA27/2015 in O.s.No.3/2006)
സമര്പനിചതനിനഭാല് വനിഷയലാം കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാലണന്ന കേഭാരണത്തഭാല്
EIA  പഠനത്തനിലന്റെ  പരനിഗണന  വനിഷയങ്ങളക്കഭായുള്ള  കകേരളത്തനിലന്റെ  അകപക്ഷ
defer  ലചേയ്യുകേയഭാണുണഭായതയ്.  തുടര്ന്നയ്  17-7-2015-നയ്  കകേന്ദ്ര വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭാലയലാം  O.S.No.3/2006-ലന്റെ അന്തനിമ വനിധനി പകേഭാരലാം പുതനിയ അണലക്കടനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഇരു  സലാംസഭാനങ്ങളുലടയുലാം  സമ്മേതലാം  ആവശലമഭാലണന്ന
നനിര്കദ്ദേശമുള്ളതനിനഭാല് പരനിസനിതനി  ആഘഭാത പഠനത്തനിലന്റെ പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ തളകേയുണഭായനി. പുതനിയ അണലക്കടനിനഭായുള്ള
കകേരളത്തനിലന്റെ പഠനങ്ങളുലാം പവര്ത്തനങ്ങളുലാം തടയണലമന്നയ്  കേഭാണനിചയ് തമനിഴെയ് നഭാടയ്
ലകേഭാടുത്ത  ഹര്ജനി  13-4-2016-ല്  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  പരനിഗണനിക്കലവ  ഹര്ജനി
നനിലനനില്ക്കുന്നതല്ലഭാലയന്നയ് തമനിഴെയ് നഭാടയ് അറനിയനിക്കുകേയുലാം അതനിലന തുടര്ന്നയ് പസ്തുത
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ഹര്ജനി  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  തളളുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  (IA  dismissed  as  infructuous).
പുതനിയ അണലക്കടനിലന്റെ പഠനങ്ങള നടത്തുന്നതനില് നനിനലാം കകേരളലത്ത വനിലക്കണലമന്ന
തമനിഴെയ് നഭാടനിലന്റെ  ഹര്ജനി  തള്ളനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  പസ്തുത  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  വനലാം
പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിലന സര്ക്കഭാര് അറനിയനിക്കുകേയുലാം പരനിസനിതനി ആഘഭാത
പഠനത്തനിലന്റെ പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചയ്  തരണലമന്നയ്  അറനിയനിലചങ്കനിലലാം
MoEFCC  നഭാളനിതുവലര  പതനികേരനിചനിടനില്ല.  കകേന്ദ്ര വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനില്
നനിനലാം  പതനികേരണലമഭാനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  EIA  പഠനത്തനിലന്റെ  TOR
അലാംഗതീകേരനിചയ്  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷ  വതീണ്ടുലാം  സമര്പനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.-ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതയ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരനികേയുമഭാണയ്. 

മൂന്നഭാറനിലല ഭൂമനി കേകയറലാം

26 (*266) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേകയറക്കഭാര് മൂന്നഭാറനിലന കേവര്ലന്നടുക്കുകേയഭാലണനലാം ഈ നനില തുടര്ന്നഭാല്
മൂന്നഭാര് ഭൂപടത്തനില് നനിനലാം അപതലക്ഷമഭാകുലമന്ന തരത്തനിലമുള്ള റനികപഭാര്ടയ് ലഭാന്റെയ്
റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണര് സര്ക്കഭാരനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂകരഖകേളുലാം  വലഭാജപടയങ്ങളുലാം,  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള റവനവ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
പരനിശമലാം  പഭാകദശനികേ  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കളുലട  പതനികഷധലാംമൂലലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ
സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ലകേ.  ഡനി.  എചയ്.,  പള്ളനിവഭാസല്,  ചേനിന്നക്കനഭാല് വനികല്ലജുകേളനില് സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി വലഭാപകേമഭായനി കേകയറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പരനിസനിതനി പഭാധഭാനലമുള്ള ഭൂമനിയനില് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട കകേവശമുള്ള
ഭൂമനിയുലാം  ഭൂമഭാഫനിയ  കേയടക്കനിയതഭായ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇവലര
ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(ഇ)  നനിയമസഭയുലട  പരനിസനിതനി  സമനിതനി,  മൂന്നഭാര്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നയ്  അതനിലന്റെ  ഒന്നഭാമതയ്  റനികപഭാര്ടനില്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഈ ശനിപഭാര്ശ അടനിയന്തരമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

285/2020
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റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ) മൂന്നഭാറനിലല പരനിസനിതനി പശ്നങ്ങലളപറനി ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണര് ഒരു
അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 16-2-2015-ലല 69/2015/ആര്.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവനില്
അഞയ്നഭാടയ്  വനികല്ലജുകേളനിലല മുഴവന തണകപര് കേക്ഷനികേളക്കുലാം കനഭാടതീസയ്  നല്കേനി
അവര് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന കരഖകേള ഓഫതീസയ്  കരഖകേളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി  തണകപരനിലന്റെ
കൃതലത തനിടലപടുത്തണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കരഖകേള  പരനികശഭാധനയയ്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന  ആവശലലപടയ്  ലകേഭാടഭാക്കമ്പൂര്  വനികല്ലജനിലല
33  തണകപര് കേക്ഷനികേളക്കയ് കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിരുന. 31-8-2016,  29-9-2016
എന്നതീ തതീയതനികേളനില് കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുവഭാനഭാണയ് കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.
എന്നഭാല്  പസ്തുത  രണയ്  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  തണകപര്  കേക്ഷനികേളഭാരുലാം  കരഖകേള
പരനികശഭാധനയയ്  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത്തതുലാം  ടനി  രണയ്  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  കദവനികുളലാം
റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസനിനയ്  മുനപനില്  കകേരള  കേര്ഷകേ  സലാംഘത്തനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് ഉപകരഭാധ സമരലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(സനി) ഉണയ്. 

(ഡനി)  ഇപകേഭാരമുള്ള റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല.  അനലവകുപ്പുകേളുലട  കകേവശമുള്ള
ഭൂമനിയനില്  കേകയറലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതയ്  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കരഖകേളുലട
പരനികശഭാധനയുലാം ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേളുലാം നടനവരുന. 

(ഇ) റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് കസഭായനില് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന വനിലാംഗയ് രൂപതീകേരണലാം

27 (*267) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന എല്ലഭാ
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുലാം  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നനിര്ബനമഭാക്കനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഇപകേഭാരലാം  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നടത്തുന്നതനിനയ്
എന്തയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനുള്ളതയ്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭായനില്  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനുകവണനി  ഇതര  ഏജനസനികേളുലട  സഹഭായലാം
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കതടുന്നതുമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  അനന്തമഭായനി  നതീളുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനുകേതീഴെനില് കസഭായനില് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന വനിലാംഗനിനയ്  രൂപലാം
നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന എല്ലഭാ
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  മഭാനസ്വല്  പകേഭാരലാം  കസഭായനില്
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന നടത്തണലമന്നയ് നനിബനനയുണയ്. 

(ബനി)  പവൃത്തനിയുലട അടനിയന്തര സസ്വഭഭാവവലാം പഭാധഭാനലവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ്
അതഭാതയ്  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  വകുപയ്  മുകഖനകയഭാ  മറ്റു  ഏജനസനികേള
മുകഖനകയഭാ  (ഉത്തരവയ്  നമ്പര്1106/2016/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  27-7-2015  പകേഭാരമുള്ള
എലാംപഭാനല്ഡയ് കേണ്സളടന്റെയ്) ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന ലചേയഭാന മഭാനസ്വലനില് വലവസയുണയ്. 

(സനി) 10-4-2017-ലല സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്24/2017/ലപഭാ.മ.വ. പകേഭാരലാം തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  റതീജനിയണല്
ലഭാബുകേകളഭാടുകൂടനി  ഒരു  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  യൂണനിറ്റുലാംകൂടനി  തുടങ്ങുവഭാനഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് പൂര്ണ്ണ രൂപത്തനില് നനിലവനില് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി കസഭായനില്
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനുകവണനി  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുറയഭാന
കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്. 

സ്കൂള പരതീക്ഷകേളക്കയ് കചേഭാദലബഭാങ്കയ്

28 (*268) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  സ്കൂള  പരതീക്ഷകേളക്കയ്  കചേഭാദലബഭാങ്കയ്
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് നതീക്കമുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലല രതീതനിമഭാറനി കചേഭാദലബഭാങ്കയ് ഏര്ലപടുത്തഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത കചേഭാദലബഭാങ്കനില് പരമഭാവധനി എത്ര കചേഭാദലങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളനി
ക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  ലപഭാതുപരതീക്ഷകേള വനിദലഭാര്തനി സഇൗഹൃദമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന പതതീക്ഷയനിലഭാണയ്
ഇക്കഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  വനിവനിധ  ശനിലശഭാലകേളനിലൂലടയുലാം  അദലഭാപകേരുലട  സലാംഭഭാവന  വഴെനിയുലാം
അസലാംഖലലാം കചേഭാദലങ്ങള ഉളലപടുത്തനി കചേഭാദലബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാലയന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന. 

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ പരനിഷ്കരണ പദതനി

29 (*269) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിഷ്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുവലര
നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല പഠനരതീതനികേളനില് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ പരനിഷ്കരണലാം
ഉണഭാകേഭാത്തതഭാണയ്  കുടനികേള  കുറയുവഭാനുള്ള  കേഭാരണലമന്നനിരനിലക്ക  നൂതനമഭായ
എലന്തല്ലഭാലാം പഠനരതീതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പുതനിയ  തലമുറയയ്  കൃഷനികയഭാടയ്  തഭാലരലലാം  ജനനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം
പദതനി പഠന വനിഷയത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അദലഭാപകേരുലട  ശദ  കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനികേളുലട
സര്ഗവഭാസന വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന തരത്തനില്
അവരുലട പരനിശതീലനലാം ക്രമലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  അദലഭാപകേലര  മറയ്  കജഭാലനികേളക്കയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  നനിരുത്സഭാഹ
ലപടുത്തുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  "ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം"  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഒരു നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഒരു സ്കൂള എന്ന കേണക്കനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
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ഉയര്ത്തലപകടണ  സ്കൂളുകേളുലട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുലാം  വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആദലഘടത്തനില് പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  KIIFB-യനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
KIIFB-കപഭാര്ടലനില് അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള എല്ലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം കഹലടകേയ്
കഭാസയ്  മുറനികേളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  മനികേച അദലയന
നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  അദലഭാപകേ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലഭാനുസൃത മഭാറങ്ങള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആസൂത്രണലാം ലചേയയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. "കേലഭാമ്പസയ് തലന്ന പഭാഠപുസ്തകേലാം"  എന്ന
കേഭാഴ്ചപഭാടനില് കജവകവവനിദല ഉദലഭാനലാം സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പസ്തുത
പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

(ബനി)  പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പഠന രതീതനികേളനില് നൂതനതസ്വലാം
കകേവരുത്തുന്നതനിനുലാം ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലട
പഠന  നനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  "കബസയ്  കലനസയ്  സ്റ്റഡനി"  നടത്തനിവരുന.
ഇതനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി  പഠനകബഭാധന  രതീതനികേള  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതഭാണയ്.  കലബറനി,  ലകബഭാറടറനികേള, സഭാര്ടയ് കഭാസയ് റൂമുകേള എന്നനിവ ശക്തനിലപടുത്തനി
പഠന കബഭാധന പക്രനിയ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഐ.സനി.റനി.അധനിഷനിത
പഠനലാം  ഫലപദമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഐ.സനി.റനി  അധനിഷനിത കേണന്റുകേള ,
കപഭാഗ്രഭാമുകേള എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  വനിദലഭാര്തനികേളുലട സര്ഗപരമഭായ കശഷനികേള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  കഭാസയ്  റൂലാം  വനിനനിമയലാം  ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്
അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  കേഭാകലഭാചേനിത  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  കേ വൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം,  കജവകവവനിദല സലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  കമഖലകേളക്കയ്  പഭാഠലപദതനിയനില്  പകതലകേ  ഉഇൗന്നല്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  കജവകവവനിദല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ബകയഭാകഡകവഴനിറനി  പഭാര്ക്കുകേള,
അധനികേ പഠന പവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ ആവനിഷ്കരനിചയ് സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ഡനി)  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  രതീതനികേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചയ്
കഭാസയ് മുറനികേളനിലല  പഠന കബഭാധന പക്രനിയ ശഭാസതീയമഭായനി  ചേനിടലപടുത്തുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  ഐ.സനി.റനി  അധനിഷനിതവലാം  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുലട
സഹഭായകത്തഭാടുലാം കൂടനിയ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചവരുന. 
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(ഇ) സ്കൂള പവൃത്തനി സമയങ്ങളനില് അദലഭാപകേകരഭാ പഥമഭാദലഭാപകേകരഭാ സ്കൂളനില്നനിന്നയ്
വനിട്ടുനനില്ക്കഭാന  ഇടയഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  മറ്റുപരനിപഭാടനികേള  ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാലണനലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്  വനിളനിചകൂട്ടുന്ന  കയഭാഗങ്ങള  ശനനിയഭാഴ്ചകേളനികലഭാ  ഒഴെനിവ
സമയങ്ങളനികലഭാ സ്കൂള സമയത്തനിനുകശഷകമഭാ ക്രമതീകേരനിക്കണലമനലാം സ്കൂള സമയലാം
നഷലപടുത്തുന്ന തരത്തനില് അദലഭാപകേരുലട കസവനലാം ഇതര പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കരുലതനലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്
കേഴെനിവതുലാം ഇ-ലമയനില് മുകഖനകയഭാ ഇതര ഇലകകഭാണനികേയ്  വനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്
കൂടനികയഭാ ആശയ വനിനനിമയലാം നടകത്തണതഭാലണനലാം  26-4-2017-ലല  201/എലാം2/2017/
ലപഭാ.വനി.വ. നമ്പര് പരനിപത്രലാം പകേഭാരലാം മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര 
നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

30 (*270) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്,
സഭാകങ്കതനികേവനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഊന്നല് നലനി കഹലടകേയ്
ആകക്കണ  ആവശലകേതയുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പസ്തുത  ആവശലത്തനികലക്കയ്  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതയ്;

(ബനി) ഐ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിതമഭായ അദലഭാപനത്തനിനയ് പരലഭാപ്തമഭായ ഉള്ളടക്ക
നനിര്മ്മേഭാണവലാം സഭാകങ്കതനികേ പരനിശതീലനവലാം കഹലടകേയ് സ്കൂള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഐ.സനി.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
എങ്ങലനയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  അനുദനിനലാം മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന വനിവര വനിനനിമയ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല
ഇതര കമഖലകേളനിലലന്നകപഭാലല വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലലാം ഫലപദമഭായനി ഉപകയഭാഗനി
കക്കണതുണയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലലക്കത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേഭാലഘടത്തനിലന്റെ അനനിവഭാരലതയഭാണയ്.
വനിദലഭാലയങ്ങള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള കഹലടകേയ്  സ്കൂള
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പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളനികലയുലാം
സവനികശഷ  സഭാഹചേരലലാം  മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  സ്കൂളനിനഭാവശലമഭായ  ഐ.സനി.ടനി.
ഉപകേരണങ്ങളുലാം സഇൗകേരലങ്ങളുലാം കേമ്പവ്യൂടര്  ലഭാബനില്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  8  മുതല്  12
വലരയുള്ള  എല്ലഭാ  കഭാസയ്  മുറനികേളനിലലാം  മളടനിമതീഡനിയ  ലപഭാജക്ടര്,  ലഭാപയ് കടഭാപയ്,
ലവള്ളകബഭാര്ഡയ് എന്നനിവ സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. ഈ ഉപകേരണങ്ങള ഫലപദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം അദലഭാപകേര്ക്കയ് നല്കേനി കുടനികേളുലട
പഠന പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്നയ് ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  ഐ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത പഠനകബഭാധന പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഏറവലാം
ആവശലമഭായ ഒന്നഭാണയ് അനുകയഭാജലമഭായ ഉള്ളടക്കങ്ങള. പയഭാസകമറനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
ലളനിതവലാം  കൂടുതല് ഫലപദവമഭായനി  വനിദലഭാര്തനികേളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനയ് ഐ.സനി.ടനി.
അധനിഷനിത  പഠന വനിഭവങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  ഓകരഭാ  കഭാസനിനുലാം  പഠന  വനിഭവങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  അതയ്  വനിദലഭാര്തനികേളനിലലത്തനിക്കു
ന്നതനിനയ് പകതലകേ സഭാകങ്കതനികേ പരനിശതീലനവലാം അദലഭാപകേര്ക്കയ് നല്കുനണയ്.  

(സനി)  നനിലവനില്  കഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല  8  മുതല്  12  വലര കഭാസയ്കേളഭാണയ് കഹലടകേയ് ആക്കുന്നതയ്.
ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലയുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനുലാം  അടചറപ്പുള്ളതുലാം  ലപഭാടനി
ശലലമനില്ലഭാത്തതുമഭായ  കഭാസയ് മുറനികേളുലട  ലഭലതയ്ക്കുലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്
ഐ.സനി.ടനി. ഉപകേരണങ്ങള നല്കുന്നതയ്. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള

1 (2235)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപനില് നനിനലാം കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട

തുകേ ഉളലപലടയുള്ള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ആര്.എഫയ്.,  കേനിഫ്ബനി,  നബഭാര്ഡയ്,  തുടങ്ങനിയവയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള

പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം തുകേ ഉളലപലട നല്കുകമഭാ ?



72 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനില് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  I  ആയുലാം  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനിലല പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II  ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കദശതീയപഭാതയുലട കേതീഴെനിലള്ള പവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  2017-18
വര്ഷത്തനില് സനി.ആര്.എഫയ്,  കേനിഫ്ബനി,  നബഭാര്ഡയ്  തുടങ്ങനിയവയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേലളഭാനലാം കകേഭാങ്ങഭാടയ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലനില്ല. 

ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി. രണഭാലാംഘട പദതനി

2  (2236)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  രണഭാലാംഘട പദതനി പകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ആലകേ പദതനി തുകേ എത്രയഭാണയ്; ഇതനില് കലഭാകേബഭാങ്കയ് വഭായ
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുലട  എത്രശതമഭാനലാം  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഇതുവലര
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതയ്; പദതനി തുകേയുലട എത്ര ശതമഭാനലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിലല്ലങ്കനില്  വഭായ  പനിനവലനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
കലഭാകേബഭാങ്കയ് എലന്തങ്കനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉളലപലട ആലകേ പദതനി തുകേ  2403  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില് കലഭാകേ ബഭാങ്കയ്
വഭായ 1166 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുലട 72% പവൃത്തനികേള ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.
പദതനി തുകേയുലട 35.64%  (856.41 കകേഭാടനി രൂപ) ഇതുവലര ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി  രണയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപലട  ലപഭാതു  സസ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പുനലൂര്-ലപഭാനകുന്നലാം
കറഭാഡയ്  പുനരുദഭാരണലാം  ഒഴെനിചള്ള  പവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  സലലാം  ഏലറടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
ലപരുമ്പനിലഭാവയ്-ലപരനിന്തല്മണ്ണ എന്ന അപ്ഗ്രകഡഷന പവൃത്തനിയുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി
കകേവരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നടത്തഭാനഭാകേഭാതനിരുന്ന  സ്ട്രഭാറജനികേയ്  കറഭാഡയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്
പദതനിയുകടയുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത തുകേ കലഭാണ് തുകേയനില് കുറയഭാനഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം
ലവയ്ക്കുവഭാനഭായനി കലഭാകേ ബഭാങ്കയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് യഥഭാസമയലാം
അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  കൂടനി  പവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്ക്കുലാം  കേണ്സളടന്റെയ്
എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനണയ്.
പവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗമനത്തനിനുള്ള  തടസങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഫണയ്

3 (2237)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരനിചലതകപഭാഴെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എലന്തല്ലഭാലമന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കബഭാര്ഡയ്  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലറടുത്ത
പവൃത്തനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നയ് ജനില്ല തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പുതനിയ പവൃത്തനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നയ് ജനില്ല തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്  ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്  എവനിലട
നനിന്നഭാലണനലാം എങ്ങലനയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  ആക്ടയ്  2001
പകേഭാരമഭാണയ് കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിതമഭായതയ്. 22-2-2002-ലഭാണയ്
കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതയ്. 



74 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

(ബനി) കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് ആക്ടയ് 2001 പകേഭാരലാം സസ്വരൂപനിക്കലപടുന്ന ഫണയ്
ഫലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  പസ്തുത  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ഗതഭാഗത
കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിനഭാവശലമഭായ ഫണയ് കേലണത്തുന്നതനിനുലാം ലപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനിയുള്ള പദതനികേളുലട കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ്
കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരനിചതയ്.  പസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് അര്പനിത വരുമഭാന
മഭാര്ഗമുള്ള നനിയമഭാനുസൃതമഭായ സഭാപനലാം ആവശലമഭാലണന്ന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്
കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിതമഭായതയ്. കേഴെനിഞ 15 വര്ഷമഭായനി കകേരള
കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്  ലപഭാതു  സസ്വകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി) കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലപഭാതു സസ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം: 

ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്
നടപനിലഭാക്കനിയ  ആദലലത്ത  പദതനിയഭാണയ്  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗര  കറഭാഡയ്
വനികേസന പദതനി.  42.537  കേനി.  മതീ.  നതീളത്തനിലള്ള  16  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട
സമഗ്ര  വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുന്ന കറഭാഡുകേളുലട  15  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള അറകുറപണനികേളുലാം പരനിപഭാലനവലാം
പദതനിയുലട കേരഭാര് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള കേണ്സഷണറുലട ചുമതലയഭാണയ്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്: 

രണഭാമലത്ത പദതനിയഭായ കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗര കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് ഉളലപടുത്തനി  22.251  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്  6  കകേഭാറനി
കഡഭാറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലല വനിവനിധ ഏജനസനികേള നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

എറണഭാകുളലാം ജനില്ല : 

1. ലവണ്ടുരുത്തനി പഭാലലാം :  ലകേഭാചനിന കനവല് ലബയ്സനിലന്റെ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
37.33 കകേഭാടനി രൂപഭാ ലചേലവനില് ലകേഭാചനി കേഭായലനിനയ് കുറുലകേ ലവണ്ടുരുത്തനി
പഭാലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡ്സയ്  വനിഭഭാഗലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  4-2-2012-ല്
ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.
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2.  ഇടപള്ളനി കമല്പഭാലലാം :  300  മതീ.  നതീളത്തനില് നഭാലയ്  സഭാനുകേകളഭാടുകൂടനിയ
കമല്പഭാലത്തനിനയ് സലലാം ഏലറടുക്കല് ഉളലപലട 108.75 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്
ലകേഭാചനി  ലമകട്രെഭാ  ലറയനിലനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  2016  ലസപ്റലാംബറനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കനി.

3.  പഭാലഭാരനിവടലാം  കമല്പഭാലലാം :  620  മതീ.  നതീളവലാം  15  മതീ.  വതീതനിയുലാം  വരുന്ന
നഭാലവരനിപഭാതകയഭാടുകൂടനിയ  പഭാലഭാരനിവടലാം  കഫ  ഓവറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
41.28  കകേഭാടനി രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവനില് കറഭാഡ്സയ് ആന്റെയ് ബനിഡ്ജസയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച.

കകേഭാടയലാം ജനില്ല :

1.  കേഞനിക്കുഴെനി  ലവടത്തുകേവല  കേറുകേചഭാല്  മല്ലപള്ളനി  കറഭാഡയ്  ഉപരനിതലലാം
ബല  ലപടുത്തല് : 22.8  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള കറഭാഡുകേളുലട വനികേസനമഭാണയ്
ഈ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. 67.26  കകേഭാടനി രൂപ മതനിപയ്
ലചേലവനില് കകേരള കസ്റ്ററയ് കേണ്സ്ട്രക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

2.  രഭാമപുരലാം നഭാലമ്പലലാം ദര്ശനലാം കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണലാം :  കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലല
46.81  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള  14  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  4  അകപഭാചയ് കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന്ന ഈ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  67 കകേഭാടനി രൂപ
മതനിപയ്  ലചേലവനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ല :

1.  എന  .  എചയ്  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം :  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കബപഭാസനിലന്റെ
ലവങ്ങളലാം മുതല് പൂളഭാടനിക്കുന്നയ് വലരയുള്ള  5.1  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലലാം വരുന്ന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത ഭഭാഗലാം വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഈ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേഭാരപ്പുഴെയനിലലാം പുറക്കഭാകടരനിയനിലലാം
പധഭാന പഭാലങ്ങള ഉളലപലട 152.75 കകേഭാടനി രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ് വനിഭഭാഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

2.  രഭാമനഭാട്ടുകേര കമല്പഭാലലാം :-  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  എന.എചയ്.  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  74.96  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേകയഭാടുകൂടനി  580  മതീ.
കദര്ഘലമുള്ള അകപഭാചയ് കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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3.  ലതഭാണയഭാടയ് കമല്പഭാലലാം  :-  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്.  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

കമല്കനഭാടത്തനില്  51.42 കകേഭാടനി  രൂപ അടങ്കല് തുകേകയഭാടുകൂടനി  663  മതീ.

കദര്ഘലമുള്ള കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കേണ്ണൂര് ജനില്ല :

1.  മലകയഭാര പഭാതഭാ വനികേസനലാം :  191.54  കകേഭാടനി  രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേറുപുഴെ മുതല് വള്ളനികത്തഭാടയ് വലര 59.415 കേനി.മതീ. കറഭാഡയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്

പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ഡനി)  കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

ആലപ്പുഴെ : 

ആലപ്പുഴെ നഗര കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് ഉളലപടുത്തനി

49.522  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്  21  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട  വനികേസനമഭാണയ്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ  272.66  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.

പദതനിക്കയ്  2-5-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ആര്.ടനി)582/17/ലപഭാ.മ.വ.

പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

കേണ്ണൂര് :  

കേണ്ണൂര്  നഗര  കറഭാ ഡയ്  വനികേസന പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  49.79  കേനി.മതീ.

കദര്ഘലത്തനില്  12  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട  വനികേസനമഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

പദതനിയുലട  അടങ്കല്  തുകേ  401.467  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  പദതനിക്കയ്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഇ) കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് ആക്ടയ് പകേഭാരലാം കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ

പധഭാന  വരുമഭാന  കസഭാതസയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  ഇനത്തനില്നനിനലാം

ലഭനിക്കുന്ന 10% വനിഹനിതമഭാണയ്.
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കകേരള കറഭാഡയ്  ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

4 (2238)  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗത  രലാംഗലത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കബഭാര്ഡയ് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പധഭാന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
അവയനില് പൂര്ത്തനിയഭായ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-യുലട  പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ഫണയ്
എപകേഭാരമഭാണയ് സസ്വരൂപനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണമടക്കമുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുകമ്പഭാള  ഇതയ്
ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-യുലട  പദതനികേലള  എപകേഭാരമഭാണയ്  ബഭാധനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ആദലലത്ത
പദതനിയഭാണയ് തനിരുവനന്തപുരലാം നഗര കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനി. 42.537  കേനി.  മതീ.
നതീളത്തനിലള്ള  16  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട സമഗ്ര വനികേസനമഭാണയ് ഈ പദതനിയനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  15  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള
അറകുറപണനികേളുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  പദതനിയുലട  കേരഭാര്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള കേണ്സഷണറുലട
ചുമതലയഭാണയ്.  രണഭാമലത്ത പദതനിയഭായ കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗര കറഭാഡയ്  വനികേസന
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  22.251  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്
6  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  പദതനിയുലട
അടങ്കല് തുകേ 176.10 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. പസ്തുത പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ജൂണ്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല വനിവനിധ ഏജനസനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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എറണഭാകുളലാം ജനില്ല :

1. ലവണ്ടുരു  ത്തനി പഭാലലാം : ലകേഭാചനിന കനവല് ലബയ്സനിലന്റെ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
37.33 കകേഭാടനി രൂപഭാ ലചേലവനില് ലകേഭാചനി കേഭായലനിനയ് കുറുലകേ ലവണ്ടുരുത്തനി
പഭാലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡ്സയ്  വനിഭഭാഗലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  4-2-2012-ല്
ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.

2. ഇടപള്ളനി കമല്പഭാലലാം : 300  മതീ.  നതീളത്തനില് നഭാലയ് സഭാനുകേകളഭാടുകൂടനിയ
കമല്പഭാലത്തനിനയ്  സലലാം ഏലറടുക്കല് ഉളലപലട  108.75  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  ലകേഭാചനി  ലമകട്രെഭാ  ലറയനിലനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  2016
ലസപ്റലാംബറനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനി.

3. പഭാലഭാരനിവടലാം കമല്പഭാലലാം : 620  മതീ.  നതീളവലാം  15  മതീ.  വതീതനിയുലാം വരുന്ന
നഭാലവരനിപഭാതകയഭാടുകൂടനിയ പഭാലഭാരനിവടലാം കഫ  ഓവറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
41.28 കകേഭാടനി രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവനില് കറഭാഡ്സയ് ആന്റെയ് ബനിഡ്ജസയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച.

കകേഭാടയലാം ജനില്ല :

1. കേഞനിക്കുഴെനി  ലവടത്തുകേവല  കേറുകേചഭാല്  മല്ലപള്ളനി  കറഭാഡയ്  ഉപരനിതലലാം
ബലലപടുത്തല്  : 22.8  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള കറഭാഡുകേളുലട  വനികേസനമഭാണയ്
ഈ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. 67.26  കകേഭാടനി രൂപ മതനിപയ്
ലചേലവനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

2. രഭാമപുരലാം നഭാലമ്പലലാം ദര്ശനലാം കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണലാം : കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലല
46.81 കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള 14 കറഭാഡുകേളുലടയുലാം 4 അകപഭാചയ് കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന്ന ഈ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  67 കകേഭാടനി രൂപ
മതനിപയ്  ലചേലവനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ല :

1. എന  .  എചയ്  .    കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം :  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കബപഭാസനിലന്റെ
ലവങ്ങളലാം മുതല് പൂലഭാടനിക്കുന്നയ് വലരയുള്ള 5.1 കേനി.മതീ.  കദര്ഘലലാം വരുന്ന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത ഭഭാഗലാം വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഈ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേഭാരപ്പുഴെയനിലലാം പുറക്കഭാകടരനിയനിലലാം
പധഭാന  പഭാലങ്ങള  ഉളലപലട  152.75  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്. വനിഭഭാഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.
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2. രഭാമനഭാട്ടുകേര കമല്പഭാലലാം :  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്.  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

കമല്കനഭാടത്തനില് 74.96  കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേകയഭാടുകൂടനി  580  മതീ.

കദര്ഘലമുള്ള  അകപഭാചയ്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുകരഭാഗമനിചവരുന.

3. ലതഭാണയഭാടയ് കമല്പഭാലലാം :  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്. വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

കമല്കനഭാടത്തനില്  51.42 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേകയഭാടുകൂടനി  663  മതീ.

കദര്ഘലമുള്ള കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കേണ്ണൂര് ജനില്ല :

1. മലകയഭാര പഭാതഭാ വനികേസനലാം : 191.54  കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേറുപുഴെ മുതല് വള്ളനികത്തഭാടയ്  വലര  59.415  കേനി.മതീ.

കറഭാഡയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

കമല്കനഭാടത്തനില് പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ആലപ്പുഴെ :

ആലപ്പുഴെ  നഗര  കറഭാ ഡയ്  വനികേസന  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി

49.522  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്  21  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട  വനികേസനമഭാണയ്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ  272.66  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.

പദതനിക്കയ്  2-5-2017- ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ആര്.ടനി)582/17/ലപഭാ.മ.വ.

പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

കേണ്ണൂര് :  

കേണ്ണൂര്  നഗര  കറഭാഡയ്  വനികേസന പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  49.79  കേനി.മതീ.

കദര്ഘലത്തനില്  12  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട  വനികേസനമഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ  401.467  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് ആക്ടയ് പകേഭാരലാം കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ

പധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനി  ഇനത്തനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന

10% വനിഹനിതമഭാണയ്.
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(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണമടക്കമുള്ള
അടനിസഭാന സഇൗകേരല  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള  കകേരള  കറഭാഡയ്
ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പദതനികേലളകയഭാ,  പവര്ത്തനങ്ങലളകയഭാ  ബഭാധനിക്കുന്നനില്ല.
കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് ആക്ടയ് പകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
നനികുതനി ഇനത്തനില് ലഭലമഭാകുന്ന 10% വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.
തുടര്നലാം പദതനികേള ഏലറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-ലയ
കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കറഭാഡയ്  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ലസഷലല്
പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള ആയനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കറഭാഡയ് കറഭാളര് കതീനര്/കഡവര് വനിഭഭാഗത്തനിലല തസ്തനികേകേള

5  (2239)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് കറഭാളര് കതീനര്/ലലഡവര് വനിഭഭാഗത്തനില് എത്ര
അനുവദനതീയ തസ്തനികേകേള ഉണയ്; നനിലവനില് എത്ര കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന; ഒഴെനിവള്ള
തസ്തനികേകേള എത്ര;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  എത്ര കറഭാഡയ്  കറഭാളറുകേള  ഉണയ്;  ഇതനില്
പവര്ത്തനക്ഷമമഭായവ  എത്ര;  ലമയനിന്റെനനസയ്  നടത്തനിയഭാല്  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നവയുലാം കേഴെനിയഭാത്തവയുലാം എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പുവകേ  കറഭാഡയ്  കറഭാളറുകേള  വഭാടകേയയ്  നല്കേഭാറുകണഭാ;
നല്കേഭാറുലണങ്കനില് അതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലമലന്തന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കറഭാഡയ്  കറഭാളറുകേള പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതനിനഭാല് പല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാം കറഭാളര് കതീനര്മഭാരുലാം ലലഡവര്മഭാരുലാം കജഭാലനി ലചേയഭാലത ശമ്പളലാം
പറ്റുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  അധനികേമഭായനിട്ടുള്ള  കറഭാഡയ്  കറഭാളര്  ലലഡവര്മഭാകരയുലാം
കതീനര്മഭാകരയുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല തലന്ന മറയ് തസ്തനികേകേളനികലക്കയ് തസ്തനികേമഭാറലാം
വഴെനികയഭാ പുനര്വനിനലഭാസലാം വഴെനികയഭാ നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് തുടര്ചഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച  172  കറഭാളര് കഡവര്
തസ്തനികേകേളുലാം  170  കറഭാളര്  കതീനര്  തസ്തനികേകേളുലാം  വഭാനനിഷനിലാംഗയ്  കേഭാറഗറനിയഭായനി
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  വകുപനില്  53  കറഭാളര്  കഡവര്മഭാരുലാം  74  കറഭാളര്
കതീനര്മഭാരുലാം കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുനണയ്.  വഭാനനിഷനിലാംഗയ് കേഭാറഗറനിയഭായതനിനഭാല് ഒഴെനിവകേള
ഇല്ല.
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(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ആലകേ 190 കറഭാഡയ് കറഭാളറുകേളുണയ്. ഇവയനില്
69  എണ്ണലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്.  ലമയനിന്റെനനസയ് നടത്തനി പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതയ്
ഭഭാരനിച ലചേലവയ് വരുന്നതനിനഭാല് പഭാകയഭാഗനികേമല്ല. 

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാരുലട  കകേവശലാം  കറഭാളറുകേള  ഇല്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
കറഭാളറുകേള വഭാടകേയയ് നല്കേഭാറുണയ്. ഇതനിലന്റെ വഭാടകേ എഗ്രനിലമന്റെയ് കേണതീഷന പകേഭാരലാം
ബനില്ലനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ഡനി&ഇ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  53  കറഭാളര്
കഡവര്മഭാലരയുലാം  74  കറഭാളര്  കതീനര്മഭാലരയുലാം  പുനര്വനിനലസനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചവരുന. 

മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന

6  (2240)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മലയനിനകേതീഴെയ്  കമപ്പൂക്കട  പകദശത്തയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള സലത്തയ് മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  നനികവദനലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്
സലാംബനനിച  തുടര്നടപടനികേള  എന്തഭാലയനലാം  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനിലയലന്തനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതയ് സലാംബനനിചയ്  നനികവദനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല് കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  മലയനിനകേതീഴെയ്  കമപ്പൂക്കട  പകദശത്തയ്  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18 ലല ബഡ്ജറനില്  100  രൂപ കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷനനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതയ് സലാംബനനിച തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കറഭാഡയ്  സഇൗകേരലലാം വര്ദനിചയ് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് 
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

7 (2241) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേള  വതീതനികൂടനി  ശഭാസതീയമഭായനി  നവതീകേരനിചയ്
സഇൗന്ദരലവത്കേരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി പുതനിയ പദതനികേളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;
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(ബനി) വഭാഹനങ്ങളുലട എണ്ണത്തനിലള്ള വര്ദനവലാം വര്ദനിചവരുന്ന ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കറഭാഡുകേളനിലലാം  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലലാം  പധഭാനലപട  ടഇൗണുകേളനിലലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കറഭാഡനിലന്റെ  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന്ന  ടഇൗണുകേളനില്  സുഗമമഭായ
ഗതഭാഗതലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  കഫ  ഓവറുകേളുലാം  അടനിപഭാതകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേള
വതീതനികൂടനി  ശഭാസതീയമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  സലത്തനിലന്റെയുലാം  ഫണനിലന്റെയുലാം
ലഭലതയനുസരനിചയ് അതഭാതയ് കേഭാലങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിവരുന്നതഭാണയ്. സലാംസഭാനലത്ത
കറഭാഡുകേള വതീതനികൂടനി നവതീകേരനിചയ് സഇൗന്ദരലവല്ക്കരണ പവര്ത്തനികേള തനിരുവനന്തപുരലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരങ്ങളനില് കറഭാഡയ് ഫണയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുകപഭാലല
മറ്റു  നഗരങ്ങളനിലലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  രൂക്ഷമഭായനി  ഗതഭാഗതകുരുക്കയ്  അനുഭവലപടുന്ന
നഗരങ്ങളനില് ശഭാസതീയമഭായനി  കറഭാഡയ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നഗരത്തനിലല പധഭാനലപട
സലങ്ങളനില് കകേരള കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  നഗര  കറഭാഡയ്  വനികേസന പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനുസരനിചയ് തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് 42.537 കേനികലഭാ
മതീറര് നതീളത്തനിലള്ള 16  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട സമഗ്രവനികേസനമഭാണയ് നടപഭാക്കനിയതയ്.
രണഭാമലത്ത  പദതനിയഭായ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗര  കറഭാഡു  വനികേസന  പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  22.251  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്  6  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന. ആലപ്പുഴെ നഗര കറഭാഡു വനികേസന
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളലപടുത്തനി  49.522  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലത്തനില്
21  കകേഭാറനികഡഭാറുകേളുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കേണ്ണൂര്,  ലകേഭാല്ലലാം  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില്  കൂടനി  ഇത്തരലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ഇതയ് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല.

(സനി)  ഗതഭാഗതകുരുക്കയ്  രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന്ന ടഇൗണുകേളനില് സുഗമമഭായ  ഗതഭാഗതലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് കഫ ഓവറുകേളുലാം അടനിപഭാതകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചവരുന.  ഫണനിലന്റെയുലാം
സലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഭലതയനുസരനിചയ്  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  കഫ  ഓവറുകേളുലാം
അടനിപഭാതകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  
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കറഭാഡയ്  പവൃത്തനികേളനില് നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തല്

8 (2242)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഭാഡയ്  പവൃത്തനികേളനില്  വനിശനിഷല  ടഭാറനിലാംഗയ്  പവൃത്തനിയനില്  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയുലട ഉപകയഭാഗലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലട സവനികശഷതകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്വരുന്ന എല്ലഭാ കറഭാഡയ് പവൃത്തനികേളക്കുലാം
പുതനിയ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങ്കനില്
ആയതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കറഭാഡയ് പവൃത്തനികേളുലട ടഭാറനിലാംഗയ്
പവൃത്തനിയനില് നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയുലട ഉപകയഭാഗലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഈ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില്  BM&BC  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുന്ന പവൃ ത്തനികേളനില് സഭാധഭാരണ ബനിറ്റുമനിനയ് പകേരമഭായനി  NRMB
ഉപകയഭാഗനിചയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇത്തരലാം സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേള  വഴെനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  കൂടുതല്  ഈടുറതഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  NRMB  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി
BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പരമഭാവധനി
NRMB  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്
ടഭാറനിലാംഗനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  പഭാസ്റ്റനിക്കുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  പരനിസനിതനി
പശ്നലാം ഒരു പരനിധനിവലര കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ടഭാറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനില്  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  എല്ലഭാ
BM&BC പവൃത്തനികേളനിലലാം NRMB ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപഭാവനിഷന ഉളലപടുത്തനി
വരുന. 2016-17-ല്  NRMB  ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉപരനിതല നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് നനിരത്തു വനിഭഭാഗത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലാം, ലകേഭാല്ലലാം,
കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
എന്നതീ ജനില്ലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റനികേയ്
ശുദതീകേരനിചയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി 20 എലാം.എലാം. ചേനിപനിലാംഗയ് കേഭാര്ലപറനിലാംഗയ്
ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. പവൃത്തനികേളനില് പഭാസ്റ്റനികേയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്
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നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ചുള്ളനിയൂര്  -
ചേടചനി - മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കറഭാഡനില് മഭാരഭായമുടലാം ഭഭാഗത്തയ്  1.00 കേനി.മതീ. ദൂരലാം വരുന്ന ബനി.സനി.
ഉപരനിതലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇത്തരത്തനില്  100 കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേള  പഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഈ വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
കദശതീയ  പഭാതയുലട  അധതീനതയനില്  വരുന്ന  പവൃത്തനികേള  എല്ലഭാലാംതലന്ന  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്. 

കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല പനിഴെവകേള

9  (2243) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല പനിഴെവകേള കേഭാരണലാം പല കറഭാഡുകേളുലാം  കേഭാലഭാവധനി
തതീരുലാം മുമ്പയ് തലന്ന നശനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് കേരഭാറുകേഭാര്ലക്കതനിലര എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില്  ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന

നഗര  കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനികേളനില് 15  വര്ഷലത്ത പരനിപഭാലന വലവസ കൂടനി

ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  കേരഭാര്  നല്കുന്നതയ്.  ആകേയഭാല്  ഈ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള

കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല പനിഴെവകേള കേഭാരണലാം കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്നതനിനുമുമ്പയ്

നശനിക്കുന്നനില്ല.  മഭാത്രവമല്ല  കറഭാഡനികനഭാ,  നടപഭാതയ്കക്കഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  കവകേലലലാംമൂലലാം

എലന്തങ്കനിലലാം കകേടുപഭാടുകേള ഉണഭായഭാല് അതയ് പദതനിയുലട കേണ്സഷണര് സസ്വന്തലാം

ലചേലവനിലലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനിലലാം  പരനിഹരനിക്കുന.  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത

സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല പനിഴെവകേള കേഭാരണലാം കേഭാലഭാവധനി തതീരുലാംമുമ്പയ്

കറഭാഡയ്  തകേര്ന്ന ഒറലപട  സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എന.എചയ്.  47-ല്

എക്സയ്കറ ജലാംഗ്ഷന (കേനി.മതീ.406/00)  മുതല് കൃഷ്ണപുരലാം ജലാംഗ്ഷന  (കേനി.മതീ.462/00)

വലര കനരകത്ത നടത്തനിയ പവൃത്തനി ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്ന്നനിരുന.  തകേര്ന്ന ഭഭാഗങ്ങള

വര്ക്കയ്  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തനിയനിരുന്ന  അകത  കേരഭാറുകേഭാലരലക്കഭാണ്ടുതലന്ന  അറകുറ

പണനികേള നടത്തനി ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. ഈ പവൃത്തനി നടത്തനിയ

കേരഭാറുകേഭാരലന കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനി കലസനസയ് മരവനിപനിചനിട്ടുണയ്. 
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കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പവൃത്തനികേള

10 (2244) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏലതല്ലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി കറഭാ ഡ്സയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് കേതീഴെനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തു  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്
പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ആധുനനികേ ശഭാസതീയ മഭാര്ഗങ്ങള

11 (2245) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) കകേരളത്തനിലല കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം കേഴെനിഞയ് അധനികേലാം കവകേഭാലത
തലന്ന  തകേര്ചയനിലഭാകുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചയ് ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയയ്
അനുകയഭാജലമഭാകണഭാലയന്നയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേ  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഭാ ഡുകേളുലട ഡവ്യൂറബനിലനിറനി ഉറപയ് വരുത്തുന്നതനിനുലാം എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
വരുന്ന കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം കേഴെനിഞയ് അധനികേലാം കവകേഭാലതതലന്ന തകേര്ചയനി
ലഭാകുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേഴെനിഞയ്  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുലാംമുമ്പയ്  കറഭാഡയ്  തകേര്ന്ന
ഒറലപട  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചയ്  വനിശദമഭായനി
പഠനങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയയ്  ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായതയ്  സനിമന്റെയ്
കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  കറഭാഡുകേളഭാണയ്.  പലക്ഷ  അതനിനുള്ള  ലചേലവയ്  അതനിഭതീമമഭായതനിനഭാല്
ബനിറ്റുമനിനസയ് കറഭാഡുകേള  തലന്നയഭാണയ് നനിര്മ്മേനിചവരുന്നതയ്. 

(സനി)  കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം പരനിപഭാലനവലാം കദശതീയനനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഇന്തലന  കറഭാഡയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേഭാഡുകേളുലാം
കകേന്ദ്ര കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം അനുസരനിചഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലല നൂതന സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുലാം മറ്റുലാം കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്
കേരഭാറുകേള ഇ.പനി.സനി.  വലവസയനിലലാം നടപഭാക്കനി വരുന. കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ആധുനനികേ  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡുകേളുലട  ഡവ്യൂറബനിലനിറനി
ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാഡുകേളുലട  ടഭാറനിലാംഗയ്  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
NRMB  (Natural  Rubber  Modified  Bitumen)-യുലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസ്റ്റനികേയ്
ശുദതീകേരനിചയ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ
ഉറപനില്ലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  കേയര്  ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  മഭാനുവലനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  കേസ്വഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
പവൃത്തനികേളനില് നടപഭാക്കനിവരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ
ജനില്ലകേളനില് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില് റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം മറയ് ജനില്ലകേളനില്
കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള ലഭാബുകേളുലാം സഭാപനിചയ് പവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുവഴെനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പവൃത്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുനണയ്. 

ഒകരഭാടലാം പഭാലലാം പുനരുദഭാരണലാം

12 (2246) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മങ്കട മണ്ഡലത്തനിലല ഒകരഭാടലാം പഭാലലാം വതീതനികൂടനി പുനരുദഭാരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബനലപടയ്  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന നടത്തുന്നതനിനഭായനി സനി.ഇ.
(എന.എചയ്) മുഖഭാന്തരലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനിയുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  ഉളലപലട
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  മങ്കട  മണ്ഡ ലത്തനിലല  ഒകരഭാടലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനി
2017-18-ലല  കകേന്ദ്ര  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി സമര്പനിച പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ
തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി)  ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന നടത്തുന്നതനിനുള്ള തുകേ ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില്നനിന്നയ് കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പസ്തുത പവൃത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കല് പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

ആസ്തനിവനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചള്ള പവൃത്തനികേള

13 (2247) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചള്ള,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് വരുന്ന പവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടു
നലണന്നയ് ഉറപയ് വരുത്തുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചള്ള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ്
കേതീഴെനില് വരുന്ന പവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  എല്ലഭാ സൂപണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയര്/എക്സനികേവ്യൂടനിവയ്
എഞനിനതീയര് എന്നനിവര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി  വകുപനിലല വനിവനിധ
തലത്തനിലള്ള ഉകദലഭാഗസര് പവൃത്തനികേലള സലാംബനനിചയ് അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുണയ്. 

കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകേളനില് കസന കബഭാര്ഡുകേള 
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി

14 (2248) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപടയ് കകേരളത്തനിലല കദശതീയ പഭാതകേളനിലലാം
സലാംസഭാന  പഭാതകേളനിലലാം  ലലസന  കബഭാര്ഡയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഫണനില്  നനിനലാം  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലസന കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപടയ് കകേരളത്തനിലല കദശതീയ പഭാതകേളനിലലാം
സലാംസഭാന  പഭാതകേളനിലലാം  കസന  കബഭാര്ഡയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  എല്ലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  സലാംസഭാന  ബജറയ്  വനിഹനിതത്തനില്
ഉളലപടുത്തനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  കസന
കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുമ്പയ്  സഭാപനിച  കസന  കബഭാര്ഡുകേളുലട
കകേടുപഭാടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികയതര  ഫണയ്  അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.
കേഴെനിഞ വര്ഷങ്ങളനില് പദതനികയതര ഫണയ്  അനുവദനിചതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2012-13 1.6  കകേഭാടനി രൂപ

2013-14 1.76  കകേഭാടനി രൂപ

2014-15 1.76  കകേഭാടനി രൂപ

2015-16 1.76  കകേഭാടനി രൂപ

2016-17 1.76  കകേഭാടനി രൂപ

കമല്പറഞ ഫണയ്  കൂടഭാലത കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനില്
നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധതരലാം  കസന  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി 2009-ല് 6.1 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേളനില്  ഐ.ആര്.സനി.  മഭാനദണ്ഡ
ങ്ങളക്കനുസരനിചയ് ആവശലമഭായ കസന കബഭാര്ഡുകേളക്കയ് എസ്റ്റനികമറയ് അതഭാതയ് ലസക്ഷന
ഓഫതീസനില്നനിനലാം തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള വഴെനി
ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് പരനികശഭാധനിചയ് ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില്നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന മുറയയ്  പസ്തുത എസ്റ്റനികമറയ്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിചകശഷലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിചയ് ദര്ഘഭാസയ് മുകഖന തനിരലഞടുക്കുന്ന കേരഭാറുകേഭാരനയ് പവ വൃത്തനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള്ള
അനുമതനി നല്കുകേയുലാം അതുപകേഭാരലാം കസന കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിച വരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന. 
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15 (2249) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മങ്കട മണ്ഡലത്തനിലല കൂടനിലങ്ങഭാടനി പഭാലലാം പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനലപടയ്

സനി.ഇ. (എന.എചയ്.) നടത്തനിവരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഫണയ് വകേയനിരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില്  കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത വകുപ്പുമഭായനി  ഇടലപടയ്  ഫണയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മങ്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  കൂടനിലങ്ങഭാടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ

പവൃത്തനി  2017-18-ലല  കകേന്ദ്ര  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുമതനി

ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സമര്പനിച പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന

മുറയയ് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള. 

മലാംഗലലാം - കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം സലാംസഭാന പഭാത

16 (2250) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  സലാംസഭാന  പഭാതലയ  നഭാഷണല്  കഹകവയഭായനി

ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പവൃത്തനികേള  എന്നയ്  മുതല്  തുടങ്ങഭാന

കേഴെനിയുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലാംഗലലാം-കഗഭാവനിന്ദഭാപുരലാം  സലാംസഭാന പഭാത ഉളലപടുന്ന വടക്കഭാകഞരനി

ലപഭാള്ളഭാചനി  കറഭാഡയ്,  കദശതീയപഭാത  ആക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

തതസ്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ സഭാധലതഭാ പഠനവലാം വനിശദമഭായ

പദതനി രൂപകരഖയുലാം ഉണഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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തനിരുമല-തൃക്കണ്ണഭാപുരലാം കറഭാഡയ് വതീതനികൂടഭാന നടപടനി

17 (2251) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

തനിരുമല-തൃക്കണ്ണഭാപുരലാം  കറഭാ ഡയ്  വതീതനികൂടല്  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏതുവലരയഭായനി;
സലലാം ഏലറടുത്തനിട്ടുലാം പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനയ് കൂടുതല് സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് റവനവ്യൂ വകുപനിനയ് അറനിയനിപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
കറഭാഡരനികേനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  കേടകേളക്കയ്  പുനരധനിവഭാസലാം  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്
കേടകേള മഭാറനി തന്നനിടനില്ല. 

ലകേഭാല്ലലാം-മുചുകുന്നയ് ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം

18 (2252) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരത്തനില്  അനുഭവലപടുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനയ്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന അനുകയഭാജലമഭായ പദതനിയഭാണയ് ലകേഭാല്ലലാം -മുചുകുന്നയ്
ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാല്ലലാം  -മുചുകുന്നയ്  ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
നനിയമസഭ  സഭാമഭാജനികേന  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനില്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വളലര അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഗണനികക്കണ ഈ ആവശലലാം സലാംബനനിചയ്
അനുകൂലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ  936647/16  എലാം  (പനി.ഡബ്ളവ്യൂ.ഡനി.  ആൻഡയ്  ആര്.)  പകേഭാരലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് മനനിയുലട ഓഫതീസനില് നനിന്നയ് എന.എചയ്.എ.ഐ.  റതീജതീയണല്

ഓഫതീസനികലയയ് അയച കുറനിപനിനകമല് സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി & സനി) ലകേഭാല്ലലാം (എല്.സനി.നമ്പര്204), മുചകുന്നയ് (എല്.സനി.നമ്പര്205)

എന്നതീ  ലറയനില്കവ  കഗറ്റുകേളനില്  കമല് പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപഭാക്കല്

ഏജനസനിയഭായനി  കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന

31-1-2017  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്118/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം

നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പസ്തുത സലത്തയ് കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണയ് നഭാഷണല് കഹകവ

അകതഭാറനിറനി ഓഫയ് ഇന്തല നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നന്തനി ലചേകങ്കഭാട്ടുകേഭാവയ് കബപഭാസയ്,

നനിലവനിലല എന.എചയ്. 17-ലന്റെ ഇടതുവശത്തുനനിന്നയ് (കേനി.മതീ.214) മുടഭാടനി വനികല്ലജനിലല

നന്തനി എന്ന സലത്തയ് നനിന്നയ് തുടങ്ങുകേയുലാം കേനി.മതീ. 225-ല് ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവയ് എന്ന

സലത്തയ് അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഈ കബപഭാസയ് ലകേഭായനിലഭാണനി കബപഭാസയ്

എനലാം  അറനിയലപടുന.  പസ്തുത  പവൃത്തനി  കേണ്ണൂര്  ലവങ്ങളലാം  (148/000 മുതല്

230/000  വലര)  എന്ന കപഭാജക്ടയ്  പഭാകക്കജനിലഭാണയ്.  പസ്തുത കഹകവയുലട നതീളലാം

11 കേനി. മതീ-ഉലാം അതനില് ഏകേകദശലാം 9 കേനി.മതീ. നതീളത്തനില് സര്കവ്വ കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

വയനഭാടയ് ചുരലാം ബദല് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

19 (T* 2253)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വയനഭാടയ് ചുരലാം ബദല് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ചുരലാം ബദല് കറഭാഡയ് സലാംബനനിച നനിലവനിലല പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ചുരലാം  ബദല്  കറഭാഡനിനഭായുള്ള  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  പവൃത്തനികേള

തുടങ്ങനിയനിരുന എങ്കനിലലാം വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള സലങ്ങളനിലൂലടയുള്ള

സര്കവ്വ  നടപടനികേളക്കയ്  പസ്തസ്തുത  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്

ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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സതീഡയ് കകേരള പദതനി

20 (2254) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യു :

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഗതഭാഗത കുരുക്കനിനയ് ഗണലമഭായ

പരനിഹഭാരമുണഭാകുന്ന വനിധത്തനില് കഫ ഓവറുകേള, പഭാലങ്ങള, കറഭാഡുകേള എന്നനിവ

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി "സതീഡയ് കകേരള"പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം ഏലതല്ലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവയുലട  ലചേലവയ്  വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫണയ്  എവനിലട  നനിന്നഭാണയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലനയഭാണയ്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള നഭാലയ്

പവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉള്ളതയ്.

പഭാലഭാരനിവടലാം കമല്പഭാലലാം : 

620  മതീറര് നതീളവലാം  15  മതീറര് വതീതനിയുലാം വരുന്ന നഭാലവരനി പഭാതകയഭാടുകൂടനിയ

പഭാലഭാരനിവടലാം കഫ ഓവറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  41.28 കകേഭാടനി രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ

ലചേലവനില് കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച.

കേഞനിക്കുഴെനി  ലവടത്തുകേവല  കേറുകേചഭാല്  മല്ലപള്ളനി  കറഭാഡയ്  ഉപരനിതലലാം

ബലലപടുത്തല് : 

22.8  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള കറഭാ ഡുകേളുലട വനികേസനമഭാണയ് ഈ പദതനിയനില്

വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  67.26  കകേഭാടനി രൂപ മതനിപയ് ലചേലവനില് കകേരള കസ്റ്ററയ്

കേണ്സ്ട്രക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.
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രഭാമപുരലാം നഭാലമ്പലലാം ദര്ശനലാം കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണലാം :  കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലല
46.81 കേനി.മതീ.  കദര്ഘലമുള്ള  14 കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  4 അകപഭാചയ് കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന്ന ഈ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  67  കകേഭാടനി രൂപ മതനിപ്പു
ലചേലവനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.

എന  .  എചയ്  .  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം :  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കബപഭാസനിലന്റെ  ലവങ്ങളലാം
മുതല്  പൂളഭാടനിക്കുന്നയ്  വലരയുള്ള  5.1  കേനി.മതീ.  കദര്ഘലലാം  വരുന്ന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
ഭഭാഗലാം  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഈ പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.
കകേഭാരപ്പുഴെയനിലലാം  പുറക്കഭാകടരനിയനിലലാം  രണയ്  പധഭാന  പഭാലങ്ങള  ഉളലപലട
152.75  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  എന.എചയ്.
വനിഭഭാഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച. 

കദശതീയ പഭാത വനിഭഭാഗലത്ത സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം എന.എചയ്.17-  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
കബപഭാസനിലന്റെ  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഭഭാഗലാം  കഫസയ്  II  റതീചയ്  II  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്
5/100 വലരയുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ ഭഭാഗലത്ത പവൃത്തനികേള  22-1-2016-ല് പൂര്ത്തതീകേരനി
ചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. പസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ്  152.75 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്  മുകഖനയഭാണയ്  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ
ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്. 

കപഭാടയ് കഹഭാള ലമഷതീന

21 (2255) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  സസ്വന്തമഭായനി  കപഭാടയ്  കഹഭാള  ലമഷതീന
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എന്നഭാണയ്  വഭാങ്ങനിയതയ്;  എന്തയ്  തുകേയഭാണയ്  വഭാങ്ങനിയതയ്;  ഈ
ലമഷതീന ഇകപഭാള പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാടയ് കഹഭാള ലമഷതീന പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
പസ്തുത ലമഷതീന എന്നകത്തക്കയ് പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാടയ്  കഹഭാള  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിചയ്  എവനിലടലയങ്കനിലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് ലമയനിന്റെനനസയ് പവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കപഭാടയ്  കഹഭാള ലമഷതീന ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കനരനിടഭാകണഭാ
പവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നതയ്;  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്  കപഭാടയ്  കഹഭാള  ലമഷതീന  വഭാടകേയയ്
നല്കേഭാറുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാണയ്;
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(ഇ) വലനിയ തുകേ മുടക്കനി വഭാങ്ങനിയ കപഭാടയ് കഹഭാള ലമഷതീന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത
കേനിടക്കുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന  നഷത്തനിനയ്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആരഭാണയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  ഇത്തരലാം  അനഭാസകേളലക്കതനിലര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. 2011-ല്  31,57,076  രൂപയഭാണയ് വഭാങ്ങനിയതയ്.  ടനി ലമഷതീന
2013-ാം  വര്ഷലാം  വലര  പവര്ത്തന  സജ്ജമഭായനിരുനലവങ്കനിലലാം  നനിലവനില്  പഭാന്റെയ്
എഞനിന കകേടഭായതനിലനത്തുടര്ന്നയ് പവര്ത്തന സജ്ജമല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  ടനി  ലമഷതീന  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തനിമ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(സനി)  കപഭാടയ്  കഹഭാള  ഫനില്ലനിലാംഗയ്  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിചയ്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില് ലമയനിന്റെനനസയ് പവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) കപഭാടയ് കഹഭാള ഫനില്ലനിലാംഗയ് ലമഷതീന ഉപകയഭാഗനിചയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്
കനരനിടഭാണയ് പവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതയ്. ലമഷതീന കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് വഭാടകേയയ് നല്കുന്നനില്ല.

(ഇ) ലമഷതീന പവര്ത്തന ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത കേനിടക്കുന്ന അവസ ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
പവര്ത്തന  രഹനിതമഭായ  ലമഷതീന  യഥഭാസമയലാം  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതയ്  സലാംബനനിചയ്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് 
വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

22 (2256) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇഇൗ  പവൃത്തനികേളനില്
ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏലതല്ലഭാലാം;
ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം നടപടനി പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017-2018  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേളനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏലതല്ലഭാലാം;  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  നടപടനി  പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ഉള്ളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടന്നയ്  വരുന്നതുലാം നടപടനികേള ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉള്ളതുമഭായ വനിവനിധ പഭാലലാം
പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം
കേഭാരലത്തനില്  ഇനനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാവഭാന  ഉണയ്;  നടപടനികേള
ഏതയ് ഓഫതീസനിലഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

1. തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനിലല കേരമന- കേളനിയനിക്കഭാവനിള കദശതീയപഭാത
ഒന്നഭാലാം ഘടലാം രണഭാലാം റതീചയ് - പഭാവചമ്പലലാം മുതല് വഴെനിമുക്കുവലരയുള്ള
ഭഭാഗലാം  നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
153 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  കകേഭാരപ്പുഴെ  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുവഭാന പഭാഥമനികേ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില്  രജനികസ്ട്രഷന  വകുപനികലയഭായനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നനികുതനി
വകുപനില്നനിനലാം  49.75  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിരത്തുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി
അനുവദനിച പവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ലകേഭാല്ലലാം-ലനലലഭാടനി-കമപയൂര് കറഭാഡയ്- 10 കകേഭാടനി- ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പവൃത്തനി
ആരലാംഭനിച.  അകേലഭാപ്പുഴെ  പഭാലലാം-35  കകേഭാടനി-ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  എസ്റ്റനികമറയ്  സമര്പനിച.
കതഭാരഭായനിക്കടവയ് പഭാലലാം-25 കകേഭാടനി-ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി എസ്റ്റനികമറയ് സമര്പനിച. 

(ബനി) 2017-18 വര്ഷത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുള്ള നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിലല പവൃത്തനികേള

1. കമപയ്യൂര്  -  കേതീഴെരനിയൂര്  ലനലലഭാടനിക്കടവയ്  കറഭാഡയ്  -  15  കകേഭാടനി-
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.

2. ലകേഭായനിലഭാണനി-അഞഭാലാംപതീടനികേ  കറഭാഡയ്-  35  കകേഭാടനി  -  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില്ല.

3. നകടരനിക്കടവയ് പഭാലലാം- 20 കകേഭാടനി - ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

4. ഇരനിങ്ങല് ക്രഭാഫയ് വനികല്ലജയ്  -  RoB 25 കകേഭാടനി -  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി) നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് 

1. ഉളര്ക്കടവയ്  പഭാലലാം  :  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

2.  അഴെതീക്കല്  കേടവയ്  പഭാലലാം  :  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സര്കവ്വ
ഉളലപടുത്തനിലകേഭാണയ്  എല്.എ.  അര്തനയയ്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന.

3. കകേഭാടക്കടവയ് പഭാലലാം: സഭാധലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

പധഭാന കറഭാഡുകേള ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതയ് നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

23 (2257) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പധഭാന നഗരങ്ങളനിലലങ്കനിലലാം കറഭാഡുകേള വനികേസനിപനിക്കുന്ന
അവസരത്തനില് കകേബനിളുകേള,  കപപ്പുകേള തുടങ്ങനിയവ പകതലകേലാം ഡക്റ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചയ്
അവയനിലൂലട സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  കറഭാഡുകേൾ,  വനികേസനത്തനിലന്റെ  കപരനില്  നനിരന്തരലാം
ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കദശതീയപഭാത  നഭാലയ്  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
പദതനിയനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി കകേബനിളുകേള,  കപപ്പുകേള എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  യൂടനിലനിറനി  ലസയ്സയ്/യൂടനിലനിറനി  ഡകയ്  എന്നനിവ  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന നഗര  കറഭാഡയ്  വനികേസന പദതനികേളനില് കകേബനിളുകേള,
കപപ്പുകേള തുടങ്ങനിയവ പകതലകേലാം ഡക്റ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചയ്  അവയനിലൂലട  സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  മറയ്
ഏജനസനികേളുലട  പവൃത്തനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുവഭാദലാം
വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രമഭാണയ് നടപഭാകക്കണതയ്. എന്നഭാല് വകുപനിലന്റെ അനുവഭാദലാം
ഇല്ലഭാലത കറഭാഡയ് ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്
കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാല്നട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
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സുരക്ഷനിത യഭാത്ര സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി കകേരള കഹകവ ലപഭാടക്ഷന ആക്ടയ്
ബഭാധകേമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (കകേ)നമ്പര്63/16/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി
3-9-2016 പകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  1602/2016/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  21-11-2016  പകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  കറഭാഡുകേള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചള്ള ഉത്തരവലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കറഭാഡുകേള  ലവടനിലപഭാളനിചയ്
ഗതഭാഗതത്തനിനയ് തടസലാം സൃഷനിക്കുന്നതയ് ഒരു പരനിധനിവലര നനിയനനിചനിട്ടുണയ്. 

തതീരകദശ കഹകവയുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനുലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം

24 (2258) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തതീരകദശ  കഹകവയുലട  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  ഏതയ്  ഏജനസനിയഭാണയ്
നടത്തുന്നതയ്;  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് റനികപഭാര്ടയ് എന്നയ് സമര്പനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശകഹകവയുലട വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കഭാന ഏതയ്
ഏജനസനിലയയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; പദതനികരഖ എന്നകത്തക്കയ് തയഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  കഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  എന്നകത്തക്കയ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലാം;  ഇതനിനഭായനി  എന്തയ്  തുകേ  ആവശലമഭായനി  വരുലമനലാം
തതീരകദശ കഹകവ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ കഹകവയുലട സഭാധലതഭാ പഠനലാം നഭാറയ്പഭാകേയ് ആണയ് നടത്തുന്നതയ്.
തനിരുവനന്തപുരലാം  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  വലരയുള്ള  കഫനല്  അകലനലമന്റുലാം
ജനില്ലഭാതല  റൂടയ്  വനിവരങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  റനികപഭാര്ടയ്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തതീരകദശ കഹകവയുലട വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
നഭാറയ്പഭാകേയ്  സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ല.
പദതനി കരഖ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ ലസഷലല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള
മുഖഭാന്തരലാം ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിക്കയ് സമര്പനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
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(സനി)  നഭാറയ്പഭാക്കനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  655.60  കേനി.മതീ.  തതീരകദശ പഭാതയുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 6048 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവയ് വരുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
തതീരകദശ പഭാതയുലട പദതനി കരഖ അന്തനിമമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചയ് കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചയ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

25 (2259) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  നനിര്മ്മേഭാണകമഖല  വളലരകയലറ  അതലഭാധുനനികേവലാം
ആകേര്ഷകേവമഭായനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  മഭാത്രലാം  അനഭാകേര്ഷകേമഭായ  മഭാതൃകേയനില്
നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നവതീനവലാം  ആകേര്ഷകേവമഭായ  രൂപകേല്പന  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം അവലലാംബനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനുകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലത്ത  ആധുനനികേവല്കേരനിക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം  എഞനിനതീകയഴനിലന  ലപഭാഫഷണലകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  രൂപകേലന  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഏറവലാം  പഭാധഭാനലലാം
നല്കകേണതയ് അവയുലട ഉപകയഭാഗ ക്ഷമതയഭാണയ്.  സമൂഹത്തനിലള്ള എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ആളക്കഭാരുലാം ഒരുകപഭാലല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഈ ലകേടനിടങ്ങള നഭാടനിലല  കേഭാലഭാവസയയ്
അനുസൃതമഭായനി,  നനിയനനിതമഭായ  ലചേലവനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  മറ്റു  കമഖലയനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ഭലാംഗനി  കൂട്ടുവഭാന  മഭാത്രമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ഘടകേങ്ങള ഉളലപടുത്തുവഭാന കേഴെനിയഭാറനില്ല.

(ബനി)  നവതീനമഭായ  ആശയങ്ങള  വഭാസ്തുശനില  വനിഭഭാഗലാം  രൂപകേലനകേളനില്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കലഭാകേലമമ്പഭാടുലാം ഇന്നയ് ഏറവലാം പഭാധഭാനലകത്തഭാലട അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ള
ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി വഭാസ്തുശനില  വനിഭഭാഗലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനുസരനിചയ്
ലകേടനിടങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനികക്കണനി വരുന്ന കവദത്യുതനി,  ജലലാം,  എയര്കേണതീഷണര്
എന്നനിവയുലടലയല്ലഭാലാം  അളവയ്  വളലരകയലറ  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
വരുന്ന അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട അളവയ് ഒരു പരനിധനിവലര കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.
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ഈ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി പഭാബലലത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന വഭാസ്തുശനില വനിഭഭാഗത്തനിലല
എല്ലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പഭാഥമനികേ  പരനിശതീലനവലാം  ലതരലഞടുത്ത  12  കപര്ക്കയ്
വനിദഗയ് ദ പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനസ്വല്  2015-ല്

നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നയ്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളക്കനുസരനിചയ്

ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചള്ള

നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേളഭാണയ് അവലലാംബനിച വരുന്നതയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഭരണ

വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനിലള്ള  എചയ്.ആര്.ഡനി.  ലസല്  മുകഖന  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്

ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ലപഭാഫഷണലകേളഭാ

ക്കുന്നതനിനുലാം കവണ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന.

വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള 

കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം

26 (2260) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി എത്ര കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം

കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം നനിലവനിലണയ്;

(ബനി)  എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  തഭാമസ സഇൗകേരലലാം

നല്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം

വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  146  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം

3 കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം നനിലവനിലണയ്.

(ബനി) കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില് 146 ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കഹഭാസ്റ്റലകേളനില് 312  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം

ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട തഭാമസ സഇൗകേരലലാം ലഭനിക്കുലാം.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള

27 (2261) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  നനിലവനിലള്ള
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ് ;

(ബനി) ഇവയുലട ഇകപഭാഴള്ള സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

അരൂര്-ഇടലക്കഭാചനി പഭാലത്തനിലന്റെ അറകുറപണനികേള

28 (2262) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആറയ്  പതനിറഭാണയ്  പഴെക്കമുള്ള  അരൂര്-ഇടലക്കഭാചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം
ആര്ക്കഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  സഭാനുകേള  തമ്മേനിലള്ള  അകേലലാം  വര്ദനിചനിട്ടുലാം
ലതക്കയ് വശത്തുള്ള അകപഭാചയ് കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവമുള്ള കകേഭാണ്ക്രതീറയ് എടുപ്പുകേളുലാം
കകേവരനികേളുലാം  സഭാബുകേളുലാം  തകേര്ന്നനിട്ടുലാം  പസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനയ് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  കേഭാലപഴെക്കലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  സമഭാന്തര  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം
കതഭാപ്പുലാംപടനി-ഇടലക്കഭാചനി  തതീരകദശ  കറഭാഡനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  പരനിഗണന
നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടലക്കഭാചനി-അരൂര്  പഭാലത്തനിലന്റെ  അറകുറപണനികേളുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ഡനിവനിഷന,  എറണഭാകുളലാം  ഓഫതീസനിലന്റെ
അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലത്ത തുടര്ന്നയ് പഭാലങ്ങള സലാംബനനിചയ് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടയ് പകേഭാരലാം, 1960-ല് ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി തുറന ലകേഭാടുത്ത ടനി
പഭാലത്തനിലന  റൂടതീന  ലമയനിന്റെനനസയ്  നടകത്തണ  പഭാലങ്ങളുലട  പടനികേയനിലഭാണയ്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  പനിയറനിനുലാം  ലവയറനിലാംഗയ്  കകേഭാടനിനുലാം
കകേവരനികേളക്കുലാം എക്സയ്പഭാനഷന കജഭായനിന്റുകേളക്കുലാം ഫുട്പഭാത്തയ്  സഭാബനിനുലാം അറകുറപണനി
ആവശലമഭാണയ്. കൂടഭാലത ബനിയറനിലാംഗനിനയ് ഗ്രതീസനിലാംഗുലാം ഓയനില്ബഭാത്തുലാം ആവശലമഭാണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത  ഫഇൗകണഷന  സലാംബനനിചയ്  തുടര്  പഠനവലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന.
പസ്തസ്തുത അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

മകഞരനി ഔടര് റനിലാംഗയ് കറഭാഡനിലന്റെ പവൃത്തനി

29 (2263) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മകഞരനി ഔടര് റനിലാംഗയ്  കറഭാഡനിലന്റെ പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി
എന്തഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനിക്കഭായുള്ള സലലാം ഏലറടുപയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലലാം  ജനപതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം
നടത്തനിയ ചേര്ചകേളുലട തതീരുമഭാനങ്ങള തതീയതനി സഹനിതലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  അനന്തമഭായ
കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പസ്തുത  പവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കയ്
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മകഞരനി ഔടര് റനിലാംഗയ് കറഭാഡനിലന്റെ അകലനലമന്റെയ് പഭാന അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇല്ല.  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
സലമുടമകേളുലട ശക്തമഭായ എതനിര്പനിലന തുടര്ന്നയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി)  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  11-8-2016-നയ്  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്,  എലാം.എല്.എ.-യുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  മകഞരനി  നനിരത്തു  വനിഭഭാഗലാം  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനില്  കചേര്ന്ന
കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനമുണഭായനി.

(ഡനി) സര്കവ്വ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതയ്.

(ഇ)  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  സലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഏലറടുലത്തങ്കനില്
മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
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ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന സലാംസഭാന കഹകവകേള

30 (2264) ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  സലാംസഭാന  ലലഹകവകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില് ആലകേ എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡഭാണയ് സലാംസഭാന
ലലഹകവ ആയനി വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  പധഭാന  ജനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേള  ഏലതഭാലക്ക;  എത്ര
ലലദര്ഘലലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന ആറയ് സലാംസഭാന കഹകവകേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം-1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  123.786  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡഭാണയ്  സലാംസഭാന  കഹകവ  ആയനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില്  461  ജനില്ലഭാ കറഭാഡുകേളുണയ്.   ഇവയുലട കദര്ഘലലാം
1712.278 കേനി.മതീ. ആണയ്. ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം-II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച പവൃത്തനികേള

31 (2265) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് മുകഖനയുള്ള പവൃത്തനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതുവലര സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  മണലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ഉളലപട കേരുവന്തല-ചേക്കലാംകേണലാം കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി
മുകഖന ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനി ലചേയ്യുന്നതനിനയ് 35 കകേഭാടനി രൂപയുലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനിക്കഭായുള്ള ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന നടത്തനി ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  സൂപണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയര്,  മധലകമഖല,  ആലവയ്ക്കുലാം,
എക്സനി.  എഞനിനതീയര്,  തൃശ്ശൂരനിനുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭലമഭാക്കനി ആയതയ്
പരനികശഭാധനിചയ് കേനിഫ്ബനിയയ് സമര്പനിചയ് കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്
തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഏനഭാത്തയ് പഭാലത്തനിനുണഭായ ബലക്ഷയലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

32 (2266) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏനഭാത്തയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ  തകേര്ചലയ  സലാംബനനിചയ്  വനിജനിലനസയ്
അകനസ്വഷണലാം നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിനയ് ബലക്ഷയലാം സലാംഭവനിചതയ് സലാംബനനിചയ് വകുപയ് തലത്തനില്
നടത്തനിയ അകനസ്വഷണത്തനില് ലവളനിവഭായ വസ്തുതകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ഏനഭാത്തയ്  നനിര്മ്മേനിച  ലബയ് ലനി  പഭാലത്തനില്  കൂടനിയുള്ള  ഗതഭാഗത
നനിയനണലാം രൂക്ഷമഭായ ഗതഭാഗത കുരുക്കയ് ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏനഭാത്തയ് പഭാലത്തനിനുണഭായ ബലക്ഷയലാം എത്രയുലാം കവഗലാം പരനിഹരനിചയ്
യഭാത്രഭാ കകശലാം ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസയ് വനിജനിലനസയ് അകനസ്വഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ തകേര്ചലയ സലാംബനനിച കേഭാരണങ്ങലളപറനി  നടത്തനിയ
അകനസ്വഷണത്തനില്  കേലണത്തനിയതയ്  പവൃത്തനിയനില്  സലാംഭവനിച  അപഭാകേതകേകളഭാ
മണല്വഭാരല്മൂലകമഭാ ആകേഭാലാം എനളളതഭാണയ്.  വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണത്തനില്ക്കൂടനി
മഭാത്രകമ കേഭാരണലാം കേലണത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  ഏനഭാത്തയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ  ബലക്ഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചകേഴെനിഞ്ഞു.  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  രണയ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഏനഭാത്തയ്
പഭാലത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം ധൃതഗതനിയനില് നടനവരുന.
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ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ രതീതനികേള

33 (2267) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭൂപകൃതനിക്കുലാം  കേഭാലഭാവസയ്ക്കുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണകശലനി
സസ്വതീകേരനിചയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  രതീതനികേള  ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
ശമങ്ങളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രതീന ബനില്ഡനിലാംഗയ് കപഭാളനിസനി പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതുവഴെനി
ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന കനടങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്?

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം വലനിയ സസ്വകേഭാരല ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം ഗ്രനിഹ
(ഗ്രതീന  കററനിലാംഗയ്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ഹഭാബനിറഭാറയ്  അസലസന്റെയ്)  കററനിലാംഗയ്
ബഭാധകേമഭാക്കഭാനുലാം  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ലകേടനിട  നനികുതനിയനില്  ഇളവ  നല്കേഭാൻ
ബനലപട വകുപനികലക്കയ് ശനിപഭാർശ നൽകുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല വഭാസ്തു  ശനില  വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം രൂപകേലന
ലചേയ്യുന്ന എല്ലഭാ ലകേടനിടങ്ങളുലാം ഗ്രതീന കേണ്ലസപ്റയ്  പകേഭാരമഭാണയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.
ഹരനിത നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട  കകേന്ദ്ര കററനിലാംഗയ്  ഏജനസനിയഭായ ഗ്രനിഹയുലട  മൂന്നയ്  സ്റ്റഭാര്
നനിലവഭാരലാം ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭാണയ്  രൂപകേലന തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നതയ്.   ഈ
നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി പഭാബലലത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന വഭാസ്തുശനില വനിഭഭാഗത്തനിലല എല്ലഭാ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പഭാഥമനികേ പരനിശതീലനവലാം ലതരലഞടുത്ത  12  കപര്ക്കയ്   വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഗ്രനിഹയുലട സര്ടനിഫനികക്കഷന ലഭനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
രണയ് ലകേടനിടങ്ങള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തുകേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഗ്രതീന ബനില്ഡനിലാംഗയ്  കപഭാളനിസനി നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണയ്.  വര്ദനിച
വരുന്ന ഊര്കജ്ജഭാപകഭഭാഗലാം,  ജല ദഇൗര്ലഭലലാം,  പല കേഭാരണങ്ങള ലകേഭാണ്ടുള്ള അന്തരതീക്ഷ
പരനിസര മലനിനതീകേരണവലാം നമ്മേള ഇന കനരനിടുന്ന പധഭാന പശ്നങ്ങളഭാണയ്.  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയഭാണയ് ഇവയ്ലക്കല്ലഭാലാം നലല്ലഭാരു ശതമഭാനലാം കേഭാരണമഭാകുന്നതുലാം.
ഇതനിനയ്  ഒരു പരനിധനിവലരലയങ്കനിലലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവഭാനഭായനിടഭാണയ്  പരനിസനിതനി
സഇൗഹഭാര്ദ്ദേ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  നടപഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുലട പരമഭാവധനി സലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,
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അന്തരതീക്ഷ ജല മലനിനതീകേരണ കതഭാതയ് കുറയ്ക്കുകേ എന്നനിവ വഴെനി ആവഭാസവലവസകയയുലാം
കജവ  കവവനിദലകത്തയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതയ് വഴെനി സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ഊര്ജ്ജത്തനിലന്റെയുലാം
40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ജലത്തനിലന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  കൂറയ്ക്കുവഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.   പഭാരമ്പകരലതര
ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേവഴെനി ലമയനിന ഗ്രനിഡനിലന
ആശയനിക്കുന്നതയ്  കുറയ്ക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലാം.   മഴെലവള്ള  സലാംഭരണവലാം  പുനര്ചേഭാക്രതീകേരണവലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മലനിനതീകേരണ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  സലാംസരണ  പദതനികേളുലാം  ഹരനിത
നനിര്മ്മേഭാണ തതസ്വങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കുമ്പളലാം-കതവര പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

34 (2268) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് അനുമതനി ലഭനിച കുമ്പളലാം-കതവര
പഭാലത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഡതീകറയ്ൽഡയ്  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാർടയ്  എന്നകത്തക്കയ്  തയഭാറഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുമ്പളലാം-കതവര പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  31-10-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  1496/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതു  പകേഭാരലാം
സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പവര്ത്തനി നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി)  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അകലനലമന്റുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ടനി
പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനികസന, ഡനിക്കയ് കബഭാര്ഡനില് തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ (DPR) തയഭാറഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി) ഡനികസന ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ കേനിഫ്ബനി-യനില്
(KIIFB) സമര്പനിചയ് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ
തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.
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കകേഭാരപ്പുഴെ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

35 (2269) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  കകേഭാരപ്പുഴെ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ എത്ര എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  കകേഭാരപ്പുഴെ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
7.74 കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പുതനിയ  ഡനികസന  പകേഭാരലാം  പസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനി കേനിഫ്ബനി-യനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന മുറയയ് പവൃത്തനി
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

മലപ്പുറലാം കഫ ഓവര്

36 (2270) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത ബജറനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചലകേഭാണയ്
പഖലഭാപനിച  മലപ്പുറലാം  ലലഫ  ഓവര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് അതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2017-18  വര്ഷലത്ത ബജറനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചലകേഭാണയ്
പഖലഭാപനിച മലപ്പുറലാം കഫഓവര് കദശതീയപഭാത-966 (  പഴെയ എന.എചയ്.-213)-യനില്
വരുന്നതഭാണയ്.   കദശതീയപഭാതകേളനില്  കഫഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡയ്
ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.  അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  എടുത്തു  വരുന.  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി പവൃത്തനി നടത്തുവഭാന കേഴെനിയുലാം.
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മരഭാമത്തയ് കറഭാഡുകേളുലട ഡനിജനിറല് മഭാപയ് 
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

37 (2271) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളുലട  ഡനിജനിറല്  മഭാപയ്  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;  ഇതയ്
സലാംബനനിച പവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലട അതനിര്ത്തനി കൃതലമഭായനി നനിര്ണ്ണയനിചയ് മഭാപയ് തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്
കേകയറങ്ങള അതനികവഗലാം തനിരനിചറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ളതുലാം വകുപയ് പരനിപഭാലനിചയ്
വരുന്നതുമഭായ പഭാലങ്ങളുലടയുലാം കറഭാഡുകേളുലടയുലാം ജനി.ഐ.എസയ്.  മഭാപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കലലാം
കലഭാകേബഭാങ്കയ്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള ലകേ.എസയ്.റനി.പനി  ഒന്നഭാലാംഘട പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ അപ്കഡഷന  2007  വലര മഭാത്രകമ ലചേയഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുള.   2007-നയ്  കശഷലാം  GIS  Map  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പവൃത്തനികേലളഭാനലാം
തലന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നടത്തനിയനിടനില്ല.   കൂടഭാലത  വകുപനിലന്റെ  കകേവശലാം
നനിലവനിലള്ള  GIS Digital  Map-ല് കറഭാഡുകേളുലട അതനിര്ത്തനികയഭാ മറയ്  വനിശദവനിവരങ്ങകളഭാ
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലട അതനിര്ത്തനി കൃതലമഭായനി നനിര്ണ്ണയനിചയ് മഭാപയ് തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്
കേകയറങ്ങള  അതനികവഗലാം  തനിരനിചറനിയുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇതനിനയ്  റവനവ്യൂ
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണലാം കൂടനി ആവശലമഭാണയ്.

പൂജപ്പുര വഭാര്ഡനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്

38 (T* 2272)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പൂജപ്പുര വഭാര്ഡനില് അനുഭവലപടുന്ന
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം
ഫലപദമഭാകണഭാലയന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ടനി  സലാംവനിധഭാനത്തനിലനറ
കമനമകേളുലാം നവ്യൂനതകേളുലാം എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പൂജപ്പുരയനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കവണ ശഭാശസ്വത
പരനിഹഭാരലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില് പസ്തുത റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
കഫഓവര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

*'T'  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് കറഭാഡുകേള

39 (2273) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
കകേവശമുള്ള കറഭാഡുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പവൃത്തനികേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ് ഏലതഭാലക്കലയനലാം പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  തതീയതനി,  കേരഭാർ  ലവചനിട്ടുള്ള  തതീയതനി  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തു
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബനലാം-1  ആയനി
ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.* ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
വരുന്ന കറഭാഡയ് രഭാമപുരലാം അമ്പലലാം മുതല് കൃഷ്ണപുരലാം  (ലചേയനികനജയ്  451/100  മുതല്
462/000) വലര നതീളുന്ന കദശതീയപഭാത 66 ആണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള രഭാമപുരലാം അമ്പലലാം
മുതല് കൃഷ്ണപുരലാം  (ലചേയനികനജയ് 451/100 മുതല് 462/000) വലരയുള്ള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനി കകേന്ദ്ര ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചള്ളതഭാണയ്.  ആയതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതയ്  10-11-2016-ലലാം  കേരഭാര് വചതയ്  10-3-2017-ലമഭാണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
നനിരത്തു വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അധതീനതയനില് വരുന്ന, ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കഭാനുള്ള പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം-II ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

40 (2274) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മുകടല്പഭാലലാം,  പഭാർക്കയ് ജലാംഗ്ഷൻ പഭാലലാം,
ലതകക്കടത്തയ്  -  കേല്ലുപഭാലലാം  -  കേടത്തുകേടവയ്  -  ലവടനികക്കഭാടയ്  പഭാലലാം,  കേനതീസഭാകേടവയ്
പഭാലലാം, മഭാര്ക്കറയ് പഭാലലാം (കേഭായലാംകുളലാം) ,കകേഭായനിക്കല് പടനിക്കല് പഭാലലാം, എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട നടപടനിക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

കേനിഫ്ബനിയനില് പഖലഭാപനിച കൂടലാം വഭാതുക്കല്കേടവയ് പഭാലലാം (50 കകേഭാടനി) ഫതീസനിബനിലനിറനി
പഠനത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭായലാംകുളലാം  എലാം.എല്.എ.-യുലട
അകപക്ഷ പകേഭാരലാം ആയതയ് മഭാറനി വചയ് പകേരലാം കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
എലാം.എല്.എ. നനിര്കദ്ദേശനിച ആറയ് പഭാലങ്ങള ഒറ യൂണനിറഭായനി എടുത്തയ് കേനിഫ്ബനിയനില്
നല്കുവഭാന ആവശലലപടനിരുന.  അതനില്  പഭാര്ക്കയ് ജലാംഗ്ഷന പഭാലലാം (7.2 കകേഭാടനി),
കേല്ലുപഭാലലാം  (1.5  കകേഭാടനി),  കേണ്ണനിശക്കടവയ് പഭാലലാം  (6.3  കകേഭാടനി)  എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി പതനിനഞയ് കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിനയ്  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനി  നല്കുവഭാന  ധനകേഭാരല  വകുപനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുവഭാന  26-4-2017-ലല  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ധനകേഭാരല  വകുപനിനുലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാര്ക്കയ് ജലാംഗ്ഷന പഭാലലാം, കേഭായലാംകുളലാം മഭാര്ക്കറയ് പഭാലലാം,
കേണ്ണതീശക്കടവയ് പഭാലലാം,  കകേഭായനിക്കല്പടനി പഭാലലാം എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കേല്ലുപഭാലലാം, മുകടല്പഭാലലാം എന്നനിവയുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച  വരുന.   കമല് പറഞ പഭാലങ്ങളുലട
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനികസന  ലചേയയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്ന മുറയ്ക്കു മഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

ലചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-ലപരനികങ്ങഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

41 (2275) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-ലപരനികങ്ങഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പവൃത്തനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-ലപരനികങ്ങഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെ
1/100  (പനിലഭാത്തറ)  മുതല്  5/200  (ചേന്തപ്പുര)  വലര  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി
വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ബനി.എലാം. & ബനി.സനി. പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
2016-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ  5/200(ചേന്തപ്പുര)  മുതല്  9/500
(മഭാതമലാംഗലലാം)  വലരയുള്ള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനിക്കഭായനി  3-3-2016-ല്
കേരഭാറുകേഭാരനയ് കസറയ് കകേമഭാറനിയനിരുന.  ബനിറ്റുമനിനസയ് ലമക്കഭാഡലാം പവൃത്തനിയുലാം കക്രഭാസയ്
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ലഡയനികനജയ് പവൃത്തനിയുലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആലകേ പവൃത്തനിയുലട
50%  പവൃത്തനി കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് കേരഭാറുകേഭാരന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ
അകപക്ഷ പരനിഗണനിചയ്  ബഭാക്കനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  31-3-2017  വലര  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിച  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  ക്രഷറുകേള  പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
ലമറതീരനിയല്സനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവമൂലലാം പവൃത്തനി നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് 30-11-2017 വലര കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചയ് നല്കേണലമന്നയ്
കേരഭാറുകേഭാരന  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ബനിറ്റുമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം  ലചേയതനിനഭാല്  പസ്തുത
കറഭാഡയ് ഇകപഭാള ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണയ്.

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി. പദതനികേള

42 (2276) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനിലല  ബജറനിലൂലട  പഖലഭാപനിച  മുഴവന  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി
പദതനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്  ഏതനിലനങ്കനിലലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിവരങ്ങള  അടങ്ങനിയ  വനിശദമഭായ
കസ്റ്ററയ്ലമന്റെയ് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് 2016-17 ബജറയ് പസലാംഗത്തനിലലാം
മറുപടനി  പസലാംഗത്തനിലലാം  കൂടനി  ആലകേ  78  പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  179  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം
പദതനികേള കൂടഭാലത 8 കഫഓവറുകേളുലാം 4 അണര് പഭാകസജുകേളുലാം  17 കബപഭാസുകേളുമഭാണയ്
പഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ്.  ഇതനില്  75  പഭാലങ്ങളക്കഭായനി  1430  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം
176 കറഭാഡുകേളക്കഭായനി 3086 കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം പവൃത്തനികേളക്കയ് കേനിഫ്ബനി വഴെനി
ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനി പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-ലയ ലസഷലല്
പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള  (എസയ്.പനി.വനി.)  ആക്കനിലക്കഭാണയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനില് പനവള്ളനി പഭാലലാം,  കൂടലാംവഭാതുക്കല് പഭാലലാം എന്നനിവയയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല.
അനുമതനി നല്കേനിയ  176  കറഭാഡുകേളനില്  46  കറഭാഡുകേളുലട ഡനി.പനി.ആര്.,  ലകേ.ആര്എഫയ്.ബനി
മുകഖന കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില് ഒന്നഭാലാം ഘടമഭായനി  14 പവൃത്തനികേളക്കുലാം
കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിലയങ്കനിലലാം  ഒരു  കറഭാഡയ്  റനിക്കയ്  (RICK)-നയ്
കകേമഭാറുകേയുലാം രണയ് കറഭാഡുകേളുലട പവൃത്തനി റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ഒരു കറഭാഡനിലന്റെ
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പവൃത്തനി തുടങ്ങനി ബഭാക്കനിയുള്ള പത്തയ് കറഭാഡുകേളുലട സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുന്ന
നടപടനികേള  അന്തനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഈ  കറഭാഡുകേളക്കയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയഭാലടന ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  രണഭാലാം ഘടമഭായനി എടയ്
കറഭാഡുകേളക്കയ് കേനിഫ്ബനി വഴെനി പഭാഥമനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള
കറഭാഡുകേളുലട  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്.
കേഴെനിയുന്നതുലാം  കവഗലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അനുമതനി  നല്കേനിയ
75  പഭാലങ്ങളനില്  28  പഭാലങ്ങളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  വനിശദമഭായനി  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
നടത്തനി കേനിഫ്ബനിയയ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം അതനില് പതനിലനടയ് പഭാലങ്ങളക്കയ് പഭാഥമനികേ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  പഭാലങ്ങളുലട  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
പവൃത്തനികേളുലാം  ഡനികസന  പവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
കേഴെനിയുന്ന കവഗലാം കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില് വരുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില് വരുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണയ്.

കചേര്ത്തല മുതല് കേഴെക്കൂടലാം വലരയുള്ള കദശതീയപഭാതയുലട
പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

43 (2277) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കചേര്ത്തല  മുതല്  കേഴെക്കൂടലാം  വലരയുള്ള  കദശതീയപഭാതയുലട  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പദതനിയുലട അകലനലമന്റെയ് നനിശയനിചയ് സര്കവ്വ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലസക്ടറനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ്  കഫ  ഓവര്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നതീണകേരയനില് രണഭാമതയ്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേര്ത്തല  മുതല്  കേഴെക്കൂടലാം  വലരയുള്ള  കദശതീയപഭാതയുലട  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലള്ള പദതനിയുലട അകലനലമന്റെയ് ഓപ്ഷനയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തഭാലഴെ  പറയുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ്  കഫഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നലതന്നയ്
നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫയ് ഇന്തല അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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1. എക്സയ്കറ ജലാംഗ്ഷന (കചേര്ത്തല)

2. മഭാരഭാരനിക്കുളലാം ടഇൗണ്

3. അമ്പലപ്പുഴെ ടഇൗണ്

4. നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര

5. കേരുനഭാഗപള്ളനി

6. ലകേഭാടനിയലാം

7. ചേഭാത്തന്നൂര്

8. കേല്ലമ്പലലാം

9. പഭാരനിപള്ളനി

(സനി)  നഭാലവരനിപഭാതയനിലൂലടയുള്ള  ഗതഭാഗതലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന  നനിലവനിലല

പഭാലലാം  ലപഭാളനിക്കഭാലത  തലന്ന  അതനിനയ്  സമഭാന്തരമഭായ  ഒരു  മൂനവരനിപഭാലലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭാണയ് പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

കപരഭാമ്പ്ര കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

44 (2278) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കപരഭാമ്പ്ര കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഈ വര്ഷലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്

നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കേനിഫ്ബനി-യനില് ഉളലപടുത്തനി

1500 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള ഡനി.പനി.ആര്.  കറഭാഡ്സയ്  &

ബനിഡ്ജസയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
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എലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള  

45 (2279) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഉള്ള  ഏലതല്ലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കറഭാ ഡുകേളുലട കപരുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത കറഭാഡ സ്തുകേളുലട  പവൃത്തനി എകപഭാള തുടങ്ങുവഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള തഭാലഴെ  പറയുന്ന കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്

1. കുമഭാരസസ്വഭാമനിരഭാജ-നരനിക്കുനനി  കറഭാഡയ്-  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്
3/000 വലര (രണഭാലാം റതീചയ്) അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്-285 ലക്ഷലാം
രൂപ

2. കേഭാക്കൂര്-നരനിക്കുനനി കറഭാഡയ്- കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 4/510 വലര
ബനി.എലാം. & ബനി.സനി-425 ലക്ഷലാം രൂപ

3. കുമ്മേകങ്ങഭാടയ്തഭാഴെലാം പണഭാരപറമ്പയ് പന്തതീര്പഭാടലാം കറഭാഡയ് കേനി.മതീ.
0/000 മുതല് 5/500 വലര അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്-236 ലക്ഷലാം
രൂപ

പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച വരുന.

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനി 
ലഭനിച പവൃത്തനികേള

46 (2280) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏലതല്ലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് പനി.ഡബത്യു.ഡനി  കറഭാഡ്സയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന്നലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ലല  ബജറനില്  ഉളലപട  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേൾ ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
285/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മുടപല്ലൂര്-മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാഡയ് കേനി.മതീ.
0/000-9/432 എന്ന പവൃത്തനി അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  2016-17-ലല  ബജറനില്  ഉളലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലല ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

1. ഗഭാനനി ജലാംഗ്ഷന-കേഭാട്ടുകശ്ശേരനി-വതീഴമല കറഭാഡയ് കേനി.മതീ. 2/900 മുതല്
5/200 വലരയുള്ള രൂപതീകേരണലാം-298 ലക്ഷലാം രൂപ

2. കേല്ലമ്പഭാടലാം-പുത്തനതറ-ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസയ്  കറഭാഡയ്
കേനി.മതീ  0/000  മുതല് 2/800  വലരയുള്ള പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനി-
218 ലക്ഷലാം രൂപ

3. ഒട്ടുപഭാറ-കുന്നത്തയ്  കഗറയ്-കപതല  കറഭാഡയ്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്
4/200 വലരയുള്ള പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനിയുലാം കേലഭാകരജയ് കവ വതീതനി
കൂടല് പവൃത്തനിയുലാം -210 ലക്ഷലാം രൂപ

4. ലകേഭാകടക്കുളലാം-  കകേഭാന്നല്ലൂര്  കറഭാഡയ്  കേനി.മനി  0/000  മുതല്  2/700
വലരയുള്ള പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനി- 188 ലക്ഷലാം രൂപ

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പവൃത്തനികേലള  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ബജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ 
പദതനികേള

47 (2281) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനിലല  ബജറനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇവയുലട  നനിലവനിലല
സനിതനി എന്തഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനില്  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനിലല  പദതനികേളുലട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിലല  2017-18  വര്ഷത്തനിലല  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനിലല  2016-17,  2017-18  വര്ഷത്തനിലല പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണയ്.

മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷന നവതീകേരണലാം

48 (2282) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മനിചല്  ജലാംഗ്ഷന  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ
വതീതനികൂട്ടുന്നതനിനുമഭായനി തുകേ അനുവദനിചതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനികൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ഒരു പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി
പഠനലാം നടകത്തണതുണയ്.  ആയതയ് സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.

ആലത്തൂരനിലല ഓഫതീസുകേളനില് അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലടയുലാം
ഓവര്സതീയര്മഭാരുലടയുലാം കുറവയ്

49 (2283) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഓഫതീസുകേളനില്
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലടയുലാം,  ഓവര്സതീയര്മഭാരുലടയുലാം  കുറവള്ളതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചതയ്;

(സനി) ഇലല്ലങ്കനില് ആവശലമഭായ നടപടനികേള ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി&സനി) അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനയ്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള പനി.എസയ്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്.  അതനിന പകേഭാരലാം എത്രയുലാം
കവഗലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.  ആലത്തൂര് കറഭാഡ്സയ്/ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ് ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളനിലല  മൂന്നഭാലാം  തരലാം  ഓവര്സതീയര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേളനില്  ഇതനിനകേലാം
നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  രണഭാലാം  തരലാം  ഓവര്സതീയര്  തസ്തനികേയനില്  ആലത്തൂര്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എല്ലഭാ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഒന്നഭാലാം തരലാം ഓവര്സതീയര്മഭാരുലട റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനില്
വന്നനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
ഒന്നഭാലാംതരലാം ഓവര്സതീയര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേളുലാം നനികേത്തുന്നതഭാണയ്.

ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആര്ട്സയ് & സയനസയ് കകേഭാകളജനിലന്റെ 
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി

50 (2284) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആര്ട്സയ്  &  സയനസയ് കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; കകേഭാകളജയ് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
പൂര്ണ്ണമഭായ ഡനികസനുലാം എസ്റ്റനികമറ്റുലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് അടങ്കല് തുകേ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പവൃത്തനി എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആര്ട്സയ് & സയനസയ് കകേഭാകളജയ് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ 4
കബഭാക്കുകേള  ഉളലപടുന്ന  ഗ്രഇൗണയ്  കഫഭാറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

കബഭാക്കയ്-1  സഭാബയ് പൂര്ത്തനിയഭായനി.

കബഭാക്കയ്-2  പണനികയണ ഭഭാഗത്തനിലന്റെ കകേഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

കബഭാക്കയ്-3  ഫഇൗകണഷന പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കബഭാക്കയ്-4  കകേഭാളലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

ബഭാലകശ്ശേരനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആര്ട്സയ്  &  സയനസയ് കകേഭാകളജയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനിക്കുള്ള  പൂര്ണ്ണമഭായ  ഡനികസനുലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.
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(ബനി) ഇകപഭാള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ബഭാലകശ്ശേരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആര്ട്സയ് &

സയനസയ്  കകേഭാകളജയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  ഡനിസലാംബര്  2017-ല്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന തരത്തനില് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് -വടകേര കദശതീയപഭാത

51 (2285) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്-വടകേര കദശതീയപഭാത നഭാലയ് വരനിയഭാക്കല് പദതനി എന്നയ്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാലവരനിയഭാക്കല്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നനിലവനിലള്ള  തടസലാം

എന്തഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്-വടകേര കദശതീയപഭാത നഭാലയ് വരനിയഭാക്കല് പദതനി

നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനിയഭാണയ് ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ്. ഇതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനി  സസ്വതീകേരനിച വരുന.

സലലമടുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനില്

നനിന്നയ് ഭരണഭാനുമതനി കേനിട്ടുന്ന മുറയയ് പവൃത്തനി തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി നഭാഷണല്

കഹകവ അകതഭാറനിറനി നടത്തുന്നതഭാണയ്.

മകഞശസ്വരലാം, ലവള്ളരനിക്കുണയ് തഭാലൂക്കുകേളനില് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുലട

തഭാലൂക്കുതല ഓഫതീസുകേള

52 (2286) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് പുതുതഭായനി അനുവദനിച മകഞശസ്വരലാം, ലവള്ളരനിക്കുണയ്

തഭാലൂക്കുകേളനില് പനി.ഡബ്ളവ്യൂ.ഡനി കറഭാഡ്സയ്,  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ് എന്നനിവയുലട തഭാലൂക്കുതല

ഓഫതീസുകേള (അസനി.എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എനജനിനതീയര് ഓഫതീസയ്)  എന്നയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനിഗണനിക്കുലാം.
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കപഭാടയ്കഹഭാള ലമഷതീന

53 (2287) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി

കപഭാടയ്കഹഭാള ലമഷതീന വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; എന്നഭാണയ് വഭാങ്ങനിയതയ്; വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി

എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച;

(ബനി) പസ്തസ്തുത യനലാം എത്രകേഭാലലാം പവര്ത്തനിച എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  യനത്തനിലന്റെ  കേകസ്റ്റഭാഡനിയന  ആരഭാണയ്;  ഈ  യനലാം

ഉപകയഭാഗനിചയ് കുഴെനി അടയ്ക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  ഈ യനലാം പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാതഭായനിടയ് എത്ര കേഭാലമഭായനി;

(ഇ)  പസ്തുത  യനലാം  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്  വകുപനിനയ്  ഗുണകേരലാം

ആയനിരനിക്കുകമഭാ;  ഈ യനലാം പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച ലമയനിന്റെനനസയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ്

വനിട്ടുനല്കേനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് തനിരുവനന്തപുരലാം നനിരത്തുകേളുലാം

വനിഭഭാഗലാം  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  2011-ല്  31,57,076  രൂപയഭാണയ്

വഭാങ്ങനിയതയ്.

(ബനി) ടനി ലമഷതീന 1-3-2011 മുതല് 21-1-2013 വലര പവര്ത്തനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിലവനില് ടനി  ലമഷതീന തനിരുവനന്തപുരലാം ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനില് സനിറനി

കറഭാഡ്സയ് ലസക്ഷന നമ്പര്  1  അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയറുലട നനിയനണത്തനിലഭാണയ്.

ടനി ലമഷതീന  1-3-2011  മുതല്  21-1-2013  വലര പവര്ത്തന സജ്ജമഭായനിരുന.  തുടര്ന്നയ്

പഭാന്റെയ് എഞനിന റനിപയര് ആയതനിലന തുടര്ന്നയ് പവര്ത്തന സജ്ജമല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുന.

ഇതയ് പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ഡനി) ഏകേകദശലാം 3  ½ വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി.

(ഇ) ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലാം.  ലമയനിന്റെനനസയ് വനിഭഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന

മുറയയ് ടനി വനിഭഭാഗത്തനിനയ് വനിടയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ലവച്ചൂചേനിറ ഗവണ്ലമന്റെയ് കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ്, കഹഭാസ്റ്റല് 

ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

54 (2288) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലവച്ചൂചനിറ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം

കഹഭാസ്റ്റല്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നഭാണയ്  ആരലാംഭനിചതയ്;  എത്ര

രൂപയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴെനിക്കുന്നതയ്;  ഇകപഭാള ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതയ്

ഘടലാം വലരയഭായനി; നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസലപടഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലളള തടസലാം നതീക്കഭാന എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച

എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പവൃത്തനി  പുതുതഭായനി  ലടനഡര്  ലചേയനിരുകന്നഭാ;  ഇവയുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവലാം എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലവച്ചൂചനിറ ഗവണ്ലമന്റെയ് കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ് ലകേടനിടലാം കേരഭാറുകേഭാരനഭായ

ലഷരതീഫയ്  &  കേമ്പനനി  715.06  ലക്ഷലാം രൂപയയ് എഗ്രനിലമന്റെയ് വചയ്  17-5-2011-ല് പവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം മൂന്നയ് നനിലകേളുലാം കകേഭാളലാം വര്ക്കുകേളുലാം സഭാബയ്, ബതീലാം തുടങ്ങനിയവയുലട

പണനികേളുലാം ലചേയനിടയ് പണനി നനിര്ത്തനി വചതനിനഭാല് കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ റനിസയ്  &  കകേഭാസ്റ്റയ്-

ല് ബഭാക്കനി പണനികേള റതീ-അകറഞയ് ലചേയയ് കഡഭാറ ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര് കപഭാപര്ടതീസയ്

ലനിമനിറഡയ്  കേമ്പനനിക്കയ്  645.50  ലക്ഷലാം രൂപയയ്  കേരഭാര് നല്കുകേയുലാം  29-2-2016-ല്

പണനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  പവൃത്തനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017  വലര

നതീടനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. 2017 ആഗസ്റ്റയ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി ലമഭാത്തലാം പണനികേളുലാം പൂര്ത്തതീ

കേരനിക്കത്തക്കവനിധലാം പണനി പുകരഭാഗമനിച ലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ലവച്ചൂചേനിറ ഗവണ്ലമന്റെയ്

കപഭാളനിലടകനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  450  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി  പവൃത്തനിക്കയ്  9-5-2011-നയ്  667  ലക്ഷലാം  രൂപയയ്  ലഷരതീഫയ്

&  കേമ്പനനി  എഗ്രനിലമന്റെയ്  വചനിരുനലവങ്കനിലലാം  പണനികേള  ഒനലാം  ലചേയഭാതനിരുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടറുലട  റനിസയ്  &  കകേഭാസ്റ്റനില്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടറയ്

അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം ലടണര് മുകഖന റതീ അകറഞ്ചു ലചേയയ് ലകേ.പനി.  കഷല എന്ന

കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി 16-2-2017-ല് 953 ലക്ഷലാം രൂപയയ് എഗ്രനിലമന്റെയ് വയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

22-5-2018-നുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില് പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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ലകേഭാടുവഭായൂര്, ലനന്മഭാറ കബപഭാസുകേളുലട സര്കവ്വ നടപടനി

55 (2289) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  സലാംസഭാന  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാടുവഭായൂര്, ലനന്മഭാറ കബപഭാസുകേളുലട സര്കവ്വ നടപടനികേള ഏതയ്
ഘടലാം വലര ആയനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബനനിച എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറഭാണയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കബപഭാസുകേളുലട പവൃത്തനി എന്നയ് തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭാടുവഭായൂര്,  ലനന്മഭാറ
കബപഭാസുകേളുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  27-9-2016-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1324/2016/  ലപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം കറഭാഡ്സയ്  &  ബനിഡ്ജസയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കടഭാകപഭാഗ്രഫനിക്കല്  സര്കവ്വ  കജഭാലനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
സര്കവ്വ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം പദതനി റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നകതഭാടു
കൂടനി മഭാത്രകമ എസ്റ്റനികമറയ് തുകേ അറനിയുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  കബപഭാസുകേളക്കുള്ള എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം
ഫണയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകേയുള.

ലചേങ്ങന്നൂര്-പന്തളലാം കറഭാഡനിലല ട്രെഭാഫനികേയ് നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

56 (2290) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അപകേടങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കുന്ന ലചേങ്ങന്നൂര് - പന്തളലാം ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.
കറഭാഡനിലല  ആഞനിലനിചവടയ്  ഭഭാഗത്തയ്  ട്രെഭാഫനികേയ്  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ് കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനിയയ്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  ഫണനില്  നനിനലാം  പണലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഫണനില് നനിനലാം പണലാം അനുവദനിചയ്, പസ്തുത ഭഭാഗത്തയ്
ട്രെഭാഫനികേയ് നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനി,  അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില് ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആഞനിലനിമൂടയ്
ജലാംഗ്ഷനനിലല അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കസന കബഭാര്ഡുകേളുലാം കറഭാഡയ്
മഭാര്ക്കനിലാംഗുലാം  സ്റ്റഡുകേളുലാം  കൂടുതലഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  6,80,000  രൂപയുലട
(ആറയ് ലക്ഷത്തനി എണ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി കറഭാഡയ്
സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ആലപ്പുഴെ ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത പസ്തുത ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി. കറഭാഡനിലല, ആഞനിലനി ചുവടയ്
ഭഭാഗത്തയ്  ട്രെഭാഫനികേയ്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ആലപ്പുഴെ റതീജനിയണല്  ട്രെഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര് പരനികശഭാധനിച  വരുന.   പസ്തുത
റനികപഭാര്ടയ്,  ജനില്ലഭാ കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ കേഇൗണ്സനില് പരനിഗണനയയ് വചകശഷലാം പണലാം
അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  ഇതയ് അനുസരനിചയ് അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ശക്തമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

ആരലനലതഭാടനികേ പഭാലലാം

57 (2291) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016 ഏപനില് മഭാസത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല
ആരലനലതഭാടനികേ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഇകപഭാള
ഏതവസയനിലഭാണയ്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറയ്  നടപടനിക്രമങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  ആരലനലതഭാടനികേ
പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4-3-2016-ലല ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി)  നമ്പര്  571/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം
17,42,89,321  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ആരലനലതഭാടനികേ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനിക്കയ് പകതലകേഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്ന ലപഭാകപഭാസല്
2017-18  ധനകേഭാരല  വര്ഷത്തനില്  പസ്തുത  പവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  തുകേ
ഉറപഭാക്കനിയകശഷലാം  സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി  മടക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കയ് പകേഭാരമുള്ള എസ്റ്റനികമറയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കു മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി) പസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലലാം സഇൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.  2013-ല് ലഭലമഭായ ജനറല് ഡനികസന
ആയതനിനഭാല് പുതുക്കനിയ ഡനികസന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഡനികസന വനിഭഭാഗത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.



122 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല അഴെനിമതനി തടയഭാന നടപടനികേള

58 (2292) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലല  അഴെനിമതനി  തടയുന്നതനിനയ്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചലവന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനിലല  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിനയ്  നനിരവധനി നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച വരുന.  പവൃത്തനികേള ലചേയ്യുകമ്പഭാള കൃതലമഭായ ഗുണനനിലവഭാരലാം പഭാലനിക്കുന
കണഭാലയന്നറനിയുന്നതനിനയ് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന വനിവനിധ തലങ്ങളനില് നടത്തുനണയ്.
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ
നനിര്കദ്ദേശലാം ലലാംഘനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച വരുന. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള വനിലാംഗയ് ശക്തനിലപടുത്തുകേയുലാം മരഭാമത്തയ് പവൃത്തനികേളക്കയ് കസഭാഷലല്
ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിച  വരുന.  വകുപനിലല
ഇകന്റെണല്  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  പരഭാതനികേളുലാം  അപഭാകേതകേളുലാം
സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച.   കൂടഭാലത
ചേതീഫയ്  ലടകനിക്കല്  എക്സഭാമനിനര്,  കപഭാലതീസയ്,  വനിജനിലനസയ്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഇടലപടലകേളുലാം അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിനയ് സഹഭായകേരമഭാകുനണയ്.

(ബനി)  വകുപനിലല  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കുലാം
ഇ-ലടനഡര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത ലസക്രകടറനിയറനില് ഉള്ളതുകപഭാലല
ഇ-ഫയലനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വകുപനില്  നടന
വരുന.  കപസയ് കസഭാഫയ് ലവയര് വനികേസനിപനിക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള ലഫറനികേള

59 (2293) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ലഫറനികേള
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  അവയനില് സതീസണ് ലഫറനികേള എത്രലയനലാം സനിരലാം ലഫറനികേള
എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ലഫറനികേള പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാണയ്;

(സനി) വള്ളങ്ങളുലട വഭാടകേ ഇനത്തനിലലാം ലഫറനിമഭാനമഭാരുലട ശമ്പളയനിനത്തനിലലാം

ഒരു വര്ഷലാം എത്ര തുകേ ലചേലവണഭാകുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പല ലഫറനികേളനിലലാം യഥഭാര്ത ജതീവനക്കഭാരനല്ല കേടത്തുകേഭാരഭായനി കജഭാലനി

ലചേയ്യുന്നലതനലാം സനിരലാം കേടത്തുകേഭാരന തുച്ഛേമഭായ കവതനത്തനിനയ് ഏര്ലപടുത്തുന്ന ദനിവസ

കവതനക്കഭാരഭാണയ്  കേടത്തുകേള  പവർത്തനിപനിക്കുന്നലതനമുള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(ഇ) ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം നനിയനണത്തനിലലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  ലഫറനികേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ

സഭാഹചേരലത്തനില്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കയ്  കേതീഴെനിലള്ള  ലഫറനികേള  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കയ്

കേതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേഴെനിഞ  25  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്

കേടത്തുകേളക്കയ്  സമഭാന്തരമഭായനി  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച  സനിതനിക്കയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി-യുലട

കേതീഴെനിലള്ള ലഫറനികേളുലട ആവശലകേത സലാംബനനിചയ് പഠനലാം നടത്തഭാന നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം

ഡനിവനിഷനുകേളുലട കേതീഴെനില്  155  സനിരലാം ലഫറനികേളുലാം  21  സതീസണ് ലഫറനികേളുലാം ഉളലപലട

176 ലഫറനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി) പഭാലങ്ങളുലട അഭഭാവവലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള

ഒരു കറഭാഡനില്  നനിനലാം  മറയ്  ഭഭാഗത്തയ്  കേടക്കഭാനഭായുള്ള  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരലങ്ങളുലട

അപരലഭാപ്തതയുലാം ടനി മഭാര്ഗലാം ആശയനിക്കുന്നവരുലട എണ്ണവലാം അനുസരനിചഭാണയ് കേടത്തുകേള

പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  കേടത്തുവള്ളങ്ങള  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്

ബനലപട കേനഭാല് ഓഫതീസറനില് നനിനലാം ഫനിറയ്ലനസയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ് ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്.

(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ഡനിവനിഷനുകേളുലട

കേതീഴെനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലഫറനികേളുലട  വഭാടകേ  ഇനത്തനിലലാം  ലഫറനിമഭാനമഭാരുലട

ശമ്പളയനിനത്തനിലലാം ലചേലവഭാകുന്ന തുകേ 7,53,79,883 രൂപയഭാണയ്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  ഇതുസലാംബനനിചയ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി കകേരളഭാ

സര്വ്വതീസയ് റൂള പകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.



124 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ലഫറനികേള പ ഞഭായത്തയ്
രഭാജയ്  ആക്ടയ്  പകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് 9-3-2015-ലല 18/2015/ലപഭാ.മ.വ. പകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതനികന്മല് സര്ക്കുലര് നമ്പര്7985/എ 2/2015/ലപഭാ.മ.വ  തതീയതനി  30-3-2015
പകേഭാരലാം  തല്ക്കഭാലലാം നനിര്ത്തനിവയഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ലഫറനികേളുലട  ആവശലകേതലയപറനി
വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല കറഭാഡയ് കറഭാളറുകേള

60 (2294)     ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിൽ  എത്ര കറഭാഡുകറഭാളറുകേള  ഉണയ്;  അവയനില്
പവർത്തനക്ഷമമഭായവ എത്ര ;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  കറഭാഡയ്  കറഭാളര്  കതീനര്/കഡവര്മഭാരുലട
അനുവദനതീയമഭായ തസ്തനികേ എത്ര; നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര് എത്ര; ഒഴെനിവകേള
എത്ര;

(സനി) കറഭാഡുകറഭാളറുകേള പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതയ് കേഭാരണലാം കജഭാലനി ലചേയഭാലത ശമ്പളലാം
വഭാങ്ങുന്ന കറഭാഡയ് കറഭാളര് കതീനര്/കഡവര്മഭാര് എത്ര;  ഇവലര പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനികനഭാ
തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനി കമകലജയ് ലടസ്റ്റനിലാംഗയ് ലസന്റെര്, റസ്റ്റയ് ഹഇൗസുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിയമനിക്കുന്നതനികനഭാ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) കറഭാഡുകറഭാളറുകേള കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് വഭാടകേക്കയ് നല്കേഭാറുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
അതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാണയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കറഭാഡുകറഭാളറുകേള  പഴെയ  കമഭാഡലകേളനില്ലപടവയഭാലണന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള കറഭാഡുകറഭാളറുകേള വഭാങ്ങഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 190 കറഭാഡയ് കറഭാളറുകേളുണയ്.  ഇവയനില് 69 എണ്ണലാം മഭാത്രകമ പവര്ത്തന
ക്ഷമമഭായനിട്ടുള.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് തുടര്ചഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച  172  കറഭാളര് കഡവര്
തസ്തനികേകേളുലാം  170  കറഭാളര്  കതീനര്  തസ്തനികേകേളുലാം  വഭാനനിഷനിലാംഗയ്  കേഭാറഗറനിയഭായനി
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   നനിലവനില്  വകുപനില്  53  കറഭാളര്  കഡവര്മഭാരുലാം  74  കറഭാളര്
കതീനര്മഭാരുലാം കജഭാലനികനഭാക്കനി വരുനണയ്. വഭാനനിഷനിലാംഗയ് കേഭാറഗറനിയഭായതനിനഭാല് ഒഴെനിവകേളനില്ല.
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(സനി)  നനിലവനിലള്ള 53 കറഭാളര്  കഡവര്മഭാകരയുലാം  74 കറഭാളര് കതീനര്മഭാകരയുലാം
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച വരുന.

(ഡനി)  കേരഭാറുകേഭാരുലട കകേവശലാം കറഭാളറുകേളനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് കറഭാളറുകേള
വഭാടകേയയ് നല്കേഭാറുണയ്.  ഇതനിലന്റെ വഭാടകേ എഗ്രനിലമന്റെയ് കേണതീഷന പകേഭാരലാം ബനില്ലനില്
നനിനലാം ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ഇ) ഉണയ്.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പവൃത്തനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പവര്ത്തനങ്ങള

61 (2295) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ പവൃത്തനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലാംപഭാനല്ഡയ്  കേണ്സളടനസനികേലള  ഏല്പനിക്കുന്നതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം
യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  വഭാങ്ങനി  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
മുഖഭാന്തനിരലാം  തലന്ന നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ്
അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ ജനില്ലകേളനിലള്ള
കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള റതീജനിയണല് ലഭാബുകേകളഭാടുകൂടനി ഒരു ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന യൂണനിറ്റുലാം
കൂടനി തുടങ്ങുവഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.

ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കയ് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

62 (2296) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കയ് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല
കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കയ് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിയുലട ആര്ക്കനിലടക്ചറല്
പഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ആര്ക്കനിലടക്ചറല്  വനിഭഭാഗലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  സ്ട്രക്ചറല്
ഡനികസനനിലാംഗനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഡനികസന വനിഭഭാഗത്തനികലക്കയ് നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാക്കനി എസ്റ്റനികമറയ്,  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി,
ലടണര് നടപടനിക്രമങ്ങള എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കമല്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂ ര്ത്തനിയഭാക്കനി  4  മഭാസത്തനിനകേലാം  പണനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് മുകഖന 
അനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള

63 (2297) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മുകഖന  ഏലതല്ലഭാലാം  പവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുമതനി
നല്കേനി എന്നയ് അവയുലട വനിവരലാം വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചയ് ലവകവ്വലറ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി എലന്തന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതഭാണയ്.

മലകയഭാര കഹകവയുലട കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല പവര്ത്തനങ്ങള

64 (2298) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലകയഭാരകഹകവ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടയ് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്
ഇതുവലര നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) അകലനലമന്റെയ് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിലന്റെ നനിലവനിലള്ള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലലാം  വനിട്ടുകേനിടനിയ  പകദശങ്ങളനില്  ഈ  വര്ഷലാം  തലന്ന  പവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തങ്കനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത  പകദശങ്ങളനില്  ഈ  വര്ഷലാം  തലന്ന  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാറയ് പഭാകേയ്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനില് നടകത്തണ പവൃത്തനികേളുലട പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  1-ാം
ഘടത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല കേനകുളലാം മുതല് ലതഭാടനില്പഭാലലാം വലരയുള്ള
17.2  കേനി.മതീ.  കറഭാഡയ്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  ലതഭാടനില്പഭാലലാം
മുതല് ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനിവലര 13 കേനി.മതീ,  മഭാലഭാപ്പുറലാം മുതല് കകേഭാടകഞരനി വലര 8.30 കേനി.മതീ,
കകേഭാടകഞരനി  മുതല്  കൂടരഞനി  വലര  15.4  കേനി.മതീ,  കൂടരഞനി  മുതല്  കേക്കഭാടലാം
ലപഭായനില്വലര  15  കേനി.മതീററുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മൂന്നഭാലാം ഘടത്തനില് പുല്ലുവഭാ മുതല്
കേനകുളലാം വലര  10  കേനി.മതീ.,  ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി മുതല് മഭാലഭാപ്പുറലാം വലര  33.7  കേനി.മതീ,
കേക്കഭാടലാംലപഭായനില് മുതല് അരുണപ്പുഴെ വലര 5 കേനി.മതീ. കറഭാഡുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പവൃത്തനി സലാംബനനിച ഫയല് പരനികശഭാധനിച വരുന.

(ബനി) നഭാറയ്പഭാകേയ് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച പുതുക്കനിയ അകലനലമന്റെയ് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി&ഡനി) മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനില് പവൃത്തനി ഈ വര്ഷലാം തലന്ന തുടങ്ങുവഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനമഭായനിരനിക്കുന്നതയ്. കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കകേപഭാലക്കടവയ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള

65 (2299) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കകേപഭാലക്കടവയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേപഭാലക്കടവയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ ലടനഡര് കവകുന്നതയ് എന്തഭാലണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തസ്തുത പഭാലലാം എന്നയ് ലടനഡര് ലചേയ്യുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  തടസങ്ങള
ഉകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) 4-3-2016-ലല സ.ഉ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 586/2016/PWD പകേഭാരലാം 1200 ലക്ഷലാം

രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കകേപഭാലക്കടവയ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള

വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഡനി)  ലടണര് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനപയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി

കതടനിയുള്ള നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട ലപഭാകപഭാസലനികന്മല്

ചേനില വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയയ്

തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

മഭാകവലനിക്കരയനിലല ആശുപത്രനികേളുലട ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

66 (2300) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി, നൂറനഭാടയ് ലലപസനി സഭാനനികറഭാറനിയലാം, വള്ളനികുന്നലാം

കഹഭാമനികയഭാ  ആശുപത്രനി  എന്നനിവയഭായനി  പുതനിയതഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയുലട  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി കപഭാജക്ടനില് ഉളലപടുത്തനി 68.25 കകേഭാടനി രൂപയുലട

എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  ലഹല്ത്തയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  നൂറനഭാടയ്  ലലപസനി

സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെ ലമയനില് &ഫതീലമയനില് വഭാര്ഡയ്, അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് കബഭാക്കയ്,

ഒ.പനി.  കബഭാക്കയ്  എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഒന്നഭാലാം ഘടമഭായനി  23  കകേഭാടനി

രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിചയ് ലമയനില്  &  ഫതീലമയനില്

വഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ആര്ക്കനിലടക്ചറല്  കഡഭായനിലാംഗയ്  തയഭാറഭാക്കനി  മണ

പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം സ്ട്രക്ചറല് ഡനികസന ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച

വരുന. രണഭാഘടത്തനിലന്റെ 16.77 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി എസ്റ്റനികമറയ്

ആകരഭാഗലവകുപനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  വള്ളനികുന്നലാം കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനി ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് 25 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി

ആയുഷയ് വകുപനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
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ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ് ഫഭാഗ്ഷനിപയ് ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് പദതനി

67 (2301) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഡനിസ്ട്രനികയ് ഫഭാഗ്ഷനിപയ് ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് പദതനിലയക്കുറനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത പദതനി തുടങ്ങനിയതയ്  എകപഭാഴെഭാലണനലാം ഏലതല്ലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണയ്
ഇതനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേയ്യുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനിയനില് പവൃത്തനികേള ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനിക്കയ് ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ് എവനിലട നനിന്നഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിചതയ് മുതല് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേയ പവൃത്തനികേള
ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം ഓകരഭാ പവൃത്തനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനലാം ജനില്ല
തനിരനിച വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫയ്) ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ ഏലതങ്കനിലലാം പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുകണഭാ;
ആരലാംഭനിച  പവൃത്തനികേള  ഏലതങ്കനിലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുകണഭാ;  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള
വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ജനി) ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത പവൃത്തനികേളുലട ഫണയ് മറ്റു പവൃത്തനികേളക്കു വനിനനികയഭാഗനി
ക്കഭാകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളുലടയുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിടയ്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  ഒരു
പദതനിയഭാണയ് ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ് ഫഭാഗ്ഷനിപയ് ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് കപഭാജക്ടയ് (DFIP).  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  21  പദതനികേള  ഏലറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്
തതസ്വത്തനില് അനുമതനി നല്കുകേയുണഭായനി.  പവൃത്തനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലലാം രൂക്ഷമഭായ ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് അനുഭവലപടുന്ന പകദശങ്ങള,
പനികന്നഭാക്കമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന  അവനികേസനിത  കമഖലകേലള  തമ്മേനില്  പരസരലാം
ബനനിപനിക്കുന്നതുവഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പുകരഭാഗതനി  കകേവരനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
പകദശങ്ങള  എന്നതീ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  ലവളനിചത്തനില്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗവലാം
നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗവലാം  ലതരലഞടുത്തു  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശത്തനില്
നനിനലാം  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേനത്തനിനുകശഷമഭാണയ്  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്ന
കറഭാഡുകേള ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനില്ക്കുന്ന ലപകട്രെഭാളനിനുലാം ഡതീസലനിനുലാം  1  രൂപ നനിരക്കനില്
ഈടഭാക്കുന്ന അധനികേ വനിലന നനികുതനിയുലട 50% ആണയ് ഈ പദതനികേള നടപഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതയ്.

(ഇ)  ജനില്ലഭാതല  ഫഭാഗ്ഷനിപയ്  പരനിപഭാടനിയനില്  (DFIP)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലല
വലനിയഴെതീക്കല്  പഭാലലാം,   മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  നഭാടുകേഭാണനി-പരപനങ്ങഭാടനി  കറഭാഡയ്
ഉളലപട 5 പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച.  എന്നഭാല് ലപകട്രെഭാള, ഡതീസല് ഇനത്തനില് ഈടഭാക്കുന്ന
അധനികേ  വനിലന  നനികുതനിയുലട  50%  ഫണയ്  ഈ  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനയ്
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  തഭാലഴെപറയുന്ന  മൂന്നയ്  പവൃത്തനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മഭാത്രമഭാണയ്
ഏലറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.

ഹനില് കഹകവ   (  കേണ്ണൂര് ജനില്ല  ) : 

191.54  കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേറുപുഴെ മുതല്
വള്ളനികത്തഭാടയ്  വലര  49.135 കേനി.മതീ.  കറഭാഡയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കമല് കനഭാടത്തനില് പുകരഭാഗമനിച വരുന.

രഭാമനഭാട്ടുകേര കമല്പഭാലലാം   (  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ല  ) : 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്. വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് 74.96 കകേഭാടനി
രൂപ  അടങ്കല്  തുകേകയഭാടുകൂടനി  580  മതീറര്  കദര്ഘലമുള്ള  അകപഭാചയ്
കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച വരുന.

ലതഭാണയഭാടയ് കമല്പഭാലലാം   (  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ല  ) :  

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് എന.എചയ്.  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് 51.42 കകേഭാടനി
രൂപ അടങ്കല് തുകേകയഭാടുകൂടനി  663  മതീറര്  കദര്ഘലമുള്ള കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച വരുന.

ഈ പദതനിയനില് ഉളലപട പഭാവചമ്പലലാം-വഴെനിമുക്കയ്  കറഭാഡയ്  കേനിഫ്ബനി-യനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.

(എഫയ്&ജനി)  ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ്  ഫഭാഗ്ഷനിപയ്  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് കപഭാജക്ടനില്  ഉളലപടുത്തനി
21  പവൃത്തനികേളക്കയ്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലലാം
10  പദതനികേളക്കയ് മഭാത്രമഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം പകതലകേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയതയ്.
'ഇ' പനിരനിവനില് വനിവരനിച 5 പദതനികേള മഭാത്രമഭാണയ് DFIP പദതനി പകേഭാരലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
മറ്റുള്ള  പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച  വരുന.  ആവശലമഭായ
എസ്റ്റനികമറയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനലവങ്കനിലലാം  ഫണയ്  ലഭലമല്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില്ല.
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ഇടനിയപഭാറയനിലല പനില്ഗ്രനിലാം ലസന്റെറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

68 (2302) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടനിയപഭാറയനിലല  പനില്ഗ്രനിലാം  ലസന്റെറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നഭാണയ്
ആരലാംഭനിചതയ് എന്നയ് പറയഭാകമഭാ; ഇകപഭാള ഇതയ് ഏതയ് ഘടലാം വലരയഭായനി; ആര്ക്കഭാണയ്
നനിര്മ്മേഭാണചമതല; ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) പനില്ഗ്രനിലാം ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടയ് എലന്തങ്കനിലലാം തടസലാം
കനരനിടുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എന്തഭാണയ്  തടസലാം;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(സനി) പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചയ് എന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം എന്നയ്
പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടനിയപഭാറയനിലല പനില്ഗ്രനിലാം ലസന്റെറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  10-10-2014-ല്
ആരലാംഭനിച.  ഇകപഭാള മണ്ണയ് ഫനില്ലനിലാംഗയ് നടത്തനി. ആലകേ 632 കപലകേളനില് 81 കപലകേളുലട
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണചമതല കേരഭാറുകേഭാരനഭായ കറഭാജര്
മഭാതത്യു & കേമ്പനനിക്കഭാണയ്.  16.5 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ഈ പവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി&സനി)  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനലാം  തടസമനില്ല.   എന്നഭാല്
കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പശ്നമഭാണയ്  പവൃത്തനി  മന്ദഗതനിയനിലഭാകേഭാന  കേഭാരണലാം.
എഗ്രനിലമന്റെയ് പകേഭാരലാം  9-10-2016-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണനിയനിരുന്ന ടനി പവൃത്തനിക്കയ്
8-3-2018  വലര കേഭാലഭാവധനി നതീടനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ടനി കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.

ഒടുവള്ളനിത്തടയ്-നടുവനില് -കുടനിയഭാനമല കറഭാഡനിലന്റെ 
പവൃത്തനിയുലട ലടണര്

69 (2303) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സനി.ആര്.എഫയ്. സതീമനില് ഉളലപട ഒടുവള്ളനിത്തടയ്-നടുവനില്-കുടനിയഭാനമല
കറഭാഡനിലന്റെ  പവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  വര്ക്കയ്  ഓര്ഡര്  നല്കേനികയഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് കേഭാരണലാം എന്തഭാണയ് ;
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(ബനി) പസ്തസ്തുത ലടണര് സലാംബനനിച കഹകക്കഭാടതനി വനിധനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയനികന്മല്  എന്തയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചലവന്നയ്

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സനി.ആര്.എഫയ്. സതീമനില് ഉളലപട ഒടുവള്ളനിത്തടയ് നടുവനില് കുടനിയഭാനമല

കറഭാഡനിലന്റെ  പവൃത്തനി  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  വര്ക്കയ്  ഓ ഡര്  നല്കേനിയനിടനില്ല.  ഈ

പവൃത്തനിക്കയ് ഏറവലാം കുറ ഞ തുകേ കേസ്വഭാടയ്  ലചേയ കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനിലല  ലഭാഭ-നഷ  കേണക്കുകേളുലട  സനിരതീകേരനിച  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്

രണഭാമലത്ത  ഏറവലാം  കുറഞ  ലടണര്  ലപഭാകപഭാസല്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് സര്ക്കഭാരനിനുലാം സമര്പനിക്കു

കേയുണഭായനി. സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം ഇതനികന്മല് ഏറവലാം

കുറഞ തുകേ കേസ്വഭാടയ് ലചേയ കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ലടണര് പരനിഗണനിക്കുവഭാന കദശതീയപഭാത

വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ലതഭാടടുത്ത

തുകേ കേസ്വഭാടയ് ലചേയ കേരഭാറുകേഭാരന, ബഹുമഭാനലപട കഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസയ് ഫയല്

ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കഹകക്കഭാടതനി വനിധനിപകേഭാരമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള

ലപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച വരനികേയുമഭാണയ്.

ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം കറഭാഡുകേളുലടയുലാം പഭാലങ്ങളുലടയുലാം 

പഭാനുകേളക്കയ് ആര്ക്കനിലടക്ടനിലന്റെ കസവനലാം

70 (2304) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  പഭാലങ്ങളുലടയുലാം

മറ്റുലാം  പഭാനുലാം  ഡനി.പനി.ആറുലാം  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ആര്ക്കനിലടക്ടുകേളുലട  കസവനലാം

സമയബനനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായനി ലഭനിക്കുന്നനില്ല എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  ബദല്  മഭാര്ഗലാം

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുറത്തുള്ള  ആര്ക്കനിലടക്ടനിലന്റെ  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  അനുവഭാദലാം

നല്കേഭാകമഭാ;  ഇത്തരലാം  ആര്ക്കനിലടക്ടനിലന്റെ  കസവനത്തനിലന്റെ  ലചേലവയ്  വഹനിക്കഭാന

തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പഭാലങ്ങളുലട  പഭാനുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഡനികസനുലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഡനികസന വനിഭഭാഗലാം മുകഖനയഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി
ഡനികസന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കസവനലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നനില്ലഭാലയന്ന
പരഭാതനികേള  ഉയര്ന്നനിടനില്ല.  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളുലട  പഭാന
സമയബനനിതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആര്ക്കനിലടക്ടുകേളുലട  ഒരു  എലാംപഭാനല്ഡയ്
ലനിസ്റ്റയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  പവൃത്തനികേള  കൂടുതലഭായനി  വരുന്ന
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
പവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  എലാംപഭാനല്ഡയ്  ലനിസ്റ്റനിലള്ള
ഏജനസനികേളുലട  കസവനലാം  ടനി  പവൃത്തനിക്കയ്  കവണനി  വരുന്ന  ലചേലവയ്  നല്കേനി
ലഭലമഭാക്കഭാറുണയ്.

ലനയഭാറനിനകേരയനിലല ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില് 
നടന്ന ക്രമകക്കടുകേള

71 (2305) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഴെനിഞ  സർക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  സർക്കഭാർ  ലകേടനിടനനിർമ്മേഭാണങ്ങളനിലണഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  അകനസ്വഷനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി നല്കേനിയ പരഭാതനിയനിൽ നടപടനി സസ്വതീകേരനികചഭാ;

(ബനി) അഴെനിമതനി നടന എന്നയ് പധഭാനമഭായുലാം പറയുന്ന ലകേടനിടങ്ങളുള്ള പനി.എചയ്.സനി.
ലവണ്പകേല്, ഗവണ്ലമന്റെയ് കഗളസയ് കഹസ്കൂള ലനയഭാറനിൻകേര,  ഗവണ്ലമന്റെയ് കഹസ്കൂള
ലപരുമ്പഴതുര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിൽ  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  അധനികേഭാരനികേള  ലതളനിലവടുപയ്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  അകനസ്വഷനിക്കഭാന  ആലരയഭാണയ്  ചുമതലലപടുത്തനിയതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.

(ബനി)  പസ്തുത സലങ്ങളനില് ലനയഭാറനിനകേര അസനിസ്റ്റന്റെയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്
സല പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ വനിഷയലാം അകനസ്വഷനിക്കഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് വനിജനിലനസയ് വനിഭഭാഗലാം ലഡപവ്യൂടനി  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയലറയഭാണയ്  ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
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പഞഭായത്തുകറഭാഡുകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് 
ഏലറടുക്കഭാന നടപടനി

72 (2306) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുലട അധതീനതയനില് ഉള്ള കറഭാഡുകേള അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം സമയബനനിതമഭായനി അറകുറപണനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ
ഫണനില്ലഭാലത ബുദനിമുട്ടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഏലറടുക്കണലമന്നയ്  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേള  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തു നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുലട  അധതീനതയനില്
ഉള്ള  എത്ര  കറഭാഡുകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്;  ഇപകേഭാരലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് വനിവരലാം ലഭലമല്ല.

(ബനി)  ആവശലലപടഭാറുണയ്.  ജനപതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  പഞഭായത്തയ്/  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷന  ഭഭാരവഭാഹനികേളുലടയുലാം  അകപക്ഷകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത
വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലല  കറഭാഡുകേള  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഏലറടുക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാഡുകേലള
ODR  (Other  District  Roads),  MDR  (Major  District  Roads)  എന്നയ്  തരലാം
തനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്
തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(സനി)  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  നനിലവനില് വന്നകശഷലാം തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലട
അധതീനതയനിലണഭായനിരുന്ന  കറഭാഡുകേള  കൂടഭാലത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലണഭായനിരുന്ന  ODR, Village road  എന്നനിവയടക്കലാം  14-8-2009-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  52/09/ലപഭാ.മ.വ.  പകേഭാരലാം  1751  (7133.19  കേതീ.മനി)  കറഭാഡുകേളുലാം
7-1-2012-ലല സ.ഉ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 05/2012/ലപഭാ.മ.വ പകേഭാരലാം 1524 (8570.39
കേനി.മതീ.)  കറഭാഡുകേളുലാം  എലാം.ഡനി.ആര്.  ആയനി  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനില് എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  കറഭാഡുകേള എലാം.ഡനി.ആര്. ആയനി
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിലള്ള മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം ടനി   കറഭാഡുകേള
8  മതീറര്  വതീതനിയുള്ളതുലാം  കുറഞതയ്  2  പഞഭായത്തുകേളവഴെനി  കേടനകപഭാകുന്നതുലാം
2  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡുകേലള  ബനനിപനിക്കുന്നതുലാം  റഗുലര്  ആയനി  ബസയ്
സര്വ്വതീസയ് ഉള്ളതുമഭായനിരനിക്കണലാം.  എല്.എസയ്.ജനി. ഡനി.  കറഭാഡുകേള ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്
അതഭാതയ്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  റസലവ്യൂഷനുലാം  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  വകുപയ്,  ധനകേഭാരല
വകുപയ്  എന്നനിവകേളുലട  അനുമതനിയുലാം  ആവശലമഭാണയ്.  ഇത്തരലാം  അനുമതനിയുലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുമുള്ള  കറഭാഡുകേള  മനനിസഭഭാ  സമനിതനിയുലട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് കറഭാഡഭായനി മഭാറഭാവന്നതഭാണയ്.

എന.എചയ് 66-ല് ആര്.ഒ.ബനി. ഇല്ലഭാത്ത സലങ്ങള

73 (2307) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എന.എചയ്.  66-ല്  ആര്.ഒ.ബനി.  ഇല്ലഭാത്ത  എത്ര

സലങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില് ആര്.ഒ.ബനി.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് എന.എചയ്.  66-ല് ആര്.ഒ.ബനി.  ഇല്ലഭാത്തതയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

ജനില്ലയനിലല പള്ളനിക്കരയനിലലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേഭാവ്വ, നടഭാല് എന്നതീ സലങ്ങളനിലമഭാണയ്.

(ബനി) ഇവനിടങ്ങളനില് ആര്.ഒ.ബനി. നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പള്ളനിക്കര,  ലചേഭാവ്വ,  നടഭാല് എന്നതീ ആര്.ഒ.ബനി.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ

കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കചേതനല  കേണ്സളടനസനി  എന്ന

സഭാപനലത്ത കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല മനഭാലയലാം ഏല്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  കദശതീയപഭാത

66  നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കുന്ന  പവൃത്തനി  നഭാഷണല്  കഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫ് 

ഇന്തല  തുടങ്ങനിയതനിനഭാല്  പള്ളനിക്കര  ആര്.ഒ.ബനി  അകതഭാലടഭാപലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ലചേഭാവ്വ,  നടഭാല്  എന്നതീ  ആര്.ഒ.ബനി.-കേളുലട  അകലനലമന്റെയ്

അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ഉപരനിതലഗതഭാഗത

മനഭാലയത്തനില് കചേതനല കേണ്സളടനസനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
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കദശതീയപഭാത 66-ലന്റെ  വനികേസനലാം

74 (2308) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം

രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കദശതീയ പഭാത 66 -നയ് സലലാം ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എത്ര സലമഭാണയ് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കദശതീയപഭാത  വനികേസനത്തനിനയ്  നനിലവനില്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്

അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കദശതീയപഭാത 66, ടഭാര് ലചേയ്യുന്ന പവര്ത്തനലാം എന്നയ് തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയുലാം;

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  കദശനിയപഭാത  66  വതീതനികൂടനി  നഭാലയ്  വരനി

ആക്കുന്ന പവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദശതീയപഭാത 66 നഭാലവരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി

നഭാഷണല് കഹകവ അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇന്തലയഭാണയ് ലചേയ്തു വരുന്നതയ്.   കദശതീയപഭാത

66-ലന്റെ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  70%-കത്തഭാളലാം

സലലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  മറ്റു  ജനില്ലകേളനിലലാം  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുനണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അകലനലമന്റെയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേളുലാം

എന.എചയ്.ആക്ടയ്  1956  പകേഭാരമുള്ള  3(എ)  വനിജ്ഞഭാപനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം എന.എചയ്.എ.ഐ. എടുത്തു വരുന.

(സനി)  തലപഭാടനി  മുതല്  കകേരള-തമനിഴഭാടയ്  അതനിര്ത്തനിയഭായ  കേഭാകരഭാടയ്  വലര

കദശതീയപഭാതയുലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ  ലചേലവയ്  വഹനിക്കുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര

ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയമഭാണയ്.  കൂടഭാലത സലാംസഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ

അധതീനതയനില് വരുന്ന കദശതീയപഭാതകേളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി  675  കകേഭാടനി രൂപ

കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി&ഇ)  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  2-2-2017-ല്  കൂടനിയ

കയഭാഗത്തനില്  എന.എചയ്.-66-ലന്റെ  വനികേസന  പവൃത്തനികേള  ഈ  വര്ഷലാം  തലന്ന

ആരലാംഭനിക്കഭാലമന്നയ് എന.എചയ്.എ.ഐ.-യുലട പതനിനനിധനികേള ഉറപ്പു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഈ പവൃത്തനി പരമഭാവധനി കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷ.
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രജനികസ്ട്രഷന വരുമഭാനത്തനിലണഭായ ഇടനിവയ്

75 (2309) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലത്ത തുടര്ന്നയ്,  സലാംസഭാനത്തയ് രജനികസ്ട്രഷന വരുമഭാനത്തനില്
ഇടനിവയ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രജനികസ്ട്രഷന വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ ഇടനിവയ്,  ഇ-കപയ്ലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലൂലട നനികേത്തുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേറനസനിയഭായുള്ള പണമനിടപഭാടുകേളുലട പരനിധനി രണയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള കകേന്ദ്രതതീരുമഭാനലാം രജനികസ്ട്രഷന വകുപനിലന എപകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കനഭാട്ടു നനികരഭാധനത്തനിനയ് മുമ്പുള്ള കേഭാലയളവനില്
(2016  ഏപനില്  മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്  വലര)  പതനിമഭാസലാം  ശരഭാശരനി  നനികുതനി വരുമഭാനലാം
220.98  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനമുണഭായനിരുന്ന കേഭാലയളവനില്
(2016  നവലാംബര്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  വലര)  പതനിമഭാസ  ശരഭാശരനി  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  175.87  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  കുറഞ്ഞു.  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം
(2016  നവലാംബര്  മുതല്  2017  മഭാര്ചയ്  വലര)  പതനിമഭാസലാം  ശരഭാശരനി  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  221.37  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.   ആധഭാര രജനികസ്ട്രഷനയ് ഇ-
ലപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതയ്  2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലഭാണയ്.
അതനിനുകശഷലാം കനഭാടയ് നനികരഭാധനത്തനില് ഉണഭായ കുറവയ് നനിലവനില് പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.

(സനി) കേറനസനിയഭായുള്ള പണമനിടപഭാടുകേളുലട പരനിധനി രണയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള ആദഭായ നനികുതനി  നനിയമത്തനിലല വകുപഭായ  269 ST  സഭാവര വസ്തുക്കളുലട
കകേമഭാറത്തനിനയ്  നല്കുന്ന പതനിഫലലാം/അ ഡസ്വഭാനസയ്  എന്നനിവയയ്  ബഭാധകേമല്ല.  സഭാവര
വസ്തുക്കളുലട  കകേമഭാറത്തനിനയ്  നല്കുന്ന  പതനിഫലലാം/അ  ഡസ്വഭാനസയ്  എന്നനിവയയ്
ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതയ് ആദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിലല  269 SS  എന്ന വകുപഭാണയ്.
ഈ  വകുപനുസരനിചയ്  സഭാവര  വസ്തു  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  കകേപറ്റുന്ന
പതനിഫലകമഭാ അഡസ്വഭാനകസഭാ  20000  രൂപകയഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ ആലണങ്കനില്
അതയ് കേറനസനിയഭായനി കകേമഭാറലാം ലചേയ്യുവഭാന പഭാടനില്ല.  269 SS 2015 ജൂണ് 1 മുതല്
പഭാബലലത്തനില് ഉള്ള വകുപഭാണയ്.
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ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് വഴെനി രജനികസ്ട്രഷന രലാംഗത്തുണഭാകുന്ന മഭാറങ്ങള

76 (2310) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനി
ചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏലതല്ലഭാലാം ഇടപഭാടുകേളക്കഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിങയ്  നടപഭാക്കുന്നതയ് ഏതയ് രതീതനിയനിലഭാണയ്;  ഇതനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണയ്; ഇതുവഴെനി രജനികസ്ട്രഷന രലാംഗത്തയ് എലന്തല്ലഭാലാം മഭാറങ്ങളു
ണഭാകുലമന്നഭാണയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിലക്കതനിലര  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  എതനിര്പ്പുകേള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഈ പദതനി സലാംബനനിചയ് സ്റ്റഭാമ്പയ് ലവണർമഭാർ  എലന്തങ്കനിലലാം ആശങ്ക
ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തയ് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ആധഭാര രജനികസ്ട്രഷനുകേളക്കഭായനി മുദ്രപത്രത്തനിനുപകേരലാം
ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കുലമന്ന ബഹു. ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനിയുലട 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ബജറയ്  പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  7-4-2017-ലല690-ാം
നമ്പര് ഗസറയ് വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂലട 1960-ലല കകേരള മുദ്രപത്ര ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലരയുള്ള ഇടപഭാടുകേളക്കയ്
ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനിലൂകടകയഭാ നനിലവനിലള്ള മുദ്രപത്രകമഭാ ഉപകയഭാഗനിചയ് മുദ്രവനില ഒടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയയ്  മുകേളനിലള്ള ഇടപഭാടുകേളക്കയ് ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനിലൂലട മഭാത്രകമ തുകേ
ഒടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഓണ്കലന
സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്  രൂപകേല്പന  ലചേയ്യുകേയുലാം  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  വലഭാപനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭാണയ് വകുപയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി) ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന.

1. ആധഭാര  കേക്ഷനികേള  WWW.Keralaregistration.gov.in എന്ന
ലവബ്കസറനില് സന്ദര്ശനിച യൂസര് രജനികസ്ട്രഷന നടത്തുന.

2. യൂസര് വനിവരങ്ങള  (user  name &  password)  നല്കേനിലക്കഭാണയ്
കലഭാഗനിന  ലചേയതനിനുകശഷലാം  രജനികസ്ട്രഷന  നടകത്തണ  സബയ്
രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസയ്  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേകയണ
തതീയതനിക്കുലാം സമയത്തനിനുമുള്ള കടഭാക്കണ് എടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
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3. ലവബയ് കസറനില് ലഭലമഭായ മഭാതൃകേ ആധഭാരങ്ങള ഡഇൗണ്കലഭാഡയ്
ലചേയ്തുലകേഭാണയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേകയണ ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന.

4. കമല്പകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ ആധഭാര പകേഭാരമുള്ള എല്ലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം
ലവബ്കസറനിലൂലട എന്റെര് ലചേയ്തു നല്കുന.

5. ആധഭാര വനിലയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മുദ്ര  വനിലയുലാം രജനികസ്ട്രഷന
ഫതീസുലാം കേമ്പവ്യൂടര് മുഖഭാന്തരലാം നനിര്ണ്ണയനിചതനിനുകശഷലാം ലനറയ് ബഭാങ്കനിലാംഗയ്
മുഖഭാന്തരലാം തുകേ ഒടുക്കനി ഇ-ലചേല്ലഭാന പനിന്റെയ് ലചേയ്യുന.

6. ലനറയ് ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സഇൗകേരലലാം ഇല്ലഭാത്ത കേക്ഷനികേളക്കയ് രജനികസ്ട്രഷന
കസറനില് നനിനതലന്ന ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള ലചേല്ലഭാന
പനിന്റെയ്  ലചേയ്ലതടുക്കഭാവന്നതുലാം  ഇകത  ലചേല്ലഭാന  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഏലതങ്കനിലലാം ട്രെഷറനിയനില് തുകേ ഒടുക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.

6(a)   ട്രെഷറനിയനില്  തുകേ ഒടുക്കനിയതനിനുകശഷലാം ലഭനിക്കുന്ന  GRN/
Transid  ഉപകയഭാഗനിചയ് രജനികസ്ട്രഷന ലവബ്കസറനില് നനിനലാം ഇ-
സ്റ്റഭാമ്പയ്  വനിവരങ്ങള  കരഖലപടുത്തനിയതുലാം  ആധഭാരത്തനിലന്റെ  ആദല
വഭാചേകേങ്ങള  എഴതുകേകയഭാ  പനിന്റെയ്  ലചേയഭാവന്നകതഭാ  ആയ  ഷതീറയ്
കേളര് പനിന്റെയ് ലചേയ്ലതടുക്കുന.

7. ജനി.ആര്.എന.  നമ്പര്  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  ആധഭാരത്തനിലന്റെ  ആദല
കപജഭായനി വകരണതുലാം ആധഭാര വഭാചേകേങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കപജയ്
130  ജനി.എസയ്.എലാം.-ല് കുറയഭാത്ത കേടനിയുള്ള ലവള്ള കേടലഭാസനില്
കേളര് പനിന്റെയ്  ലചേയ്ലതടുക്കുന.  ഈ ഷതീറനില് മുദ്രവനില ഒടുക്കനിയ
വനിവരങ്ങളുലാം പനിന്റെയ് ലചേയ്തു വരുന്നതഭാണയ്.

8. കമല് പകേഭാരമുള്ള ആധഭാരത്തനിലന്റെ ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറയ് തയഭാറഭാക്കുന.

9. അസല് ആധഭാരവലാം ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറ്റുമഭായനി കടഭാക്കണ് പകേഭാരമുള്ള
തതീയതനിയനില് ബനലപട സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകുന.

10. സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ആധഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഇ-സ്റ്റഭാമ്പുലാം രജനികസ്ട്രഷന
ഫതീസുലാം  ഡതീകഫസയ്  ലചേയ്തുലകേഭാണയ്  രജനികസ്ട്രഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന.

11. മുദ്രവനില,  രജനികസ്ട്രഷന  ഫതീസയ്  വനിവരങ്ങള  ആധഭാരത്തനിലന്റെ
പുറലത്തഴത്തഭായനി  (Endorsement)  കരഖലപടുത്തനിയകശഷലാം ആധഭാരലാം
മടക്കനി നല്കുന.



140 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി എല്ലഭാ സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസുവഴെനിയുലാം
പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയുലാം  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തന  രതീതനി
വനിശദതീകേരനിചലകേഭാണയ്  പദതനിലയക്കുറനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പരസലപചേരണങ്ങളക്കയ് വകുപയ് ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  ഇല്ല.   ഈ  പദതനി  സലാംബനനിചയ്  സ്റ്റഭാമ്പയ്  ലവണര്മഭാര്  ആശങ്ക
ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് പരനികശഭാധനിച വരുന.

ഭൂമനി രജനികസ്ട്രഷന മുകഖനയുള്ള വരുമഭാനലാം

77  (2311)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  എത്ര  ഭൂമനി
രജനികസ്ട്രഷനുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കകേരളത്തനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി
രജനികസ്ട്രഷനനിലൂലട എത്ര രൂപയുലട വരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  26455  എണ്ണലാം

(ബനി)  2472.31 കകേഭാടനി രൂപ (2016 ജൂണ് മുതല് 2017 ഏപനില് വലര)

നഭാദഭാപുരലാം രജനികസ്ട്രഷന ഓഫതീസയ്

78 (2312) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴെക്കലാം  ലചേന്ന  നഭാദഭാപുരലാം  രജനികസ്ട്രഷന
ഓഫതീസയ് പുതുക്കനിപണനിയഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  രജനികസ്ട്രഷന  ഓഫതീസുകേള
പുതുക്കനിപണനിയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം ഓഫതീസയ് പവര്ത്തനിച വരുന്ന ലകേടനിടത്തനിനയ് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനഭാലലാം ലകേടനിടത്തനിനയ് മറ്റു കകേടുപഭാടുകേള ഒനലാംതലന്ന
ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാലലാം പുതുക്കനിപണനിയഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില്ല.
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(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലഭാലകേയുള്ള നഭാലയ് സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്

നഭാദഭാപുരലാം,  കേഭാവനിലലാംപഭാറ  എന്നനിവ  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

നനിലവനില്  അവ  പുതുക്കനി  പണനികയണ  സഭാഹചേരലമനില്ല.  തൂകണരനി  ഓഫതീസനിലന്റെ

ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  എടകചരനി  ഓഫതീസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്

ആവശലമഭായ സലലാം ലഭലമഭായനിടനില്ല. 

കചേമകഞരനി സബയ് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസയ്

79  (2313)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കചേമകഞരനി  സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസയ്

പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനയ്  വകുപയ്  തലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിചയ്  വരുന്ന  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കചേമകഞരനി  സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസനിനയ്  നനിലവനില് സസ്വന്തമഭായനി  ഓഫതീസയ്

ലകേടനിടലാം ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല് പുതുക്കനിപണനിയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവനില്ല.

നനിലവനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കചേമകഞരനി  സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്

ഓഫതീസനിനയ്  സസ്വന്തലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം  ലഭലമഭായനിടനില്ല.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കചേമകഞരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  വഭാഗഭാനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള

സലലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.  സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

18 വയസയ് തനികേയഭാത്ത കുടനികേളുലട കപരനിലല ഭൂസസ്വത്തയ് കകേമഭാറലാം

80 (2314) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം

രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  18  വയസയ് തനികേയഭാത്ത കുടനികേളുലട കപരനിലല ഭൂസസ്വത്തയ്

കകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേഭാടതനിയുലട  അനുമതനി  ആവശലമഭായനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്

എനമുതലള്ള  ഭൂസസ്വത്തയ്  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണയ്  അനുമതനി  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതയ് സലാംബനമഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നനികുതനി വകുപയ് ലസക്രടറനികക്കഭാ
രജനികസ്ട്രഷന  ഐ.ജനി.-കക്കഭാ  ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  എന്നയ്;  ആരനില്  നനിന്നഭാണയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചതയ്; പസ്തുത നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിച  കശഷലാം  ഇത്തരത്തനിലളള  ഭൂസസ്വത്തയ്
കകേമഭാറത്തനിനയ് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ് ; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമനര്മഭാരുലട  വസ്തു  കകേമഭാറലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  അവരുലട  അവകേഭാശങ്ങള
ഹനനിക്കുന്നനില്ലഭാലയന്ന ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ആധഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
കകേഭാടതനിയുലട  അനുമതനി  പസ്തസ്തുത  കകേമഭാറത്തനിനുകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
എല്ലഭാ  സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണലമന്ന  കകേരള  സലാംസഭാന
ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടതനിയുലട
അനുമതനിയനില്ലഭാലയന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  ആധഭാരത്തനിലന്റെ  രജനികസ്ട്രഷന  നനികഷധനിക്കുവഭാന
നനിയമ വലവസയനില്ല.  അതനിനഭാല് കമനര്മഭാരുലട ഉത്തമ തഭാത്പരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന
നനിലവനിലല  നനിയമ  വലവസയ്ക്കുള്ളനില്  നനിനലകേഭാണയ്  രജനിസ്റ്ററനിലാംഗയ്  ഉകദലഭാഗസനയ്
ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയുന്ന കേഭാരലങ്ങള സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചയ്
വരുന.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ
കേമ്മേതീഷലന്റെ 1-11-2016-ലല ഉത്തരവയ് 29-11-2016-ല് നനികുതനി വകുപയ് ലസക്രടറനിക്കയ്
ലഭനിചനിരുന.  പകേര്പയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം നല്കുന.*

(സനി) 14  ജനില്ലകേളനികലയുലാം ജനില്ലഭാ രജനിസ്ട്രഭാര്മഭാരനില് നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചയ്
നല്കുന്നതഭാണയ്.

കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന 
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള

81 (2315) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ലറയനില്കവയുലടയുലാം  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭായ
കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന നനിലവനില് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേൾ ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റഭാപനിഡയ് ലറയനില് കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ സഭാധലതഭാ പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്  മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം
സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമഭായ കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡയ്
തഭാലഴെ പറയുന്ന പവൃത്തനികേള രണയ് ഘടങ്ങളനിലഭായനി ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  ആരഭായുന്നതനിനുലാം  തുടര്  നടത്തനിപനിനുലാം  14-3-2017-ല്  കചേര്ന്ന
ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ഒന്നഭാലാംഘടലാം

1. റഭാപനിഡയ് ലറയനില് ട്രെഭാനസനിറയ് സനിസ്റ്റലാം (സബര്ബന ലറയനില് കപഭാജക്ടയ്)

2. തലകശ്ശേരനി-കമസൂര്

3. എറണഭാകുളലാം പഴെയ ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷന പുനരുജ്ജതീവനിപനിചയ് പുനനഃപവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി

4. ലകേഭാചനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയയ്  ത്രനികകേഭാണ ലറയനില് കലന വലനിചയ്
യഭാത്രക്കഭാരുലട  സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി  ലറയനില്കവകസ്റ്റഷനുലാം  കേലണയ്നര്
ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി ലടര്മനിനലലാം സഭാപനിക്കല്

രണഭാലാംഘടലാം

1. എരുകമലനി  -  പുനലൂര് :

നനിര്ദ്ദേനിഷ അങ്കമഭാലനി എരുകമലനി പഭാതലയ എരുകമലനിയനില് നനിനലാം പൂനലൂര്
ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത

2.  ഏറ്റുമഭാനൂര്  -  ശബരനി ലനിങ്കയ് കലന :

നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  കലനനിലന  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത

3.  നനിലമ്പൂര്  -  നഞനകകേഭാടയ് :

നനിലമ്പൂര് ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷലന കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനത്തനിലല നഞനകകേഭാടയ്
ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന പഭാത.

ഇതുകൂടഭാലത  വനിഴെനിഞലാം  പദതനി  പകദശകത്തയ്ക്കുള്ള  ലറയനില്കലന  ഏലറടുത്തയ്
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്ത
നങ്ങള ഒനലാം തലന്ന ഏലറടുത്തയ് തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.
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(ബനി) ഉണയ്.  റഭാപനിഡയ് ലറയനില് കകേഭാറനികഡഭാര് (തനിരുവനന്തപുരലാം-ലചേങ്ങന്നൂര്-
125.56  കേനികലഭാമതീറര്)  ലന്റെ  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  മുലാംകബ  ലറയനില്  വനികേഭാസയ്
കകേഭാര്പകറഷലനലകേഭാണയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിലന്റെ  ആലകേ  ലചേലവയ്  3063.97
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  ലചേലവയ് കുറയ്ക്കുന്നതനികലയഭായനി ലറയനില് കമല്പഭാലലാം/  ലറയനില്
അടനിപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഈ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  മഭാറനി  മലറഭാരു  പദതനിയഭായനി
നടപഭാക്കുവഭാന  ആകലഭാചേനിച  വരുന.  തനമൂലലാം  പദതനി  ലചേലവയ്  2114  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  കുറയ്ക്കുവഭാനഭാകുലമന്നയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഈ  പദതനിയുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  എല്ലഭാ
അനുമതനികേളുലാം  കേനിടനിക്കഴെനിഞയ്  മൂന്നയ്  ലകേഭാല്ലലാം  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിശദ പദതനി റനികപഭാര്ടനില് സൂചേനിപനിക്കുന.
ഈ പദതനി കകേരള ലറയനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിനു കേതീഴെനില്
രൂപതീകൃതമഭാകുന്ന  എസയ്.പനി.വനി.  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമഭാണയ്  ലകേ.ആര്.ഡനി.സനി.എല്.
ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

ലട്രെയനിന യഭാത്രനികേരുലട സുരക്ഷ

82 (2316) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലട്രെയനിന യഭാത്രക്കഭാലര ആക്രമനിചയ്,  പണവലാം,  വനിലപനിടനിപ്പുള്ള
സഭാധനങ്ങളുലാം  കേവര്ച  ലചേയ്യുന്നതയ്  കൂടനി  വരുന്നതഭായനിട്ടുള്ള  മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള 
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ലട്രെയനിന യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ് സുരക്ഷ ഉറപയ് വരുത്തഭാന ലറയനില്കവ മനഭാലയവമഭായനി
ബനലപടയ്,  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ലട്രെയനിന  യഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷ ഉറപ്പു  വരുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്  ഉളലപലടയുള്ള  നനിരവധനി  ആവശലങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി കകേരള നനിയമസഭ  3-11-2016-ല് പഭാസഭാക്കനിയ
പകമയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലലാം
സലങ്ങളനിലലാം  യഭാത്രക്കഭാകരയുലാം  പഭാസകഞഴയ്  അകസഭാസനികയഷന  ഭഭാരവഭാഹനികേലളയുലാം
ലറയനില്കവ ജതീവനക്കഭാകരയുലാം കപഭാര്ടര്മഭാകരയുലാം മറയ്  ഉകദലഭാഗസനമഭാകരയുലാം ജനയഭാത്രഭാ
സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  മറയ്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
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എതനിലര ഉണഭാകുന്ന ശലലലപടുത്തലകേളുലാം ഉപദ്രവങ്ങളുലാം ആക്രമണങ്ങളുലാം ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉടനതലന്ന  കപഭാലതീസനിലന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏര്പഭാടയ്  ലചേയ്തുലാം  ഇത്തരത്തനില്
വനിവരങ്ങള കേനിട്ടുന്ന സമയലാം തലന്ന ഡവ്യൂടനിക്കഭാര് അടനിയന്തരമഭായനി ഇടലപടയ് കവണ
സഹഭായ നടപടനികേള കകേലക്കഭാളകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര്
ലചേയയ് കേര്ശനമഭായ അനന്തര നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി കകേലക്കഭാണ്ടുലാം വരുന.
“സുരക്ഷനിതമഭായ ലട്രെയനിന യഭാത്ര അവകേഭാശമഭാണയ്, നനിങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ലറയനില്കവ
കപഭാലതീസയ് കൂലടയുണയ്"  എന്ന ഒരു സകന്ദശവമഭായനി ലറയനില്കവ ലപഭാടക്ഷന കഫഭാഴനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  മറയ്  സലാംഘടനകേലള ഉളലപടുത്തനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം
ലട്രെയനിനുകേളനിലലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുലാം
ഫതീഡ്ബഭാക്കയ്  കഫഭാമുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുലാം  അഭനിപഭായലാം
സസ്വരൂപനിചയ്  യഭാത്രക്കഭാരുമഭായനി കൂടനികേഭാഴ്ചകേള നടത്തനി എല്ലഭാ യഭാത്രനികേര്ക്കുലാം സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള  അക്രമങ്ങള  മുനകൂടനി  തടഞ്ഞുലാം  സുരക്ഷനിതത്തസ്വലമഭാരുക്കനിയുലാം  മറ്റു
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേളുലാം കകേലക്കഭാണ്ടു വരുന.

സനിറനിസണ് ലഹല്പയ് ലഡസയ് മുഖഭാന്തരലാം മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മഭാര്ക്കുലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  പരഭാതനികേളക്കയ്  പകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  തത്സമയ
സഹഭായ  നടപടനികേള  കകേലക്കഭാണ്ടു  വരുന.  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  പഭാറയ്കഫഭാമുകേളനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കചേല്ഡയ്  ലഹല്പയ്  കലനനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  നനിരതീക്ഷണവലാം
അകനസ്വഷണവലാം  നടത്തനി  കുടനികേളലക്കതനിലര  അതനിക്രമങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
പകതലകേലാം  ശദനിക്കുകേയുലാം  കുടനികേളുലട  പകതലകേ  സുരക്ഷയഭായനി  ജനില്ലഭാ  കചേല്ഡയ്
കലന പവര്ത്തകേരുലമഭാന്നനിചയ്  ലട്രെയനിനുകേളനില് ബതീറയ്  ഡവ്യൂടനിയുലാം  നടത്തനി വരുന.
ലട്രെയനിനുകേളനിലലാം പഭാറയ്കഫഭാമുകേളനിലലാം മഭാതഭാപനിതഭാക്കലള നഷലപട്ടുലാം നഭാടുവനിട്ടുവരുന്ന കുടനികേലളയുലാം
മറയ്  അനഭാഥരഭായ  സതീകേലളയുലാം  കുടനികേലളയുലാം  കേലണത്തനി  മഭാതഭാപനിതഭാക്കലളയുലാം
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കലളയുലാം  ഏല്പനിചയ്  കചേല്ഡയ്  കലന  മുഖഭാന്തരലാം  ജുവകനല്
കഹഭാമുകേളനിലലാം അഗതനി മന്ദനിരങ്ങളനിലലാം മറ്റു സുരക്ഷഭാസഭാനങ്ങളനിലലാം എത്തനിക്കുകേയുലാം
പഭാര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു വരുന.  സതീകേളുലട സുരക്ഷയഭായുലാം കുടനികേളലക്കതനിലരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള തടയുന്നതനിനുലാം മറയ്  നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള കകേലക്കഭാളന്നതനിനുലാം
എല്ലഭാ ലറയനില്കവ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം ജുവകനല് ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം വനനിതഭാ
കപഭാലതീസുകേഭാലരയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ജുവകനല്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  മറ്റുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
DYSP,  DCRB,  RAILWAYS-ലന  ആയതനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്  ഇതുസലാംബനനിചള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിചലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം അനുബന പരനിസരങ്ങളനിലലാം (പഭാസഞര്
ലട്രെയനിനുകേള  ഉളലപലട)  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം  സതീകേളുലടയുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  വലഭാപകേമഭായനി കപഭാലതീസുകേഭാലര ബതീറയ്  ഡവ്യൂടനിക്കുലാം
285/2020
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പകട്രെഭാളനിലാംഗയ്  ഡവ്യൂടനിക്കുലാം  നനികയഭാഗനിചലാം  ലട്രെയനിനുകേളനിലല വനനിതഭാകകേഭാചകേളനില് പകതലകേ
ഡവ്യൂടനിക്കഭാലര നനികയഭാഗനിചലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനില് ലട്രെയനിനുകേള എത്തനികചരുകമ്പഭാള
കേമ്പഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളക്കയ്  സമതീപലമത്തനി  നനിരതീക്ഷനിചലാം  അകനസ്വഷനിചലാം  പദതനികേളക്കയ്
കവണ സഹഭായങ്ങള ലചേയ്തുലാം വരുന.

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ് എതനിലരയുലാം സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലമതനികരയുലാം ഉണഭാകുന്ന
ഏതയ് അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം മറ്റു സലാംഗതനികേളക്കുലാം ഉടനടനി ബനലപടുന്നതനിനയ് ലറയനില്കവ
സൂപണനിലന്റെ ഓഫതീസനില് ഒരു ലറയനില്  അലലര്ടയ്  സനിസ്റ്റലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ഏതു
സമയവലാം  (24  മണനിക്കൂറുലാം)  ലറയനില് അലര്ടയ്  നമ്പരഭായ  9846200100, 9846200150,
ലഹല്പയ്  കലന  നമ്പരഭായ  9995040000  എന്നനിവയനില്  ബനലപടഭാവന്നതുലാം  തത്സമയലാം
തലന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.  ടനി നമ്പരുകേള ലട്രെയനിനുകേളനിലലാം പഭാറയ് കഫഭാമുകേളനിലലാം
ലഘുകരഖകേളനിലലാം മഭാധലമങ്ങളനിലലാം പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയുലാം  നടക്കുന്ന  കുറകൃതലങ്ങളക്കയ്  ചുമത്തഭാവന്ന
വകുപ്പുകേള അകങ്ങയറലാം ചുമത്തനി എത്രയുലാം കവഗത്തനില് പതനികേലള അറസ്റ്റയ് ലചേയയ്
റനിമഭാന്റെയ് ലചേയയ് ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതനികലക്കയ്
കുറപത്രലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചലാം  വരുന.  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുകടയുലാം  സുരക്ഷയഭായനി
ലറയനില്കവ ലപഭാടക്ഷന  കഫഭാഴ്സുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സലാംയുക്ത  കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം  നനിര്വ്വഹനിച
വരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, കകേഭാടനിക്കുളലാം ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജയ് 

83  (2317)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില് കകേഭാടനിക്കുളലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനയ് സമതീപലാം
ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനയ്  2016-17 വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനി
യനിരുനകവഭാ; ആയതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത പവൃത്തനി ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ആലരയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
ബനലപടവര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തങ്കനിലലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്., കേനിഫ്ബനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  27-9-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1324/2016/
ലപഭാ.മ.വ. പകേഭാരലാം 10 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ലസഷലല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള (എസയ്.പനി.വനി.)
ആയനി  കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലനയഭാണയ്
നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  പദതനിയ്ക്കുള്ള ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.  പകേഭാരലാം  23.97  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം
അന്തനിമഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയൂ.

കുണഭായനികത്തഭാടയ് ലറയനില്കവ അണര് ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

84 (2318) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുണഭായനികത്തഭാടയ്  ലറയനിൽകവ  അണര്
ബനിഡ്ജയ്,  ലഡകപഭാസനിറയ്  സതീമനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ലറയനില്കവയുലട  അനുമതനി
ലഭനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  ആവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ മുഴവന തുകേയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരഭാണയ് ലചേലവഭാകക്കണതയ്
എന്നതനിനഭാലൂലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത ധനസനിതനി കമഭാശമഭായതനിനഭാലലാം ഈ
ലപഭാകപഭാസല് തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേളക്കയ് എന.ഒ.സനി.

85 (2319) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എൻ.ഒ.സനി.  നല്കേനിയ
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എൻ.ഒ.സനി.  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ഐ.-യനില്  നനിനലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനികലക്കയ് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്;അവയുലട നനിലവനിലല
സനിതനി എന്തഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചയ് എൻ.ഒ.സനി.  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ,
ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേളലക്കഭാനലാം തലന്ന എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ഡനി.പനി.ഐ.-യനില് നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തുലകേഭാണയ് സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി) ഉത്തരലാം (ബനി)യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി പരതീക്ഷഭാ കചേഭാദലലാം കചേഭാര്ന്ന സലാംഭവലാം

86 (2320) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  കേണക്കയ്  പരതീക്ഷയുലട  കചേഭാദലലാം  കചേഭാര്ന്ന
സലാംഭവത്തനില് വനിജനിലനസയ് അകനസ്വഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വനിജനിലനസനിലന ചുമതലലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലമന്തഭായനിരുന;

(സനി)  കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ ചേടലാം  13  ലലാംഘനിചയ്  സര്വ്വതീസനിലള്ള അദലഭാപകേര്
സസ്വകേഭാരല  ടവ്യൂഷന  എടുക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന കശഷലാം  എത്ര അദലഭാപകേര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ലസക്രടറനി പഭാഥമനികേ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി തുടര്
അകനസ്വഷണത്തനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് വനിജനിലനസയ്
അകനസ്വഷണലാം പഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.
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(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   അദലഭാപകേര് സസ്വകേഭാരല  ടവ്യൂഷന എടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററനില് കനരനിടയ് 7 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത പരഭാതനികേളനികന്മല് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുവഭാന ബനലപട
വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില്
വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭായുലട  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശയനികന്മല്
പനി.എസയ്.സനി.  കകേഭാചനിലാംഗയ്  കഭാസയ്  നടത്തനിയനിരുന്ന  ഒരു  അദലഭാപകേലന  സലലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന. പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് സസ്വകേഭാരല ടവ്യൂഷന
എടുത്തതുമഭായനി  ബനലപടയ്  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭായുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2  അദലഭാപകേര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ടനി അദലഭാപകേര് ഫയല് ലചേയ WP(C) 1472/2017  കകേസനില്
ബഹു.കഹകക്കഭാടതനി ഇവര്ലക്കതനിരഭായ അചടക്ക നടപടനി കസ്റ്റ ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടകററനില്  സസ്വകേഭാരല  ടവ്യൂഷന  എടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടയ് 3 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനികന്മല് നപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന.

പത്തനലാംതനിട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടകററനില്  സസ്വകേഭാരല  ടവ്യൂഷന  എടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടയ്  4  അദലഭാപകേര്ക്കയ് എതനിലര നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ഉപവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകക്ടകററനില് സസ്വകേഭാരല ടവ്യൂഷന എടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്
ലഭനിച  പരഭാതനിയനികന്മല്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  വരുന.  ആലപ്പുഴെ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടകററനില് സസ്വകേഭാരല ടവ്യൂഷന എടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ് ചേനില അദലഭാപകേര്ലക്കതനിലര
പരഭാതനി  ലഭനിചനിരുന്നൂലവങ്കനിലലാം  അകനസ്വഷണത്തനില്  പരഭാതനിയനില്  കേഴെമ്പനില്ലഭാലയന്നയ്
കബഭാധലലപടതനിനഭാല്  തുടര്  നടപടനിലയഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിചനിടനില്ല.  ലകേഭാല്ലലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടകററനില് സസ്വകേഭാരല ടവ്യൂഷന എടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ് അദലഭാപകേലര
സലാംബനനിചയ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേള  അടനിസഭാനരഹനിതമഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികക്കണനി  വന്നനിടനില്ല.  മറ്റു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാരുലട  പരനിധനിയനിലള്ള
അദലഭാപകേര്ലക്കതനിലര സസ്വകേഭാരല ടവ്യൂഷന എടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിടനില്ല.

സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പദതനി 

87 (2321) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന  പദതനിയനുസരനിചയ്
എത്ര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേലള ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  പദതനിയനിൽ  ഉൾലപടുത്തനിയ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങൾ  ഏലതല്ലഭാലാം;
പദതനി  നടത്തനിപനിനുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  കേഴെനികഞഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പദതനിയനുസരനിചയ് എല്ലഭാ

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂളുകേലള വതീതലാം 141 സ്കൂളുകേലള ഇഇൗ പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള ലനിസ്റ്റയ്, 2017-18-ലല ബജറയ് പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം'  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായുളള രൂപകരഖ

7-11-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  186/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 8-12-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്205/2016/ലപഭാ.വനി.വ. ഉത്തരവനിലല

മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേഭാരലാം വനിവനിധ സ്കൂളുകേളുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേളുലാം ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം

(ഡതീലറയനില്ഡയ് കപഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്) തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

ലസഷലല് സ്കൂള അദലഭാപകേരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

88 (2322) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാനസനികേലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുന്ന അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള

കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസഷലല്  സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേര് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പശ്നങ്ങലള

സലാംബനനിക്കുന്ന  നനികവദനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട

പശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് ഫലപദമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസ്റ്ററയ് ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ് കഫഭാര് ദനി ലമന്റെലനി ചേലഞയ്ഡയ്,  പഭാങ്ങപഭാറ ഒഴെനിലകേയുള്ള

മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളനിലല

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  കവതനലാം  നനിശയനിചയ്  നല്കേനിയനിടനില്ല.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

പഭാന ഫണനില്  നനിനലാം ഒരു നനിശനിത തുകേ ഗ്രഭാന്റെയ്  ഇന എയ്ഡഭായനി,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ

ഡയറക്ടര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന പസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കേനി വരുനണയ്.

(ബനി) നനികവദനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. പശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് വരുന.
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ഹയര്ലസക്കണറനി അദലഭാപകേര്ക്കയ് ദനിവസകവതനവലാം നനിയമന 
അലാംഗതീകേഭാരവലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

89 (2323) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂനവര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  ശമ്പളകമഭാ,  ദനിവസകവതനകമഭാ  ഇല്ലഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തു  വരുന്ന  എത്ര
അദലഭാപകേര് ഉണയ്; വലക്തമഭാക്കുകകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത അദലഭാപകേര്ക്കയ് ദനിവസകവതനലാം നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് എലന്തങ്കനിലലാം
തടസങ്ങള ഉകണഭാ;ഇലല്ലങ്കനില് എലതല്ലഭാലാം ആർ.ഡനി.ഡനി.  (റതീജനിയണൽ  ലഡപത്യുടനി
ഡയറക്ടര്)മഭാരുലട  കേതീഴെനില്  ദനിവസ  കവതനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;ആർ.ഡനി.ഡനി.,  സ്കൂള
എന്നനിവ തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എലതല്ലഭാലാം  ആർ.ഡനി.ഡനി.-കേളനിലഭാണയ്  ദനിവസകവതനലാം  കപഭാലലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  ഇനനിയുലാം  പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതയ്;കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദനിവസകവതനലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  നല്കുന്നതനിനുലാം,നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത നല്കുന്നതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ദനിവസ  കവതനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എല്ലഭാ  റതീജനിയണല്
ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടകററനിലലാം  പുകരഭാഗമനിച  വരുന.  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  മുറയയ്
നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതഭാണയ്. 

ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂള വതീതലാം അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

90 (2324) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂള  വതീതലാം  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുലമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ്  പകേഭാരലാം  എത്ര
സ്കൂളുകേളുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാന ഇതയ് വലര സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇവ ഏലതഭാലക്ക നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനികലതഭാണയ്;
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(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതഭാലക്ക  സ്കൂളുകേളുലട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  കേനിഫ്ബനി  ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  പസ്തുത  പവര്ത്തനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേലള
സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല നടുവണ്ണൂര് ഗവ.  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  ആണയ്  തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂള വതീതലാം മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുലമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ്
പകേഭാരലാം  40  സ്കൂളുകേളുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം തനിരനിചളള വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പസ്തുത സ്കൂളുകേളനില്  37  സ്കൂളുകേളുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനിയ വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുളള
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേനിഫ്ബനി
കപഭാര്ടലനില് അപയ് കലഭാഡയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനികേള  മുകഖന  നടത്തുവഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) ബഭാലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നടുവണ്ണൂര് ഗവ. ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള 15.40 കകേഭാടനി രൂപയുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാന അടങ്ങുന്ന കപഭാജക്ടഭാണയ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി. നടത്തനിവരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള

91 (2325) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കസ്റ്ററയ്
ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  ഓഫയ്  എഡവ്യൂകക്കഷണല്  ലടകകഭാളജനി  (എസയ്.ഐ.ഇ.ടനി.)  ഇകപഭാള
നടത്തനിവരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ് ;

(ബനി)  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.-യുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനി
ചനിട്ടുള്ളതയ് ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 153

(സനി)  സ്കൂളുകേള  കഹലടകേയ്  ആക്കുന്ന  ഈ  കേഭാലഘടത്തനില്  പഭാഠപുസ്തകേ
പരനിഷ്കരണലാം നടക്കുകമ്പഭാള, സമഭാന്തരമഭായനി എസയ്.ഐ.ഇ.ടനി. വഴെനി ഡനിജനിറല് കേണന്റുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.-ലയ  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട അദലയനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  ഒരു
സഭാപനമഭായ എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.യുലട പധഭാന ചുമതല പഭാഠഭഭാഗങ്ങലള ആസദമഭാക്കനി
ഡനിജനിറല്  കേണന്റുകേള-പധഭാനമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ/അനനികമഷന  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ്.  നനിലവനില് പുതുതഭായനി  9, 10  കഭാസ്സുകേളനിലല സയനസയ്,
കേണക്കയ്  പഭാഠങ്ങലള  ആസദമഭാക്കനി  ഏകേകദശലാം  70  മണനിക്കൂര്  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന
വതീഡനികയഭാ  ഭഭാഗങ്ങള  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.യനിലല  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  എഡവ്യൂകക്കഷണല്  ലടകകഭാളജനിയുമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതയ്  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.-യുലട  പവര്ത്തനങ്ങളനില്
ലപടുന.

(ബനി)  കഭാസയ്  മുറനികേളനില് അദലയനലത്ത സഹഭായനിക്കുന്നതുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
സസ്വയലാം പഠനിക്കഭാന അവസരലമഭാരുക്കുന്നതുമഭായ വതീഡനികയഭാ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.
തയഭാറഭാക്കുനണയ്.   എല്ലഭാ  ദനിവസവലാം  ഇഇൗ  വതീഡനികയഭാ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലട  സലാംകപഷണലാം
ദൂരദര്ശനനിലൂലട  നടക്കുനണയ്.  സലാംസഭാന തലത്തനിലള്ള  ഒരു വനിദലഭാഭലഭാസ വതീഡനികയഭാ
ലഫസ്റ്റനിവലലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  ചേലചനികത്രഭാത്സവവലാം  സനിനനിമഭാ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
ശനില്പശഭാലയുലാം  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.  നടത്തനിവരുന്നകതഭാലടഭാപലാം  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേളുമഭായനി
കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആപ്റനിറവ്യൂഡയ്  ലടസ്റ്റയ്,  എനട്രെനസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്
എന്നനിവയുമഭായനി ബനലപട പവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുനണയ്.

(സനി&ഡനി)  പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

എസയ്.എസയ്.എ. മുഖഭാന്തരലാം ലസഷലലനിസ്റ്റയ് അദലഭാപകേര്

92 (2326) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എസയ്.എസയ്.എ.  മുഖഭാന്തരലാം
എത്ര ലസഷലലനിസ്റ്റയ് അദലഭാപകേലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് പുതുതഭായനി ലസഷലലനിസ്റ്റയ്  അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എസയ്.എസയ്.എ.  മുകഖന
1938  ലസഷലലനിസ്റ്റയ്  അദലഭാപകേലര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.
ഇവരുലട  നനിയമനലാം  സലാംബനനിചയ്  ജനില്ല  തനിരനിചളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം - 126

ലകേഭാല്ലലാം - 231

പത്തനലാംതനിട - 37

ആലപ്പുഴെ - 120

കകേഭാടയലാം - 39

ഇടുക്കനി - 69

എറണഭാകുളലാം - 102

തൃശ്ശൂര് - 118

പഭാലക്കഭാടയ് - 179

മലപ്പുറലാം - 346

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 244

വയനഭാടയ് - 137

കേണ്ണൂര് - 58

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 132

         ആലകേ - 1938

(ബനി)  നനിലവനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

എസയ്.എസയ്.എ. യുലട കേതീഴെനില് അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ നനിയമനലാം

93 (2327)    ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എസയ്.എസയ്.എ.-യുലട കേതീഴെനില് ബനി.ആര്.സനി. ലട്രെയനിനര്മഭാലരയുലാം
റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേലരയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവരുലട നനിയമനരതീതനി എങ്ങലനയഭാണയ്;
ലഡപവ്യൂകടഷന വഴെനിയുലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് അകറഞ്ചുലമന്റെനിലലാം എത്ര കപലര വതീതലാം നനിയമനിച ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എസയ്.എസയ്.എ.-യനില്
നനിയമനിച  മുഴവന  അദലഭാപകേരുലടയുലാം  അനദലഭാപകേരുലടയുലാം  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ലഡപവ്യൂകടഷനനിലലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് അകറഞ്ചുലമന്റെനിലലാം അല്ലഭാത്ത നനിയമനങ്ങളനില്
സലാംവരണലാം പഭാലനിചഭാകണഭാ നനിയമനലാം നടത്തനിയതയ്;  റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളനില്
സലാംവരണലാം  പഭാലനിചനിടഭാകണഭാ  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതയ്;  സലാംവരണലാം  പഭാലനിക്കഭാലത
നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള എത്ര;  എസയ്.എസയ്.എ.  കകേരളത്തനില്  നനിയമനിച  മുഴവന
റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേരുലടയുലാം വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എസയ്.എസയ്.എ.-യുലട  ഓകരഭാ  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  സലാംസഭാന
ഓഫതീസുകേളനിലലാം കേസ്വകടഷന വനിളനിക്കഭാലത എത്ര തുകേയ്ക്കുള്ള സഭാധനങ്ങള 2016 ജൂണ്
മുതല് വഭാങ്ങനി എന്നതനിലന്റെ വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കേസ്വകടഷന വനിളനിക്കഭാലത  നടത്തനിയ പനിന്റെനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള ഏലതല്ലഭാലാം;
വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  റനികസഭാഴയ് അധലഭാപകേലര കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനിലലാം ബനി.ആര്.സനി.
ലട്രെയനിനര്മഭാലര  ലഡപവ്യൂകടഷന  വലവസയനിലമഭാണയ്  സര്വ്വശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാനനില്
നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെനില്  സഭാധഭാരണ  എസയ്.എസയ്.എ.-യനില്
നനിയമനലാം  നടത്തഭാറനില്ല.  എന്നഭാല്  ലപഭാടക്ടഡയ്  അദലഭാപകേലര  ലട്രെയനിനര്മഭാരഭായനി
വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെനില് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  നനിയമനിക്കുന.  ലഡപവ്യൂകടഷന
വലവസയനിലലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെനിലലാം  ജനില്ലകേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന
വരുലട പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം - 60

ലകേഭാല്ലലാം - 69

പത്തനലാംതനിട - 43(ഇതനില് 6 കപര് വര്ക്കനിലാംഗയ് അകറഞയ്ലമന്റെയ്)

ആലപ്പുഴെ - 41

കകേഭാടയലാം - 62

ഇടുക്കനി - 43

എറണഭാകുളലാം - 74
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തൃശുര് - 61

പഭാലക്കഭാടയ് - 64

മലപ്പുറലാം - 90

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 33

വയനഭാടയ് - 15

കേണ്ണൂര് - 45

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 33

            ആലകേ - 733

(ബനി) എസയ്  .  എസയ്  .  എ  .   സലാംസഭാന ഓഫതീസയ്

അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള ഇല്ല

അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള   - 7 ( കറനിക്കര് സ്റ്റഭാഫയ് ലഡപവ്യൂകടഷന

വലവസയനില്)

ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള

കേലഭാകേഭായനികേ അദലഭാപകേര്

(കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്) -1938

അനദലഭാപകേര് - 106 (കഭാര്ക്കയ്, പവ്യൂണ്, ദനിവസകവതനക്കഭാര്)

          ആലകേ  - 2044

(സനി)  2016-17  അദലഭായന  വര്ഷത്തനില്  മുമ്പയ്  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന റനികസഭാഴയ്

അദലഭാപകേരുലട  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  ദതീര്ഘനിപനിചയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില് നനിയമനിചനിരുന്ന റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേലര കേരഭാര്

വലവസയനില്  നനിയമനിചനിരുന്നതനിനഭാല്  സലാംവരണലാം  പഭാലനിചനിടനില്ല.   കകേന്ദ്ര മഭാനവ

വനിഭവകശഷനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട 795 റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേരുലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  491  കപരുലാം  റനികസഭാഴയ്

അദലഭാപകേരഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന.  ഇപകേഭാരലാം റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേരുലട ആലകേ

എണ്ണലാം - 1286.
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(ഡനി)  എസയ്.എസയ്.എ. സലാംസഭാന ഓഫതീസനിലലാം,  ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേളനിലലാം  2016

ജൂണ്  മുതല്  കേസ്വകടഷന  ക്ഷണനിക്കഭാലത  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്

2-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (പനി)  നമ്പര്  1/2006/എസയ്.പനി.ഡനി.  പകേഭാരലാം

ലകേല്കട്രെഭാണനില്  നനിനലാം  പര്കചസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേസ്വകടഷന  ക്ഷണനികക്കണ

ആവശലമനില്ലഭാത്തതുലകേഭാണയ്  ലകേല്കട്രെഭാണനില്   നനിനലാം  കേസ്വകടഷന  ക്ഷണനിക്കഭാലത

തലന്ന പര്കചസയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ഇ)  27-11-2003-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ആര്.ടനി)  നമ്പര്  1697/2003/

എചയ്.ഇ.ഡനി.എന.  പകേഭാരലാം  എസയ്.എസയ്.എ.-യുലട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  അചടനി

കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് അലാംഗതീകൃത സഭാപനങ്ങളഭാണയ്. 

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. ബുക്കനിലല ലതറ്റുകേള 

തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള 

94 (2328) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസയ്.എസയ്.എൽ.സനി.  ബുക്കനിൽ  മഭാതഭാവനിലന്റെയുലാം പനിതഭാവനിലന്റെയുലാം കപരനിലല

ലതറയ് തനിരുത്തുന്നതനിനയ് മറയ് കരഖകേളക്കയ് പുറകമ വനികല്ലകജഭാഫതീസറുലട വൺ ആൻഡയ്

ലസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നനിര്ബനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതയ്  സലാംബനനിച റൂള/

ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേലന  നന്നഭായനി  അറനിയുന്ന  ഒരു  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്  ടനി

ആവശലത്തനിനയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതനിലല അപഭാകേത എന്തഭാണയ്; വനികല്ലകജഭാഫതീസലറ

മഭാത്രലാം  ഇതനിനഭായനി  ആശയനികക്കണനി  വരുന്നതുമൂലമുള്ള  ബുദനിമുടയ്  പരനിഗണനിചയ്

ആവശലലമങ്കനില്  നനിയമത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനി  പസ്തുത  അധനികേഭാരലാം  ഗസറഡയ്

ഓഫതീസര്ക്കുലാം നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  5867/2011/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  29-12-2011

(പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലലപടുത്തനിയ  അധനികേഭാരനിയഭായ  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസര്

തലന്ന നല്കുന്നതഭാണയ് അഭനികേഭാമലലാം.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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എസയ്.എസയ്.എല്.സനി., പസയ് വണ് കമഭാഡല് പരതീക്ഷകേള

95 (2329) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  പസയ്  വൺ  കമഭാഡല്  പരതീക്ഷകേളുലട  കചേഭാദല

കപപര് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ആലരയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  ഏലതങ്കനിലലാം  അദലഭാപകേ  സലാംഘടനയയ്  ഇതനിനുള്ള

ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  പസ്തുത കചേഭാദല  കപപറുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  അദലഭാപകേ സലാംഘടനയയ്

എത്ര തുകേയഭാണയ് നല്കേനിയതയ്;

(ഡനി) എസയ്.എസയ്.എല്.സനി., പസയ് വണ് പരതീക്ഷകേളുലട നടത്തനിപനിലണഭായ വതീഴ്ചയുലട

കേഭാരണലാം അദലഭാപകേ സലാംഘടനയുലട ഭഭാഗത്തു നനിനണഭായ ശദക്കുറവഭായതനിനഭാല്

അധലഭാപകേ  സലാംഘടനകേലള  കമഭാഡൽ  പരതീക്ഷയുലട  കചേഭാദലകപപർ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിൽ

നനിനലാം തുടർ വർഷങ്ങളനിൽ ഒഴെനിവഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  കമഭാഡല് പരതീക്ഷയുലട കചേഭാദലകപപര് തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്

പരതീക്ഷഭാഭവനഭാണയ്. ഹയര് ലസക്കണറനി കമഭാഡല് പരതീക്ഷകേളുലട കചേഭാദലകപപറുകേള

തയഭാറഭാക്കുന്നതയ് അതതയ് സ്കൂളുകേളഭാണയ്.  ആയതനിനയ് ആവശലമഭായ മഭാതൃകേഭാ കചേഭാദലകപപറുകേള

ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  കപഭാര്ടലനില്  ലഭലമഭാണയ്.  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി

കമഭാഡല്  പരതീക്ഷകേളുലട  കചേഭാദലകപപറുകേള  അതതയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  ബനലപട

അദലഭാപകേര്  തയഭാറഭാക്കനി  സ്കൂളനിലന്റെ  കമല്വനിലഭാസലാം  ഉളലപലട  പനിന്റെയ്  ലചേയയ്

നല്കേണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം പനിനസനിപല്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി &ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.
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എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനിലല ക്രമകക്കടുകേള

96 (2330) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനിലല കപഭാരഭായ്മകേളുമഭായനി
ബനലപട വനിഷയങ്ങൾ വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇനനി  ഇത്തരത്തനിലളള  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) കചേഭാദലകപപര് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിൽ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനുലാം
ലപഭാതു പരതീക്ഷകേളുലട വനിശസ്വഭാസലത കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  20-3-2017-ലല ഗണനിതശഭാസലാം പരതീക്ഷയുലട ചേനില കചേഭാദലങ്ങള ഒരു ലലപവറയ്
സഭാപനത്തനിലന്റെ കമഭാഡല്  കചേഭാദലങ്ങളുമഭായനി സഭാമലമുലണന്നയ് കേലണത്തനിയതനിനഭാല്
പസ്തുത പരതീക്ഷ റദ്ദേയ് ലചേയ്യുകേയുലാം  30-3-2017-നയ് പുനനഃപരതീക്ഷ നടത്തുകേയുമുണഭായനി.
ഇതുസലാംബനനിചയ് വനിജനിലനസയ് അകനസ്വഷണലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കപഭാരഭായ്മകേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നയ് പരനികശഭാധനിചവരുന്നകതയുള. 

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. ബുക്കനില്  ജനന തതീയതനി 
തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം

97 (2331) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ബുക്കനില് ജനന തതീയതനി  തനിരുത്തനി നല്കുന്ന
അധനികേഭാരനി ആരഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനന തതീയതനി  തനിരുത്തനി കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  കരഖകേളഭാണയ്
സമര്പനികക്കണലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 15 വര്ഷലാം കേഴെനിഞ ഒരു വലക്തനി തലന്റെ ജനന തതീയതനി തനിരുത്തനി കേനിട്ടുവഭാന
അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കണലാം  എന്നയ്  വലവസ  ലചേയനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ഡനി)  ജനന തതീയതനി  തനിരുത്തനി  കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  15  വര്ഷത്തനിലധനികേകമഭാ  അതനില്
കുറകവഭാ ആയനിരുന്നഭാലലാം പരതീക്ഷഭാ ഭവനനില് സമര്പനികക്കണ കരഖകേളനില് മഭാറമനില്ല
എന്നനിരനിലക്ക  15  വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞു എന്ന ഒറക്കഭാരണത്തഭാല് അവരുലട ജനന തതീയതനി
തനിരുത്തനി  കേനിട്ടുന്നതനിലണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസവലാം  അധനികേ  ലചേലവലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്
അകപക്ഷ കനരനിടയ്  പരതീക്ഷഭാ  ഭവനനില് തലന്ന നല്കേനി  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത അകങ്ങഭാളലാം  ഇകങ്ങഭാളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  അകപക്ഷകേര്
ജനന തതീയതനി തനിരുത്തനി കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  15  വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞു എന്ന കേഭാരണത്തഭാല്
അനുഭവനിക്കുന്ന  ബുദനിമുടയ്  മഭാറുന്നതനിനഭായനി  ടനി  നടപടനിക്രമലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കജഭായനിന്റെയ് കേമ്മേതീഷണര്, പരതീക്ഷഭാഭവന

(ബനി)  1.  ശരനിയഭായുലാം കൃതലമഭായുലാം പൂരനിപനിച അകപക്ഷ (അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം
www.keralapareekshabhavan.in എന്ന ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാണയ്.)

2. അകപക്ഷകേനയ്  ബനലപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്
നനിനലാം ലഭനിച അസല് ജനന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം അതനിലന്റെ  3  പകേര്പ്പുകേളുലാം
ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  ജനന  തതീയതനി  തനിരുകത്തണയഭാളുലട
കപരയ് കരഖലപടുത്തനിയനിടനിലല്ലങ്കനില് അവ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതല്ല.

3.   അകപക്ഷകേലന്റെ കപരനില്  500  രൂപ ഒടുക്കനിയ ലചേലഭാന രസതീതയ്
(0202-01-102-92  other  receipts)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേ
വര്ഗത്തനില്ലപടവര്  500  രൂപ ഫതീസടക്കുന്നതനിനുപകേരലാം ജഭാതനി
ലതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ് സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

4.  ഒറനിജനിനല് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. ബുക്കയ്/കേഭാര്ഡയ്.

5.  അകപക്ഷകേലന്റെ  കപരയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ബുക്കനിലലാം  ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറനിലലാം  വലതലസ്തമഭാലണങ്കനില്  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസറനില്
നനിനള്ള One & Same  Certificate.

6. എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ പഭാസഭായനി 15 വര്ഷലാം കേഴെനിലഞങ്കനികലഭാ
സ്കൂള വനിടതനിനയ്  കശഷലാം  15  വര്ഷലാം കേഴെനിലഞങ്കനികലഭാ അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാന  വന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുളള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉത്തരവയ്.
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(സനി)    എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ  പഭാസഭായനി/സ്കൂള  വനിടതനിനുകശഷലാം
15 വര്ഷലാം വലര ജനന തതീയതനി തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം ലകേ.ഇ.ആര്. ചേടലാം
6 ഖണ്ഡനികേ 3 പകേഭാരലാം പരതീക്ഷഭാ ഭവനനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.  15 വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
ജനന തതീയതനി തനിരുത്തുന്നതനിനയ് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന ഉണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം
മഭാപഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പകതലകേ  ഉത്തരവയ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
പരതീക്ഷഭാ ഭവനനില് ഹഭാജരഭാകക്കണതയ്.

(ഡനി&ഇ)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.  

പണനിയ-അടനിയ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സ്കൂള 
യൂണനികഫഭാലാം നല്കേഭാന നടപടനി

98 (2332) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പണനിയ-അടനിയ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം നല്കേഭാത്ത സര്ക്കഭാര്-എയ് ഡഡയ് സ്കൂളുകേള ഉകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അവ ഏലതല്ലഭാലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  പണനിയ-അടനിയ
വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  പണനിയ-അടനിയ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കേഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള  ഉളളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല. എടഭാലാം കഭാസ്സുവലരയുള്ള എല്ലഭാ ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം എസയ് സനി./
എസയ് .ടനി.,  ബനി.പനി.എല്.  ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  2  കജഭാഡനി  യൂണനികഫഭാമനിനുള്ള  തുകേയഭായ
400 രൂപ സ്കൂളനില് നനിനലാം ആവശലലപടുന്ന മുറയയ് നല്കേനി വരുനണയ്.  

ആര്. എലാം.എസയ്.എ. പദതനിപകേഭാരലാം അപ്കഗ്രഡയ് 
ലചേയലപട സ്കൂളുകേള

99 (2333) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  അപ്കഗ്രഡയ്
ലചേയലപട സ്കൂളുകേള ഏലതല്ലഭാലാം  എന്നയ് അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയലപട വര്ഷലാം സഹനിതലാം
ജനില്ല തനിരനിചള്ള പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇങ്ങലന  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയലപട  കഹസ്കൂളുകേളനില്  പലതനിലലാം  ഗസ്റ്റയ്
അദലഭാപകേര്  മഭാത്രമഭാണയ്  അദലഭാപനത്തനിനഭായനി  ഉണഭായനിരുന്നതയ്  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അടുത്ത  അക്കഭാദമനികേയ്  വര്ഷലമങ്കനിലലാം  ഇതനിനയ്  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹസ്കൂളുകേളഭായനി  ഉയര്ത്തലപട  സ്കൂളുകേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാണയ്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യനില്  നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്;
ഇതനുസരനിചയ് എത്ര സ്കൂളുകേളക്കയ് ഈ ഫണനുവദനിച; അവയുലട കപരുലാം അനുവദനിച
തുകേയുലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലയുലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഫണയ്  ഇനനിയുലാം  അനുവദനിക്കഭാത്ത  സ്കൂളുകേള  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം
ബുദനിമുട്ടുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവനിടങ്ങളനില്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
അടനിയന്തരമഭായനി എന്തയ് ലചേയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2009-10,  2010-11,  2011-12  വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം  60,  36,  16
ഗവണ്ലമന്റെയ്  യു.പനി.  സ്കുളുകേളഭാണയ്  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  ലലഹസ്കൂളുകേളഭായനി
അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയതയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം  I  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഇതനില്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ജനി.യു.പനി.എസയ്.  പഭാലൂര്  കൂടനികേളുലട  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
തുടങ്ങനിയനിടനില്ല. 

(ബനി)  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഒരു  എചയ്.എലാം.നുലാം,  അഞയ്
എചയ്.എസയ്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം മഭാത്രമഭാണയ്  ഒരു ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളനില് എലാം.എചയ്.
ആര്.ഡനി.യനില്  നനിനലാം ശമ്പളയനിനത്തനില് തുകേ ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  ബഭാക്കനിയുള്ള
വനിഷയങ്ങള  ഗസ്റ്റയ്  അദലഭാപകേരഭാണയ്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്
7-10-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര് 173/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
എല്ലഭാ  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സ്കൂളുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളഭായനി  പുന:നഭാമകേരണലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  സഹഭായകത്തഭാലടയുളള
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല  എല്ലഭാ  അദലഭാപകേ അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനികലതുകപഭാലല പരനിഗണനിചയ് നനിയമന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഒരു സ്കൂളനിനയ്  58.12  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യനില് നനിനലാം
അനുവദനിക്കുന്നതയ്.   ആദല ഘടത്തനിലള്ള  59  സ്കൂളുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം
അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭായ  38  സ്കൂളുകേളക്കയ്  മുഴവന  തുകേയുലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യനില്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ടനി സ്കൂളുകേളുലട പടനികേ അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

ഇഇൗ സ്കൂളുകേളനില് ഇലകനിഫനികക്കഷന,  പമ്പനിലാംഗയ്,  ഫ്കളഭാറനിലാംഗയ്,  ലപയനിന്റെനിലാംഗയ് എന്നതീ
പണനികേളഭാണയ് ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന ഉള്ളതയ്.  രണഭാലാം ഘടത്തനിലല 52 (36+16)
സ്കൂളുകേളക്കയ് ആദലഗഡുവഭായനി സ്കൂലളഭാന്നനിനയ് 20 ലക്ഷലാം രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കഭായനി ഇഇൗ വര്ഷലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി സ്കൂളുകേളുലട പടനികേ അനുബനലാം III
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ഡനി)  സല പരനിമനിതനിമൂലലാം ബുദനിമുടയ്  കനരനിടനിരുന്ന പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല
ജനി.എചയ്.എസയ്.  കുഴെല്മന്ദലാം സ്കൂളനിനയ് ഇകപഭാള സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
സ്കൂളനിനയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

എല്.എസയ്.എസയ്., യു.എസയ്.എസയ്. കസഭാളര്ഷനിപയ് തുകേ

100 (2334) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എല്.എസയ്.എസയ്,  യു.എസയ്.എസയ്.  എന്നനിവയുലട  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ
നഭാമമഭാത്രമഭാലണന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലകണഭാ; എങ്കനില് ഇതയ് വര്ദനിപനി
ക്കുന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്.എസയ്.എസയ്.,  യു.എസയ്.എസയ്.  കസഭാളര്ഷനിപയ്  പരതീക്ഷഭാഫലലാം
കനരലത്ത പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  എല്.എസയ്.എസയ്.  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ  200  രൂപ  വതീതലാം
3  വര്ഷകത്തക്കുലാം  യു.എസയ്.എസയ്.  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ  300  രൂപ  വതീതലാം
3  വര്ഷകത്തക്കുലാം ആയനിടഭാണയ്  നല്കേനി  വരുന്നതയ്.  എല്.എസയ്.എസയ്.,  യു.എസയ്.എസയ്.
പരതീക്ഷകേളുലട  നടത്തനിപയ്,  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  കുടനികേളക്കുള്ള  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ
വര്ദനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങലള സലാംബനനിചയ്  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യനില്
വചയ്  കചേര്ന്ന  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
എല്.എസയ്.എസയ്./യു.എസയ്.എസയ്.  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന
ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി) എല്.എസയ്.എസയ്., യു.എസയ്.എസയ്. കസഭാളര്ഷനിപയ് പരതീക്ഷഭാനടത്തനിപ്പുലാം
ഫല പസനിദതീകേരണവലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.യുലട കനതൃതസ്വത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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101 (2335) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017  മഭാര്ചനില്  നടന്ന  പസയ്  വണ്  കജലഭാഗ്രഫനി  പരതീക്ഷയുലട
കചേഭാദലകപപര് കചേഭാര്ന്നതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറക്ടര്  എലന്തങ്കനിലലാം
അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പസ്തുത അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടയ് സഭയുലട
കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി) പമുഖ അദലഭാപകേ സലാംഘടന തയഭാറഭാക്കനിയ മഭാതൃകേഭാ കചേഭാദലകപപറനിലല
കചേഭാദലങ്ങളഭാണയ് പസയ് വണ് കജലഭാഗ്രഫനി പരതീക്ഷയനില് ആവര്ത്തനിചലതന്ന വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്ന പരതീക്ഷകേളുലട വനിശസ്വഭാസലത
നഷലപടുത്തഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേനില സ്കൂളുകേളനില് നടത്തനിയ മഭാതൃകേഭാ പരതീക്ഷയനിലല കചേഭാദലങ്ങള
2017 മഭാര്ചനിലല  ലപഭാതുപരതീക്ഷയനിലലാം  ആവര്ത്തനിചതഭായ  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതയ് സലാംബനനിചയ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടയ് അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേലള മഭാതൃകേഭാ പരതീക്ഷകേളുലട കചേഭാദലകപപറുകേള
തയഭാറഭാക്കഭാന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  ലകേഭാല്ലലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനില്ലകേളനിലല ചേനില സ്കൂളുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിച മഭാതൃകേഭാ കചേഭാദലക്കടലഭാസനില് നനിനള്ള
കചേഭാദലങ്ങള  ലപഭാതുപരതീക്ഷയനില്  ആവര്ത്തനിചനിട്ടുലണനള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പരതീക്ഷയുലട രഹസല സസ്വഭഭാവലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില്  കമല്കനഭാട/
സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,  കചേഭാദല ബഭാങ്കയ്
രതീതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാധലത എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചവരുന.

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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102 (2336) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ വര്ഷലത്ത പസയ് വണ് കജലഭാഗ്രഫനി പരതീക്ഷലയപറനി ഉയര്നവന്ന
ആകക്ഷപങ്ങള അകനസ്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  മഭാര്ക്കനിലന്റെ  കചേഭാദലങ്ങളഭാണയ്  കമഭാ ഡല്  പരതീക്ഷയനിലല
കചേഭാദലങ്ങളനില് നനിനലാം കചേഭാദനിചതഭായനി കേലണത്തനിയതയ് ;

(സനി) ലപഭാതു പരതീക്ഷയനിലല 1,2,3,5,8,9,10,13,14,15,18,19,21 എന്നതീ കചേഭാദലങ്ങള
തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലകേളനിലല  പസയ്  വണ്  പരതീക്ഷയുലട  കമഭാഡല്
പരതീക്ഷയയ് കചേഭാദനിച കചേഭാദലങ്ങള തലന്ന ആയനിരുകന്നഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത രണയ് ജനില്ലകേളനിലലയുലാം കമഭാ ഡല് പരതീക്ഷയുലട കചേഭാദലകപപര്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ചുമതല ഏതയ് അദലഭാപകേ സലാംഘടനയഭായനിരുന;  ഇതനിനഭായനി ടനി
സലാംഘടനയയ് നല്കേനിയ തുകേ എത്രയഭാണയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകനസ്വഷനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി&സനി)  ലകേഭാല്ലലാം, തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലകേളനിലല ചേനില സ്കൂളുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിച
മഭാതൃകേ  കചേഭാദലക്കടലഭാസനിലളള  പതനിനഞയ്  മഭാര്ക്കനിനുളള  അഞയ്  കചേഭാദലങ്ങള
(കചേഭാദലലാം നമ്പര് 1, 14, 18, 23, 24) അകത രതീതനിയനിലലാം 8 മഭാര്ക്കനിലന്റെ 3 കചേഭാദലങ്ങള
(കചേഭാദലലാം നമ്പര്2, 3, 21) സമഭാന രൂപത്തനിലലാം ആവര്ത്തനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്, ഇകത
കചേഭാദലങ്ങള 2015  മഭാര്ചയ്, 2016  മഭാര്ചയ്, 2016  ലസപ്റലാംബര് എന്നതീ കേഭാലങ്ങളനില്
നടത്തനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി പരതീക്ഷകേളുലട കചേഭാദലകപപറുകേളനിലലാം കേഭാണഭാവന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ഒരു അദലഭാപകേ  സലാംഘടനകയയുലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നനില്ല.
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുമനില്ല. 

കദശതീയ ലലനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള

103 (2337) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2018-19 അദലയന വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാന സനിലബസനിലള്ള എല്ലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലലാം കദശതീയ കനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്

കകേഭാഴ്സുകേള നടപഭാക്കുകേ;

(സനി)  കകേഭാഴ്സുകേലള കുറനിചയ് പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന വനിദഗ് ദ സമനിതനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കകേന്ദ്ര  പദതനി  ലകേഭാണയ്  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുന്ന  കനടങ്ങലളലന്തല്ലഭാലാം;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  കനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള ഏര്ലപടുത്തഭാലത സ്കൂള വനികേസനത്തനിനുലാം

പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള കകേന്ദ്ര ഫണയ് നല്കേനിലല്ലന്ന നനിലപഭാടയ് കകേന്ദ്രലാം സസ്വതീകേരനിക്കുകേ

യുണഭാകയഭാ;  അതു  കേഭാരണമഭാണയ്  പദതനികയഭാടയ്  മുഖലാം  തനിരനിഞ്ഞു  നനിന്ന  കകേരളലാം

അടക്കമുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങള  ഇതയ്  നടപഭാക്കഭാന  മുകന്നഭാട്ടു  വന്നലതന്ന  റനികപഭാര്ടയ്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി&സനി)  ലലനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപനിലഭാകക്കണതുലാം

സലാംബനനിചയ്  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന  അദലക്ഷനഭായുള്ള  ഒരു  ലലഹപവര്  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ലസക്കണറനി-ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള

വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി ഡനിമഭാന്റെയ്

അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള കമഭാഡത്യുലഭാര് ലവഭാകക്കഷണല് കകേഭാഴനിലൂലട യുവജനങ്ങളുലട

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ലസക്കണറനി  തലത്തനിലള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളുലട

ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കനിലന്റെ  നനിരക്കയ്  കുറചലകേഭാണയ്  വരനികേയുമഭാണയ്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട

ലക്ഷലങ്ങള.

(ഇ) 2017  മുതല് എന.എസയ്.കേവ്യൂ.എഫയ്.   (നഭാഷണല് സനില് കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന

ലഫയനിലാംവര്ക്കയ്)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരലാം കകേഭാഴ്സുകേള നടപഭാക്കഭാത്ത സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണ വനിദലഭാഭലഭാസ ഫണ്ടുകേള കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണയ്.

എന്നഭാല്  ഇതുകേഭാരണമഭാണയ്  സലാംസഭാനലാം  എന.എസയ്.കേവ്യൂ.എഫയ്.  നടപനിലഭാക്കഭാന

മുകന്നഭാടയ് വന്നതയ് എന്നകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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കേഭായനികേ അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

104 (2338) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സ്കൂള തലങ്ങളനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനയ് എലന്തങ്കനിലലാം

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലകേ.ഇ.ആര്.  പരനിഷ്കരനിചയ് അദലഭാപകേ വനിദലഭാര്തനി അനുപഭാതത്തനില് കുറവയ്

വരുത്തനി എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം കേഭായനികേ അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി സനിലബസനില് ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം

ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കേഭായനികേ  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തങ്കനിലലാം

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നഭാലാം  കഭാസയ് മുതല്  പനണഭാലാം  കഭാസയ്വലര  ആകരഭാഗല  കേഭായനികേ

വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  സനിലബസയ്  നനിലവനിലണയ്.  അഞഭാലാം  കഭാസയ് മുതല്  പത്തഭാലാം

കഭാസയ് വലര ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ പഠനവമഭായനി ബനലപടയ് കുടനികേളക്കഭായനി

ആക്ടനിവനിറനി ബുക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി ടതീചര് ലടക്സയ്റ്റുലാം എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട

കനതൃതസ്വത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനി പുറത്തനിറക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അദലഭാപകേരുലട ടതീചര് ലടക്സയ്റനില്

കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസവമഭായനി  ബനലപട  5  പഭാഠഭഭാഗങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  17  കമജര്

ലഗയനിമുകേളുലട ഉളളടക്കവലാം ചേഭാക്രനികേഭാകരഭാഹണ രതീതനിയനില്  അഞഭാലാം കഭാസയ് മുതല്

പത്തഭാലാം  കഭാസയ് വലര  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  17  കമജര്  ലഗയനിമുകേളുലാം  കകേരള

സലാംസഭാന  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സയ്  മഭാനസ്വല്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സ്കൂള  ലഗയനിലാംസയ്

ലഫഡകറഷന ഓഫയ് ഇന്തല അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കഭാസ്സുകേളനില്  ആകരഭാഗല  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ

പഠനത്തനിനഭായനി നനിലവനില് ആഴ്ചയനില് രണയ് പനിരതീഡുകേള നതീക്കനി വചനിട്ടുണയ്.  ഹയര്

ലസക്കണറനി കഭാസ്സുകേളനികലയ്ക്കുകവണ സനിലബസയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പുസ്തകേങ്ങള

തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.   കേഭായനികേഭാദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമനലാം

105 (2339) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കഭാര്ക്കയ്,  കലകബറനിയന,  ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ്
തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  മുനപഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയ  കകേസ്സുകേളുലട
ലപഭാതുവനിധനിനലഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കലഭാവര്
ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കയ്, പഭാര്ടയ്/ഫുള ലലടലാം മതീനനിയല്, ലലലകബറനിയന കഗ്രഡയ്-4 എന്നതീ
തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  17-8-2015  തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്
220/2015/ലപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം ഒരു സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില് ലലലകബറനിയന  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ലലലകബറനിയന തസ്തനികേ

106 (2340) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കലകബറനിയന തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഇറങ്ങനിയ
ഗവണ്ലമന്റെയ് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഫഭാര്ത്തയ്  കഗ്രഡയ്  കലകബറനിയന  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  17-8-2015-ലല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചയ് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലലയ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ്

കേതീഴെനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

107 (2341) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലഭാക്കുവഭാന എലന്തങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലയയ്  ഉണഭാകുന്ന  കനടങ്ങള

എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ് ഹയര് ലസക്കണറനി കമഖലയനിലണഭായനിട്ടുള്ള ആശങ്കകേള

പരനിഹരനിക്കുവഭാന ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി & സനി)  ഉത്തരലാം 'എ'യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

ലകേഭാടകേര ഗവണ്ലമന്റെയ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില് ലകേടനിടലാം 

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

108 (2342) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാടകേര ഗവണ്ലമന്റെയ് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനില് ആവശലമഭായ കഭാസയ്

മുറനികേളുലാം,  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം അടക്കലാം പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച

പനിനസനിപലനിലന്റെ അകപക്ഷയനില് സര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങ്കനില് പസ്തുത അകപക്ഷ പരനിഗണനിചയ് ആവശലമഭായ അടനിയന്തര

നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല്ല.  പഭാന,  എസ്റ്റനികമറയ് എന്നനിവ സഹനിതലാം വനിശദമഭായ ലപഭാകപഭാസല്

ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ബജറയ് വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ലഭലതക്കനുസരനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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ജനില്ല/ഉപജനില്ല വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസുകേളനില് 

ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലകേള

109 (2343) ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ജനില്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസുകേളനിലലാം ഉപജനില്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ

ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനില് എ.ഇ.ഒ./ഡനി.ഇ.ഒ.-മഭാര് വതീഴ്ചവരുത്തുന്നതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനിലലാം  ഉപജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്

ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലകേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഭനിക്കുന്ന ഓകരഭാ പരഭാതനിക്കുലാം സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവഭാന

ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ലസക്രടറനി  തലത്തനില്  എ.ഇ.ഒ./

ഡനി.ഇ.ഒ.-മഭാര്ക്കയ് നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ  ജനില്ല/

ഉപജനില്ല വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലകേളുലട  വനിശദമഭായ

വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ലസക്രടറനിക്കുലാം

ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  എല്ലഭാലാം  തലന്ന  അടനിയന്തനിരമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്ന  ഉത്തരകവഭാടുകൂടനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നല്കേഭാറുണയ്.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  കേതീഴെയ്  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ക്കയ്

കവണതഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുമുണയ്.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്. 
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എചയ്.എസയ്.എ. നഭാചസ്വറല് സയനസയ് പരതീക്ഷയുലട റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ്

110 (2344) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല എചയ്.എസയ്.എ.നഭാചേസ്വറല് സയനസയ് തസ്തനികേയനികലക്കയ്

5 വര്ഷലാം മുമ്പയ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ് കേഴെനിഞ വര്ഷലാം പരതീക്ഷ നടത്തനിയനിട്ടുലാം കഷഭാര്ടയ്

ലനിസ്റ്റയ്  കപഭാലലാം  നഭാളനിതുവലര  പസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്

ഉണഭായനിട്ടുള്ള ഒഴെനിവയ് നനികേത്തഭാന നനിലവനില് മൂന്നയ് വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ്

നനിലവനിലനില്ല എന്നതുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2012-ല്  659/2012  എന്ന  കേഭാറഗറനി  നമ്പരനില്  വനിളനിച  അകപക്ഷ

പകേഭാരലാം  2016  ഒകക്ടഭാബര്  21-നയ് നടത്തനിയ ഒ.എലാം.ആര്.പരതീക്ഷയുലട റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ്

എകപഭാള പസനിദതീകേരനിക്കുലാം എന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  എചയ്.എസയ്.എ.നഭാചേസ്വറല്  സയനസനില്  എത്ര

ഒഴെനിവകേളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്;

(ഡനി)  പസ്തുത റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ് ഉടൻ പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് കവണ ഇടലപടല്

നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില് എചയ്.എസയ്.എ.  നഭാചസ്വറല് സയനസയ് തസ്തനികേയനില്

റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനിലനില്ല എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടനി  തസ്തനികേയുലട ചുരക്കപടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുളള നടപടനി  പബനിക്കയ്

സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി) 2016  ഡനിസലാംബറനില് പബനിക്കയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷനയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ

എചയ്.എസയ്.എ.  നഭാചസ്വറല്  സയനസയ്  ലലബട്രെഭാനസ്ഫര്  8  ഒഴെനിവയ്  ഉളലപലട

24 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണയ്.

(ഡനി)  ചുരുക്കപടനികേ പസനിദതീകേരനിചയ്  അഭനിമുഖലാം  കൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  റഭാങ്കയ്

ലനിസ്റ്റയ്  പസനിദതീകേരനിചയ്,  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  തലന്ന  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ

നല്കുന്നതനിനഭായുള്ള രതീതനിയനില് പബനിക്കയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച

വരുന.
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ശദ പദതനി

111 (2345) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :

ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് പഠനത്തനില് മനികേവയ്  പുലര്ത്തഭാന

കേഴെനിയഭാത്ത വനിദലഭാര്തനികേളുലട കേഴെനിവകേള കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ശദ എന്ന

കപരനില് പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള കുടനികേലളയഭാണയ് ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതയ്

എനലാം ഇതനിനഭായുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പകേഭാരലാം  കഭാസ്സുകേള  നടത്തുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പകതലകേ

പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  കൂടുതല്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പകയഭാജനലാം

ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  സമൂഹത്തനിലല സഭാമ്പത്തനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം

നനില്ക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളനില്  നനിനലാം  വരുന്ന  ധഭാരഭാളലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ലപഭാതു

വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പഠനിക്കുനണയ്. ഇവരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നനിരവധനി കേഭാരലങ്ങള

വകുപയ്  നടത്തനിവരുനണയ്.  എന്നഭാലലാം  സമൂഹത്തനിലല  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  കുടനികേളക്കയ്

ഇകപഭാഴലാം അവര് ആഗ്രഹനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് അവരുലട കേഴെനിവകേള പകേടനിപനിക്കഭാന

കേഴെനിയഭാത്ത അവസയഭാണുള്ളതയ്.  സഭാമൂഹനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  മനനഃശഭാസപരവമഭായ

കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ഇത്തരലാം  കുടനികേളുലട  കേഴെനിവകേലള  മുനനനിരയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്

തടസമഭായനി നല്ക്കുന്നലതന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അത്തരലാം

വനിദലഭാര്തനികേലള  മുന  നനിരയനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു

പദതനിയഭാണനിതയ്. 
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(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ശദ എന്ന

പദതനിയനില്  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.,  അനഭാഥര്,  അവഗണനിക്കലപട  കുടനികേള,  കവര്പനിരനിഞ

രക്ഷനിതഭാക്കളുലട കുടനികേള തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലല  5, 6, 7  എന്നതീ കഭാസ്സുകേളനിലല

കുടനികേലള ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  2017-18  വര്ഷലാം  മുഴവന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനിലലാം  പദതനി

നടപഭാക്കഭാനഭാണയ് ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

പത്തഭാലാം കഭാസയ്, ഹയര് ലസക്കണറനി പരതീക്ഷകേള

112 (2346) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഇൗ വര്ഷലത്ത പത്തഭാലാം കഭാസയ്,  ഹയര് ലസക്കണറനി  പരതീക്ഷകേളനില്

സനിലബസനില്  ഇല്ലഭാത്തതുലാം  ബുദനിമുകടറനിയതുമഭായ  കചേഭാദലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  എനള്ള

പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ:

വനിദലഭാര്തനികേളുലട ആശങ്ക പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എന്തയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കചേഭാദലകേടലഭാസയ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  അദലഭാപകേലര  കേരനിലാം

പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 20-3-2017-ല് നടന്ന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഗണനിതശഭാസലാം പരതീക്ഷ

ബുദനിമുകടറനിയതഭായനിരുന  എന്നയ്  ആകക്ഷപലാം  ഉണഭായനിരുന.  ഹയര്  ലസക്കണറനി

2017  മഭാര്ചയ് പരതീക്ഷയ്ക്കുകവണനി തയഭാറഭാക്കനിയ  226  കചേഭാദലകപപറുകേളനില് രണഭാലാം വര്ഷ

കേണക്കയ്,  രണഭാലാം  വര്ഷ  കജര്ണലനിസലാം  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങളനില്  പഭാഠഭഭാഗത്തനിനയ്

പുറത്തുളള കചേഭാദലങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  രണഭാലാം വര്ഷ ഇക്കകണഭാമനിക്സയ് പരതീക്ഷയനില്

കേഠനിന കചേഭാദലങ്ങള അനുവദനിക്കലപട കതഭാതനികനക്കഭാള കൂടുതലഭായനിരുന.
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(ബനി) 20-3-2017-ല് നടന്ന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഗണനിതശഭാസലാം പരതീക്ഷ
റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  30-3-2017-ല്  പുനനഃപരതീക്ഷ  നടത്തുകേയുമുണഭായനി.  ഹയര്
ലസക്കണറനി പരതീക്ഷലയപറനി പരഭാതനിയുണഭായതനിലന തുടര്ന്നയ് എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി
വനിദഗ്ദ്ധരുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ആശങ്ക
പരനിഹരനിക്കുന്ന തരത്തനില്  മൂലലനനിര്ണ്ണയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കഭാന ശനിപഭാര്ശ
നല്കുകേയുലാം സതീലാം ലലഫനലലലകസഷനനില് ആയതയ് പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

സ്കൂള പഭാചേകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കവതനലാം

113 (2348) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള പഭാചേകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കേഴെനിഞ സർക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  മനിനനിമലാം  കവജസയ്  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയതുപകേഭാരമുള്ള  കവതനലാം  എത്രലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവജസയ്  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  കവതനലാം  അലാംഗതീകേരനിച
ലകേഭാണയ് മുന സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  പഭാചേകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കവതനലാം  നനിശയനിചലകേഭാണയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  മുന  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച
ഉത്തരവനിനയ്  പകേരലാം  പുതനിയ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിദനിനലാം  350  രൂപ.  ഇതുസലാംബനനിച  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം അഭനിപഭായങ്ങളുലാം
ക്ഷണനിചലകേഭാണയ് പഥമ വനിജ്ഞഭാപനലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് പുറലപടുവനിചനിരുന.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചതയ് 8-8-2016-ലഭാണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ലലപമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഭൂരനിപക്ഷവലാം  കുടനികേള  കുറഞ
'അണ്  ഇക്കകണഭാമനികേയ്'  എന്നയ്  വനികശഷനിപനിക്കലപടുന്നവയഭാണയ്.  മനിനനിമലാം  കവജസയ്
പഖലഭാപനിചഭാല് അവര്ക്കയ് 350 രൂപ മഭാത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുള. ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്
ഒരു  ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്കയ്  മനിനനിമലാം  400  രൂപ  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചതയ്. 
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ലലനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള

114 (2349) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സനിലബസനിലള്ള എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം 2018-19 മുതല് കനപുണല

വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ലസക്കണറനി-ഹയര് ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള

വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി ഡനിമഭാന്റെയ്

അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള കമഭാഡത്യുലഭാര് ലവഭാകക്കഷണല്  കകേഭാഴനിലൂലട യുവജനങ്ങളുലട

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ലസക്കണറനി  തലത്തനിലള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളുലട

ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കനിലന്റെ  നനിരക്കയ്  കുറചലകേഭാണയ്  വരനികേയുമഭാണയ്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട

ലക്ഷലങ്ങള.  ലലനപുണല  വനികേസന  കകേഭാഴ്സുകേള  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്

സലാംബനനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന

ലചേയര്മഭാനഭായ ഒരു ലലഹപവര് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  

അദലഭാപകേ തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

115 (2350) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2014-15  അദലയന വര്ഷലാം അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല

അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഇതുവലരയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ശമ്പളവലാം  ലഭനിചനിടനിലല്ലന്ന  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി ഡനിവനിഷന ലബഞയ് ഉത്തരവണഭായനിട്ടുലാം അദലഭാപകേ-

വനിദലഭാര്തനി അനുപഭാതലാം കഭാസടനിസഭാനത്തനില് നനിര്ണ്ണയനിചയ് ആവശലമഭായ തസ്തനികേ

തനിടലപടുത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം  നടത്തുവഭാനുലാം

നനിയമനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) ഹയര് ലസക്കണറനി അദലഭാപകേരുലട നനിലവനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം
ലസഷലല് റൂളസയ്  പകേഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  14  പനിരതീഡുവലര  കഭാസ്സുകേള എടുക്കുന്നവര്
ഹയര് ലസക്കണറനി ജൂനനിയര് അദലഭാപകേരഭായുലാം  24  പനിരതീഡുകേളവലരയുള്ള കഭാസ്സുകേള
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നവര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേരഭായുലാം
പരനിഗണനിക്കലപടുന. ഇകപഭാള ശരഭാശരനി 45 മനിനനിടനിനയ് തഭാലഴെയഭാണയ് ഹയര് ലസക്കണറനി
കഭാസ്സുകേളനിലല പനിരതീഡനിലന്റെ ലലദര്ഘലലാം.  അതനുസരനിചയ്  5  പവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി ഒരു
ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേന  ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറുലാം  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേന
ആഴ്ചയനില്  16 മണനിക്കൂറുലാം പഠനിപനിചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  കൂടഭാലത അധനികേമഭായനി വരുന്ന
3 പനിരതീഡുകേളക്കയ് ഒരു ജൂനനിയര് അദലഭാപകേലന നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം നനിലവനില് വലവസയുണയ്.
അധനികേമഭായനി വരുന്ന ലവറുലാം  3  പനിരതീഡുകേളക്കയ് ഒരു ജൂനനിയര് അദലഭാപകേ തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതയ്  വമ്പനിച സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത വരുലമന്നതനിനഭാല് ഹയര്  ലസക്കണറനി
അദലഭാപകേരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കകേന്ദ്ര സനിലബസനില് പഠനിച വനിദലഭാര്തനികേള കകേരള സനിലബസനികലക്കയ് 
വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം

116 (2351) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പത്തഭാലാം കഭാസയ്  വലര  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  അടക്കമുള്ള കകേന്ദ്ര സനിലബസനില്
പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേള ഹയര് ലസക്കണറനി  തലത്തനില് കകേരള സനിലബസനികലക്കയ്
വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില് നടപയ് അദലയന വര്ഷത്തനില്  41,634  കുടനികേള ഈ വനിധലാം
കകേന്ദ്ര സനിലബസനില് നനിനലാം സലാംസഭാന ഹയര് ലസക്കനഡറനിയനികലക്കയ് എത്തുകേ
ഉണഭാകയഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സനിലബസനില്  യകഥഷലാം  മഭാര്ക്കയ്  നല്കുന  എന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തഭാലാം കഭാസയ്  വലര  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  അടക്കമുള്ള കകേന്ദ്ര സനിലബസനില്
പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേള  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  കകേരള  സനിലബസനികലയയ്
വരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലണയ്.   ഇഇൗ  വനിഷയലാം  സമഗ്രമഭായ  പരനികശഭാധനയയ്
വനികധയമഭാക്കനിയനിടനില്ല. 

(ബനി)   2016-2017  അധലയന  വര്ഷത്തനില്  41634  കുടനികേള  ഇഇൗ  വനിധലാം
കകേന്ദ്ര സനിലബസനില് നനിനലാം സലാംസഭാന ഹയര് ലസക്കന്റെറനിയനികലയയ് എത്തുകേയുണഭായനി.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സനിലബസനില്  യകഥഷലാം  മഭാര്ക്കയ്  നല്കുന  എന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില്ല. 

സ്ക്കൂള ബഭാഗുകേളുലട അമനിതഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

117 (2352) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ബഭാഗനിലന്റെ  അമനിതഭഭാരലാംമൂലലാം  നനിരവധനി
ശഭാരതീരനികേ പശ്നങ്ങളുലാം യഭാത്രലചേയഭാന ബുദനിമുട്ടുലാം ഉണഭാകുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ്  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വലനിയ  200
കപജയ്  കനഭാടയ്  ബുക്കനിനയ്  പകേരലാം  ലചേറനിയ  80  കപജയ്,  40  കപജയ്  കനഭാടയ്  ബുക്കുകേള
വഭാങ്ങനിയഭാല് മതനി എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

(ബനി)  ബഭാഗുകേളുലട  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലാം
അതനിലന്റെ  കനഭാടയ്  എഴതുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ബഭാങ്കയ്  കപജുകേളുലാം  കചേര്ത്ത  ലതീഫയ്
ലലറ്റുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  നനിരവധനി  കേത്തുകേള/പരഭാതനികേള
ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ഇഇൗ വനിഷയലാം അപഗ്രഥനിക്കുകേയുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് സസ്വതീകേരനികക്കണ അനന്തര നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എല്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  മൂന്നയ്  വഭാലലങ്ങള  ആയനി  പനിന്റെയ്  ലചേയ്യുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  60  കപജനില്  കൂടുതല്   ഒരു  വഭാലലത്തനില്  ഉണഭാകേഭാത്തവനിധലാം
പനിന്റെയ് ലചേയ്യുന്നതയ് ഇഇൗ വര്ഷലാം മുതല് നടപഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

285/2020



178 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

(ബനി)  പഭാഠഭഭാഗങ്ങലള  ഓകരഭാ  കടമനികലയുലാം  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് രണ്ടുലാം മൂനലാം ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  വനിഭജനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  2017-18
അദലയന വര്ഷലാം മുതല് നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിച.  ബഭാങ്കയ് കപജുകേള കചേര്ത്തയ് ലതീഫയ്
ലലറ്റുകേളഭായനി നല്കുന്നതയ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

അസഭാപയ് ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്

118 (2353) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  'അസഭാപയ്'  മുഖഭാന്തനിരലാം ഏലതല്ലഭാലാം കമഖലയനില് ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്
നല്കുനലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി പസ്തുത പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അസഭാപനിലൂലട പരനിശതീലനലാം ലഭനിച കുടനികേളക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന ലതഭാഴെനിലവ
സരങ്ങലളക്കുറനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  നടപഭാക്കനിവരുന്ന അസഭാപയ്  പദതനി  മുഖഭാന്തനിരലാം  തഭാലഴെപറയുന്ന
കമഖലകേളനിലഭാണയ് ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതയ്.

1. അഗ്രനികേളചര്

2. ഫുഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ്

3. കഹഭാസനിറഭാലനിറനി

4. കലഭാജനിസ്റ്റനിക്സയ്

5. പലാംബനിലാംഗയ്

6. റതീലടയനില്

7. ലടലനികകേഭാലാം

8. ലഎ.ടനി.

9. ലഎ.റനി.ഇ.എസയ്.

10. ഇലകകഭാണനിക്സയ്
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11. ബവ്യൂടനി ആന്റെയ് ലവല്ലനസയ്

12. ലജലാം ആന്റെയ് ജൂവലറനി

13. ബഭാങ്കനിലാംഗയ് & ഫനിനഭാനസയ്

14. റബര്

15. അക്കഇൗണനിലാംഗയ്

16. മതീഡനിയ & എന്റെര്ലടയനിനലമന്റെയ്

17. അപഭാരല്

18. ലഹല്ത്തയ് ലകേയര്

19. കേണ്സ്ട്രക്ഷന

20. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ്

21. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് കേഭാപനിറല്  ഗുഡ്സയ്

22. പനിന്റെനിലാംഗയ്

23. കസഭാര്ട്സയ് & ലലഷര്

(ബനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാകളജയ് തലത്തനില് പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്

അഡതീഷണല് സനില്  നല്കുന്ന പദതനിയഭായ അസഭാപയ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  സനില്  പഭാര്ക്കുകേളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  കൂടനി  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനിലക്കഭാണയ് പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അസഭാപനിലൂലട  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  പഠനിക്കുന്ന

കകേഭാഴനിനനുസരനിചള്ള  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  ലഭനിക്കുനണയ്.  നഭാഷണല്  സനില്

കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന  ലഫയനിലാം  വര്ക്കയ്  അനുസരനിചയ്  വനിവനിധ  തലത്തനിലളള  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്

അസഭാപയ് നല്കുന്നതയ്.  വലവസഭായ കമഖല രൂപലാം നല്കേനിയ കേരനിക്കുലലാം, വലവസഭായ

കമഖലയനിലല  പരനിചേയ  സമ്പന്നരഭായ  പരനിശതീലകേര്,  വലവസഭായശഭാലകേളനിലള്ള

150  മണനിക്കൂര് ഇകന്റെണ്ഷനിപയ്  എന്നതീ ഘടകേങ്ങള കുടനികേളക്കയ് കൂടുതല് ലതഭാഴെനില്

അവസരങ്ങള തുടര്ന കേനിട്ടുവഭാന സഹഭായനിക്കുന.
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ലലലബറനി കേഇൗണ്സനിലനിനയ് കേതീഴെനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള 
ഗ്രന്ഥശഭാലകേള

119 (T*2354)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കലബറനി കേഇൗണ്സനിലനിനയ് കേതീഴെനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്
എലന്തല്ലഭാലാം തരലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് കലബറനി കേഇൗണ്സനില് വഴെനിയുലാം സര്ക്കഭാര് കനരനിട്ടുലാം
നല്കേനിവരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സഹഭായങ്ങള ഓകരഭാനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്;

(സനി) ഗ്രഭാമതീണ ഗ്രന്ഥശഭാലകേലള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലന്തങ്കനിലലാം  പദതനികേള
നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കസ്റ്ററയ്   ലലലബറനി കേഇൗണ്സനിലനില് അഫനിലനികയറയ്  ലചേയനിട്ടുള്ള
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്  പുസ്തകേങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  വഭാര്ഷനികേ  ഗ്രഭാന്റുലാം  ലകേടനിടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ലകേടനിട ഗ്രഭാന്റുലാം പതനിമഭാസ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പവര്ത്തന ഗ്രഭാന്റുലാം നല്കേനിവരുന. മനികേച ലലലബറനികേളക്കയ് തഭാലൂക്കയ്/ജനില്ല/ സലാംസഭാന
തലത്തനില് പുരസഭാരങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുനണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ ലതരലഞടുക്കലപട
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില് ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ കസവനലാം വനിവനിധ തലത്തനിലളള ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ  പവര്ത്തനലാം ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനുമുളള വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാന്റെയ് ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട കഗ്രഡനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
നല്കുന്നതയ്.  കഗ്രഡയ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഗ്രകഡഷന  കേമ്മേനിറനി
ഗ്രന്ഥശഭാലകേള കനരനിടയ്   സന്ദര്ശനിക്കഭാറുണയ്.   സസ്വന്തമഭായനി സലമുളളവര്ക്കയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി
അലാംഗതീകേരനിച  പഭാനനികന്റെയുലാം  എസ്റ്റനികമറനികന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേടനിട  ഗ്രഭാന്റെയ്
നല്കേനിവരുന.  പതനിമഭാസ പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കഗ്രഡയ് വലതലഭാസമനില്ലഭാലത ഒരു
പരനിപഭാടനിക്കയ് 1000 രൂപ വതീതലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില്  കേമ്പവ്യൂടറുലാം  ഇന്റെര്ലനറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം
ലഭലമഭാക്കനി  അവലയ  വനിജ്ഞഭാന വനിതരണ  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത,  ജനില്ലഭാ വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലലലബറനികേളുലട
ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  സഹഭായവലാം  (പബനിക്കയ്  അഡസയ്
സനിസ്റ്റലാം, അലമഭാര, കമശ, കേകസര മറയ് ഫര്ണനിചറുകേള കേമ്പവ്യൂടര് മുതലഭായവ) നല്കേനി
വരുന.

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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സലാംകയഭാജനിത വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനിയനിലല റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേര്

120 (2355) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവകേലലങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന  കുടനികേളുലട  പഠനവമഭായനി  ബനലപട
സലാംകയഭാജനിത വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി  (ഐ.ഇ.ഡനി.സനി.)  പകേഭാരലാം പത്തയ് മുതല് പതനികനഴെയ്
വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേലര  ലറഗുലകറസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബഹു:  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  അനുകൂല  വനിധനി  ഉണഭായനിട്ടുലാം
സനിര നനിയമന ഉത്തരവയ് കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭായപരനിധനി കേഴെനി ഞതനിനഭാല് മലറഭാരു കജഭാലനിക്കയ് ഇനനി അകപക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവരുലാം  മതനിയഭായ  കയഭാഗലതയുളളവരുമഭായ  ഇവര്ക്കയ്  സനിര  നനിയമനലാം
നല്കേഭാന ഉത്തരവണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി./ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്. എന്നനിവ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ നനിബനനകേളക്കുലാം
വലവസകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് റനികസഭാഴയ്
ടതീകചഴനിനയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി./ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്.
റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേര്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഓകരഭാ  അക്കഭാദമനികേ  വര്ഷകത്തയയ്  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കലപടുന്നവരഭാണയ്.  ബഹു.ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  30-6-2016-ലല
വനിധനി പകേഭാരലാം  10  വര്ഷകമഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കസവനമനുഷനിച ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്.
റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേലര ലറഗുലലലറസയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണ ഒരു സതീലാം സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  വനിധനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  30-6-2016-ലല  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി
വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് പുനനഃപരനികശഭാധന/അപതീല് ഹര്ജനി നല്കുന്നകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചവരുന.  കൂടലത  തഭാത്കേഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളവലര
സനിരലപടുത്തരുലതനള്ള ബഹു. സൂപതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവലാം നനിലവനിലണയ്.

ഓടനിസലാം ലസന്റെറുകേളനിലല റനികസഭാഴയ് അദലഭാപകേരുലട കേരഭാര് 
കേഭാലഭാവധനി പുതുക്കഭാന നടപടനി

121 (2356) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഓടനിസലാം  ലസന്റെറുകേളനിലല  റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേരുലട
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി പുതുക്കനി നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി പുതുക്കനി നല്കേഭാത്ത പക്ഷലാം ഓടനിസലാം ലസന്റെറുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം അവതഭാളത്തനിലഭാകുലാം എനള്ള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  ഓടനിസലാം
ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എസയ്.എസയ്.എ.-യുലട  ചുമതലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഓടനിസലാം  ലസന്റെറുകേളനിലല  റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേരുലട  കേരഭാര്  പുതുക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ഇഇൗ  ലസന്റെറുകേളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  തടസലാം
കൂടഭാലത  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേരുലട  കസവനലാം
ലഭലമഭാകുന്ന രതീതനിയനില് കവണ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഇതനിനകേലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സ്കൂള കുടനികേളക്കയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള

122 (2357) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേരളത്തനില് സ്കൂള കുടനികേളക്കയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള എത്രലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതയ് യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

2017-18  അദലയന വര്ഷത്തനികലക്കയ്  1  മുതല് 10  വലര കഭാസ്സുകേളനികലക്കുളള
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള കപജുകേളുലട എണ്ണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  1  മുതല്  3  വലര
വഭാലലങ്ങളഭായനി അചടനിചയ് നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അപകേഭാരലാം ആവശലമഭായ
പുസ്തകേങ്ങളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഒന്നഭാലാം വഭാലലലാം - 2,86,69,591 എണ്ണലാം

2.  രണഭാലാം വഭാലലലാം - 2,47,20,262 എണ്ണലാം

3. മൂന്നഭാലാം വഭാലലലാം - 75,01,475 എണ്ണലാം

2017-18  അദലയന വര്ഷത്തനികലക്കയ്  12-ാം കഭാസനില്  626940  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം
11-ാം കഭാസനില്  6,29,301  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം ആവശലമഭായനി  വരുലമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
2017-18  അദലയന  വര്ഷകത്തക്കയ്  ആവശലമഭായ  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
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വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി ആവശലമഭായ മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള ഇതനിനകേലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത  2017-18-ലല  മുഴവന  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം  മൂന്നയ്  വഭാലലങ്ങളഭായനി
അചടനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേരള  ബുക്കയ്സയ്  ആന്റെയ്  പബനികക്കഷനസയ്
ലസഭാലലസറനിലയ  (ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.)  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം അപകേഭാരലാം  2017-18
അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  തലന്ന  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  11,12  കഭാസ്സുകേളനിലല
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള അചടനിചയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് സനി-ആപ്റനിലനയുലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
12-ാം കഭാസയ് പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.
11-ാം കഭാസയ് പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലട കക്ഷമലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി

123 (2358) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അദലയനവര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പഭായനി വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ലകേടനിടങ്ങളുലട
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളുലട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം,  ഫനിറയ്നസയ്  തുടങ്ങനിയവ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ശുദജല ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി
ഗവണ്ലമന്റെയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അദലയന വര്ഷത്തനിലല ആദലദനിനലാം മുതല് കുടനികേളക്കയ് ഉചഭക്ഷണലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അദലയനവര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന
സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം സുരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ഇതനിനകേലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് പകേഭാരലാം ടനി ഉകദലഭാഗസര് തങ്ങളുലട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്ലപടുന്ന ഏലതങ്കനിലലാം
സ്കൂളുകേള  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലളളതഭാകണഭാ,  മഴെക്കഭാലത്തയ്  പഠന  പവര്ത്തനലാം
നടത്തഭാനഭാവഭാത്തവനിധലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായതഭാകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം
അപകേഭാരലാം കേലണത്തുന്ന സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട കകേടുപഭാടുകേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന ബനലപട
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാടയ്  ആവശലലപടുവഭാനുലാം  അടനിയന്തര  സഭാഹചേരലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്ന വനിഷയങ്ങള ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുലട ശദയനില്ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിശദ വനിവരങ്ങളുലാം
കുടനികേള സഞരനിക്കുന്ന ബസനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം രജനിസ്റ്ററനില് കരഖലപടുത്തഭാറുണയ്.
സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട ലലദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളുലട ചുമതല ഒരു അദലഭാപകേലന ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.
സ്കൂളുകേളനില്  ട്രെഭാഫനികേയ്  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എല്ലഭാ  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
കവഗപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുലാം ട്രെഭാഫനികേയ് കപഭാലതീസയ്
കബനിലന്റെ അധനികേഭാരനികേളുലാം കറഭാഡയ്  സുരക്ഷലയക്കുറനിചള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള
നടത്തനിവരുന.  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷലയ  സലാംബനനിചയ്  ഒരു  പഭാഠഭഭാഗലാം  സനിലബസനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അനുവദനതീയമഭായതനില് കൂടുതല് എണ്ണലാം കുടനികേലള സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് കേയറരുലതനലാം
വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  ലലഡവര്മഭാര്  ലമഭാലലബല്  കഫഭാണ്  ഉപകയഭാഗനിക്കരുലതനലാം
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ശുദജല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത എയ്ഡഡയ്,  അണ് എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള  മഭാകനജര്മഭാര്,  പനിനസനിപല്മഭാര്
എന്നനിവര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  തലന്ന  കുടനികേളക്കയ്  ഉചഭക്ഷണലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  സ്കൂളുകേളുലട  ലലകേവശമുള്ള
കേണനിജന്റെയ്  ചേഭാര്ജ്ജനിലന്റെ  (പഭാചേകേ ലചേലവനിനുള്ള തുകേ)  നതീക്കനിയനിരനിപയ്  കശഖരനിചയ്  കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.
അരനിയുലട ബഭാലനസയ്  കസ്റ്റഭാക്കയ്  കശഖരനിചവരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആദലപഭാദത്തനികലക്കുള്ള
അരനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. എഫയ്.സനി.ലഎ. ഡനികപഭായനില് നനിന്നയ് ഓകരഭാ ജനില്ലയനികലക്കുലാം
ലനിഫയ് ലചേകയണ അരനിയുലട അളവയ്  സലാംബനനിച വനിവരലാം എഫയ്.സനി.ലഎ.യുലടയുലാം
കകേരള  സനിവനില് സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം ബനലപട അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം
കശഖരനിചവരുന.  സ്കൂളുകേളക്കയ് ആവശലമഭായ ഫണയ് ബനലപട പധഭാനഭാദലഭാപകേരുലട
ബഭാങ്കയ് അക്കഇൗണനികലക്കയ് ഇ-ട്രെഭാനസ്ഫര് ലചേയയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത ഉചഭക്ഷണ
പദതനി  നടത്തനിപയ്  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ആധഭാര് രജനികസ്ട്രഷന

124 (2359) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ആധഭാര് രജനികസ്ട്രഷന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) സഇൗജനല സ്കൂള ഉചഭക്ഷണപദതനി നടത്തനിപനിനയ് ആധഭാര് രജനികസ്ട്രഷന

നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ആധഭാര് രജനികസ്ട്രഷന

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് ഈ വനിഷയത്തനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ

കുടനികേളക്കയ്  ആധഭാര്  രജനികസ്ട്രഷന നനിര്ബനമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  കകേന്ദ്രമഭാനവ വനിഭവ

കശഷനി മനഭാലയലാം വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതല്ലഭാലത സലാംസഭാനലത്ത

സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളലക്കല്ലഭാലാം  ആധഭാര്  രജനികസ്ട്രഷന  ഉറപ്പുവരുത്തണലമന്നതരത്തനില്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നയ് ഉത്തരവകേലളഭാനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല. 

(ബനി)  ഉണയ്.  സ്കൂള ഉച ഭക്ഷണ പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുന്ന  1  മുതല്

8-ാം കഭാസ്സുവലരയുള്ള എല്ലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം സ്കൂളുകേളനില് ഉചഭക്ഷണലാം പഭാചേകേലാം

ലചേയ്യുന്ന പഭാചേകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ആധഭാര് രജനികസ്ട്രഷന നനിര്ബനമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്

കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി വനികേസന വകുപയ് മനഭാലയലാം യഥഭാക്രമലാം എസയ്.ഒ.669

(ഇ),  എസയ്.  നമ്പര്670(ഇ)  എന്നതീ  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ഇതനിനപകേഭാരലാം ആധഭാര് കേഭാര്ഡനില്ലഭാത്ത സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലാം ഉചഭക്ഷണ പഭാചേകേ

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  31-8-2017-നകേലാം  ആധഭാര്  എനകറഭാളലമന്റെനിനഭായനി  അകപക്ഷ

സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  

(സനി) 1-10-2011-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  199/2011/ലപഭാ.വനി.വ. (അദലഭാപകേ

പഭാകക്കജയ് ഉത്തരവയ്)  പകേഭാരമഭാണയ് കകേരളത്തനിലല സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേളുലട UID  ലസ്ട്രങ്തനിലന

അടനിസഭാനമഭാക്കനി തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശമുണഭായതയ്.  എല്ലഭാ

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  UID  നനിര്ബനമഭാലണനലാം അതയ്,  സ്കൂള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്

കസഭാഫയ് ലവയറഭായ  'സമ്പൂര്ണ്ണ'-യനില്  ഉളലപടുത്തണലമനലാം  സലാംസഭാനലത്ത

പഥമഭാദലഭാപകേര്ലക്കല്ലഭാലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറുലട

നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം സമ്പൂര്ണ്ണ കസഭാഫയ് ലവയറനില് കുടനികേളുലട ആധഭാര് നമ്പര്,  എനകറഭാളലമന്റെയ്

തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തഭാന ലഎ.ടനി.@ സ്കൂള കപഭാജക്ടയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലലകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം

125 (2360) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏലതല്ലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണയ്
കകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാളതലന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പസ്തുത
യൂണനികഫഭാലാം  തുണനികേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  ലമചലപട  കകേത്തറനി  തുണനിത്തരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം സലാംസഭാനലത്ത 1 മുതല് 4 വലരയുലാം, 1 മുതല്
5  വലരയുലാം മഭാത്രലാം പവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്  2017-18  അദലയന
വര്ഷത്തനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി&സനി)   ഏകേകദശലാം  3000  കപര് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ലനയയ്  കജഭാലനി,  2016
ഡനിസലാംബര് 1 മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  തുണനികേളക്കയ്
ആവശലമഭായ  നനിറലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  തമനിഴഭാടനിലള്ള  മനില്ലുകേളനില്  ചേഭായലാം  പനിടനിപനിക്കുന്ന
പണനിയനിലഭാണയ്.  കമയയ്  അവസഭാനവഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല  163  എ.ഇ.ഒ.ഓഫതീസയ്
മുഖഭാന്തരലാം നനിശനിത സ്കൂളുകേളനില് യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല പുകേയനില ഉപകയഭാഗലാം

126 (2361) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് പുകേയനില ഉപകയഭാഗലാം
വലഭാപകേമഭാകുന്നതഭായനി കേണ്ണൂര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്, റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്
എന്നനിവയുലട കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില് കേലണത്തനിയതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 187

(സനി)  പുകേയനില അടക്കമുള്ള  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കുടനികേലള
കേലണത്തനി അവലര ഇത്തരലാം ദുശ്ശേതീലങ്ങളനില് നനിനലാം പനിന്തനിരനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ലഹരനി  വനിരുദ അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
കബസ്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  സ്കൂള  തലത്തനില്  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള,  ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
തുടങ്ങനിയവ രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം എലലക്സസയ്, കപഭാലതീസയ് വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ്
ലകേഭാണയ്  ആവശലമഭായ  ഇടലപടലകേള  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് കേഇൗമഭാരക്കഭാരുലട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനവലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന സഇൗഹൃദ കബ്ബുകേളുലട  2016-17
അദലയനവര്ഷലത്ത  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  മയക്കുമരുന്നയ്  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കൂടഭാലത  ഇന്തലന  ലഡന്റെല്
അകസഭാസനികയഷനുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
പുകേയനിലയനില് നനിനലാം മയക്കുമരുന്നനില് നനിനലാം കുടനികേലള കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനികലക്കയ്
'മുക്തനി'  എന്ന കപരനില് കബഭാധവല്ക്കരണവലാം ലട്രെയനിനനിലാംഗുലാം  നല്കുനണയ്.   2010
ലസപ്റലാംബറനില് കുടനികേളനിലല കുറവഭാസനയുലാം,  ലഹരനി ഉപകയഭാഗവലാം ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനികലക്കയ്
'ഒഇൗവ്വര് ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ടു ചേനില്ഡന' എന്ന ഒരു പദതനി ആരലാംഭനിച.  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് 93 സ്കൂളുകേളനില്  ഇഇൗ പദതനി പവര്ത്തനിചവരുന.  പഭാനമസഭാല,
പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന്ന  ദൂഷല
ഫലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഇവയുലട  നനികരഭാധനലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം പരനിസരങ്ങളനിലലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ
എന്നയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല
പധഭാനഭാദലഭാപകേര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.   സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേള ലഹരനിക്കയ്  അടനിമകേളഭാകുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സ്കൂള പരനിസരത്തയ് വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് മദലലാം, മയക്കുമരുന്നയ് എന്നനിവ
ലലകേമഭാറുന്നവര്ലക്കതനിലര  ലജ.ലജ.ആക്ടയ്,  ലകേ.പനി.ആക്ടയ്  എന്നനിവ  പകേഭാരവലാം
നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  സ്കൂളധനികൃതര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല 2 വനിദലഭാര്തനികേലള വതീതലാം പലങ്കടുപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള
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3  ദനിവസലത്ത  ലറസനിഡനഷലല്  ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്  കപഭാഗ്രഭാമനില്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട
അപടകേടങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിയനിരുന.  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലയുലാം
സഇൗഹൃദ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  (അദലഭാപകേര്)  പലങ്കടുപനിചലകേഭാണയ്  ഓകരഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ ജനില്ലയനിലലാം നടത്തനിയ റനിഫഷര് ലട്രെയനിനനിലാംഗയ് കപഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ മുഖല ഇനലാം
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാര്തനികേലള  എങ്ങലന
പനിന്തനിരനിപനിക്കഭാലാം  എന്നതഭായനിരുന.  ഇഇൗ വനിഷയത്തനില്  NIMHANS-ല് നനിനലാം
ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്  ലഭനിച  ഇന്തലന  ലഡന്റെല്  അകസഭാസനികയഷനനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
എലലക്സസയ് വകുപനില് നനിനളള അസനിസ്റ്റന്റെയ് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര് ഉളലപലടയുളളവരുലാം
കഭാലസടുത്തനിരുന.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പവര്ത്തനിച
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്. എല്ലഭാ ഹയര് ലസക്കണറനി-ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലലാം ലഹരനിവനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന പനിനസനിപല്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

സസ്വഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട നടത്തനിപയ്

127 (2362) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസ്വഭാശയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  നടത്തനിപയ്  സലാംബനനിചയ്
പഠനലാം  നടത്തുവഭാന  രൂപതീകേരനിച  സമനിതനിയുലട  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനികയഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സമനിതനിയയ്,  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
സമയലാം നനിഷ്കര്ഷനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള സനിതനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തുകമ്പഭാള ഇത്തരലാം കകേഭാകളജുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഭഭാവനി സലാംബനനിച ആശങ്കകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ അഡ് മനിഷന സലാംബനനിചയ് ഉടന തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വഭാശയ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള സമഗ്രമഭായനി പഠനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)
നമ്പര്37/2017/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം ജസ്റ്റനിസയ് ലകേ.  ലകേ.  ദനികനശന ലചേയര്മഭാനുലാം
കഡഭാ. ലകേ. ലകേ. എന. കുറുപയ്, കഡഭാ. ആര്. വനി. ജനി. കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി
ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കേമ്മേതീഷന  4  മഭാസത്തനിനുള്ളനില് സര്ക്കഭാരനില് റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്ക
ണലമന്നഭാണയ് വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി&ഡനി)  സസ്വഭാശയ  കമഖലയനിലല  പശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുന്ന  കേമ്മേതീഷലന്റെ
റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ടനി  വനിഷയങ്ങളനില്  ഉചേനിതമഭായ  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

കൂടുതല് കകേഭാകളജുകേളനില് കസഭാകഷലഭാളജനി ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്

128 (2363) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  ഏലറയുള്ള  കസഭാകഷലഭാളജനി  വനിഷയലാം
ബനിരുദതലത്തനില്  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാമമഭാത്രമഭായനി  കകേഭാകളജുകേള
ഉള്ള സഭാഹചേരലത്തനില് കൂടുതല് കകേഭാകളജുകേളനില് കസഭാകഷലഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ഒരു കകേഭാകളജനില് കപഭാലലാം കസഭാകഷലഭാളജനി വനിഷയലാം
ബനിരുദതലത്തനില്  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  തലകശ്ശേരനി,  ലചേഭാകനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേഭാകളജുകേളനില്
കസഭാകഷലഭാളജനി ഡനിപഭാര്ടയ്ലമനറയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി ലസന്റെയ് ഫഭാനസതീസയ് എയ്ഡഡയ് എല്.പനി. സ്കൂള

129 (2364) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി ലസന്റെയ്ഫഭാനസതീസയ് എയ്ഡഡയ് എല്.പനി.  സ്കൂള  200
വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സ്കൂള  പകതലകേ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ഉളലപടുത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച ഗവ.ഹയര്  ലസക്കണറനി 
സ്കൂളുകേളുലട കപഭാസ്റ്റയ് ക്രനികയഷന

130 (2365) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് 76/2016 പകേഭാരലാം പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച
ഗവ. ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലട കപഭാസ്റ്റയ് ക്രനികയഷന നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല
സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകമഴയ്  ജൂനനിയറനിലലാം  സതീനനിയറനിലലാം  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഇകപഭാള
നനിലവനിലണയ്; കവര്തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇകപഭാഴള്ള എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി (കകേഭാകമഴയ്) ജൂനനിയര് ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം
നനിലവനില് എത്രകപലര നനിയമനിചലവനലാം പുതനിയതഭായനി എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുലട നനിലവനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം ലസഷലല്
റൂളസയ്  പകേഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  14  പനിരതീയഡുവലര  കഭാസ്സുകേള  എടുക്കുന്നവര്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  ജൂനനിയര് അദലഭാപകേരഭായുലാം  24  പനിരതീയഡുകേളവലരയുളള കഭാസ്സുകേള
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നവര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേരഭായുലാം
പരനിഗണനിക്കലപടുന.  ഇകപഭാള  ശരഭാശരനി  45  മനിനനിടനിനയ്  തഭാലഴെയഭാണയ്  ഹയര്
ലസക്കണറനി കഭാസ്സുകേളനിലല പനിരതീയഡനിലന്റെ ലലദര്ഘലലാം.  അതനുസരനിചയ്  5  പവൃത്തനി
ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി ഒരു ജൂനനിയര് അദലഭാപകേന ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറുലാം സതീനനിയര്
അദലഭാപകേന  ആഴ്ചയനില്  16  മണനിക്കൂറുലാം  പഠനിപനിചഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.  കൂടഭാലത  അധനികേമഭായനി
വരുന്ന  3  പനിരതീയഡുകേളക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേലന  നനിയമനിക്കുവഭാനലാം
നനിലവനില് വലവസയുണയ്.  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ലവറുലാം  3  പനിരതീയഡുകേളക്കയ്  ഒരു
ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതയ്  വമ്പനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
വരുലമന്നതനിനഭാല് ഹയര് ലസക്കണറനി അധലഭാപകേരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം പുനനഃക്രമതീകേരനി
ക്കഭാനുള്ള ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  ഉണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര്  (ജൂനനിയര്)  ലകേഭാകമഴയ് തസ്തനികേയനിലള്ള
10  ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  42  ഒഴെനിവകേള
തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ടതീചര്
ലകേഭാകമഴയ്  തസ്തനികേയനിലളള  15  ഒഴെനിവകേള  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേരനില്  നനിനള്ള
തസ്തനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള ഹയര് ലസക്കണറനി ലകേഭാകമഴയ്   (ജൂനനിയര്)  അദലഭാപകേ
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുളള  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  440  കപര്ക്കയ്  നനിയമന  ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന.ലജ.ഡനി.  ആയ 2  ഒഴെനിവകേളുലാം ശൂനലകവതനഭാവധനി മുഖഭാന്തരലാം
ഉണഭായ 2 ഒഴെനിവകേളുലാം പുതുതഭായനി പനി.എസയ്.സനി.-യയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

രഭാഷ്ട്രതീയ മഭാധലമനികേയ് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന പദതനി

131 (2366) ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രഭാഷ്ട്രതീയ മഭാധലമനികേയ് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന പദതനിക്കയ്  2016  ജൂണ് മുതല്
ലഭനിച കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം എത്രയഭാണയ്;  പസ്തുത പദതനിക്കുള്ള സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം
എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള
ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടക്കുന്നനിലല്ലന്ന പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനിയഭായനി സനിരമഭായനി ഉകദലഭാഗസ സലാംവനിധഭാനലാം ഇലല്ലനള്ള
പരഭാതനിയനികന്മല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  'ആനുവല്  വര്ക്കയ്  പഭാന  ആന്റെയ്  ബഡ്ജറയ്'  പകേഭാരലാം
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച തുകേ  5196.551  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.
ഇതനില് 3117.9306 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം, 2078.6204 ലക്ഷലാം
രൂപ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതവലാം  ആണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി 3062.88 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി 2041.92 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്.-നയ്  3251.885
ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  2016-17  ആനുവല്  വര്ക്കയ്  പഭാന  ആന്റെയ്  ബഡ്ജറയ്  പകേഭാരലാം
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില് 1829.81
ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായുലാം  1219.87  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന
വനിഹനിതമഭായുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചേഭാലക്കുടനിയനിലല കഗളസയ് കഹഭാസ്റ്റല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
അലാംഗതീകേരനിച  255.10  ലക്ഷലാം രൂപയനില്  76.53  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഇപകേഭാരമുള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  26-2-2011-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.)59/11/ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തസ്തനികേകേള  ലഡപവ്യൂകടഷന,
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടയ്,  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കുവഭാനഭാണയ്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. 

സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല്

132 (2367) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കഹലടകേയ്
ആക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
കേനിഴെക്കകഞരനി  ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്  ,എരനിമയൂര്  ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.  എന്നനിവയുലട
കേഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ് ലലഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി-
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  ലലഹലടക്കയ്  സ്കൂള  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭാണയ്.  പസ്തുത പദതനി ആലപ്പുഴെ,  പുതുക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കനഭാര്ത്തയ്,  തളനിപറമ്പയ്
എന്നതീ  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനി.  മറയ്
മണ്ഡലങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  2017-18  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

സതീമഭാറനിലല നനിയമനലാം

133 (T* 2368)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സതീമഭാറയ് എന്ന സര്ക്കഭാര് സഭാപനത്തനില് സ്റ്റഭാഫയ് അധനികേമഭാണയ് എന്നയ്
അറനിയനിചലകേഭാണയ് 2017 മഭാര്ചയ് 31-നയ് എത്ര കപലരയഭാണയ് പനിരനിചവനിടതയ്;

(ബനി)  പനിരനിചവനിടതനിനയ്  അടുത്ത ദനിവസലാം തലന്ന പസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്
നനിയമനത്തനിനഭായനി പരസലലാം നല്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  ഈ  പരസലലാം  എത്ര  പത്രങ്ങളനിലഭാണയ്  നല്കേനിയതയ്;  എത്ര  കപര്
അകപക്ഷനിച; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ഡനി)  എത്ര കപര്ക്കഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്;  അവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) നനിരവധനി ലതഭാഴെനില് രഹനിതരുള്ള ഈ നഭാടനില് ഒരു പത്രത്തനിലലാം പരസലലാം
ലചേയഭാലത  സതീമഭാറനിലന്റെ  ലവബയ്  കസറനില്  മഭാത്രലാം  പരസലലാം  നല്കേനി  ഇന്റെര്വവ്യൂ
നടത്തനിയതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പസ്തുത  പരസലലാം  മലയഭാളത്തനിലല
പമുഖ  പത്രങ്ങളനില്  പസനിദതീകേരനിചയ്  ഇന്റെര്വവ്യൂ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
കകേലക്കഭാളകമഭാ;  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലളള ഒരു സര്ക്കഭാര് സഭാപനത്തനിലലാം ഇത്തരത്തനിലള്ള
അഴെനിമതനി നടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലള്ള 17 കപരുലട കേരഭാര് കസവനമഭാണയ് അവസഭാനനിപനിചതയ്.

(ബനി)  2017 ഏപനില് 1-നയ് ലവബ്ലലസറനില് പരസലലാം നല്കേനിലയങ്കനിലലാം പുതുക്കനിയ
അവസഭാന തതീയതനി അറനിയനിചലകേഭാണയ് ഏപനില് 7-നയ് വതീണ്ടുലാം പരസലലാം നല്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)  രണയ് പമുഖ മലയഭാള ദനിനപത്രങ്ങളനിലഭാണയ് പരസലലാം നല്കേനിയതയ്.  10
തസ്തനികേകേളനില്  17  ഒഴെനിവകേളനികലക്കഭാണയ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതയ്.  ആലകേ  480  അകപക്ഷകേള
ലഭനിച.  

(ഡനി)  ആര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനില്ല.  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിച
വരുന.

(ഇ)  'സനി'-യുലട മറുപടനിയുലട ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

ഒറപഭാലലാം ബധനിരമൂകേ വനിദലഭാലയത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം

134 (2369) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം  ഒറപഭാലലാം  ബധനിരമൂകേ
വനിദലഭാലയത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച  ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  ബധനിരമൂകേ  വനിദലഭാലയത്തനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനിയനികലഭാ
ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനിയനികലഭാ അദലഭാപകേ/അദലഭാപകകേതര ജതീവനക്കഭാരുലട
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അതയ്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

285/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ബധനിരമൂകേ  വനിദലഭാലയത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി,
19-12-2016-ലല  എ 1/6936/2016/ഡനി.ഇ.ഒ,  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡനിലാംഗയ്
ഗ്രഭാന്റെയ്  ഇനത്തനില്  6,31,395  രൂപയുലാം, 6-1-2017-ലല എലാം.1/50979/2016/  ഡനി.പനി.ലഎ
നമ്പര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം ലസഷലല് സ്കൂളുകേളുലട വനികേസനലാം പഭാന ഫണയ് ഇനത്തനില്
7,57,400  രൂപയുലാം, 13-1-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  76/2017/  ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാനസനികേമഭായനി
ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേരുലട  ലട്രെയനിനനിലാംഗയ്
ലസന്റെര് തുടങ്ങുന്നതനിനയ് പഭാന ഫണയ് ഇനത്തനില്  1,10,00,000  രൂപയുലാം  6-2-2017-ലല
എലാം1/50976/2016/ഡനി.പനി.ലഎ. പകേഭാരലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഒറപഭാലലാം ബധനിരമൂകേ വനിദലഭാലയത്തനില് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
വനിഭഭാഗത്തനില് ലകബഭാറടറനി ലടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ (അഗ്രനികേളചര്) ഒരു ഒഴെനിവലാം
ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസ്ട്രക്ടറുലട  (അഗ്രനികേളചര്)  ഒരു  ഒഴെനിവലാം  നനിലവനിലണയ്.  ടനി
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഹയര്
ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗത്തനില് മതനിയഭായ വനിദലഭാര്തനികേള ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല് തസ്തനികേ
അനുവദനിചയ് ഉത്തരവയ് പറുലപടുവനിചനിടനില്ല. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് പസയ് -വണ് സതീറ്റുകേള 
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

135 (2370) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  എത്ര
കുടനികേള എസയ്.എസയ്.എല്.സനി പരതീക്ഷ എഴതനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് പസയ് വണ്ണനിനയ് എത്ര സതീറ്റുകേള നനിലവനിലണയ്;

(സനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  വനിജയശതമഭാനത്തനിനയ്  തുലലമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ്
ജനില്ലയനില് പസയ്-വൺ സതീറ്റുകേൾ വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)   2017  മഭാര്ചനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  19811  വനിദലഭാര്തനികേള
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ എഴതനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017-18  അദലയനവര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  പസയ്  വണ്  കകേഭാഴനിനയ്  16912  സതീറ്റുകേള  ലഭലമഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനില്ലയനില് വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ. ഒന്നഭാലാം വര്ഷത്തനിനയ് 1325 സതീറ്റുകേളഭാണയ് ഉള്ളതയ്.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 195

സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് യൂണനിറയ്

136 (2371) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സ്കൂളുകേളനിൽ  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  യൂണനിറയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില് എത്ര സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  യൂണനിറയ്
പവർത്തനിക്കുനണയ്;  പസ്തുത  യൂണനിറനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സ്കൂളുകേളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  യൂണനിറയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് കേഴെനിഞ അക്കഭാദമനികേയ് വര്ഷലാം
6 പുതനിയ യൂണനിറ്റുകേള ഉളലപലട 36 എസയ്.പനി.സനി. യൂണനിറ്റുകേള ഉണയ്.  സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം-2 ആയനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.*  മഭാതൃകേഭാ  പഇൗരന്മഭാലര
സൃഷനിക്കഭാനുതകുന്ന  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പദതനികേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയ ഒരു സനിലബസയ് അനുസരനിചഭാണയ് എസയ്.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിദലഭാലയങ്ങളനില് 
ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള

137  (T* 2372)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഗവ. കഗളസയ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ലകേഭായനിലഭാണനി, ഗവ. ലവഭാകക്കഷണല്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ലകേഭായനിലഭാണനി,  വനമുഖലാം  ഗവ.  കഹസ്കൂള  എന്നതീ
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനിലല
തുടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബജറയ്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവ.  കഗളസയ്
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, വണ്മുഖലാം ഗവ. ലലഹസ്കൂള എന്നനിവയുലട ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഗവ.  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള  ലകേഭായനിലഭാണനിക്കയ്  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  G.O.(Rt)  No.  767/2017/G.Edn.  തതീയതനി  20-3-2017
പകേഭാരലാം 147 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചലകേഭാണ്ടുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
*T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ മറയ് പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള സ്കൂളുകേള

138 (2373) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  മറയ്
പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ആരലാംഭനിച സസ്വകേഭാരല സ്കൂളുകേളക്കയ്
എയ്ഡഡയ് പദവനി നലഭാൻ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സഭാമുദഭായനികേമഭായനി തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ഫണയ് ഇല്ലഭാലത അടചപൂടലനിലന്റെ വക്കനിലഭാലണന്നതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളക്കയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനയ്
പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി
കഡഭാക്ടര്  അലാംകബദ്കേര്  എല്.പനി.എസയ്.  ഇലവലാംതനിട  പവര്ത്തനിചയ്  വരുനണയ്.
എയ്ഡഡയ് പദവനി നല്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  ബഭാധകേമല്ല.

നനിറമരുതൂര് ജനി.എചയ്.എസയ്.സ്കൂള ലലബഫര്കക്കഷനുള്ള നടപടനി

139 (2374) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല തഭാനൂര് സബയ് ജനില്ലയനില്ലപട 95 വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ളതുലാം
3500-ഓളലാം  കുടനികേള  പഠനിക്കുന്നതുമഭായ  നനിറമരുതൂര്  ജനി.എചയ്.എസയ്.സ്കൂള,  കറഭാഡനിലന്റെ
ഇരുവശത്തുമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  കേഭാരണമുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള കബഫര്കക്കഷന നടത്തണലമ
ന്നഭാവശലലപടയ്  പനി.ടനി.എ.  പസനിഡന്റെയ്  പനി.  കമഭാഹനന  2016  ഒകക്ടഭാബറനില് ബഹു.
എലാം.എല്.എ. മുഖഭാന്തനിരലാം നല്കേനിയ നനികവദനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച ഫയല് (2881/VIP/16/Edn.) (NSI 74389/16 dtd.
26-10-2016/DP)  നനിലവനില് എവനിലടയഭാണുള്ളതയ്;  ഇതനില് എന്തയ് തതീരുമഭാനമഭാണയ്
വകുപയ് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനപയ്  പശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനയ് അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  സ്കൂള ലലബഫര്കക്കറയ് ലചേയണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണയ് ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറുലട ഒഭാഫതീസനില് ലഭനിച നനികവദനത്തനികന്മല് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച
വരുന.

(ഡനി)  പുതനിയ അദലയന വര്ഷത്തനിനയ്  മുനപുതലന്ന തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള നടത്തനിവരുന.

ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി കമഖലയനിലല കകേഭാകമഴയ്    
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് തുലലത

140  (2375)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  കകേഭാകമഴയ്
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളഭായ  ജനറല്  ഇനഷുറനസയ്,  അക്കഇൗണനസനി  ആൻഡയ്
ഓഡനിറനിലാംഗയ്, ബഭാങ്കനിങയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ്സയ്, മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് ആൻഡയ് ലസയനില്സഭാനഷനിപയ്,
ട്രെഭാവല് ആൻഡയ് ടൂറനിസലാം, റനിസപ്ഷന, ബുക്കയ് കേതീപനിലാംഗയ് ആൻഡയ് കേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന
എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ലകേ.ജനി.റനി.ഇ.  കടപയ് കററനിലാംഗയ് ഇലാംഗതീഷയ്  (ഹയര്),  കേമ്പവ്യൂടര്
കവര്ഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ്  (ഹയര്)  എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളുമഭായനി തുലലത നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ? ഉലണങ്കനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ.  കകേഭാകമഴയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളഭായ  ജനറല്
ഇനഷുറനസയ്,  അക്കഇൗണനസനി &  ആഡനിറനിലാംഗയ്,  ബഭാങ്കനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റനസയ്,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
&  ലസയനില്സഭാനഷനിപയ്,  ട്രെഭാവല്  &   ടൂറനിസലാം,  റനിസപ്ഷന  ബുക്കയ്  കേതീപനിലാംഗയ്  &
കേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ലകേ.ജനി.റനി.ഇ.  ലലടപയ് ലലററനിലാംഗയ് ഇലാംഗതീഷയ്
(ഹയര്), കേമ്പവ്യൂടര് കവര്ഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ് (ഹയര്) എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളുമഭായുള്ള തുലലത
പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  സനിലബസുകേള
സഹനിതലാം  SCERT-ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് ടനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്
തുലലത നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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ലനടുമങ്ങഭാടയ് കഗളസയ് എചയ്.എസയ്.എസയ്.-ലന
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുവഭാന നടപടനി

141 (2376) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടയ്  കഗളസയ് എചയ്.എസയ്.എസയ്.-ലന അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുവഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  ലനടുമങ്ങഭാടയ്
ഗവ.കഗളസയ് എചയ്.എസയ്.എസയ്.-ലന മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  2017-18
ബജറയ് പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കസഭാര്ട്സയ്
സ്കൂളുകേളുലട പവര്ത്തനലാം

142 (2377) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  കസഭാര്ട്സയ്
സ്കൂളുകേളുലട പവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കദശതീയ-അന്തര്കദ്ദേശതീയ
മത്സരങ്ങളനില്  മനികേച  പകേടനലാം  കേഭാഴ്ച  വയഭാന  കേഴെനിയുലാംവനിധലാം  കലഭാകകേഭാത്തര
നനിലവഭാരത്തനിലള്ള പരനിശതീലനവലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം നല്കുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിശതീലന  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  മനികേച  പരനിശതീലകേരുലടയുലാം
അഭഭാവലാം കുടനികേളുലട പകേടനലത്ത പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം;

(ഡനി)  ഇപകേഭാരമുള്ള  സ്കൂളുകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനയ്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുണഭായനിരുന.  നനിലവനില് കസഭാര്ട്സയ് സ്കൂളുകേള
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലല്ല.

(ബനി-ഡനി)  കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട വനിഷയമഭായതനിനഭാല്
ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന പസ്തുത വകുപനികനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 

ലലലബറനികേള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

143  (T* 2378)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കലബറനികേലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവ-കഫ സലാംവനിധഭാനവലാം മറയ് ഡനിജനിറല് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്ലപടു
ത്തുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേ  എത്ര  കലബറനികേലള  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണയ്;
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് ഏലതല്ലഭാലാം കലബറനികേലളയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി ലതരലഞടു
ത്തനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലലലബറനികേലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം ചുവലട പറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന :

1. സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനില്ലഭാ-തഭാലൂക്കയ്  ലലലബറനികേളനില്
ലകേല്കട്രെഭാണനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട  RFID  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനി
ലഭാക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന.

2. ഗ്രന്ഥശഭാലകേലള ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന ബനനിപനിക്കുകേ,
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട കസവനലാം സഭാര്വത്രനികേമഭാക്കുകേ, ലലലകബറനിയന്മഭാര്ക്കയ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  പധഭാന  ലക്ഷലങ്ങള.
നനിലവനില്  600  ലലലബറനികേളനില്  കസഭാഫയ് ലവയര്  ഇനസ്റ്റഭാള
ലചേയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനതലത്തനില് മൂന്നയ് ഘടങ്ങളനിലഭായനി ലതരലഞടുത്ത
100  ലലലകബറനിയന്മഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.
തുടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളനില് മുഴവന ലലലകബറനിയന്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന



200 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

3. അലാംഗ ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനിലല മുഴവന ലലലകബറനിയന്മഭാര്ക്കുലാം ലലലബറനിയുലട

ലലദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങളനില് അവഗഭാഹലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്ക

രനിചനിട്ടുണയ്.

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെറഭായനി പവര്ത്തനിക്കുകേ എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാലട പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന ഇവയനില്

ഓകരഭാന്നനിലലാം  ഇ-വനിജ്ഞഭാന  കസവന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

ലക്ഷലമനിടുന.

5. ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങളനില് നവമഭാധലമങ്ങളുലട  സഭാധലതകേള

പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഇതനില് ലലലകബറനിയന്മഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്നതനിനുമഭായഭാണയ്  നവമഭാധലമ  കൂടഭായ്മ  പരനിശതീലനലാം  എന്ന

പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

6. ജനില്ലയനിലല  ലലലബറനി  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനി

ക്കുന്നതനിനയ്  ജനില്ലഭാ  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനിലകേള  തയഭാറഭാക്കനി

സമര്പനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന.  ലലലബറനികേളുലട

ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേള-കേമ്പവ്യൂടര്, പബനികേയ്

അഡസയ്  സനിസ്റ്റലാം,  ഫര്ണനിചറുകേള,  പനിന്റെര്,  കഫഭാകടഭാസ്റ്റഭാറയ്

ലമഷതീന തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം  ലസമനിനഭാറുകേള,  സര്കഗഭാത്സവങ്ങള,

ബഭാകലഭാത്സവങ്ങള,  വഭായനഭാമത്സരങ്ങള,  സഭാലാംസഭാരനികേ  ജഭാഥകേള,

പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  മുതലഭായവയ്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി

വരുന.

7. അറനിവനിലന്റെയുലാം  വഭായനയുലടയുലാം  കലഭാകേത്തയ്  സഞരനിക്കുവഭാന

വനിദലഭാര്തനികേലള കപരനിപനിക്കുകേ എന്ന പഥമ ലക്ഷലകത്തഭാലടയുള്ളതഭാണയ്

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന

വഭായകനഭാത്സവലാം.

8. പതനിലനഭാന്നഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  കകേരളത്തനിലല

ഓകരഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം ലതരലഞടുത്ത ഓകരഭാ ലലലബറനിയനില്

കകേരള കസ്റ്ററയ്  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതഭാണയ്

തഭാലൂക്കയ് റഫറനസയ് ലലലബറനി സതീലാം.
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9.   25,  50,  60,  75,  100,  125  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ് ജൂബനിലനി ആകഘഭാഷലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പരനിപഭാടനിയുലട ലലവപുലലലാം പരനിഗണനിചയ്  പരമഭാവധനി  10,000,
15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000  രൂപ  ക്രമത്തനില്
ജൂബനിലനി ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

10. ലകേഭാല്ക്കത്ത  ആസഭാനമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  രഭാജഭാ  റഭാലാം
കമഭാഹന  കറഭായയ്  ലലലബറനി  ഫഇൗകണഷന  മഭാചനിലാംഗയ്  സതീലാം  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട  വനികേസന
പവര്ത്തനത്തനിനയ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായനി  രഭാജഭാ  റഭാലാം
കമഭാഹന കറഭായയ്  ലലലബറനി ഫഇൗകണഷനനില് അടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. തതീപനിടുത്തലാം,  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  അക്രമലാം തുടങ്ങനിയവമൂലലാം നഭാശനഷലാം
സലാംഭവനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന.

12. ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നതുലാം പവര്ത്തനലാം നനിലചയ്
കുറഞതയ്  അഞയ്  വര്ഷലമങ്കനിലമഭായതുലാം  സസ്വന്തലാം  സലവലാം
ലകേടനിടമുള്ളതുമഭായ ഗ്രന്ഥശഭാലകേലള പുനരുദരനിക്കുലാം.

13. സലാംസഭാനലത്ത  ലലട്രെബല്  കമഖലകേളനിലല  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്
അഫനിലനികയഷനയ്  ആവശലമഭായ  പുസ്തകേങ്ങളുലാം  ആതലഭാവശലലാം
ഫര്ണനിചറുലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

14. സലാംസഭാനലത്ത  75  തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം അഭലസവനിദലരഭായ യുവഭാക്കളക്കയ്
ലതഭാഴെനില്  കനടുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട കേരനിയര്
ലലഗഡനസയ് ലസന്റെറുകേള നടത്തനിവരുന.

15. കുടനികേലളയുലാം,  വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില് സജതീവമഭാ
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണയ് ബഭാലകവദനി.

16. സഭാമൂഹനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ  ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനികലയയ്  സതീകേലള
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നകതഭാലടഭാപലാം ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ പവര്ത്തനത്തനില് സജതീവമഭാക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വനനിതഭാകവദനി  കകേന്ദ്രങ്ങള  പവര്ത്തനിച
വരുന.
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17. കേമ്പവ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ലലലബറനികേളനില്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തനി സഭാര്ടയ് ഇ-റതീഡനിലാംഗയ് റൂമുകേളഭാക്കുന.

18. തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലഭാ  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്  ഓഫതീസയ്  മന്ദനിരത്തനില്
ആരലാംഭനിച  കുടനികേളുലട  കസ്റ്ററയ്  ലലലബറനി  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാ
നകത്തഭാലട  പവര്ത്തനിക്കുന.

19. ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ  പവര്ത്തനത്തനില്  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷ  പവര്ത്തനങ്ങലള
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷ
ഗ്രഭാന്റെയ്  നല്കേനിവരുന.

20. ഓകരഭാ  ലലലബറനിയുലാം  ലലവദത്യുതനിയുലട  ഉപകയഭാഗത്തനില്  സസ്വയലാം
പരലപ്തത കനടുന്നതനിനഭായനി അലനര്ട്ടുമഭായനി സഹകേരനിചയ്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം
പദതനിക്കയ് തുടക്കമനിടുന.  ജനില്ലഭാ-തഭാലൂക്കയ് ലലലബറനികേളനിലലാം മറയ്
14  ലലലബറനികേളനിലലാം  50  ലലലബറനികേളനിലലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ലലവ-ലലഫ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  950  ലലലബറനികേലളയുലാം,
ഡനിജനിറല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  1300  ലലലബറനികേലളയുലാം
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  65  ലലലബറനികേലള ലലവ-ലലഫ
സലാംവനിധഭാനത്തനിനുലാം  97  എ  കഗ്രഡയ്  ലലലബറനികേലള  ഡനിജനിറല്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില് നനിന്നയ്
ലതരലഞടുത്ത ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട ലനിസ്റ്റയ് അനുബനലാം-1-ഉലാം 2-ഉലാം ആയനി കചേര്ക്കുന.*

സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര 
നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്ന പദതനി

144 (2379) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള അന്തഭാരഭാഷ്ട്രനനിലവഭാര
ത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്ന പദതനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികേസന സമനിതനികേള സസ്വരൂപനികക്കണ തുകേ സസ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അവര്ക്കയ്  കേഴെനിയുനകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള ജനങ്ങളുലട  പതനികേരണലാം എന്തഭാലണന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  1000  സ്കൂളുകേള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്ന കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണയ്  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞലാം'പദതനി മുകഖന വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. ടനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേള  വതീതലാം  141  സ്കൂളുകേലള
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  ആദലഘടത്തനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തലപടുന്ന 37  സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്
KIIFB-കപഭാര്ടലനില് അപയ് കലഭാഡയ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  KIIFB-യനില്
നനിന്നയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചലകേഭാണയ്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ലലഹസ്കൂള,
ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനിലള്ള എല്ലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേയ് കഭാസയ് മുറനികേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  അദലഭാപകേ-അദലയന  തലങ്ങളനില്
കേഭാതലഭായ മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറലാം ഉളലക്കഭാണ്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേള അന്തഭാരഭാഷ്ട്രനനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്ന പദതനി ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് ലപഭാതുജന പങ്കഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയഭാണയ്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലള്ള  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന മുറയയ് വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാള പഠനലാം നനിര്ബനമഭാക്കല്

145 (2380) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അടുത്ത അദലയന വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം
മലയഭാളലാം  നനിര്ബന പഭാഠലവനിഷയമഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മലയഭാളലാം  അദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷനികക്കണ
സഭാഹചേരലമുണഭാകുകമഭാ?
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(സനി) മലയഭാളലാം പഠനിപനിക്കഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഭഭാഷഭാ നവ്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനികേളനിലല സ്കൂളുകേളനിലലാം
മലയഭാള പഠനലാം നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതയ്  പതലക്ഷമഭാകയഭാ  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
വനിലക്കുന്ന സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര എന്തയ് നടപടനി കകേലക്കഭാളവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18 അദലയന വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം
മലയഭാളലാം  നനിര്ബനനിത  പഭാഠല  ഭഭാഷയഭാക്കനി  നനിശയനിചയ്  10-4-2017-നയ്  705-ാം
നമ്പരഭായനി ഓര്ഡനിനനസയ് പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഇതുസലാംബനനിച ബനില്  2017-ലല
മലയഭാള ഭഭാഷ  (നനിര്ബനനിത ഭഭാഷ)  ബനില്-28-4-2017-നയ് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം
അതയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയയ്  അയക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  2017-18
അദലയന വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം
1  മുതല്  10  വലര കഭാസ്സുകേളനില് മലയഭാള ഭഭാഷ പഠനിപനിക്കുന്നതയ് നനിര്ബനമഭാക്കുകേ,
സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനയ്  പതലക്ഷമഭാകയഭാ  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  വനിലക്കുകേ,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.
തുടങ്ങനിയ  കബഭാര്ഡുകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലളള  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ്  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം
നല്കുകമ്പഭാഴലാം അണ് എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകമ്പഭാഴലാം മലയഭാള
ഭഭാഷഭാ പഠനലാം നനിര്ബനമഭാക്കുന്ന വലവസകേള വയ്ക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ഉകദ്ദേശലങ്ങളഭാണയ്
ഇഇൗ ബനില്ലനിനുള്ളതയ്.  കമല് വലവസകേള ലലാംഘനിക്കുന്ന പഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കയ് പനിഴെ ശനിക്ഷ
ചുമത്തഭാനുലാം,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള നനിരഭാകക്ഷപ
പത്രലാം പനിനവലനിക്കഭാനുലാം,  അണ് എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  പനിനവലനിക്കഭാനുമുള്ള
വലവസകേള ബനില്ലനില് കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പൂര്ണ്ണ  കേന്നട  മതീഡനിയലാം,  തമനിഴെയ്  മതീഡനിയലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ഓറനിയന്റെല്
അറബയ്/സലാംസ്കൃതലാം സ്കൂളുകേളനിലലാം  മലയഭാള  പഠനത്തനിനഭായനി  തസ്തനികേകേള സൃഷനികക്കണതഭായനി
വരുലാം.

(സനി)  ബനില്ലനിലല  വലവസകേള  ലലാംഘനിക്കുന്ന അണ്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കഭാന ബനില്ലനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഭഭാഷഭാ നവ്യൂനപക്ഷ സ്കൂളുകേള ഉളലപലടയുള്ള മുഴവന സ്കൂളുകേളനിലലാം മലയഭാള ഭഭാഷഭാ
പഠനലാം നനിര്ബനമഭാക്കഭാനഭാണയ് ബനില്ലനില് വലവസ ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.
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(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനയ്
പതലക്ഷമഭാകയഭാ  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ  യഭാലതഭാരു നനികരഭാധനവലാം ഏര്ലപടുത്തരുലതന്നയ്
ബനില്ലനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണയ്.  മലയഭാള  ഭഭാഷ  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിലക്കയ്
ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാകണഭാ  മകറലതങ്കനിലലാം  ഭഭാഷ  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാരനിക്കഭാവ  എന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചലകേഭാകണഭാ  ഉള്ള  കബഭാര്ഡുകേകളഭാ  കനഭാടതീസുകേകളഭാ  മകറലതങ്കനിലലാം
തരത്തനിലള്ള പചേഭാരണങ്ങകളഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനില് നടത്തഭാന പഭാടനിലല്ലനലാം ബനില്ലനില്
വലവസയുണയ്. ആക്ടനികലയുലാം ചേടങ്ങളനിലലയുലാം വലവസകേള ലലാംഘനിക്കുന്ന വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
പഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കയ്  5000  രൂപ  പനിഴെ  ശനിക്ഷ  നല്കേനി  ശനിക്ഷനിക്കുന്നതഭാണയ്.
അപകേഭാരമുള്ള 3 ലലാംഘനങ്ങളുണഭാകുന്ന പക്ഷലാം അണ് എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാലയങ്ങളുലട
സലാംഗതനിയനില്  പസ്തുത  വനിദലഭാലയത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കുന്നതുലാം  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,
ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  കബഭാര്ഡുകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലള്ള  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  സലാംഗതനിയനില്,
അപകേഭാരമുള്ള വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാവന്ന
രതീതനിയനില് റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലമന്നയ് ബനില്ലനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണയ്. 

സതീമഭാറനിലന്റെ കേതീഴെനിലളള അക്കഭാദമനികേയ് വനിഭഭാഗലാം നടത്തുന്ന പരനിശതീലനങ്ങള

146 (2381) ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സതീമഭാറനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള അക്കഭാദമനികേയ് വനിഭഭാഗലാം നടത്തുന്ന
പരനിശതീലനങ്ങള എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിശതീലനങ്ങള  പലകപഭാഴലാം  ചേടങ്ങഭായനി  മഭാറഭാറുലണന്ന  പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് നനിനലാം വനിദഗയ് ദരുലാം അവതരണ കശലനിയനിൽ
പകതലകേ  കേഴെനിവള്ളവരുമഭായ  അദലഭാപകേലര  ഇതനിലന്റെ  ഫഭാക്കല്റനിയനില്  ഉളലപടുത്തുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് പരനിശതീലനലാം ലഭനിചവര് സ്കൂളുകേളനിലലാം ഓഫതീസുകേളനിലലാം ഈ
കേഴെനിവയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനിലല്ലന്ന  പരഭാതനിയുലാം  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  കപഭാരഭായ്മയുലാം
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് വരുന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  (ലഹഡഭാസ്റ്റര്, എ.ഇ.ഒ,  ഡനി.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഡനി.ഇ.,  ഡയറയ് പനിനസനിപല്മഭാര്,
ഡനി.പനി.ഒ., ഹയര് ലസക്കണറനി ആര്.ഡനി.ഡനി., ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറക്ടര്മഭാര്, ഹയര് ലസക്കണറനി പനിനസനിപല്മഭാര്, ലവഭാകക്കഷണല്
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ഹയര് ലസക്കണറനി പനിനസനിപല്മഭാര്)  എന്നനിവര്ക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ മഭാകനജ് ലമന്റെനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന കജഭാലനിയഭാണയ്  പധഭാനമഭായുലാം  'സതീമഭാറയ്-കകേരള'  നനിര്വ്വഹനിച
വരുന്നതയ്.  കമല്പറഞതനിനയ്  പുറകമ,  പകതലകേ  പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന്ന  കുടനികേളുലട
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുള്ള മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനലാം,  റനികസഭാഴയ്  ടതീകചഴനിനുള്ള  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
പരനിശതീലനലാം, അറബനികേയ്-ഉറുദു കകേഭാലാംപക്സയ് ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുള്ള മഭാകനജ് ലമന്റെയ് പരനിശതീലനലാം
എന്നനിവ സതീമഭാറനിലന്റെ അക്കഭാദമനികേയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് നടനവരുന.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഖലഭാപനിത  പരനിപഭാടനിയഭായ  നവകകേരള  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുളള
'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞ'ത്തനിലന്റെ മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ലട്രെയ്നനിലാംഗയ് സലാംബനമഭായ
കജഭാലനികേളക്കുലാം 'സതീമഭാറയ്-കകേരള'ലയയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  'സതീമഭാറയ്-കകേരള'യുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
പരനിശതീലനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.  സമയനനിഷലയക്കുറനിചലാം സതീമഭാറയ് റനികസഭാഴയ്
കപഴണ്/എക്സയ്ലപര്ടയ്  ആയനി  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  വലക്തനികേലളക്കുറനിചലാം  വളലര  നല്ല
അഭനിപഭായമഭാണയ് ലപഭാതുവനിലള്ളതയ്.  പരനിശതീലനങ്ങള ചേടങ്ങഭായനി മഭാറുനലണന്ന പരഭാതനി
നഭാളനിതുവലര അധനികൃതരുലട ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടഭാല്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതസ്വരമഭായനി ലലകേലക്കഭാളന്നതഭാണയ്.  

(സനി)  സതീമഭാറയ്-കകേരള നടത്തുന്ന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനങ്ങളക്കഭായനി,  അതഭാതയ്
വനിഷയങ്ങളനില്  പഭാഗതലലാം  ലതളനിയനിച,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലാം  മറയ്  ഇതരവകുപ്പുകേളനിലലാം
ഉന്നത പദവനി  അലങ്കരനിക്കുന്നവകരഭാ  വനിരമനിചവകരഭാ  ആയ വനിദഗ്ദ്ധലരയഭാണയ്  നനികയഭാഗനിക്കഭാറുള്ളതയ്.
കൂടഭാലത  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പത്രപരസലത്തനിലൂലട  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ പഭാനല് ഉണഭാക്കുകേയുലാം അതനില്  നനിന്നയ് ലതരലഞടുക്കലപടുന്നവലരയഭാണയ്
ഫഭാക്കല്റനിയഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

(ഡനി)  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനലാം ലഭനിചവര് സ്കൂളുകേളനിലലാം ഓഫതീസുകേളനിലലാം അവരുലട
കേഴെനിവകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനികക്കണതയ്  ബനലപട  വകുപ്പുകേളനിലല
കമലധനികേഭാരനികേളഭാണയ്.  എന്നഭാല്  സതീമഭാറനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരനിശതീലനത്തനിനയ്
കപഭാരഭായ്മകേളുലണന്നയ്  ശദയനില്ലപടഭാല്  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സ്കൂളുകേളനില് പഭാസ്റ്റനികേയ് നനികരഭാധനലാം

147 (2382) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  പഭാസ്റ്റനികേയ്  നനിര്മ്മേനിത  ഉത്പന്നങ്ങള
നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം പഭാസ്റ്റനിക്കനിലനതനിലര അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിൽ  ഏലതങ്കനിലലാം സ്കൂളുകേളനില് കതീന കപഭാകടഭാകക്കഭാള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണയ്  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന വനിദലഭാലയങ്ങലളയുലാം  പഭാസ്റ്റനികേയ്  വനിമുക്തമഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം വനിദലഭാര്തനികേളനില് പഭാസ്റ്റനിക്കനിലനതനിലര അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില് പഭാസ്റ്റനികേയ് നനിര്മ്മേനിത ഉല്പന്നങ്ങള നനികരഭാധനിക്കുകേ,
പഭാസ്റ്റനിക്കനിലനതനിലര അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി എല്ലഭാ
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം ഗ്രതീന കപഭാകടഭാകക്കഭാള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല് പഭാസ്റ്റനികേയ് കേവറുകേള,  പഭാസ്റ്റനികേയ് കേലഭാരനിബഭാഗുകേള,  പഭാസ്റ്റനികേയ്
കകേഭാടനിലാംഗുള്ള  കേപ്പുകേള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  പഭാടനിലല്ലന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ഗ്രതീന  കപഭാകടഭാകക്കഭാള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനപകേഭാരലാം ഓഫതീസയ്  പരനിസരലത്തയുലാം സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനിലലയുലാം
പഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കശഖരനിചയ്  അവ
ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്  ബനലപട  ഏജനസനികേലള  ഏല്പനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഗ്രതീന  കപഭാകടഭാകക്കഭാള  പദതനിക്കയ്  പുറലമ,  പഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള
കേത്തനിക്കുന്നതുമൂലലാം അന്തരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം സൃഷനിക്കുനലവന്ന വസ്തുത ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണയ്
പഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നതയ്  കേര്ശനമഭായുലാം  ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാലണന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ലലഹസ്കൂളുകേലള ലലഹലടക്കഭാക്കുന്ന നടപടനി

148 (2383) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിൽ  എത്ര  ലലഹസ്കൂളുകേലളയഭാണയ്  ലലഹലടകേയ്
ആക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലലഹലടകേയ്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  തുടങ്ങനികയഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  ലലഹസ്കൂളുകേലളയുലാം

ലലഹലടകേയ് സ്കൂള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള

കഭാസ്സുകേള  ലലഹലടകേയ്  ആക്കുന്ന  'ലലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനി'  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ

സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ലലപലറയ് പദതനി ആലപ്പുഴെ,

പുതുക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കനഭാര്ത്തയ്,  തളനിപറമ്പയ്  എന്നതീ  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് ആരലാംഭനിചയ് കേഴെനിഞ്ഞു.  മറയ് മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില്

പദതനി  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച

വരുന.

അദലഭാപനികേയുലട ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ

149 (2384) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര് ലവണ്മനഭാടയ്  എലാം.എ.എസയ്.എലാം.എചയ്.എസയ്.എസനിലല അദലഭാപനികേയുലട

ശമ്പള  കുടനിശ്ശേനികേയുമഭായനി  ബനലപടയ്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലള്ള

T2/33/2017/GEDN നമ്പര് ഫയലനികന്മല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത ഫയല് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  അടനിയന്തരമഭായനി

തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടനി  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാളളുന്നതനിനഭായനി

ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  ആര്ടനിക്കനിള  56(a)  ലകേ.എഫയ്.സനി.

വഭാലലലാം  (1)  പകേഭാരലാം  നനിശനിത  ലപഭാകഫഭാര്മയനില്  അരനിയര്  ലകയനിലാം  ഉത്തരവയ്

സഹനിതലാം  പുനനഃസമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാകപഭാസല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  തനിരനിലകേ  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഹയര്  ലസക്കണറനി

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ്  ഡയറക്ടര് ലപഭാകപഭാസല് പുനനഃസമര്പനിക്കുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ

ഫയല് തതീര്പഭാക്കഭാനഭാകുകേയുള.
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കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വളഭാകഞരനി നഗരസഭ ലചേയര്കപഴലന്റെ
ലതീവനിനുള്ള അകപക്ഷ

151 (2385) ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എയ്ഡഡയ്  സ്ക്കൂള  അദലഭാപനികേയഭായനിരുന്ന  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  വളഭാകഞരനി  നഗരസഭ  ലചേയര്കപഴണ്  ശതീമതനി  ഷഭാഫനിനയുലട
ലതീവനിനുള്ള അകപക്ഷ എന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചതയ്; ഫയല് നമ്പര് എത്രലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഫയലകേളുലട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (എസയ്)  വകുപനില് നനിനലാം ഈ ഫയല് എന്നഭാണയ്
ധനകേഭാരലവകുപനികലയയ് അയചതയ്; ധനകേഭാരല വകുപനില് നനിന്നയ് തനിരനിലകേ S2 ലസക്ഷനനില്
എത്തനിയതയ് എന്നഭാണയ്;

(സനി) ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ റനിമഭാര്ക്സയ് എന്തഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടനി ഫയല് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ലജ ലസക്ഷനനില് അയചതയ് എന്തനിനഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) (ലജ) ലസക്ഷനനില് ടനി ഫയല് ലഭനിച തതീയതനി, അവനിലട നനിനലാം തനിരനിലകേ
അയച തതീയതനി,  ടനി  ഫയലനില്  (ലജ)  ലസക്ഷലന്റെ റനിമഭാര്ക്സയ്  എന്നനിവ സലാംബനനിച
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) ഫയലകേള ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല ഒരു ലസക്ഷനനില് നനിനലാം
മലറഭാരു  ലസക്ഷനനികലയയ്  അയക്കുന്നതയ്  എന്തനിനഭാലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  (ലജ)
ലസക്ഷനനിലല ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് മറ്റു ലസക്ഷനുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസലര അകപക്ഷനിചയ്
അധനികേ കയഭാഗലത എലന്തങ്കനിലലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  അധനികേ കയഭാഗലതയുലാം പകതലകേ
പരനിശതീലനവലാം  ഇലല്ലങ്കനില്  എന്തനിനഭാണയ്  ഫയലകേള  അവനികടയയ്  അയക്കുന്നതയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 8-2-2016-നയ് അവധനി അകപക്ഷ ലഭനിച.  ഫയല് നമ്പര്  433080/S2/
16/G.Edn. ഫയലനിലന്റെ പകേര്പയ് ഉളളടക്കലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (എസയ്)  വകുപനില്നനിനലാം ഇഇൗ ഫയല്  15-2-2016-നഭാണയ്
ധനകേഭാരല  വകുപനികലയയ്  അയചതയ്.  ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിന്നയ്  27-2-2016-നയ്
ഫയല് തനിരനിലകേ എസയ്2 ലസക്ഷനനില് എത്തനി.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

285/2020
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(സനി) “The Administrative Department is requested to retransmit the

file with the remarks of General  Education (J) Department.”

(ഡനി)  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  ആവശലലപട പകേഭാരലാം ടനി  വകുപനിലന്റെ അഭനിപഭായലാം

കരഖലപടുത്തുന്നതനിനഭായഭാണയ്  ഫയല്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (ലജ)  വകുപനികലയയ്

അയചതയ്.

(ഇ)  20-1-2017-നയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (ലജ)  വകുപനിനയ്  അയച ഫയലനില്

"AD may be requested to retransmit the file in accordance with U.O. Note

52860/J1/2007/G.Edn dated 5-2-2008”എന്ന അഭനിപഭായലാം സഹനിതലാം ടനി വകുപയ്

ഫയല്  30-1-2017-ല് തനിരനിലകേ നല്കേനി.  വതീണ്ടുലാം  14-2-2017-ല് ഫയല് ലപഭാതു

വനിദലഭാഭലഭാസ (ലജ) വകുപനിനയ് നല്കുകേയുലാം "Administrative Department may be

strictly warned to scrupulously follow the direction mentioned in para 104,

Chapter  VIII  of  Kerala  Secretariat  Office  Manual,  while  dealing  with

interdepartmental  files.”എന്ന അഭനിപഭായലാം സഹനിതലാം  21-3-2017-ല് തനിരനിലകേ

നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(എഫയ്)  'കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം' എന്ന വനിഷയലാം ലലകേകേഭാരലലാം

ലചേയ്യുന്നതയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (ലജ)  വകുപഭാണയ്.  പസ്തുത നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിചയ്

പരനികശഭാധനിചയ്  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാകള്ളണ  ഫയലകേളനില്  ടനി  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപഭായലാം

കതടഭാറുണയ്.  ലജ  ലസക്ഷനനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  മറയ്  ലസക്ഷനുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസലര

അകപക്ഷനിചയ് അധനികേ കയഭാഗലത നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില്ല.

സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

151 (2386) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേല്പറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ജതീര്ണഭാവസയനിലള്ളതുലാം പുതനിയ

ലകേടനിടലാം അടനിയന്തരമഭായനി ആവശലമുള്ളതുമഭായ എത്ര സ്കൂളുകേള ഉണയ്; പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  സ്കൂളുകേളനില്  നനിനലാം  പുതനിയ  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള

അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇങ്ങലന  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  10 സ്കൂളുകേള.

1. ഗവ. യു.പനി. സ്കൂള, എരുമലക്കഭാല്ലനി

2. ഗവ. ലലഹസ്കൂള, തൃലലക്കപറ

3. ഗവ. ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, കേല്പറ

4. ഗവ. ലലഹസ്കൂള, തരനികയഭാടയ്

5. ഗവ. യു.പനി. സ്കൂള, പനിണകങ്ങഭാടയ്

6. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. ലലവത്തനിരനി

7. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. തരനികയഭാടയ്

8. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. കേണനിയഭാമ്പറ

9. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. ലകേഭാടത്തറ

10. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. അച്ചൂര്

(ബനി) ഗവ. യു.പനി. സ്കൂള എരുമലക്കഭാല്ലനി ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി 9 സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം
അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില് ലലവ-ലലഫ

152 (T* 2387) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില് കവ-കഫ പസരണ കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കനിലലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് കലബറനി കേഇൗൺസനിലനിനയ് കേതീഴെനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഗ്രഭാമതീണ
ഗ്രന്ഥശഭാലകേലള പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേമ്പവ്യൂടര് ഇല്ലഭാത്തതുലാം എ കഗ്രഡയ്  വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടതുമഭായ ഗ്രഭാമതീണ
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില് കേമ്പവ്യൂടര് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവ-കഫ സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്ന
തനിനുമുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 6-3-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  58/2017/
ലഎ.റനി.ഡനി.  പകേഭാരലാം  1000  ലലവ-ലലഫ  കഹഭാടയ്  കസഭാട്ടുകേള  ലപഭാതുഇടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  ജനത്തനിരക്കുള്ള
ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേള,  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുകേള,  പഭാര്ക്കുകേള,  ഗ്രന്ഥശഭാലകേള,  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള  മുതലയഭായ  സലങ്ങളനിലഭാണയ്  ലലവ-ലലഫ  കഹഭാടയ്  കസഭാട്ടുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതയ്. ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലലയുലാം കഹഭാടയ് കസഭാട്ടുകേള കേലണത്തുന്നതയ് അതഭാതയ്
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരഭാണയ്.

(സനി) നനിലവനില് ജനില്ലഭാ വനികേസന പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനിയുലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഭാന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയുലാം  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്
കേമ്പവ്യൂടറുലാം  ഇന്റെര്ലനറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം ലഭലമഭാക്കുനലണങ്കനിലലാം ഫണനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
എല്ലഭാ ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കുലാം എത്തനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നനില്ല.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

153 (2388) ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള  ശമങ്ങള  നടക്കുകമ്പഭാള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  അദലഭാപകേ-
അദലഭാപകകേതര ജതീവനക്കഭാരുലട കുടനികേള സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുനകണഭാ
എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലല്ലങ്കനില് ഇതയ് സലാംബനനിചയ് ഒരു വനിവരകശഖരണലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയുകമഭാ ;

(സനി) ജതീവനക്കഭാരുലട കുടനികേലള സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിപനിക്കുകേയുലാം
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഈ അദലഭാപകേര് പവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതയ്  ഉചേനിതമഭാകണഭാ  ;  ഈ  പവണത  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അല്ല.  ഭഇൗതനികേ-അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനികലയയ്  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  കുടനികേലളയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുളള
പരനിശമലാം നടത്തനിവരുന.
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ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
അദലഭാപകേര്ക്കയ് പകതലകേ പരനിശതീലനലാം

154 (2389) ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം
വനിജയനിപനിക്കുന്നനിനയ്  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പകതലകേ  പരനിശതീലന  പദതനികേള  എലന്തങ്കനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉണയ് എങ്കനില് പസ്തുത പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ ഇതുവലരയുള്ള പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപടയ് പകതലകേ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  സലാംസഭാനലത്ത
എല്ലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം 8 ദനിവസലത്ത അവധനിക്കഭാല പരനിശതീലനലാം നല്കുനണയ്.

(ബനി)  അവധനിക്കഭാല അദലഭാപകേ പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഎ.സനി.ടനി.
അധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  38000  അപര്  ലലപമറനി  സ്കൂള
അദലഭാപകേര്ക്കയ്  നഭാലദനിവസലത്ത പകതലകേ ലഎ.സനി.ടനി.  പരനിശതീലനലാം  2017  ഏപനില്
മഭാസലാം നല്കേനി.  കേലഭാ-കേഭായനികേ-ഭഭാഷഭാ വനിഷയങ്ങള ഉളലപലട  56000  ലലഹസ്കൂള
അദലഭാപകേര്ക്കയ് മൂനദനിവസലത്ത പകതലകേ വനിഷയഭാധനിഷനിത ലഎ.സനി.ടനി. പരനിശതീലനലാം കമയയ്
മഭാസലാം  8 മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഹയര് ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗലാം  അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി
4  ദനിവസലത്ത  കേമ്പവ്യൂടര്  പരനിശതീലനവലാം  ഇഇൗ  അവധനിക്കഭാലത്തയ്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

പനിനസനിപല് തസ്തനികേയനില് സനിരനനിയമനലാം

155 (2390) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പയനിമ്പ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളനില്  പനിനസനിപല് തസ്തനികേയനില് സനിരനനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലല്ലങ്കനില് പുതനിയ അദലയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്ന പനിനസനിപല്
നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസയ് ഘടന

156 (2391) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലനറ ഓഫതീസയ് ഘടന (സലാംസഭാനലാം ,  ജനില്ല,
വനിദലഭാഭലഭാസജനില്ല) ഓകരഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം അധനികേഭാരങ്ങള സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര് ഇതര
വനിദലഭാലയങ്ങളുലട പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം I  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം  II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

157 (2392) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുവനി ദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി പരനിഗണനിക്കലപടനിട്ടുള്ള സ്കൂളുകേളുലട പവർത്തന ഭരണഭാനുമതനി കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  എനമുതല്  ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേനിഫ്ബനി  ഒന്നഭാലാം  ഘടഭരണഭാനുമതനി  നൽകുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേനിറനി  കൂടുന്ന  തതീയതനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദല  ഘടലമന്നനനിലയനില്  എത്ര സ്കൂളുകേളഭാണയ്  ടനി  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതയ്;
കൂടുതല് സ്കൂളുകേലള ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയനിരത്തനികലലറ കുടനികേളുള്ള എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി
പഖലഭാപനിക്കുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലമന്തഭാണയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി പരനിഗണനിക്കലപടനിട്ടുള്ള സ്കൂളുകേളുലട പവര്ത്തന ഭരണഭാനുമതനി 2017
ആഗസ്റ്റയ് മുതല് ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒന്നഭാലാംഘട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിയുലട കേമ്മേനിറനി ഉടലന കൂടുലമന്നയ് കേരുതുന.

(ബനി)  ആദലഘടലമന്ന  നനിലയനില്  37  സ്കൂളുകേലളയഭാണയ്  ടനി  ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള (ഡനി.പനി.ആര്.) തയഭാറഭാക്കുന്ന
മുറയയ് കേനിഫ്ബനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി കൂടുതല് സ്കൂളുകേലള പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം എലാം.എല്.എ.-യുലട ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുലാം  പരനിഗണന  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സ്കൂളുകേളുലട ലനിസ്റ്റയ് 2017-18
ബജറയ് പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന നടപടനി

158 (2393) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന്നലതനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴെനിച
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
അധലയന  വര്ഷലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിദലഭാലയങ്ങള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  സ്കൂള  എന്ന  കേണക്കനില്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുളള
സ്കൂളുകേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  2017-18  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പുറത്തനിറക്കനിയ ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണയ്
വനിവനിധ സ്കൂളുകേളുലട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുലാം വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  (DPR)
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  ആദലഘടത്തനില്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള
37  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'-യുലട  കപഭാര്ടലനില്  അപയ് കലഭാഡയ്
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ലചേയ്തുവരുന.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലലഹസ്കൂള-ഹയര്  ലസക്കണറനി
തലത്തനിലള്ള എല്ലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം ലലഹലടക്കയ് ആക്കനി മഭാറ്റുന്ന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന. കൂടഭാലത ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ അദലയനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി
വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ പുതുക്കനിയ പഭാഠലപദതനി പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനില് തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴെനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടത്തനില്  40  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേ,
കൂടഭാലത ടനി  സ്കൂളുകേളനില് ലലലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,
സലലഭലതയുലട അടനിസഭാനത്തനില്  ''ലലജവ ലലവവനിദല ഉദലഭാനലാം''  സഭാപനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം അദലഭാപകേ-അദലയന തലങ്ങളനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃത വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ് ഊന്നല്
നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയയ്  നടപനിലഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ഉപകേരണങ്ങളുലട 

സര്വ്വതീസുലാം ലമയനിന്റെനനസുലാം

159 (2394) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള  കഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നല്കേനിവരുന്ന

കേമ്പവ്യൂടര്,  ലഭാപ് കടഭാപയ്,  ലപഭാജക്ടര്  എന്നനിവയുലട  നനിസഭാര  തകേരഭാറുകേള  കപഭാലലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനിലല്ലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തന്മൂലലാം ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് രൂപയുലട ഉപകേരണങ്ങള പകയഭാജനരഹനി

തമഭായനി മഭാറുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേല്കട്രെഭാണ്  കപഭാലള്ള

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കസവനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുതലത്തനില് ലപഭാതുവഭായനി

ഏര്ലപടുത്തനി  ഉപകേരണങ്ങളുലട  സര്വ്വതീസുലാം  ലമയനിന്റെനനസുലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്

അവസരലമഭാരുക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള ലലഹലടക്കഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ലഎ.സനി.ടനി.
ഉപകേരണങ്ങള,  ലലപലറയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ആലപ്പുഴെ,  പുതുക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
കനഭാര്ത്തയ്,  തളനിപറമ്പയ് എന്നതീ അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില്
മഭാത്രമഭാണയ് ഇതുവലര വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളക്കയ്
അഞ്ചുവര്ഷലത്ത വഭാറന്റെനിയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.  വഭാറന്റെനി  കേഭാലയളവനില്
ഉപകേരണങ്ങളക്കയ് തകേരഭാറുകേള സലാംഭവനിചഭാല് നനിശനിത സമയത്തനിനുള്ളനില് അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ലകേല്കട്രെഭാണുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഉപകേരണങ്ങളുലട തകേരഭാര് ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
പരഭാതനി നല്കേനി രണ്ടു ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് അവ പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം അഞയ് ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്
തകേരഭാര്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഏഴദനിവ
സത്തനിനുള്ളനില്  പരഭാതനി  പരനിഹരനിചനിലല്ലങ്കനില്  തുടര്നളള  ഓകരഭാ  ദനിവസത്തനിനുലാം
ഓകരഭാ ഉപകേരണത്തനിനുലാം 100 രൂപഭാവതീതലാം പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം വലവസയനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിനയ് പുറകമ പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന തകേരഭാറുകേള പരനിഹരനി
ക്കഭാനഭായനി പകതലകേ ഹഭാര്ഡയ് ലവയര് കനിനനിക്കുകേള നടത്തഭാനുലാം പദതനിയുണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കുള്ള പുതനിയ നനിയമ വലവസ

160 (T* 2395) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഗ്രന്ഥശഭാലകേലള പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചയ് ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന
പുതനിയ നനിയമവലവസകേളനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  വലവസമൂലലാം  എ  കഗ്രഡയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്  കേനിടനിലക്കഭാണനിരുന്ന  പല
വഭായനശഭാലകേളുലാം ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലാം സനി കഗ്രഡനികലക്കയ് കപഭാകുന്ന അവസ നനിലനനില്ക്കുന്ന
സഭാഹചേരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്  നനിലവനിലള്ള  കഗ്രഡനിലന
ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള ശമലാം തടയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  പഭാമുഖലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണയ് എല്ലഭാതലത്തനിലലാം ചേര്ച ലചേയകശഷമഭാണയ്  30  വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ള
വലവസകേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് മഭാറലാം വരുത്തനി പുതനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകയഭാഗത്തനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലട  കഗ്രഡയ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിസഭാനപരമഭായ

പുസ്തകേങ്ങളുലട കസ്റ്റഭാക്കുലാം പുസ്തകേ വനിതരണവലാം പരനികശഭാധനിചഭാണയ് മഭാര്ക്കയ് നനിശയനിക്കുകേ.

ഏറവലാം കുറഞ കഗ്രഡനിലള്ള ഗ്രന്ഥശഭാലയയ്  20  മഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുലാം.  എന്നഭാല് കഗ്രഡനിലന്റെ

വലതലഭാസമല്ല,  ഗ്രന്ഥശഭാലയുലട  ബഹുമുഖമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  വനിലയനിരുത്തലഭാണയ്

പുതനിയ രതീതനിയനിലൂലട അവലലാംബനിക്കുകേ.

വനിദലഭാര്തനികേളനില് സഭാമൂഹല അവകബഭാധവലാം കസവന 

മകനഭാഭഭാവവലാം വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

161 (2396) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലലഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി വനിഭലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല

വനിദലഭാര്തനികേളനില്  സഭാമൂഹല  അവകബഭാധവലാം  കസവന  മകനഭാഭഭാവവലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനയ്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പകൃതനി സലാംരക്ഷണലാം, ജല സലാംരക്ഷണലാം, ശുചേതീകേരണലാം,

മരലാം വച പനിടനിപനിക്കല് ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് വര്ഷത്തനില് അഞയ് ദനിവസലമങ്കനിലലാം

ലപഭാതു കസവനലാം നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലലഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളനില് സഭാമൂഹല അവകബഭാധവലാം കസവന മകനഭാഭഭാവവലാം വളര്ത്തു

ന്നതനിനുകവണനി കുടനികേളക്കനിടയനില് എന.സനി.സനി., എന.എസയ്.എസയ്., സഇൗടയ് ആന്റെയ്

ലലഗഡ്സയ്,  എസയ്.പനി.സനി.  മുതലഭായ  സലാംഘടനകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകത

ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി വനിവനിധ കബസ്തുകേളുലാം സ്കൂളുകേളനില് പവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  പകൃതനി സലാംരക്ഷണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ശുചേതീകേരണലാം,  മരലാം വചപനിടനിപനിക്കല്

എന്നതീ വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  സ്കൂളുകേളനില് വനിവനിധ  കബ്ബുകേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്

ദനിനഭാചേരണങ്ങളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  സ്കൂളുകേളനില്

ലലജവലലവവനിദല ഉദലഭാനങ്ങള, മഴെക്കുഴെനികേള, മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള തുടങ്ങനിയവ

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ്ഞു. വര്ഷത്തനില് അഞയ് ദനിവസലമങ്കനിലലാം

ലപഭാതുകസവനലാം നനിര്ബനമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് കഡഭാക്ടര് കകേഡര് (SDC)

162 (2397) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂളുകേളനില് എസയ്.പനി.സനി.  (സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് കപഭാലതീസയ്  കകേഡററയ്)  കപഭാലല
കുടനികഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കഡഭാക്ടര്  കകേഡര്  (എസയ്.ഡനി.സനി)  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന എലന്തങ്കനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരലാം  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതയ് എന്തഭാണയ് ; പദതനി എങ്ങലന നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടയ്
എത്ര രൂപ ലചേലവയ്  വരുലമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്  ;  ഇതനിനയ്  ഫണയ്  എവനിലട
നനിന്നയ് ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സ്ക്കൂളുകേലള ലതരലഞ
ടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര  സ്കൂളുകേള;  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലമന്തയ്  ;  എസയ്.ഡനി.സനി.-യനികലക്കയ്  കുടനികേലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലമന്തയ്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഇൗമഭാരപഭായത്തനിലല വനിഷമതകേളുലാം സങ്കതീര്ണ്ണതകേളുലാം മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിവള്ള സമപഭായക്കഭാരഭായ കുടനികേലള കേലണത്തനി അവലര പരനിശതീലനിപനിചലകേഭാണയ്
കേഇൗമഭാരക്കഭാരനികലയയ്  ഇറങ്ങനിലചല്ലുകേലയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  കദശതീയ  ആകരഭാഗല
മനിഷന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  പദതനിയഭാണയ്  കേഇൗമഭാര  ആകരഭാഗല  പദതനി.
കകേരളത്തനില്  വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലകേളനില്  ഇഇൗ  പദതനി
ഇകപഭാള നനിലവനിലണയ്.  വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില്  "കുടനി കഡഭാക്ടര്” എന്ന കപരനിലഭാണയ്
ഇഇൗ പദതനി അറനിയലപടുന്നതയ്.  പരനിശതീലകേരഭായ കുടനികേലള  കേലണത്തുന്നതയ്  സ്കൂള
ലഹല്ത്തയ് കനഴനിലന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭായ സ്കൂളുകേളനിലല എടയ്,  ഒനപതയ് കഭാസ്സുകേളനിലല
ഒരു ആണ്കുടനിയുലാം ഒരു ലപണ്കുടനിയുലാം വതീതലാം  (ഒരു സ്കൂളനില്നനിനലാം നഭാലയ് കുടനികേലള
വതീതലാം) ലതരലഞടുത്തുലകേഭാണഭാണയ്. ലഹല്ത്തയ് കബ്ബുകേള നനിലവനിലളള സ്കൂളുകേളനില്
ഇഇൗ  കുടനികേള  ലഹല്ത്തയ്  കബ്ബുകേളനിലല  അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കണലാം.  ഇതുകൂടഭാലത
ആശയവനിനനിമയ സഭാമര്തലവലാം കനതൃഗുണവമുളള ഏലതഭാരു കേഇൗമഭാരപഭായത്തനിലളള
കുടനികേലളയുലാം പരനിശതീലകേരഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്. സ്കൂള ലഹല്ത്തയ് കപഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ ചുമതല
വഹനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കഭാണയ്  ഇത്തരലാം  പരനിശതീലകേലര  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
ചുമതല.  ഇഇൗ  പരനിശതീലകേരുലട  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുളള  ചുമതല
ജനില്ലഭാതലത്തനില്  ജനില്ലഭാ  ആര്.സനി.എചയ്.  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  സ്കൂള  ലഹല്ത്തയ്  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസര്ക്കുമഭാണയ്.  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഇഇൗ  ചുമതല  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര്ക്കുലാം (കുടുലാംബകക്ഷമലാം) കേഇൗമഭാരഭാകരഭാഗല പദതനിയുലട കസ്റ്ററയ്
കനഭാഡല് ഓഫതീസര്ക്കുമഭാണയ്.
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എസയ്.എ.ആര്.ബനി.റനി.എലാം. ഗവ. കകേഭാകളജനിലല 
വനിവനിധ പദതനികേള

163 (2398) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകേ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജഭായ
എസയ്.എ.ആര്.ബനി.റനി.എലാം.  കകേഭാകളജനില്  നടനവരുന്നതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ
വനിവനിധ പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലാം; ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം, ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച തുകേ എന്നനിവ വനിശദമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) 2006-2011 കേഭാലയളവനില് നബഭാര്ഡയ് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.-ല് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിരുന്ന  ഈ  കകേഭാകളജനിലല  സയനസയ്  കബഭാക്കയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവയ്  കേഭാലഭാഹരണലപടയ്
കപഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ്;
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഏലതല്ലഭാലാം തലങ്ങളനിലഭാണയ് ഇതയ് നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനുള്ളതയ്; നടപടനികേള
സമയബനനിതമഭായനി എകപഭാള പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനഭാകുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  എസയ്.എ.ആര്.ബനി.റനി.എലാം.  ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനില്
നടനവരുന്നതുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുമഭായ വനിവനിധ പദതനികേള തഭാലഴെപറയുന.

1. എലാം  .  എല്  .  എ  .   ഫണയ്  -   ആലകേ ഒരു കകേഭാടനി   93   ലക്ഷലാം രൂപ

a. കകേഭാകളജയ് കഗറയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

b. ആലാംഫനി തനികയറര് 53 ലക്ഷലാം രൂപ

53  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ് വരുന്ന പസ്തസ്തുത പദതനികേള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

c. അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള കസ്റ്റഡനിയവലാം ഫുട്കബഭാള കകേഭാര്ട്ടുലാം (140 ലക്ഷലാം)

2. പഭാന ഫണയ്  -   ആലകേ   43   ലക്ഷലാം രൂപ

a. വഭാടര് ടഭാങ്കയ്

35  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്  വരുന്ന  പസ്തുത  പവൃത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടന
വരുന.
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 b. കലഡതീസയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്

8 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ് വരുന്ന കലഡതീസയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെറനിലന്റെ പവൃത്തനി
നടനവരുന.

 c. ശുദജല വനിതരണലാം പദതനി ( സനി.ലഎ.യു.പനി. 2016-17)

ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിക്കഭായനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  മതനിപയ്  ലചേലവയ്  വരുന്ന
പവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി-യനില് തുകേ ലഡലപഭാസനിറയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.

3. സനി  .  കേത്യു  .  ലഎ  .  പനി  . 2016-17 (  പഭാന ഫണയ്  )   ആലകേ   25   ലക്ഷലാം രൂപ

ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്  വരുന്ന
പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച.

4. സനി  .  കേത്യു  .  ലഎ  .  പനി  . 2016-17 (  പഭാന ഫണയ്  )  ആലകേ   75      ലക്ഷലാം രൂപ

a. ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം രണഭാലാം  ഘടലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ് വരുന്ന
പവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില്  തുകേ
ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

b. എനട്രെനസയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

8  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്  വരുന്ന  പവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചയ്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില് തുകേ ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

c. പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ലഷഡയ്

6  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്  വരുന്ന  പവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചയ്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില് തുകേ ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

d. ശുദജല വനിതരണ പദതനി

11  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ്  വരുന്ന പവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചയ്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില് തുകേ ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

5. നഭാകേയ് ഫണയ്   2016-17-   ആലകേ   14   ലക്ഷലാം രൂപ

കകേഭാകളജയ് ലമയനിന ബനില്ഡനിലാംഗയ് റൂഫനിലാംഗയ് ഒന്നഭാലാംഘടലാം 14 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവയ്  വരുന്ന പവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില്
തുകേ ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
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6. യു  .  ജനി  .  സനി ഫണയ്  -   ആലകേ   2      കകേഭാടനി രൂപ

കലഡതീസയ് കഹഭാസ്റ്റല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി യു.ജനി.സനി.  ഫണയ്  60  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  140  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായനി ലമഭാത്തലാം
2 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവയ് വരുന്ന പവൃത്തനി അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

7. സനി  .  ഡനി  .  സനി  .   ഫണയ്  -   ആലകേ   3.25   ലക്ഷലാം രൂപ

2015-16  വര്ഷലത്ത സനി.ഡനി.സനി.  ഫണയ്  3.25  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ്
വരുന്ന പവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില് തുകേ
ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നബഭാര്ഡയ്  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന്ന സയനസയ്  കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്ന
സലത്തയ് നനില്ക്കുന്ന മരങ്ങള മുറനിക്കുന്നതനില് വനലാം വകുപയ് എതനിര്പയ് ഉന്നയനിചനിരുന.
ഇകതത്തുടര്ന്നയ് കേരഭാറുകേഭാരന ഫയല് ലചേയ കകേസയ്  കകേഭാടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
പസ്തുത പവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  പവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവയ്  2017-18
വലര നനിലനനില്ക്കുന.  ടനി നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി  NABARD-RIDF  പദതനിയനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കണലമങ്കനില്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന കകേസയ്  തതീര്പഭാകക്കണതുണയ്.  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി
മഭാത്രകമ പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുകേയുളള.

ബനിരുദതലത്തനില് ഭൂമനിശഭാസലാം പഠനിക്കുവഭാനുള്ള അവസരലാം

164 (2399) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭൂമനിശഭാസ്തലാം  ബനിരുദതലത്തനില്  പഠനിക്കഭാന  അവസരമുള്ളതയ്  വടക്കന
കകേരളത്തനില്  ഒനലാം  ലതക്കന  കകേരളത്തനില്  രണ്ടുലാം  കകേഭാകളജുകേളനില്  മഭാത്രമഭാണയ്
എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബനിരുദ  വനിഷയമഭായ  കജഭാഗ്രഫനി  മധലകകേരളത്തനില്  ഏലതങ്കനിലലാം  ഒരു
കകേഭാകളജനിലലങ്കനിലലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏലറ ലതഭാഴെനില് സഭാധലതയുലാം പഭാധഭാനലവമുള്ള വനിഷയമഭായ ഭൂമനിശഭാസ്തലാം
കൂടുതല് കകേഭാകളജുകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

165 (2400)  ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടു
ത്തുന്നതനിനയ് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല യൂണനികവഴനിറനികേളനില് പരതീക്ഷ നടത്തുന്നതനിനുലാം റനിസളടയ്
പഖലഭാപനത്തനിനുലാം വളലരയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവ  പരനിഹരനിചയ്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  പരതീക്ഷ  കേലണര്  കകേരളത്തനിലല
യൂണനികവഴനിറനികേളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്/ എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ആര്ട്സയ്
&  സയനസയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതയ്
ലക്ഷലമനിടയ് ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപയ് പദതനി, എറുലലഡറയ് പദതനി, കസ്റ്റര്
കകേഭാകളജയ്  പദതനി  തുടങ്ങനിയ  പല  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  ഉണയ്. ഇഇൗ പശ്നത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭായനി ഒരു ഏകേതീകൃത
അക്കഭാദമനികേയ് കേലണര് തയഭാറഭാക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

സസ്വഭാശയ ലപഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല 
പകവശനലാം

166 (2401) ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സസ്വഭാശയ ലപഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല
പകവശനത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  സലാംവരണ  തതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുനകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്
അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംവരണ  തതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്
ഏലതങ്കനിലലാം  സമനിതനി  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  അതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിനയ് അകലഭാടയ്ലമന്റെനിനഭായനി ലഭലമഭാകുന്ന സതീറ്റുകേളനില് നനിലവനിലള്ള
സലാംവരണ തതസ്വങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണഭാണയ് അകലഭാടയ്ലമന്റുകേള നടത്തനിവരുന്നതയ്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  ഓലാംബുഡ്സഭാലന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.

മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിലല തസ്തനികേകേള

167  (2402)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  വനനിതഭാ  കകേഭാകളജനില്  പനിനസനിപല്  ഉളലപലട
16  മണനിക്കൂര്  വര്ക്കയ്  കലഭാഡുള്ള  4  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലാം  13  അനദലഭാപകേ
തസ്തനികേകേളുലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ധനകേഭാരല വകുപയ്  ഇതുസലാംബനനിചയ്  അഭനിപഭായലാം കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ സുഗമമഭായ പവര്ത്തനത്തനിനയ്  തസ്തനികേകേള സൃഷനികക്കണതയ്
അനനിവഭാരലമഭാകേയഭാല് എത്രയുലാം കവഗലാം ഇതുസലാംബനനിച തതീരുമഭാനങ്ങള കകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ
കകേഭാകളജനില്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള  കുറനിപയ്  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ചേഭാലക്കുടനി പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജയ്

168 (2403) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനവലാം
പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബനനിചയ്  കകേഭാകളജയ്  പനിനസനിപഭാള
സമര്പനിച അകപക്ഷ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള അടനിയന്തരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) ടനി വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.
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കുളത്തൂര് ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനിലന്റെ പുതനിയ ലകേടനിട 
നനിര്മ്മേഭാണലാം

169  (2404)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുളത്തൂര്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
കകേഭാകളജനിലന്റെ ഭൂമനി  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഡനിസലാംബര്  2016-ല്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ലസക്രടറനിക്കയ്  സലലാം  എലാം.എൽ.എ  നല്കേനിയ  കേത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തങ്കനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനികചഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുളത്തൂര് ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനിനയ് അനുവദനിച 8  കകേഭാടനിയുലട പുതനിയ
മന്ദനിരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനികചഭാ; ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള
എന്നയ് നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് മലറലന്തങ്കനിലലാം തടസങ്ങള നനിലവനില്
ഉകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി) KIIFB-യുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട 8 കകേഭാടനി രൂപയുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തന പദതനിയനില് കുളത്തൂര് ഗവ.  കകേഭാകളജനിലന ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്
കകേഭാകളജയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം സലത്തനിലന്റെയുലാം ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്നനിനലാം ലലകേമഭാറനി  കേനിടഭാത്തതനിനഭാല് പസ്തുത പദതനിയനില്
നനിനലാം കകേഭാകളജനിലന ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(സനി) കകേഭാകളജനിലന്റെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ഒഴെനിലകേ മറയ്
തടസങ്ങളനില്ല.

നടുവനില് ഗവ. കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

170 (2405)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  നടുവനില്  ഗവ.  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  2017-18
അദലയനവര്ഷലാം മുതല് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി,  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ  സലാംഘത്തനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
285/2020
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(എ) 2017-18  വര്ഷത്തനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ നടുവനില് ഗവ.  കപഭാളനിലടകനിക്കയ്  കകേഭാകളജയ്
തുടങ്ങുന്നതനിനുകവണനി എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  സമയബനനിതമഭായനി അകപക്ഷ
നല്കേനിലയങ്കനിലലാം  സഭാപനത്തനിനയ്  കവണ  അകഞക്കര്  സലത്തനിലന്റെ  ലലകേമഭാറ  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാലലാം  ഒന്നഭാലാംവര്ഷ  കഭാസ്സുകേള  തുടങ്ങുവഭാന  ലകേടനിടങ്ങള
സജ്ജമല്ലഭാത്തതനിനഭാലലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട അനുമതനി ലഭനിചനിടനില്ല. അതനിനഭാല്
2017-18  വര്ഷത്തനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  നടുവനില്  ഗവ.  കപഭാളനിലടകനിക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നതല്ല.

(ബനി)  നടുവനില്  ലടകനിക്കല്  ലലഹസ്കൂളനിലന്റെ ലലകേവശമുള്ള  7.4  ഏക്കറനില്നനിനലാം
അകഞക്കര്  ഭൂമനി  നടുവനില്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനുകവണനി  ലലകേമഭാറഭാന  16-3-2016
തതീയതനിയനിലല കേലഭാബനിനറയ് കയഭാഗത്തനില് ലഎറലാം നമ്പര് 8766 പകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിരുലന്നങ്കനിലലാം  ഇലക്ഷന  പക്രനിയ  കേഴെനിയുന്നതുവലര  കേഭാത്തനിരനിക്കഭാന  ഇലക്ഷന
കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവഭാകുകേയഭാണുണഭായതയ്.  തുടര്ന്നയ്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാന
കേഭാലലത്ത  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  രൂപതീകേരനിച  മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനിയുലട പരനിഗണനയയ് വനിഷയലാം സമര്പനിച. ഉപസമനിതനി തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം ഇഇൗ
വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച ലകേടനിടങ്ങളുലട
ലലവദത്യുതതീകേരണ കജഭാലനികേള നടകത്തണതുണയ്.  ഒന്നഭാലാം വര്ഷകത്തയയ് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം
കേമ്പവ്യൂടറുകേളുലാം  ഫര്ണനിചറുകേളുലാം  മറയ്  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലടനഡര്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല്, 
കേസ്വഭാര്കടഴയ് ലകേടനിടങ്ങള

171  (2406)  ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം  വനനിതഭാ  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കഹഭാസ്റ്റല്,  കേസ്വഭാര്കടഴയ്  എന്നനിവ
അടക്കമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട നനിലവനിലള്ള പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  വനനിതഭാ  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കഹഭാസ്റ്റല്,  കേസ്വഭാര്കടഴയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി

ബനലപടയ് ലലപലനിലാംഗയ് വര്ക്കുകേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  
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ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലയനിലല ലകേഭാകമഴയ്

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് തുലലത

172  (2407)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി കമഖലയനിലല  കകേഭാകമഴയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന

കകേഭാഴ്സുകേളഭായ ജനറല് ഇനഷുറനസയ്,  അക്കഇൗണനസനി  &  ഓഡനിറനിലാംഗയ്,  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്

അസനിസ്റ്റനസയ്,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  &  ലസയനില്സഭാനഷനിപയ്,  ട്രെഭാവല്  ആന്റെയ്  ടൂറനിസലാം,

റനിസപ്ഷന,  ബുക്കയ്  കേതീപനിലാംഗയ്  &  കേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്

ലകേ.ജനി.റനി.ഇ. കടപയ്കററനിലാംഗയ് ഇലാംഗതീഷയ് (ഹയര്), കേമ്പവ്യൂടര് കവര്ഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ്

(ഹയര്) എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളുമഭായനി തുലലത നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ.  ലകേഭാകമഴയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളഭായ ജനറല്

ഇനഷസ്വറനസയ്, അക്കഇൗണനസനി &  ആഡനിറനിലാംഗയ്, ബഭാങ്കനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റനസയ്, മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്

&  ലസയനില്സഭാനഷനിപയ്,  ട്രെഭാവല്  &  ടൂറനിസലാം,  റനിസപ്ഷന,  ബുക്കയ്  കേതീപനിലാംഗയ്  &

കേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ലകേ.ജനി.റനി.ഇ.  ലലടപയ്ലലററനിലാംഗയ്  ഇലാംഗതീഷയ്

(ഹയര്), കേമ്പവ്യൂടര് കവര്ഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ് (ഹയര്) എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളുമഭായുളള തുലലത

പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  സനിലബസ്സുകേള

സഹനിതലാം  SCERT-യയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്  ടനി  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്

തുലലത നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനലാം

173 (2408) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി

ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത ബജറനില് ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്

കകേഭാകളജനിനഭായനി  അനുവദനിച പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം

പവര്ത്തനങ്ങലള സലാംബനനിച കേഭാലനികേസനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്  ഉളലപലടയുള്ള
എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  ലപഭാതുവഭായ  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള  ബജറയ്  ഫണയ്  2016-17-ല്  അനുവദനിചനിരുന.
ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  സ്റ്റഭാഫയ്  കേസ്വഭാര്കടഴയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  7  കകേഭാടനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച.  ഇഇൗ  പവൃത്തനിക്കഭായനി
പനി.ഡബത്യു.ഡനി. ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ലടനഡറുകേള  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  ഫണ്ടുകേള
വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ഫഭാക്കല്റനികേളക്കുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുമുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഫര്ണനിചറുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ആലകേ  31,07,327
രൂപയുലാം കേമ്പവ്യൂടറുകേളക്കഭായനി 26,62,200 രൂപയുലാം ഇ-കജണല്സയ് വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
17,60,367 രൂപയുലാം  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങളക്കഭായനി  4,82,500  രൂപയുലാം  ലപഭാജക്ടര്,
വതീഡനികയഭാവഭാള തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങളക്കയ്  35,48,963  രൂപയുലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ലചേറനിയ അറകുറപണനികേളക്കഭായനി 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ക്രമവനിരുദമഭായനി ലപഭാകമഭാഷന നല്കേനിയ നടപടനി

174 (2409) ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കഭാര്ക്കയ്
തസ്തനികേയനില് ക്രമവനിരുദമഭായനി ലപഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാവനിഭഭാഗലാം  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനികന്മല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാർക്കയ് അനധനികൃതമഭായനി എത്ര തുകേ നൽകേനിലയനലാം അതനില്
എത്ര തുകേ തനിരനിലകേ ഈടഭാക്കനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലതറഭായനി ലപഭാകമഭാഷന നലനിയതനിലൂലട സര്ക്കഭാരനിനയ് സലാംഭവനിച സഭാമ്പത്തനികേ
നഷത്തനിനയ് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര എന്തയ് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  നടപടനിക്കയ്  പനിന്നനില്  നടത്തനിയ  അഴെനിമതനി  വനിശദമഭായനി
അകനസ്വഷനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് കഭാര്ക്കയ് തസ്തനികേയനില് ക്രമവനിരുദമഭായനി
ലപഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതയ്  സലാംബനനിചയ്  ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കറകഷലഭാ ലപഭാകമഭാഷന നടത്തനിയ ഉത്തരവയ് റദ്ദേയ്
ലചേയയ് ജതീവനക്കഭാര് അധനികേമഭായനി ലലകേപറനിയ തുകേ തനിരനിലകേ പനിടനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  16,44,462  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ലഭനിചലവന്നയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. ആയതനില് 38,442 രൂപ തനിരനിലകേ പനിടനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) അനധനികൃതമഭായനി ലപഭാകമഭാഷന നടത്തനി സര്ക്കഭാരനിനയ് നഷമുണഭാക്കനിയതനിനയ്
സതീനനിയര് കഭാര്ക്കയ് ശതീ. ആര്. എസയ്. പദതീപനിലന വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം കവലവനിലക്കയ് നല്കുകേയുലാം കകേരളഭാ അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്
ലലട്രെബവ്യൂണലനിലന്റെ വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് 13-12-2016 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3403/16/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  ടനിയഭാലള  തനിരനിലകേ
കസവനത്തനില് പകവശനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി ലസക്ഷന ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയനിരുന്ന
സതീനനിയര് സൂപണനിലനതനിലര അചടക്ക നടപടനികേള ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഇ) ഇക്കഭാരലത്തനില് അഴെനിമതനി നടന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനില്ല.

സഭാകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല പരതീക്ഷഭാ ഫലലാം 
ലലവകുന്നതുമൂലമുള്ള പശ്നങ്ങള

175 (2410) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് പരതീക്ഷഭാ ഫലലാം മഭാസങ്ങള ലലവകുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എല്ലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലലാം ജയനിക്കഭാലത അടുത്ത ലസമസ്റ്ററനികലക്കയ് പകവശനലാം
നല്കേഭാത്ത  ഇയര്  ഒഇൗടയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്,  പരതീക്ഷഭാഫലലാം
ലലവകുന്നതയ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പഠനലാം  തുടരഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനി  വനികശഷലാം
സലാംജഭാതമഭാക്കുന എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് പരതീക്ഷഭാഫലലാം മഭാസങ്ങള ലലവകുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
റതീ-എക്സഭാലാം  ഒഴെനിലകേയുള്ള  ബനി.ലടകേയ്  ഒന്നഭാലാം  ലസമസ്റ്റര്  പരതീക്ഷകേള  കേഴെനിഞതയ്
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ജനുവരനി 27-ാം തതീയതനിയുലാം റതീ-എക്സഭാലാം കേഴെനിഞതയ് ലഫബ്രുവരനി 25-ാം തതീയതനിയുമഭാണയ്.
റതീ-എക്സഭാലാം  ഒഴെനിലകേയുളളവയുലട  റനിസളടയ്  ഏപനില്  4-ാം  തതീയതനിയുലാം  റതീ-എക്സഭാലാം
സബ്ജക്ടനികന്റെതയ് ഏപനില് 27-ാംതതീയതനിയുലാം പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. റതീ-എക്സഭാലാം ഒഴെനിലകേയുള്ള
ബനി.ലടകേയ് മൂന്നഭാലാം ലസമസ്റ്റര് പരതീക്ഷകേള കേഴെനിഞതയ് ജനുവരനി  30-ാം തതീയതനിയുലാം
റതീ-എക്സഭാലാം  കേഴെനിഞതയ്  മഭാര്ചയ്  4-ാം  തതീയതനിയുമഭാണയ്.  റതീ-എക്സഭാലാം  ഒഴെനിലകേയുള്ളവയുലട
റനിസളടയ്  കമയയ്   2-ാം തതീയതനി  പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  റതീ-എക്സഭാലാം  സബ്ജക്ടനികന്റെതയ്
കമയയ് ആദലവഭാരലാംതലന്ന പസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  ഇയര്  ഒഇൗടയ്  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം  ജയനിചഭാല്
മഭാത്രകമ അടുത്ത ലസമസ്റ്ററനികലക്കയ് പകവശനലാം നല്കേഭാവൂലവന്നയ് പറയുന്നനില്ല,  മറനിചയ്
അക്കഭാദമനികേയ് കേമ്മേനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരമുള്ള ഒരു നനിശനിത ലക്രഡനിറയ് കേനിടനിയവര്ലക്കല്ലഭാലാം
അടുത്ത ഇഇൗവന ലസമസ്റ്ററനികലയയ് പകവശനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. പരതീക്ഷഭാ ഫലലാം വളലര
കവഗലാംതലന്ന പസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സര്വ്വകേലഭാശഭാല ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വ്വകേലഭാശഭാല കനരനിടയ് നടത്തുന്ന സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങള

176 (2411) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കനരനിടയ്  നടത്തുന്ന  സസ്വഭാശയ
സഭാപനങ്ങളനില്  2017-18  അദലയന വര്ഷത്തനില് അഡനിഷന നടത്തരുലതനലാം
പസ്തുത സഭാപനങ്ങൾ അടച പൂടണലമനലാം എലന്തങ്കനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല  പസ്തുത  സസ്വഭാശയ  സഭാപനങ്ങള  അടചയ്
പൂട്ടുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന എന്ന പചേരണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനിൽ  പസ്തുത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല
സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനിൽ വനിദലഭാര്തനി പകവശനത്തനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി&സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കനരനിടയ്  നടത്തനിവരുന്ന
സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച ലസന്റെര് കഫഭാര് ലപഭാഫഷണല് &
അഡസ്വഭാനസ്ഡയ്  സ്റ്റഡതീസയ്  എന്ന  ലസഭാലലസറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  സസ്വഭാശയ
സഭാപനങ്ങളനിലല വനിദലഭാര്തനി പകവശനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന.
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മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല സസ്വഭാശയ
സഭാപനങ്ങളനിലല സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്

177 (2412) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കനരനിടയ്  നടത്തുന്ന  സസ്വഭാശയ
സഭാപനങ്ങളനിലള്ള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് ഫതീസയ്  ഇനത്തനില്
ലഭനിക്കുന്ന പണത്തനിലന്റെ  80%  സര്വ്വകേലഭാശഭാല സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളത്തനിനഭായനി
ലചേലവഴെനിക്കുന എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാല സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാലര പനിനവലനിക്കുന്നതനിനയ് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  95 സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്.

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  സസ്വഭാശയ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഫതീസയ്
ഇനത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന പണത്തനിലന്റെ  20%  മഭാത്രമഭാണയ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  നനിലവനില് സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴെനിലള്ള സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങള
പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ലസഭാലലസറനിയുലടകേതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിലവനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാലര പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

ലലഗഡ്ഷനിപനില്നനിനലാം വനിരമനിച അദലഭാപകേലര 
ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന നടപടനി

178 (2413) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  കഗഡ്ഷനിപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  അദലഭാപകേലര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  യു.ജനി.സനി.  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഏലതല്ലഭാലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;
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(ബനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത
ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനില് പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കനില്
ഏതയ് രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  പസ്തുത  യു.ജനി.സനി.  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  എലന്തങ്കനിലലാം
ബുദനിമുട്ടുകേള സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേകളഭാ സര്ക്കഭാകരഭാ യു.ജനി.സനി.ലയ അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  ലലഗഡ്ഷനിപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  അദലഭാപകേലര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് യു.ജനി.സനി. സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇഇൗ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള  ആയതയ്  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

സര്വ്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റഭാറസയ് റനിമഭാര്ക്സയ്

(1) (2) (3)

കകേരള   ഉണയ്

എലാം.ജനി.   ഉണയ് യു.ജനി.സനി.-യുലട  ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാ
ക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനില്  ഗകവഷണലാം  നടത്തനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ബുദനിമുട്ടുകേള
കനരനിടഭാതനിരനിക്കഭാന  2012  അദലയന  വര്ഷലാം
മുതല്  ഗകവഷണ  രജനികസ്ട്രഷന  കനടനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  അവരുലട  സൂപര്ലലവസര്
റനിടകയര്ഡയ്  ഫഭാക്കല്റനിയഭാലണങ്കനില്  രജനികസ്ട്രഷന
തുടങ്ങനി അഞ്ചുവര്ഷകത്തയയ്  പസ്തുത സൂപര്ലലവസറുലട
കേതീഴെനില് ഗകവഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സര്വ്വകേലഭാശഭാല
അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത   2012
അദലയന  വര്ഷത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  ഗകവഷണ
രജനികസ്ട്രഷന  കനടനിയ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  
31-7-2018 വലര ഗകവഷണലാം നടത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സര്വ്വകേലഭാശഭാല അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(1) (2) (3)

ലകേഭാചനി 
ശഭാസസഭാകങ്കതനികേ

  ഇല്ല ലകേഭാചനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  നനിലവനിലള്ള  Ph.D
നനിയമഭാവലനി  പകേഭാരലാം  വനിരമനിച  അദലഭാപകേര്ക്കയ്
തങ്ങള  നനിലവനില്  നനിര്വ്വഹനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
ഗകവഷണ  കമല്കനഭാടലാം  തുടര്ന്നയ്  കപഭാകേഭാവന്നതുലാം
അതതയ്  വകുപ്പുകേളനിലല  വകുപയ്  ഗകവഷണ
കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേകളഭാലട  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി  പുതനിയ
ഗകവഷകേരുലട കമല്കനഭാടലാം നനിര്വ്വഹനിക്കഭാവന്ന
തുമഭാണയ്.

ശതീശങ്കരഭാചേഭാരല
സലാംസ്കൃതലാം

ഉണയ് വനിരമനിച  അദലഭാപകേര്  അവര്  ലറഗുലര്
ആയനിരുന്നകപഭാള  അനുവദനിച  ഗകവഷകേലര
അവരുലട ഗകവഷണ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയുന്നതു
വലര തുടരഭാന അനുവദനിക്കുനണയ്.

തുഞലത്തഴത്തച്ഛേന
മലയഭാളലാം

ഉണയ്

കേഭാലനിക്കറയ് ഉണയ്

കേണ്ണൂര് ഉണയ്

(ബനി)  ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന
വനിഷയങ്ങള സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന.

I. കേഴെനിവലാം പരനിചേയ സമ്പത്തുമുള്ള ഗകവഷണ ലലഗഡുകേളുലട ദഇൗര്ലഭലലാം
ഗകവഷണ നനിലവഭാരലത്തയുലാം അവസരങ്ങലളയുലാം പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനികചക്കഭാലാം.

II. ആവശലത്തനിനയ്  മഭാര്ഗദര്ശ്ശേനികേലള  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഗകവഷണലാം
മുടങ്ങുന്ന സഭാഹചേരലലാം

III. ഗകവഷണ കമല്കനഭാടത്തനിനുളള സമയവലാം സഇൗകേരലവലാം കൂടുതല്
ലഭലമഭാകുകേ വനിരമനിച അദലഭാപകേര്ക്കഭാണയ്.
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(സനി)  പസ്തുത  യു.ജനി.സനി.  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  എലന്തങ്കനിലലാം
ബുദനിമുട്ടുകേള  സര്ക്കഭാര്  യു.ജനി.സനി.-ലയ  അറനിയനിചനിടനില്ല.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേലള
സലാംബനനിചള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

സര്വ്വകേലഭാശഭാല

ബുദനിമുട്ടുകേള 
യു.ജനി.സനി.-ലയ

അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ
വനിശദഭാലാംശലാം

കകേരള ഉണയ് പസ്തുത  യു.ജനി.സനി.  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലലവകേനി
നടപനിലഭാക്കനിയതനില്  ഗകവഷകേര്ക്കുണഭായ
ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ലലകേലക്കഭാണ  നടപടനി
കേളക്കയ് യു.ജനി.സനി.-യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനി
നഭായനി അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

എലാം.ജനി. ഉണയ് --

ലകേഭാചനി ശഭാസ
സഭാകങ്കതനികേ

ഇല്ല –

ശതീശങ്കരഭാചേഭാരല
സലാംസ്കൃതലാം

ഇല്ല

തുഞലത്തഴത്തച്ഛേന
മലയഭാളലാം

ഉണയ് മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഗകവഷണ
കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
യു.ജനി.സനി.-യുലട നനിര്കദ്ദേശലാം പുനനഃപരനികശഭാ
ധനിക്കഭാന അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

കേഭാലനിക്കറയ് ഇല്ല --

കേണ്ണൂര് ഉണയ് ഉത്തര കകേരളത്തനിലന്റെ തഭാരതകമലന പനികന്നഭാക്ക
പരനിധനിയനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  സര്വ്വകേ
ലഭാശഭാലയനില് മനികേച അക്കഭാദമനികേ കയഭാഗലതയുള്ള
മഭാര്ഗദര്ശ്ശേനികേള  ചേനില  വനിഷയങ്ങളനില്
തഭാരതകമലന കുറവഭാണയ്.
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സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷലന്റെ 'പച മലയഭാളലാം' സര്ടനിഫനിക്കറയ് കകേഭാഴയ്

179 (2414) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമസ്ത  കമഖലയനിലള്ളവര്ക്കുലാം  ഒകര  കപഭാലല  പകയഭാജനകേരമഭാകുന്ന
വനിധത്തനില്  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പഠനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന
അകതഭാറനിറനി 'പച മലയഭാളലാം' എന്ന കപരനില് സര്ടനിഫനിക്കറയ് കകേഭാഴയ് നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം ഓഫതീസയ്  നനിര്വ്വഹണലാം ബുദനിമുടഭായനി
കതഭാനന്ന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാലര  പസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ഭരണഭഭാഷഭാ  കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)   ഇഇൗ പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• ഇതര  മതീഡനിയങ്ങളവഴെനി  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനിയവര്ക്കയ്  ഭരണഭഭാഷ
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുളള  കശഷനി
കനടുകേ.

• സസ്വന്തലാം ഭഭാഷയനില് ആത്മവനിശസ്വഭാസകത്തഭാലട ചേനിന്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇടലപടുന്നതനിനുലാം സമൂഹലത്ത പഭാപ്തമഭാക്കുകേ.

• കേലഭാ സഭാഹനിതല സൃഷനികേള ആസസ്വദനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിലയനിരുത്തു
ന്നതനിനുമുള്ള  കശഷനി  കനടുകേ.  അതുവഴെനി  ഉയര്ന്ന  മഭാനവനികേതഭാ
കബഭാധകത്തഭാലട  സമൂഹത്തനില്  ഇടലപടല്  നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയുന്ന
ജനതലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ.

• ഭഭാഷഭാശഭാസലാം  പഠനിക്കുന്നതനിലൂലട  മനികേച  ഭഭാഷഭാപകയഭാഗശതീലലാം
സഭാധലമഭാക്കുകേ.
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• സലാംസഭാര കകേരളലമന്ന വനികശഷണലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുകേ.

• മലയഭാള കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗയ് വലഭാപനിപനിക്കുകേ.

• സഭാര്ടയ്  കഫഭാണുകേളനിലടക്കലാം  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.

• ഭഭാഷഭാനവ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കയ്  മലയഭാള  ഭഭാഷയനില്  പഭാവതീണലലാം
സഭാധലമഭാക്കുകേ.

• ഭരണഭഭാഷ  മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കനിയതയ്  വഴെനി  ഓഫതീസയ്  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തഭാന ബുദനിമുടയ് അനുഭവനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സുഗമമഭായ  ഓഫതീസയ്
പവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ.

(സനി)    ഇഇൗ പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള :

• മലയഭാളലാം ഒഴെനിലകേയുളള വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങള വഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്.

• മലയഭാളലാം  ഒഴെനിലകേയുളള  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്നവര്.

• ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം ഓഫതീസയ്  നനിര്വ്വഹണലാം
ബുദനിമുടഭായനി കതഭാനന്ന സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപന
ങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്.

• മലയഭാള ഭഭാഷ പഠനിക്കഭാന തഭാല്പരലമുളളവര്.

• ഭഭാഷഭാ നവ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്.

(ഡനി) തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന പദതനിയനുസരനിചയ് ഇവര് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണയ്.

സനില് അകേസ്വനിസനിഷന ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

180 (2415) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എ.ഡനി.ബനി.  വഭായഭാ സഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാനത്തയ് സനില് അകേസ്വനിസനിഷന
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി ഏലതല്ലഭാലാം സലത്തഭാണയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ് ഇവനിലട നടത്തുന്നതയ്; ഇനനി എത്ര സലത്തയ്
കൂടനി ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്;
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(സനി) 140 അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം ഇവ സഭാപനിക്കുലമന്ന മുന പഖലഭാപനലാം
പഭാബലലത്തനിലകണഭാ;

(ഡനി)  വലവസഭായ വനികേസന കമഖലയഭായ അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കചേന്നലാംപള്ളനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തനിലള്ള ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട സലത്തയ് ഒരു സനിൽ  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
ലസന്റെർ തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ഉടലന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കചേന്നലാംപള്ളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല ഇനഡസ്ട്രനിയല്
കഗ്രഭാത്തയ്  ലസന്റെറുലാം  പള്ളനിപ്പുറലാം  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  വലവസഭായ
പകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം ടൂറനിസലാം ഉളലപലടയുള്ള കമഖലയ്ക്കുലാം ഉപകേഭാരപദമഭാവന്ന തരത്തനിലള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് പസ്തുത സനിൽ ലഡവലപ്ലമന്റെയ് ലസന്റെറനില് മുനഗണന നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അസഭാപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് എ.ഡനി.ബനി.  വഭായഭാ സഹഭായകത്തഭാലട
കകേരളത്തനിലല  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  121  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലസന്റെറുകേള
(SDCs) സഭാപനിതമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  8-10  വലര  സനില്
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്  നടനവരുന്നതയ്.  അസഭാപയ്  നല്കുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  മുഴവന  പടനികേ
തഭാലഴെ  കചേര്ക്കുന.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വലവസഭായ  കമഖലയയ്  അനുകയഭാജലമഭായ
കകേഭാഴ്സുകേള നല്കേഭാനഭാണയ് അസഭാപയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.

1. അക്കഇൗണയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് കപയബനിള ആന്റെയ് റനിസതീവബനിള 

2. അനനികമറര്

3. അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറതീഷലന

4. അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഇലകതീഷലന

5. അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഫഭാഷന ഡനിലലസനര്

6. അസനിസ്റ്റന്റെയ് പലാംമ്പര്

7. കബസനികേയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഇന  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  നഴനിലാംഗയ്  &
പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര്

8. ക്രഭാഫയ് കബക്കര്

9. ഫണയ് ഓഫതീസയ് അകസഭാസനികയറയ്
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10. ഹഇൗസയ് കേതീപനിലാംഗയ് സൂപര്ലലവസര്

11.  ജഭാലാം, ജല്ലനി ലകേചപയ് കപഭാസസനിലാംഗയ് ലടകതീഷലന

12.  മതീറനിലാംഗയ്, കകേഭാണ്ഫറനസയ് & ഇവന്റെയ് പഭാനര്

13. അക്സസറതീസയ്  &  വഭാലത്യു  ആഡഡയ്  സര്വ്വതീസയ്  ലസയനില്സയ്
എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്

14. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് ഇലകതീഷലന

15. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് എഞനിന റനിലപയര് ലടകതീഷലന

16. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് സര്വ്വതീസയ് ലടകതീഷലന

17. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് സര്വ്വതീസയ് ലടകതീഷലന 2 & 3 വതീലര്

18. ബനഭാന ഫഭാമനിലാംഗയ്

19. CCTV ഇനസ്റ്റകലഷന ലടകതീഷലന

20. ലഡയറനി ഫഭാര്മര്/എന്റെര്പണര്

21. ഫനിറയ്നസയ് ലട്രെയനിനര്

22. കഫഭാറനികേളചര് ഓപണ് കേളടനികവഷന

23. ഗ്രതീന ഹഇൗസയ് ഫനിറര്

24. ഹഭാന്റെയ് ലസറയ് റനിപയര് എഞനിനതീയര്

25. അക്കഇൗണനിലാംഗയ് ലടകതീഷലന

26. അസനിസ്റ്റന്റെയ് ബവ്യൂടനി ലതറഭാപനിസ്റ്റയ്

27. ഓകടഭാകമഭാടതീവയ് ലസയനില്സയ് കേണ്സളടന്റെയ്

28. ബളക്കയ് മനില്ക്കയ് കൂളര്

29. CAD ഡനിലലസനര്

30. ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ് ഡഭാറഭാ എനട്രെനി ഓപകററര്

31. ഡഭാഫയ്മഭാന ലമക്കഭാനനിക്കല് CAD

32. ഫതീല്ഡയ് ലടകനിഷലന- ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ് & കസ്റ്റഭാകറജയ്
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33. ഫുഡയ് & ബനിവകറജയ് സര്വ്വതീസയ്- സ്റ്റുവഭാര്ഡയ്

34. ഫണയ് ഓഫതീസയ് അകസഭാസനികയറയ്

35. ജനറല് ഡവ്യൂടനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്

36. കഹഭാലാം ലഹല്ത്തയ് എയ്ഡയ്

37. ജൂനനിയര് കേറകസഭാണന്റെയ്

38. ലഭാബയ് ലകേമനിസ്റ്റയ്

39. ഫഭാര്മസനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്

40. പഭാസ്റ്റനികേയ് കമഭാളഡനിലാംഗയ് ഓപകററര്/ലടകതീഷലന

41. കപഭാസ്റ്റയ് പസയ്

42. പതീ-പസയ്

43. പസയ്

44. പനിന്റെഡയ് സര്കേവ്യൂടയ് കബഭാര്ഡയ് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗയ്

45. QC ഇനലസക്ടര് ലലവല് 4

46. റതീലടയനില് ലസയനില്സയ്  അകസഭാസനികയറയ്

47. റബര് നഴറനി സൂപര്ലലവസര്

48. സസ്വതീയനിലാംഗയ് ലമഷതീന ഓപകററര്

49. കസഭാളഡറനിലാംഗയ് & ബഇൗസനിലാംഗയ് ലടകതീഷലന

50. ലടകനിക്കല് സകപഭാര്ടയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് കനഭാണ് കവഭായനിസയ്

51. ട്രെഭാവല് കേണ്സളടന്റെയ്

52. ലവയര്ഹഇൗസയ് സൂപര്ലലവസര്

53. ലലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന ലടകതീഷലന

54. PDI സൂപര്ലലവസര്

55. പനിക്കയ് & ലപയനിസയ് അസലാംബനി ഓപകററര്

56. ലസഭാളഭാകനഷലസയ് കക്രഭാപയ് കേളടനികവറര്
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57. PC ഹഭാര്ഡയ് ലവയര് & ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്

58. ലപഭാകേത്യുര്ലമന്റെയ് ഓപകറഷനസയ്  - ലഫസനിലനിറനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്

59. കേകമ്പഭാസനിറര്

60. ലഡന്റെല് അസനിസ്റ്റന്റെയ്

61. എഡനിറര്

62. എമര്ജനസനി ലമഡനിക്കല് ലകേയര് ലടകതീഷലന

63. ഇകേത്യുറനി ഡതീലര്

64. ഫഭാഷന ഡനിലലസനര്

65. ഫതീല്ഡയ് എഞനിനതീയര്- RACW

66. ഫതീല്ഡയ് ലടകതീഷലന കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗയ് & ലപരതീലഫറല്സയ്

67. കഫഭാറനികേളചറനിസ്റ്റയ് ലപഭാലടകഡയ് കേളടനികവഷന

68. ജനറല് ഡവ്യൂടനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്

69. ഹഭാന്റെയ് എലാംകബഭായനിഡര്

70. ജൂനനിയര് റബര് ലടകതീഷലന

71. ജൂനനിയര് കസഭാഫയ് ലവയര് ലഡവലപര്- ആനകഡഭായനിഡയ്

72. LED ലലലറയ് ലമക്കഭാനനിക്കല് അസലാംബനി ഓപകററര്

73. കമഭാലഡലര്

74. മവ്യൂചേസ്വല് ഫണയ് ഏജന്റെയ്

75. ഓപകറഷന  ആന്റെയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്  ഓഫയ്  അഗ്രനികേളചറല്
ലമഷതീനറനി

76. ലറകസ്റ്റഭാറന്റെയ് മളടനികേത്യുലലസന കുക്കയ്

77. റതീലടയനില് ലസയനില്സയ് അകസഭാസനികയറയ്

78. റതീലടയനില് ലസയനില്സയ് സൂപര്ലലവസര്

79. റതീലടയനില് ലട്രെയനിനനി അകസഭാസനികയറയ്
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80. സര്കവ്വയര്

81. ലടസ്റ്റയ് എഞനിനതീയര്

82. ലടസ്റ്റനിലാംഗയ് & കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള കഫഭാര് പഭാസ്റ്റനികേയ് ലമറതീരനിയല്സയ് &
ലപഭാഡക്ടയ്- സൂപര്ലലവസര്

83. ത്രൂ കഹഭാള അസലാംബനി ഓപകററര്

84. വയര്മഭാന-കേണ്കട്രെഭാള പഭാനല് 

(സനി) 140 അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം കേമ്മേവ്യൂണനിറനി സനില് പഭാര്ക്കുകേള (CSP)
സഭാപനിക്കുലമന്ന പഖലഭാപനലാം  2014-ലല  ഗവര്ണറുലട  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  അസഭാപനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  35  CSP-കേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  ഇഇൗ  CSP-കേളുലട  വലഭാപ്തനി
വലതഭാക്കനിയതനിനഭാല് അവ  20  എണ്ണമഭായനി ചുരുക്കണലമന്നയ്  14-ാം എലാംപകവര്ഡയ്
കേമ്മേനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് ലസന്റെറുകേള സ്കൂളുകേളനിലലാം കകേഭാകളജുകേളനിലമഭാണയ്
സഭാപനിക്കുന്നതയ്.

(ഇ)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല  SDC -കേളനില് വലവസഭായ കമഖലകേളനികലയ്ക്കുലാം ടൂറനിസലാം
കമഖലയനികലയ്ക്കുലാം  ഉപകേഭാരപദമഭാകുന്ന  തലത്തനിലള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  മുനഗണന
നല്കുന്നതഭാണയ്.

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ട്രെസ്റ്റുകേളക്കുലാം നല്കേനിയ ഭൂമനിയുലട വനിനനികയഭാഗലാം

181 (2416) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ട്രെസ്റ്റുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയുലട
വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിചയ് ഓഡനിറയ് നടത്തുന്നതനിനയ് നതീക്കമുകണഭാ; എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള വനിറഴെനിചയ്  ലഭാഭമുണഭാക്കുകേലയന്ന
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നയത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി,  അവ വനില്ക്കുകമ്പഭാള,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയ ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപടുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സർക്കഭാർ നല്കേനിയ ഭൂമനി വലവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച
എന്നയ് കേലണത്തനിയഭാല് അവ തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

285/2020



242 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ട്രെസ്റ്റുകേളക്കുലാം ലതീസനികനഭാ പതനികചഭാ നല്കേനിയ
ഭൂമനി വലവസകേള ലലാംഘനിചയ് പവര്ത്തനിക്കുകേകയഭാ നനിയമവനികധയമല്ലഭാലത വനിനനികയഭാ
ഗനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നതയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  വലവസകേള  ലലാംഘനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചയ്  സലലാം സര്ക്കഭാര് കേസ്റ്റഡനിയനികലയയ്  തനിരനിലകേ എടുക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല്
കകേരള സര്ക്കഭാര് റവനവ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനിയനിലഭാണയ് പസ്തുത സഭാപനലാം പവര്ത്തനി
ക്കുന്നലതങ്കനില്  ടനി  ഭൂമനി  അനലഭാധതീനലപടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്ത്തലന്ന
നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  ലതീസയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉളലപലട  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  ലഭനികക്കണ  തുകേ
ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(സനി)  വനിവനിധ ട്രെസ്റ്റുകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ലതീസനികനഭാ പതനികചഭാ നല്കേനിയ
കകേസ്സുകേളനില് വലവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭായനി സലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടഭാല്
ലതീസയ്/പടയലാം  റദ്ദേയ്  ലചേയയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  സലലാം  സര്ക്കഭാര്
അധതീനതയനിലലടുക്കുന്നതുമഭാണയ്.

കേരുവനതുരുത്തനി വനികല്ലജനിലല നതീര്ത്തടലാം മണ്ണനിടയ് നനികേത്തല്

182 (2417) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല കേരുവന തുരുത്തനി വനികല്ലജനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി
ലപഭാതുജനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  നതീര്ത്തടലാം  (ലചേന)  മണ്ണനിടയ്  നനികേത്തുന്നതനിലന
തനിലരയുള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച;

(ബനി)  റതീസര്കവ്വ  133/A1-ല്ലപട  ഉടമസനനില്ലഭാത്ത  സലലാം  വലഭാജകരഖയുണഭാക്കനി
നനികുതനിയടചതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇഇൗ സലലാം ഏലറടുത്തയ് പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  തഹസനില്ദഭാര് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  പസ്തുത ഫയലനില്  10-5-2017-നയ് വനിചേഭാരണ നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതു
മഭാകുന.
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(ബനി)  റതീസര്കവ്വ  133/A1-ല്ലപട  സലത്തനിനയ്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവലര

നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  നനിലവനില്  പരഭാതനിയുണഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതനിനകമല്

അകനസ്വഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതുലാം നനിയമഭാനുസൃത നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി)  ബനലപട കേക്ഷനികേള വനിചേഭാരണ കവളയനില് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന കരഖകേളുലാം

സലപരനികശഭാധനയുലടയുലാം  അനുബന  ലറകക്കഭാര്ഡുകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിയമഭാനുസൃത

തുടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില് നല്കേനിയ പടയലാം 

സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

183 (T* 2418)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഭായനഭാര് സര്ക്കഭാര്  1999-ല് കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില് നല്കേനിയ പടയങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂ  വകുപയ്  കേരലാം  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  പടയ  സഭാധൂകേരണലാം  നടത്തഭാത്തതനിനഭാലലാം

നനിരവധനി  കുടുലാംബങ്ങള ബുദനിമുടയ്  അനുഭവനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിരനി

ക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇലല്ലങ്കനില് അവ പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കു

കമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  നഭായനഭാര് സര്ക്കഭാര്  1999-ല് കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില് നല്കേനിയ

പടയങ്ങള  ശതീ.  എലാം.  ലഎ.  രവതീന്ദ്രന,  ലഡപവ്യൂടനി  തഹസനില്ദഭാര്ക്കയ്  കദവനികുളലാം

തഹസനില്ദഭാരുലട  അധനികേ  ചുമതല  നല്കേനിയനിരുന്ന  കേഭാലഘടത്തനില്  നല്കേനിയ

പടയങ്ങളഭായതുലകേഭാണയ്  ആയതനിലന്റെ  നനിയമപരമഭായ  സഭാധുത  പരനികശഭാധനിചഭാല്

മഭാത്രകമ പടയ സഭാധൂകേരണലാം സഭാധലമഭാകുകേയുള.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ടഭാങ്കറുകേളനില് വനിതരണലാം 
ലചേയ്യുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവയ്

184 (2419) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ടഭാങ്കറുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ജലത്തനിലന്റെ
അളവയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ആവശലലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളുലട ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണനനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പകേഭാരലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ദുരന്ത നനിവഭാരണ/പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ
ഫണയ് അനുവ ദനിക്കുന്നതനികനഭാ വലവസയനില്ല.  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് പഞഭായത്തുകേള
ആവശലലപടുന്ന പകേഭാരലാം കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പകദശങ്ങളനില് വഭാഹനങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന്നതുലാം  പഞഭായത്തുകേളുലട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം
ജലത്തനിലന്റെ അളവയ് വര്ദനിപനിചനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.

മൂന്നഭാറനില് ഭൂമനി കേകയറക്കഭാരുലട പടനികേ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

185 (2420) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മൂന്നഭാറനില് റവനത്യുവകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ഭൂമനി കേകയറക്കഭാരുലട പടനികേ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി പകതലകേ സലാംഘലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തഭാലൂക്കയ് തലത്തനില്  (കദവനികുളലാം,  ഉടുമ്പനകചേഭാല)
അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാരുലട കനതൃതസ്വത്തനില് ലഡപവ്യൂടനി തഹസനില്ദഭാര്,  വനില്ലജയ്
ഓഫതീസര്, സര്കവ്വയര്മഭാര് എന്നനിവര് ഉളലപട റവനവ്യൂ/സര്കവ്വ ജതീവനക്കഭാരുലട ടതീലാം
പവര്ത്തനിചവരുന. 
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ഭൂരഹനിതര്ക്കയ് സര്ക്കഭാര് മനിചഭൂമനി നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

186 (2421) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനിലഭാണയ് സര്ക്കഭാര് മനിചഭൂമനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ ആളുകേള എത്രയുലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് ഭൂരഹനിതരഭായവരനില് ഏറവലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് കേലണത്തനിയ

മനിച ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനയ് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  ലഭലമഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്

ആലകേ  656.43  ലഹക്ടര്  മനിചഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  വനിവരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ആളുകേള  എത്രയുലണന്ന  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്

സസ്വരൂപനിചനിടനില്ല.  മനിചഭൂമനി  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ഭൂരഹനിതലര  തനിടലപടുത്തനിവയ്ക്കുന്ന

രതീതനി നനിലവനിലനില്ല.  വഭാസകയഭാഗലമഭായ വനിധത്തനില് വനിതരണത്തനിനയ് കയഭാജനിച മനിചഭൂമനി

കേലണത്തുന്നമുറയയ്  അതഭാതയ്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  1963-ലല  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ

നനിയമത്തനിലല  96-ാം  വകുപനികലയുലാം  അനുബന ചേടങ്ങളനികലയുലാം  വലവസഭാനുസരണലാം

അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചയ് അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുകേയുലാം അവര്ക്കയ്

നനിയമ/ചേടഭാനുസരണലാം മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം നടത്തുകേയുമഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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വരളച വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്രസലാംഘത്തനിലന്റെ സന്ദര്ശനലാം

187 (2422) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വരൾചഭാ  സനിതനിവനികശഷലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്

കകേന്ദ്രസലാംഘലാം സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  അവരുലട  പഭാഥമനികേവനിലയനിരുത്തലലലന്തനലാം  എത്ര

തുകേയഭാണയ് കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി അവര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏപനില്  19  മുതല്  21  വലര തതീയതനികേളനില്  'കകേന്ദ്ര വരളച സനിതനി

വനിലയനിരുത്തല്  സലാംഘലാം'  കകേരളത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,

പഭാലക്കഭാടയ്, മലപ്പുറലാം, വയനഭാടയ് എന്നതീ ജനില്ലകേള സന്ദര്ശനിച.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  വരളചഭാ  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തല്  സലാംഘലാം  കകേരളലാം

സന്ദര്ശനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പഭാഥമനികേ  വനിലയനിരുത്തല്,  ശനിപഭാര്ശ

എന്നനിവ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭലമഭായനിടനില്ല.

കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനിയുമഭായനി ബനലപട ലഭാന്റെയ് 

അകേസ്വനിസനിഷന ഓഫതീസയ്

188 (2423) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വയനഭാടയ് ജനില്ലയനിലല കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന

ലഭാന്റെയ്  അകേസ്വനിസനിഷന  ഓഫതീസയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  നടപടനികേള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലഭാന്റെയ്  അകേസ്വനിസനിഷന  സലാംബനമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരഭാപ്പുഴെ

പദതനി പകദശത്തയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില് കേഭാരഭാപ്പുഴെ ജലകസചേന പദതനിയുലട
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലമഭായനി  ബനലപടയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്
(എല്.എ.)  ലകേ.ആര്.പനി.  ഓഫതീസനിലന  12-4-2017-ലല  G.O.(Rt)1760/17/RD
നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  31-3-2017-നയ്  തുടര്ചഭാനുമതനി  അവസഭാനനിപനിചനിരുന.
എന്നഭാല്  പസ്തുത  യൂണനിറനിലന്റെ  തല്സനിതനി  തുടകരണതഭാലണന്ന  ലഭാന്റെയ്  റവനവ്യൂ
കേമ്മേതീഷണറുലട അഭലര്തന പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  കേഭാരഭാപ്പുഴെ ജലകസചേന പദതനിയുമഭായനി ബനലപടയ്  76.6427  ലഹക്ടര്
ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഡനികനഭാവ  ആയ  കകേസ്സുകേളനില്  5.72  ലഹക്ടര്  ഭൂമനികൂടനി
ഏലറടുക്കുവഭാന  ബഭാക്കനിയുണയ്.  പസ്തുത  ഭൂമനി  LARR  Act,  2013  പകേഭാരലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര് ലകേ.ആര്.പനി.-ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതയ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതുമഭാണയ്.

മൂന്നഭാര്, കദവനികുളലാം, ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കുകേളനിലല സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി കേകയറലാം

189 (2424)  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാര് കമഖലയനിലലാം,  കദവനികുളലാം,  ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം വലഭാപകേമഭായ
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറലാം ഉണഭായതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  വനകേനിട  കേകയറങ്ങള  മഭാത്രലാം  തല്ക്കഭാലലാം  ഒഴെനിപനിചഭാല്  മതനിലയന്നയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്ന  റവനവ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  കനലര  നടക്കുന്ന
അക്രമങ്ങളുലട പശഭാത്തലത്തനില് കൂടുതല് കപഭാലതീസയ്  സഹഭായലാം ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആഭലന്തര  വകുപയ്  സഹഭായകേമഭായ  നനിലപഭാടഭാകണഭാ
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  1957-ലല  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം/
1971-ലല  കേണ്ണന  കദവന  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്)  നനിയമലാം,  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം (കഭദഗതനി-2009) എന്നനിവ പകേഭാരമുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറങ്ങളനിലലാം  KLC  നനിയമപകേഭാരലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്. സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടയ് സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

ജയശതീയുലട അവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള്ള അകപക്ഷ

190 (2425)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അവകേഭാശ സർടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ശതീമതനി.  ജയശതീ വടക്കുലാംകേര
പുത്തന വതീടയ്,  ലപരുഞനിറകക്കഭാണലാം,  തുണത്തനില് പനി.ഒ.,  കേഭാരലവടലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം
G3/6601/2017  dtd.18-1-2017-ല് നല്കേനിയ നനികവദനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ അകപക്ഷയനികന്മൽ തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിലണഭായ കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറയ് എകന്നക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഈ അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പസനികലക്കയ് കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലല്ലങ്കനിൽ  കേഭാരണലാം
അകപക്ഷകേലയ അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീമതനി ജയശതീയുലട അകപക്ഷ  3-1-2017-ല് അയനിരൂപഭാറ വനികല്ലജയ്
ഓഫതീസനില് ലഭനിചനിരുന. ആവശലമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സഹനിതലാം
തനിരുവനന്തപുരലാം  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസനികലയയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  അവനിലട  18-1-2017-നയ്
ലഭനിച  അകപക്ഷയനികന്മല്  25-1-2017-നയ്  ഗസറനില്  പരസലലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെയ്  പസനികലയയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  21-2-2017-ലല  8-ാം നമ്പര് കകേരള  ഗസറനില്
പരസലലാം പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 30  ദനിവസത്തനിനകേലാം ആകക്ഷപങ്ങലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല് 15-4-2017-നയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി)  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില്ല.

(സനി)  15-4-2017-നയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നനിയമഭാനുസൃത
അവകേഭാശനികേള  ആലരങ്കനിലലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസനില്  ഹഭാജരഭായനി
തനിരനിചറനിയല്കരഖ ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.
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കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനയ് റവനവ്യൂ വകുപയ് ലലകേലക്കഭാണ
നടപടനി

191  (2426)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളചയനിലലാം  ശക്തമഭായ കവനല് മഴെയനിലലാം  ഉണഭായ
കൃഷനിനഭാശലാം റവനവ്യൂ വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എത്ര  രൂപയുലട  കൃഷനിനഭാശലാം  ഈ  രണയ്  കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി
ബനലപടയ് സലാംസഭാനത്തുണഭായനിട്ടുണയ്;

(സനി) ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനയ്  റവനവ്യൂ വകുപയ് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള കകേലക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ് കൃഷനി വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ
കേര്ത്തവലമഭാണയ്. കൃഷനി വകുപയ് നല്കുന്ന റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചയ് സലാംസഭാന ദുരന്ത
പതനികേരണനനിധനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി  ആശസ്വഭാസ ധനസഹഭായലാം
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് മുകഖന അനുവദനിചയ്  നല്കുകേയഭാണയ് റവനവ്യൂ വകുപയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.
സലാംസഭാന ദുരന്ത പതനികേരണനനിധനി  മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരലാം കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുവഭാന വലവസയനില്ല.  കവനല്മഴെ ഒരു പകൃതനി ദുരന്തമല്ല.  കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം
ലഭലമഭായ  വനിവരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  784.6
കകേഭാടനി രൂപയുലട കൃഷനിനഭാശലാം ഉണഭായനിട്ടുളളതഭായനിടഭാണയ് 2-5-2017 വലരയുളള പഥമ
വനിവര റനികപഭാര്ടയ് പകേഭാരലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്. ഏകേകദശലാം 64707 കേര്ഷകേരുലട
43430.43 ലഹക്ടര് കൃഷനിയഭാണയ് നശനിചതയ്.

(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണനനിധനിയുലട  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചയ്
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  അനുവദനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേ.  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന
വലവസയനില്ല.  കൃഷനി  വകുപയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  സലാംസഭാന
ദുരന്ത  പതനികേരണനനിധനിയുലട  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ  ആശസ്വഭാസ
സഹഭായലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് മുകഖന അനുവദനിചവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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സമക്ഷലാം ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

192 (2427) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനില്ലഭാ തലത്തനില് കേളക്ടറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില്
നടത്തനിയ ''സമക്ഷലാം'' ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനില് ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേള എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലലാം  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളുകടയുലാം  തതീര്പയ്  കേല്പനിച
അകപക്ഷകേളുലടയുലാം എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീര്പയ് കേല്പനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള അകപക്ഷകേളനികന്മല് കകേലക്കഭാണ
നടപടനിയുലാം ഇവ എന്നകത്തക്കയ് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കലപടുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) "സമക്ഷലാം"  പരനിപഭാടനിയനില് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ ഇനത്തനില് എത്ര
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നയ് ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് 'സമക്ഷലാം'  എന്ന കപരനില് സലാംഘടനിപനിച
ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനില് ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനള്ള
ധനസഹഭായലാം, സലലാം, വതീടയ്, പടയലാം എന്നനിവ അനുവദനിക്കല്, ബഭാങ്കയ് വഭായ എഴതനിത്തള്ളല്
തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ലഭനിച  5365  അകപക്ഷകേളനില്  2555  എണ്ണത്തനില്
തതീര്പയ് കേല്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി ദനിവസലാം കനരനിടയ് ലഭനിച അകപക്ഷകേള ബനലപട
ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  ഓണ്ലലലനഭായനി  നല്കേനി  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  അകപക്ഷകേളനികന്മല് അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന ബനലപട
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കനരലത്ത  സമര്പനിക്കലപടനിരുന്ന
അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് വലതലസ്ത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പകേഭാരലാം
അനുവദനിചനിരുന്ന  13,97,000  രൂപയുലട ധനസഹഭായലാം പസ്തുത പരനിപഭാടനിയനില്വചയ്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

റതീ-സര്കവ്വ

193 (2428) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) റതീ-സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത വനികല്ലജുകേളനില് അടനിസഭാന കരഖകേളഭായ
ലസറനില്ലമന്റെയ് രജനിസ്റ്റര്, ബനി.റനി.ആര്., ഫതീല്ഡയ് ലമഷര്ലമന്റെയ് ബുക്കയ്, ലനികത്തഭാ പഭാന
എന്നനിവ ലഭലമല്ലഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഈ കരഖകേള ആര്.ഡനി.ഒ., കേളക്ടകററയ്, സര്കവ്വ വനിഭഭാഗലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില്

ലഭലമഭാലണന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ

കരഖകേളുലട പകേര്പ്പുകേള വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റതീ-സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത ചേനില വനികല്ലജുകേളനില് അടനിസഭാന കരഖകേളഭായ

ലസറനില്ലമന്റെയ് രജനിസ്റ്റര്, ബനി.റനി.ആര്, ഫതീല്ഡയ് ലമഷര്ലമന്റെയ് ബുക്കയ്, ലനികത്തഭാ പഭാന

എന്നനിവ ഭഭാഗനികേമഭായനി ലഭലമല്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടനി  കരഖകേള  ആര്.ഡനി.ഒ.,  കേളക്ടകററയ്,  സര്കവ്വ  വനിഭഭാഗലാം  എന്നനിവനിട

ങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ചേനില കരഖകേള വനികല്ലജയ് ഓഫതീസനില് ലഭലമഭാണയ്.  മറയ്  ഓഫതീസുകേളനില്

ലഭലമഭായ കരഖകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ബനലപടവര് ആവശലലപടുന്ന മുറയയ്  നല്കേനി

വരുനണയ്.

കകേരള ലനല്വയല്-തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം

194  (2429)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണ്ണതീര്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമമനുസരനിചയ്

നനികേത്തലപട തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ മുകന്നഭാടനിയഭായനി വരുന്ന

ലചേലവകേള  വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  മതനിയഭായ  തുകേ  ലഭലമല്ലഭാത്ത  അവസയുലണന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  തണ്ണതീർത്തടങ്ങൾ പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ലചേലവയ് വരുന്ന തുകേ

ബനലപട കേക്ഷനിയനില്നനിനലാം റവനത്യു റനിക്കവറനിയഭായുലാം  മറ്റുലാം  ഈടഭാക്കഭാലാം  എന്നതയ്

കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഭൂമനി  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ തുകേ മുനകൂടനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല്-തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല
13-ാം വകുപയ് പകേഭാരലാം നനികേത്തലപട നനിലങ്ങള പൂര്വ്വ സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ലചേലവകേള  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുളള  miscellaneous  (other  charges)  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാവന്നതഭാലണന്നയ്  31-12-2000-ലല  50450/
പനി1/2010/റവ. നമ്പര് സര്ക്കുലറനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ആയതനില് കൂടുതല് തുകേ
ആവശലമുള്ള അവസരങ്ങളനില് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അധനികേ തുകേയഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുന്ന മുറയയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

പടയ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ജനില്ലകേള

195 (2430) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനില് പടയ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
യനിട്ടുലണനലാം ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന്നകത്തക്കയ് പടയ വനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവലമന്നഭാണയ് സർക്കഭാർ
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി/കേണ്ണൂര്/കകേഭാടയലാം/പത്തനലാംതനിട/എറണഭാകുളലാം/തനിരുവനന്തപുരലാം/
മലപ്പുറലാം/കേഭാസര്കഗഭാഡയ്/വയനഭാടയ്/ആലപ്പുഴെ ജനില്ലകേളനില് പടയവനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേ
രനിചനിടനില്ല.

ലകേഭാല്ലലാം : 

ഭൂമനി  പതനിവയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം  ചേടങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
നനിയമഭാനുസരണലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചയ് തയഭാറഭാക്കനിയ പടയങ്ങലളല്ലഭാലാം തലന്ന
വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ജനില്ലയനില്  ഭൂമനി  പതനിവയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്
ഉത്തരവഭാകുന്ന മുറയയ്  ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേളനില് നനിയമഭാനുസരണലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് : 

ജനില്ലയനില് മനിചഭൂമനി  ഏലറടുത്ത കകേസ്സുകേളനില് പടയവനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
എങ്കനിലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില് കകേസ്സുകേള
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല് ആയതയ് തതീര്പയ് കേല്പനിചകശഷലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.
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തൃശ്ശൂര് : 

കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവയ്  നനിയമപകേഭാരലാം  പടയ  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്
സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  മറയ്  വകുപ്പുകേളുലട  ഭൂമനി  ലലകേവശലാംവചവരുന്നവര്ക്കുലാം
പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി
പടയ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  

പഭാലക്കഭാടയ് : 

2017  ലഫബ്രുവരനി  23 &  25  തതീയതനികേളനില് റവനവ്യൂ ദനിനലാം ആചേരനിചതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജനില്ലയനില്  എല്ലഭാ  തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം  പടയവനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനിയുള്ള പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന.

(ബനി) ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് നനിലവനിലളള അകപക്ഷകേള (2010-ല് സസ്വതീകേരനിചതയ്)
21-5-2017-ലല  പടയകമളകയഭാടുകൂടനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  13-5-2017-നയ് പടയകമള നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാ
നനിചനിട്ടുണയ്.  കമളയനില്വചയ്  ഭൂമനി  പതനിവനിനയ്  അര്ഹരഭായ  പരമഭാവധനി  ആളുകേളക്കയ്
പടയ വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള ജനില്ലകേളനില്
അടനിയന്തരമഭായനി പടയവനിതരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.

പുതനിയ വനികല്ലജയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

196 (2431) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില് ആലകേ എത്ര വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള ഉണയ്;

(ബനി)  ഒരു  വനികല്ലജനില്  പരമഭാവധനി  ജനസലാംഖല  എത്രവലര  ആകേഭാലമന്നയ്
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒരു വനികല്ലജനിലന വനിഭജനിചയ്  പുതനിയ വനികല്ലജയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് 1535 വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള ഉണയ്.  ആലകേ വനികല്ലജുകേള
1664 ആണയ്.

(ബനി) നനിലവനില് നനിജലപടുത്തനിയനിടനില്ല.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള വനികല്ലജുകേളുലട വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം,  ജനസലാംഖല,
ഓകരഭാ  പകദശത്തനിലന്റെയുലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവസ,  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
പഞഭായത്തയ് ത്രതീടയര് സനിസ്റ്റലാം,  വനികേസന സഭാധലത,  ജനങ്ങളുലട യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം,
ഭൂപകൃതനിയനുസരനിചള്ള അതനിര്ത്തനികേള,  ജനപതനിനനിധനിയുലട ആവശലലാം,  ഭരണപരമഭായ
സഇൗകേരലലാം എന്നനിവയഭാണയ് പുതനിയ വനികല്ലജുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡമഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

റവനവ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം എല്ലഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം ഓണ്ലലലനഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

197 (2432) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ്  എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റവനത്യു  വകുപനില് നനിനലാം  എല്ലഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  ഓണ്ലലലനഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഏലതല്ലഭാലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണയ് ഓണ്ലലലനഭായനി ലഭനിക്കു
ന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത വകുപനില് നനിനലാം നല്കുന്ന ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെയുലാം വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെയുലാം  കേഭാലഭാവധനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കനറനിവനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ആജതീവനഭാന്തമഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന്ന  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഇ-ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ് പദതനിവഴെനി ഓണ്ലലലനഭായനി നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  നനിലവനില്  തഭാലഴെപറയുന്ന  24  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി
നല്കേനിവരുന. 

1. ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

2. കേമ്മേവ്യൂണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

3. തഭാമസക്കഭാരനഭാലണനളള സര്ടനിഫനിക്കറയ്
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4. ബന്ധുതസ്വ സര്ടനിഫനിക്കറയ്

5. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

6. ലഡഭാമനിലലസല് സര്ടനിഫനിക്കറയ്

7. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

8. ലലകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറയ്

9. തനിരനിചറനിയല് സര്ടനിഫനിക്കറയ്

10. പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറയ്

11. കസഭാളലവനസനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

12. ലലഭാകക്കഷന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

13. കേണ്ലവര്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

14. ഡനിലപന്റെനസനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

15. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

16. കുടുലാംബഭാലാംഗതസ്വ സര്ടനിഫനിക്കറയ്

17. മനിശവനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറയ്

18. കനഭാണ് റതീ-മഭാകരലജയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ്

19. ലലലഫയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ് 

20. വണ് ആന്റെയ് ദനി ലസയനിലാം  സര്ടനിഫനിക്കറയ്

21. ലപഭാസഷന ആന്റെയ് കനഭാണ് അറഭാചയ്ലമന്റെയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ്

22. വഭാകലസ്വഷന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

23. വനിധവ/വനിഭഭാരലന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

24. ലലമകനഭാരനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

(സനി)  പരനിവര്ത്തനിത  ലലക്രസ്തവരുലട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ് ഒരു വര്ഷമഭായുലാം മറയ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ് മൂനവര്ഷമഭായുലാം നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് റവനവ്യൂ,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ
വനികേസന &  പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസന വകുപ്പുകേളുലട സലാംയുക്ത കയഭാഗത്തനില്
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തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ് സലാംബനനിചയ് നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങളനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവയ്  നനിലവനില്   ഒരു  വര്ഷമഭാണയ്.  ആയതയ്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  27-4-2007-ല്ത്തലന്ന  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്136/2007/റവ.  പകേഭാരലാം
കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ആജതീവനഭാന്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

പടയലാം നല്കേനിയവരുലട എണ്ണലാം

198 (2433) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  9371  കപര്ക്കയ്  പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

199 (2434)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം
എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷ  സമര്പനിചയ്  എത്ര  ഹനിയറനിലാംഗനിനയ്  കശഷമഭാണയ്  പടയലാം
അനുവദനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടപകേഭാരലാം പഞഭായത്തയ് പകദശങ്ങളനിലലാം
1995-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് നനിയമപകേഭാരലാം മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന പകദശങ്ങളനിലലാം
കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപകേഭാരവലാം  1970-ലല  ആറമ്പനിള  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ലഭാന്റെയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 257

അലലസനലമന്റെയ്  റൂളസയ് പകേഭാരവമഭാണയ്  പടയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്
1-1-1977-നയ് മുമ്പയ് വനഭൂമനിയനില് കുടനികയറനിയ സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനയനില് ഉളലപടവര്ക്കയ്
കകേന്ദ്ര വന സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി, 1993-ലല
പകതലകേ  ഭൂമനി  പതനിവയ്  ചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം  ലലകേവശത്തനിലള്ള  വനഭൂമനി  പതനിചയ്
നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയയ്  പതനിവയ്  ചേടപകേഭാരമുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചയ് ആകക്ഷപരഹനിതമഭാലണന്നയ് കേലണത്തുന്ന അകപക്ഷകേളനില് തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുലാം ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനികന്മല് കേക്ഷനികേലള കനരനില്കകേടയ്
കമല്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി) അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുന്നതയ് ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങളനിലല എല്ലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
പഭാലനിചനിട്ടുള്ളതഭാലണങ്കനില് ബനലപട വനികല്ലജയ്, തഭാലൂക്കയ്, ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടലാം എന്നനിവ
മുഖഭാന്തനിരലാം തുടര്നടപടനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ആക്കുളലാം കേഭായലനിലല കേകയറനിയ ഭൂമനി ഒഴെനിപനിലചടുക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി

200  (2435)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആക്കുളലാം കേഭായലനിലല കേകയറ ഭൂമനി എത്രയഭാലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആക്കുളലാം കേഭായലനിലല കേകയറലാം തടയുന്നതനിനുലാം കേകയറനിയ ഭൂമനി ഒഴെനിപനി
ലചടുക്കുന്നതനിനുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി) ആക്കുളലാം കേഭായലനികലയയ് ലവള്ളലാം ഒഴെനികേനിലയത്തുന്ന കകേകത്തഭാടുലാം തണ്ണതീര്ത്തടവലാം
നനികേത്തുന്നതയ് തടയഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ആക്കുളലാം കേഭായലനിലല കേകയറലാം 01.12.29 ലഹക്ടര് ആയനി തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  1957  പകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വരുന.

(സനി)  ലലകേകത്തഭാടുലാം തണ്ണതീര്ത്തടവലാം നനികേത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനഭായനി കകേരള
ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമലാം 2008 പകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന വനികല്ലജയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  ആക്ടയ്,  നഗരപഭാലനികേ  നനിയമപകേഭാരലാം,  കതഭാടയ്,
തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള  മുതലഭായവ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാ
യതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന നഗരസഭഭാ അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

285/2020
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മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

201 (2436)   ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതല്ലഭാലാം കറഭാഡുകേളുലട പുനര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഫഡയ് ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന ദുരന്ത പതനികേരണനനിധനി മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരലാം  ''നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനി''സഭാനത്തനില് ദുരന്തനനിവഭാരണ/പതനികേരണ പവൃത്തനികേള അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ
ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ വലവസയനില്ല; ബഭാധകേമല്ല.

അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

202 (2437) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങളുലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലലയുലാം കേകയറങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം സര്ക്കഭാര്
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദ വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല കേകയറങ്ങള സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര് വനിശദഭാലാംശലാം
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് കേകയറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  അത്തരലാം  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലാം; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  അനധനികൃത
കേകയറങ്ങള കേലണത്തുന്നതനിനയ് ജനില്ല,  തഭാലൂക്കയ് തലങ്ങളനില് പകതലകേ സസ്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  1957-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപകേഭാരലാം,  1958-ലല
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ചേടങ്ങള  എന്നനിവ  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  കറഭാഡയ്
പുറകമ്പഭാക്കയ്,  ഇറനികഗഷന വകുപയ് ഭൂമനിയനിലല കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ബനലപട
എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനി
ക്കണലമനലാം  27-5-2016-നുകശഷലാം  പുതനിയ  കേകയറങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങ്കനില്
ആയവ  ഒഴെനിപനിക്കഭാത്ത  പക്ഷലാം  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  ശനിക്ഷണ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണനലാം  അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയുലട
28-5-2016-ലല  25/എ.സനി.എസയ്-റവ-16  കനഭാടയ്  പകേഭാരലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ആയതയ്  യഥഭാവനിധനി  പഭാലനിക്കുന്നതനികലയഭായുലാം  ഇപകേഭാരമുള്ള  സര്ക്കഭാര്

ഭൂമനിയനിലള്ള അനധനികൃത കേകയറങ്ങളുലാം അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം

കമലനില് ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനികലയഭായുലാം കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിലചടുത്ത സലങ്ങള

വതീണ്ടുലാം കേകയറലപടഭാലത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികലയഭായുലാം നനിതഭാന്ത ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തുവഭാനുലാം

ഇത്തരലാം അനധനികൃത പവര്ത്തനങ്ങളലക്കതനിരഭായനി സമയബനനിതമഭായനി 1957-ലല

ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  കൂടുതല് ശക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  2009-ല് ലകേഭാണ്ടുവന്ന കഭദഗതനികേള

വലവസ ലചേയ പനിഴെയുളലപലടയുളള ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം എല്ലഭാ

ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  22-9-2016-ല്   LR(K4)36506/16  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്

പകേഭാരലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുലട

കേഭാരലഭാലയത്തനില്നനിന്നയ്  കകേരളഭാ  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രമലാം  സലാംബനനിച  ഒരു സര്ക്കുലര്

അതഭാതയ്  ഉപകേഭാരലഭാലയങ്ങളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  അവസഭാന

പവൃത്തനി ദനിവസലാം KLC റനിവവ്യൂ സലാംബനനിചയ് തഭാലൂക്കയ് തലത്തനില് Addl. Tahsildar,

Special Revenue Officer (മൂന്നഭാര്) എന്നനിവരുലട മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിചകചേര്ത്തയ് ഓകരഭാ

കകേസ്സുലാം വനിശകേലനലാം  ലചേയയ്  പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതുലാം  ആയതയ്

സലാംബനനിച  പതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടയ്  സമയബനനിതമഭായനിത്തലന്ന  ബനലപട

സബ്ഡനിവനിഷന അധനികേഭാരനി മുഖഭാന്തനിരലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശലാം തഭാലൂക്കയ് തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ജനില്ല ലഹക്ടര്

തനിരുവനന്തപുരലാം 74.97.80

ലകേഭാല്ലലാം 11.26.40

പത്തനലാംതനിട 1.82

ആലപ്പുഴെ 08.06.09

കകേഭാടയലാം 8.90.10

ഇടുക്കനി ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല കേകയറലാം 

സലാംബനനിചയ് തയഭാറഭാക്കനിയ 

പഭാഥമനികേ ലനിസ്റ്റയ് ഉള്ളടക്കലാം 

ലചേയ്യുന.*

എറണഭാകുളലാം 31.65.65

തൃശ്ശൂര് 5.62.15

പഭാലക്കഭാടയ് 14.4148

മലപ്പുറലാം 6.1893

വയനഭാടയ് 81.25.64

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 2.83 (പുഴെ പുറകമ്പഭാക്കയ്)

2.39 ലഹക്ടര് (റവനവ്യൂ ഭൂമനി)

കേണ്ണൂര് 0.8903

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 22.85

(സനി&ഡനി) പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് ഭൂമനി കേകയറവമഭായനി ബനലപടയ് 417 കകേസ്സുകേളുലാം

ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേകയറവമഭായനി  ബനലപടയ്  84  കകേസ്സുകേളുലാം

റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ

പകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കുടവൂര് വനികല്ലജയ് ഓഫതീസയ് ലകേടനിടലാം

203 (2438) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വര്ക്കല തഭാലൂക്കനിലല കുടവൂര് വനികല്ലജയ് ഓഫതീസയ് ലകേടനിടലാം കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്
ജതീര്ണ്ണനിചയ് അപകേടഭാവസയനിലഭാലണന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  അപകേടഭാവസയനിലള്ള  എല്ലഭാ  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസയ്
ലകേടനിടങ്ങളുലാം  13-ാം  പഞവത്സര  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള 
ഡനിജനിറലലലസയ് ലചേയല്

204 (2439)  ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ഏലതല്ലഭാലാം വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള ഡനിജനിറലലലസയ്
ലചേയ്തുലവനലാം ഇനനി ഏലതല്ലഭാലാം വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേള ഡനിജനിറലലലസയ് ലചേയഭാനുണയ്
എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല മുഴവന വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളുലാം ഡനിജനിറലലലസയ്
ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് എല്ലഭാ വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളനിലലയുലാം ഭൂകരഖകേള
ഡനിജനിറലലലസയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വളപടണലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനയ് ഗ്രഇൗണയ്

205  (2440)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വളപടണലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനയ് ഗ്രഇൗണയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
റവനവ്യൂ  വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി  കകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  L2/23/2016/Rev  നമ്പര് ഫയലനില്
അന്തനിമ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ? എങ്കനില് പകേര്പയ് ലഭലമഭാകുകമഭാ?
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(ബനി)  2014-ല്  നല്കേനിയ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മല്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(സനി)  ഈ  ഭൂമനി  കകേമഭാറ  നടപടനികേള  എന്നകത്തയയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്നനിനലാം ഫയല്  2-5-2017-ല് തനിരനിലകേ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചകശഷലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ
ഇഇൗ വനിഷയത്തനികന്മലള്ള അന്തനിമ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനിസനിവനില് കസ്റ്റഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

206 (2441) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനിസനിവനില് കസ്റ്റഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിലചങ്കനിലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് നനിനലാം, ഉടമസഭാവകേഭാശലാം സലാംബനനിചള്ള സഭാകങ്കതനികേ തടസത്തനിലന്റെ
കപരനില്,  ലകേടനിട  നമ്പറുലാം  കവദത്യുതനികേണക്ഷനുലാം,  വഭാടര്കേണക്ഷനുലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് സനിവനില് കസ്റ്റഷനയ് ലകേടനിടനമ്പര് ലഭലമഭാക്കനി,  പഭാര്ടതീഷന
കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ആഫതീസുകേള  എകന്നക്കയ്  മനിനനിസനിവനില്  കസ്റ്റഷനനികലക്കയ്
മഭാറഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ വനിഷയത്തനിലല നനിലവനിലള്ള സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  മനിനനിസനിവനില്  കസ്റ്റഷനയ്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്നനിനലാം
ലകേടനിട നമ്പര് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ലലവദത്യുതനി, വഭാടര് കേണക്ഷനുകേള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം പഭാര്ടതീഷലന കജഭാലതീ പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന  മുറയയ്  ആഫതീസുകേള  മനിനനിസനിവനില്  കസ്റ്റഷന  ലകേടനിടത്തനികലയയ്  മഭാറനി
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനിസനിവനില് കസ്റ്റഷന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ അഞയ് നനിലകേളുലട
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഓഫതീസുകേളുലട കേലഭാബനിനുകേള തനിരനിക്കുന്ന കജഭാലനിയുലാം
കടഭായയ് ലലറയ്  സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്ന കജഭാലനികേളുലാം ആറഭാമലത്ത നനിലയുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നതഭാണയ്. അഗ്നനി സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള മൂന്നയ്
നനിലകേളവലര  മഭാത്രകമ  പൂര്ത്തനികേരനിചനിട്ടുള.  17  ഓഫതീസുകേള  ടനി  സനിവനില്
കസ്റ്റഷനനികലയയ് മഭാറനി പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

വരളച കനരനിടുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം

207 (2442)ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസപദതനികേള എലന്തങ്കനിലലാം  പഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണനനിധനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  വരളചഭാ പതനികരഭാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനയ്
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന. അതുപകേഭാരലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം
വരളചഭാ പതനികരഭാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.  ഇതയ് കൂടഭാലത
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം,  കൃഷനി-വനിളനഭാശത്തനിനയ്
ആശസ്വഭാസ  സഹഭായലാം  എന്നതീ  ഇനങ്ങളക്കയ്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളക്കുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലയനില് ലവററനിനറനി  കേലഭാമ്പയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയ്ക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
ഫണ്ടുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  കേര്ഷകേര്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായകേളനികന്മലള്ള  ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കയ്  
31-5-2017 വലര ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പഖലഭാപനിചനിരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന ദുരന്ത പതനികേരണനനിധനിയുലട  75%  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന
ഫണഭാണയ്.  ഇതയ്  കൂടഭാലത  കകേരളവലാം  വരളചഭാബഭാധനിതമഭാലണന്നയ്  അലാംഗതീകേരനിച.
വരളച സലാംബനനിചയ്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം അതയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം സലാംസഭാനലത്ത വരളചഭാ
സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്
ഏപനില്  19  മുതല്  21  വലര സന്ദര്ശനലാം നടത്തനിയനിരുന.  അധനികേ ധനസഹഭായലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കദശതീയ ലതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില്
ലപടുത്തനി 50 ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള അധനികേമഭായനി കകേരളത്തനിനയ് അനുവദനിച.
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തൃശ്ശൂര് റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ് വനിഭജനിചയ് ചേഭാലക്കുടനിയനില് ആര്.ഡനി.ഒ

208 (2443) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര് റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ് വനിഭജനിചയ് ഒരു പുതനിയ ആര്.ഡനി.ഒ
ഓഫതീസയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിലല മലക്കപഭാറ വലരയുള്ള പകദശങ്ങളനിലല
ആദനിവഭാസനി,  കതഭാടലാം  കമഖല,  പടനികേജഭാതനി  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നനിവര്ലക്കല്ലഭാലാം
സഹഭായകേരമഭായനി  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  പുതനിയ  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില് റവനവ്യൂ ടവര് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഇതനിനഭായനി ചേഭാലക്കുടനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി സലലാം ലഭലമഭാക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ സഭാഹചേരലത്തനില്
പസ്തുത  സലത്തയ്  ആര്.ഡനി.ഒ  ഓഫതീസയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി&സനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ആസഭാനലാം  സലാംബനനിച  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിടനില്ല.

കവമ്പനഭാടയ് കേഭായല് കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി

209 (2444)ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല്  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  WP(C)687/13  നമ്പര്
കകേസനില്  കേകയറലാം  അളനതനിടലപടുത്തഭാനഭായനി  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  സബയ്  കേളക്ടലറ
നനിയമനിചയ് എന്നഭാണയ് ഉത്തരവഭായതയ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ എന്നഭാണയ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകൃതമഭായതയ്;
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(ഡനി) പസ്തുത കേമ്മേനിറനി നഭാളനിതുവലര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്;

(ഇ) കതവര ജലാംഗ്ഷന മുതല് കതവര ലതകക്കയറലത്ത ലഫറനി വലരയുലാം കതവര
പടനിഞഭാറന കേഭായല് തതീരലത്തയുലാം കേകയറലാം കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി പസ്തുത കേമ്മേനിറനി
നഭാളനിതുവലര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; എന്നകത്തക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലനറ അതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ ലചേയയ്  അതനിര്ത്തനികേള
നനിശയനിചയ്  അതനിരടയഭാളലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  8-11-2016  മുതല്  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  സബയ്  കേളക്ടറുലട
കനതൃതസ്വത്തനില് ഒരു ലസഷലല് ടഭാസയ് കഫഭാഴയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) കമല് ഉത്തരവനിലനറ അടനിസഭാനത്തനില് കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി സബയ് കേളക്ടര്
ലചേയര് കപഴണഭായനി 13 അലാംഗ ടഭാസയ് കഫഭാഴയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി) 8-11-2016- ല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി)  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  സബയ്  കേളക്ടര്  ലചേയര്  കപഴണഭായനിട്ടുള്ള  കേമ്മേനിറനി
23-11-2016-നയ്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല്  കേകയറലാം  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനയ്
കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല് സര്ലവ്വ ലചേകയണതയ് അതലഭാവശലമഭാലണന്നയ് കേലണത്തുകേയുലാം,
സര്ലവ്വയയ് ആവശലമഭായ കഫഭാഴയ്, തുകേ, ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവ സലാംബനനിചയ് വനിശദമഭായ
മഭാര്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കനി നല്കേഭാന ലഡപവ്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫയ് സര്കവ്വലയ ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.   ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  ഓഫയ്  സര്കവ്വ  പൂകത്തഭാടു  മുതല്
മൂത്തകുന്നലാം വലരയുള്ള കവമ്പനഭാടയ് കേഭായല് സര്ലവ്വ ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള കഫഭാഴയ്,  തുകേ,
ഉപകേരണലാം എന്നനിവ തനിടലപടുത്തനി  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
കമല് റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയുലട പരനിധനിയനിലള്ള കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല്
സര്കവ്വ  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  44,77,684  (നഭാല്പത്തനി  നഭാലയ്  ലക്ഷത്തനി  എഴപത്തനി
ഏഴെഭായനിരത്തനി അറുന്നൂറനി എണ്പത്തനിനഭാലയ്)  രൂപ ലചേലവയ് വരുന്നതഭാണയ്.  കേഭായല്
പുറകമ്പഭാക്കയ്  ബനലപട  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതനിനഭാല്
കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല്  ഉളലപടയ്  വരുന്ന  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ലസക്രടറനിമഭാരുലട കയഭാഗലാം 9-12-2016-നയ് നടത്തുകേയുലാം ഓകരഭാ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനവലാം  വഹനികക്കണ  തുകേ  തനിടലപടുത്തനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഫണനിലനറ ലഭലത സലാംബനനിചയ് സലാംശയലാം പകേടനിപനിച
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സഭാഹചേരലത്തനില്  പഞഭായത്തയ്  ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടലറ  ടനിയഭാലന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനിലള്ള കവമ്പനഭാടയ് കേഭായലനിലന്റെ ഭഭാഗലാം സര്കവ്വ ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ
തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനലാം  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കഭാന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയയ് സര്കവ്വ കജഭാലനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

(ഇ) കതവര ജലാംഗ്ഷന മുതല് കതവര ലതകക്കയറലത്ത ലഫറനി വലരയുലാം കതവര
പടനിഞഭാറന കേഭായല് തതീരവലാം  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്.   ആയതനിലന്റെ
സര്കവ്വയുലാം കമല് സര്കവ്വലക്കഭാപലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(എഫയ്)  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായകലഭാരലാം  സര്കവ്വ ലചേയയ്  ലറകക്കഭാര്ഡയ്  തയഭാറഭാക്കുവഭാനഭാണയ്
ലസഷലല് ടഭാസയ് കഫഭാഴനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  സര്ലവ്വ കജഭാലനികേളക്കയ്
ആവശലമഭായ  ഭതീമമഭായ  തുകേ  സര്കവ്വ  വകുപനിനയ്  നല്കുന്നതനിനുണഭായ  തഭാമസലാം
മൂലമഭാണയ് സര്കവ്വ ലചേയ്യുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്. എറണഭാകുളലാം ജനില്ലഭാ
കേളക്ടറുലട  അകപക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലനറ  ഭഭാഗമഭായ
ചേനിലവന്നൂര് കേഭായലനിലല കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3-4-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)
1589/17/റവ.നമ്പര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ടനി തുകേ
എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  മഭാറനി  നല്കേഭാന  സര്കവ്വ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നനിര്ദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഫണയ് മഭാറുന്ന മുറയയ് അടനിയന്തരമഭായനി സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള

210 (2445) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സലാംസഭാനത്തയ് റവനവ്യൂ വകുപയ് മുകഖന
ഇതനിനകേലാം  എത്ര  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്;  ജനില്ല  തനിരനിചയ്  കേണക്കയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര തുകേ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്;  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനിക്കലപട
കേനികയഭാസ്കുകേള എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം ;

(സനി)  കൂടുതല് കേനികയഭാസ്കുകേള അനുവദനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന ഇതനിനകേലാം സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ ജനില്ലതനിരനിചയ് കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) 2016-17-ലല വരളചഭാ കേഭാലത്തയ്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
സലാംസഭാനത്തയ് ആലകേ  5000  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  അതനില് നനിനലാം ആലകേ  2297  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ജനില്ല തനിരനിചള്ള വനിവരലാം അനുബനലാം - എ ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  6,53,06,546  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.   സഭാപനിക്കലപട
കേനികയഭാസ്കുകേളനില് പവര്ത്തനിചയ്  തുടങ്ങഭാത്തവ ഇഇൗ മഭാസലാം തലന്ന പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  5000  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനഭാണയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനില് കൂടുതല് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് നനിലവനില് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില്ല.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
“2245-01-102-99-  Drought-Drinking  water  supply”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
നനിനലാം ആലകേ  31,04,59,705  രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കയ്
അനുബനലാം - ബനി ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് മനനിമഭാരുലട 
കമല്കനഭാടത്തനില് പകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം

211 (2446) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരൾചലയ  കനരനിടഭാൻകവണനി  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലല
പഭാറമടകേള ഉളലപലടയുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തയ് ജലസലാംഭരണവലാം
വനിതരണവലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം
ഓകരഭാ മനനിമഭാരുലട കമല്കനഭാടത്തനില് പകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ)  വരളചഭാ  പതനികരഭാധ  പതനികേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കചേര്ന്നനിട്ടുള്ള വനിഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനില് രൂക്ഷമഭായ വരളചലയ

തുടര്ന്നയ്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  പക്ഷലാം  ആവശലലമങ്കനില്  പഭാറമടകേള

ഉളലപലടയുള്ള  സസ്വകേഭാരല  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  നനിയമപകേഭാരലാം

ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിരുന. ജനില്ലഭാ ദുരന്ത നനിവഭാരണ

അകതഭാറനിറനിയുലട  ലചേയര്കപഴണ്  എന്ന  നനിലയനില്  രൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ

പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശലലമങ്കനില് ഇപകേഭാരലാം  സസ്വകേഭാരല  ജല കസഭാതസ്സുകേളുലാം

ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.   നനിലവനിലള്ള

ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ജല ലഭലത ഇല്ലഭാതഭാകുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല് ദുരന്ത നനിവഭാരണ

നനിയമ  പകേഭാരലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാറമടകേളുലാം  മറ്റു  സസ്വകേഭാരല  ജലകസഭാതസുകേളുലാം

വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  അതതയ്  ജനില്ലയുലട  ചുമതലയുള്ള  മനനിമഭാരുലട

കമല്കനഭാടത്തനില് വരളചഭാ സനിതനി അവകലഭാകേന-ഏകകേഭാപന കയഭാഗങ്ങള കചേര്ന്നനിട്ടുള്ളതുലാം

വരളചഭാ പതനികരഭാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള ബനലപട ജനപതനിനനിധനികേലളയുലാം

ജനില്ലഭാതല ഉകദലഭാഗസകരയുലാം ഉളലപടുത്തനി നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത ജലത്തനിലനറ

ഉപകയഭാഗലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കുടനിലവള്ള

വനിതരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതുമഭായനി  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്

ആവശലമഭായ ആസൂത്രണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വരളചഭാ ലകേടുതനി വനിലയനിരുത്തഭാലനത്തനിയ കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം

212 (2447) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരളചഭാ  ലകേടുതനി  വനിലയനിരുത്തഭാലനത്തനിയ കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം സലാംസഭാനത്തയ്

എത്ര ജനില്ലകേള സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ആലരഭാലക്കയഭായനിരുന കകേന്ദ്ര സലാംഘത്തനിലല അലാംഗങ്ങള;

(സനി) എലന്തഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പധഭാനമഭായുലാം കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം പരനികശഭാധനിചതയ്;

(ഡനി) എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട കകേന്ദ്രസഹഭായലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭലമഭാകുലാം ;

ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരളത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,
വയനഭാടയ്  എന്നതീ  ജനില്ലകേള  കകേന്ദ്ര  വരളച,  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തല്  സലാംഘലാം
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലലാം സന്ദര്ശനിച സലങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

പഭാലക്കഭാടയ് : 

മലാംഗലലാം  പഭാലലാം,  എരനിമയൂര്  പഴെയ  പഭാലലാം,  എരനിമയൂര്  ലചേക്കയ്  ഡഭാലാം,
നനിരകക്കഭാടയ് പഭാലലാം, ചുള്ളനിയഭാര് ഡഭാലാം, കേലാംബഭാതയ് ചേഭാല പഭാലലാം, കമകനഭാന
പഭാറ പഭാലലാം,  BEML, NIDA   പഭാലലാം ലചേക്കയ് ഡഭാലാം, മലമ്പുഴെ ഡഭാലാം.

മലപ്പുറലാം : 

തനിരുകവങ്ങപ്പുര, വളഭാകഞരനി, കുറനിപ്പുറലാം, തനിരുനഭാവഭായ, ഭഭാരതപ്പുഴെ

വയനഭാടയ് :

പുല്പള്ളനി, മുള്ളനലകേഭാല്ലനി, വണനികേടവയ്.

തൃശ്ശുര് :

ലനടനികശ്ശേരനി പഭാടലാം, തനിരുവനില്ലസ്വഭാമല.

എറണഭാകുളലാം :

ആലവ പമ്പനിലാംഗയ് കസ്റ്റഷന, പുത്തനകവലനിക്കര, തഭാഴെത്തുപഭാടലാം, കുനകേര.

തനിരുവനന്തപുരലാം :

പൂവനപഭാറ, വഭാമനപുരലാം നദനി, ചേങ്ങഭാടയ് ഏല, ലവള്ളല്ലൂര് ഏല, പഴെയകുനകമ്മേല്
ഏല,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ചേനിറഭാര്  നദനി,  വഭാമനപുരലാം  ഏല,  ലനല്ലനഭാടയ്  ഏല,
ലപരനിങ്ങമല ഏല, വനിതുര.

(ബനി) 1. ശതീ.  അശസ്വനനി  കുമഭാര്  (ടതീലാം  ലതീഡര്)  -  കജഭായനിന്റെയ്  ലസക്രടറനി,
മനിനനിസ്ട്രനി ഓഫയ് അഗ്രനികേളചര് ആനറയ് ഫഭാര്കമഴയ് ലവല്ലഫയര്

2. ശതീമതനി  അഞ്ചുലനി ചേന്ദ്ര-ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്, മനിനനിസ്ട്രനി ഓഫയ് പവര്

3. കഡഭാ.  ലകേ.  ലപഭാനസസ്വഭാമനി-ഡയറക്ടര്,  മനിനനിസ്ട്രനി ഓഫയ് അഗ്രനികേളചര്
ആന്റെയ്  ഫഭാര്കമഴയ് ലവല്ലഫയര്
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4. ശതീ.  ആര്.തങ്കമണനി-ഡയറക്ടര്,  മനിനനിസ്ട്രനി  ഓഫയ്  വഭാടര് റനികസഭാഴസയ്

റനിവര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് ആന്റെയ് ഗലാംഗഭാ റനിജുവകനഷന

5. ശതീ. കഗഭാപഭാല് പസഭാദയ് - ഡയറക്ടര്, മനിനനിസ്ട്രനി ഓഫയ് ഫനിനഭാനസയ്

6. ശതീ. മനഭാഷയ് ചേഇൗധരനി- ലഡപവ്യൂടനി അലലഡസ്വസര്, നതീതനി ആകയഭാഗയ്

7. ശതീ. ജനി.ആര്.സര്ഗഭാര്- സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെയ്, മനിനനിസ്ട്രനി ഓഫയ്

ഡനിങ്കനിലാംഗയ് വഭാടര് ആന്റെയ് സഭാനനികടഷന

8. ശതീ.  ഡനി.വനി.റഭാവ  -  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണര്,  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്

ഓഫയ് ആനനിമല് ഹസ്ബനഡറനി & ഫനിഷറതീസയ്.

9. ശതീ. അഗസ്റ്റനിന കനിന്റെണ് - അസനിസ്റ്റനറയ് ജനറല് മഭാകനജര് (ജനി)

&   ഏരനിയ മഭാകനജര് എഫയ്.സനി.ലഎ. കകേരള റതീജനിയണ്

10. ശതീ  രഭാഹുല്  സനിലാംഗയ്  -  ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  മനിനനിസ്ട്രനി  ഒഭാഫയ്

അഗ്രനിക്കളചര് & ഫഭാര്കമഴയ് ലവല്ലഫയര്

11. ശതീ.  വനിജയയ് രഭാജയ് കമഭാഹന  -  ഡയറക്ടര്  (ഡനി.എലാം.),  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്

ഓഫയ് അഗ്രനികേളചര്, കകേഭാ- ഓപകറഷന  & ഫഭാര്കമഴയ് ലവല്ലഫയര്

(സനി)  കൃഷനിനഭാശവലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമവലാം,  കേനകേഭാലനി  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായനിട്ടുള്ള

ബുദനിമുട്ടുകേളുമഭാണയ് കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം പധഭാനമഭായുലാം പരനികശഭാധനിചതയ്.

(ഡനി) കകേന്ദ്ര വരളച, സനിതനി വനിലയനിരുത്തല് സലാംഘലാം കകേരളലാം സന്ദര്ശനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച അറനിയനിപയ് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം നഭാളനിതുവലര ലഭലമഭായനിടനില്ല.

മനിചഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം

213 (2448) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനയ്  പതനിചനല്കേനിയ  മനിചഭൂമനി  മലറഭാരഭാളക്കയ്

ലലകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നനിബനനകേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലലകേമഭാറചടങ്ങളനില് ഇളവവരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില് ഇളവവരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  1963-ലല  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനിലല  96-ാം  വകുപ്പുലാം
അനുബന ചേടങ്ങളുലാം പകേഭാരമഭാണയ് മനിചഭൂമനി അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് പതനിച നല്കുന്നതയ്.
പതനിചകേനിടനിയ  മനിചഭൂമനി  പനിനതുടര്ചഭാവകേഭാശ  പകേഭാരലാം  ലലകേമഭാറഭാവന്നതഭാണയ്.   കകേരള
ഭൂപരനിഷ്കരണ (സതീലനിലാംഗയ്) നനിയമലാം 1970-ലല 29-ാം ചേടലാം 2 മുതല് 5 വലര ഉപചേടങ്ങളനിലല
വലവസഭാനുസരണമല്ലഭാലത പതനിച നല്കേലപട തതീയതനി മുതല് 20 വര്ഷകത്തക്കയ് /
കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം 97 (3) പകേഭാരമുള്ള ചേഭാര്ജ്ജയ് ചുമത്തലപടനിട്ടുലണങ്കനില്,
ആ കേഭാലഭാവധനി വലരകയഭാ ഏതഭാണയ് അവസഭാനമഭായനി വരുന്നതയ് ആ കേഭാലയളവയ് വലര
അനലഭാധതീനലപടുത്തുവഭാന  പഭാടനില്ല.  ടനി  വലവസകേളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  ലലകേമഭാറലാം
ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില്  പതനിച  നല്കേനിയ  നടപടനി  റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
അധനികേഭാരമുണയ്.  കൂടഭാലത  അത്തരക്കഭാര്ക്കയ്  ഇകതരതീതനിയനില്  മനിചഭൂമനികയഭാ  മറയ്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികയഭാ  പതനിച  കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  അര്ഹത  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതല്ല.  കകേരള
ഭൂപരനിഷ്കരണ (സതീലനിലാംഗയ്) ചേടലാം 1970 -ലല ചേടലാം 29 (1)-ലല ലപഭാലലവകസഭാ പകേഭാരലാം
ഉചേനിതലമന്നയ് കതഭാനന്ന സഭാഹചേരലങ്ങളനില് മതനിയഭായ കേഭാരണങ്ങള കരഖലപടുത്തനി
ലകേഭാണയ്  പതനിച  നല്കേലപട  മനിചഭൂമനിയുലട  അകേഭാല  ലലകേമഭാറങ്ങള  സഭാധൂകേരനിചയ്
നല്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് അധനികേഭാരമുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഇല്ല.  മനിചഭൂമനി  പതനിച കേനിട്ടുന്ന വലക്തനി ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലത്തനിനുള്ളനില്
ടനി ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം നടത്തനി ഭൂരഹനിതനഭായനി മഭാറുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭാ
യനിടഭാണയ് അപകേഭാരമുള്ള ഭൂമനിയുലട ലലകേമഭാറത്തനിനയ് നനിബനനകേള വചനിട്ടുള്ളതയ്.

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനികേളക്കഭായനി ഓകരഭാ ജനില്ലയ്ക്കുലാം 
അനുവദനിച തുകേ

214 (2449) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനികേളക്കഭായനി ഓകരഭാ ജനില്ലയ്ക്കുലാം അനുവദനിച
തുകേ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇഇൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയഭാവന്ന  പവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗയനിനത്തനില് ലഭനിച കകേന്ദ്ര ഫണനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനികേളക്കഭായനി ഓകരഭാ ജനില്ലക്കുലാം അനുവദനിച
തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-1  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  20-5-2015-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  സ.ഉ  (ലലകേ)  നമ്പര്194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പകേഭാരമുള്ള
സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  ഇഇൗ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  പസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബനലാം  - 2
ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണ  നനിധനിയുലട  75%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നല്കുന്ന ഫണഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മൂന്നഭാറനിലല വനകേനിട ഭൂമനി കേകയറവലാം ലജ.സനി.ബനി.നനികരഭാധനവലാം

215 (2450)  ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മൂന്നഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് വലനിയകതഭാതനിലള്ള കേകയറങ്ങള നടന്നതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക സലങ്ങളനില്;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഏലതഭാലക്ക  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  പസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടുകേള പകേഭാരലാം എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപട്ടു എന്നഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കേകയറ ഭൂമനിയനിലല ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിചയ് നതീക്കഭാലത അവ ഏലറടുക്കണലമന്നയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുപകേഭാരലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  എത്ര
ലകേടനിടങ്ങള ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്;

(ഇ)  മൂന്നഭാറനിലല  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ജനപതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം
മതകമധഭാവനികേളുമഭായുലാം മറ്റുലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  മൂന്നഭാറനില് കകേരള ലഭാന്റെയ് കേണ്സര്വനസനി നനിയമലാം ബഭാധകേമകല്ല;  എങ്കനില്
അതയ് ഒഴെനിവഭാക്കനി ഏതയ് നനിയമപകേഭാരമഭാണയ് കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ജനി)  മൂന്നഭാറനില്  ലജ.സനി.ബനി.  നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പസ്തുത
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ലകേ.ഡനി.എചയ്.,  പള്ളനിവഭാസല്,  ചേനിന്നക്കനഭാല്,  ആനവനിരടനി,
കുഞനിത്തണ്ണനി എന്നതീ വനികല്ലജുകേളനില് കേകയറലാം കൂടുതലഭായുലാം കേണ്ടുവരുന.

(ബനി)  മൂന്നഭാറനില്  അനലഭാധതീനലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംബനനിച  കേകയറലാം
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് വനിവനിധ സബയ് ഓഫതീസുകേളനില് നനിന്നയ് കേണക്കുകേളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം
കശഖരനിചവരുന.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലകേടനിടങ്ങള ഒനലാം
ഏലറടുത്തനിടനില്ല.
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(ഇ) ഇല്ല.

(എഫയ്) ബഭാധകേമഭാണയ്. KDH/മഭാങളലാം വനികല്ലജുകേളനിലല കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
1971-ലല  കേണ്ണനകദവന  മലകേള  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്)  നനിയമലാം,  1957-ലല  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം,  2009-ലല കഭദഗതനി  നനിയമങ്ങള എന്നനിവ പകേഭാരലാം ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ജനി)  മൂന്നഭാര്  കമഖലയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ആധുനനികേ
മണനതീക്കല് യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാണയ് എന്നയ് 21-4-2017-ലല
ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതയ് സലാംബനനിച ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിടനില്ല.

മൂന്നഭാറനിലല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള 
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി

216 (2451) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലട
നനിലവനിലല സനിതനിലയലന്തന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൂന്നഭാറനിലല  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കല്  നടപടനി  ഏലതങ്കനിലലാം  ഘടത്തനില്
നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മൂന്നഭാര് കമഖലയനില്
എത്ര ലഹക്ടര് ഭൂമനിയുലട കേകയറലാം ഒഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള്ള അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) മൂന്നഭാറനില് കേലണത്തനിയ കേകയറങ്ങളുലട സമഗ്രപടനികേ തയഭാറഭാക്കനി KLC
നനിയമ പകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിലയനിരുത്തനി
തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) നനിര്ത്തനിവചനിടനില്ല.

(സനി)  മൂന്നഭാര്  കമഖലകേളനില്  ഉടുമ്പനകചേഭാല,  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി
130.1789 ലഹക്ടര് ഭൂമനിയുലട കേകയറലാം ഒഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്   KLC  നനിയമ  പകേഭാരലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

285/2020
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കുന്നലാംകുളലാം തഭാലൂക്കയ് രൂപതീകേരണലാം

217 (2452) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18-ലല  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  കുന്നലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരണലാം
നടപടനിക്രമലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി) ജനസഭാന്ദ്രത ലകേഭാണ്ടുലാം, വനികല്ലജുകേളുലട എണ്ണലാം ലകേഭാണ്ടുലാം മുനപന്തനിയനില്
നനില്ക്കുന്ന  തലപനിള്ളനി  തഭാലൂക്കയ്  വനിഭജനിചയ്  കുന്നലാംകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  പുതനിയ
തഭാലൂക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് മുൻ സർക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനില് നനിയമപരമഭായ തടസങ്ങള
വല്ലതുലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റവനത്യു
വകുപയ് പഠനിചയ് തയഭാറഭാക്കനിയ ലനിസ്റ്റനില് വളലര മുന്നനില് ഉണഭായനിരുന്ന കുന്നലാംകുളലത്ത
ഒഴെനിവഭാക്കനിയ നടപടനി  വന ജനകേനിയ പതനികഷധത്തനിനയ്  ഇടയഭാക്കനിയതഭാലണന്നതയ്
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കേഴെനിവതുലാം കവഗത്തനില് കുന്നലാംകുളലാം തഭാലൂക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുന്നലാംകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലഭാനഡയ്
റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണകറഭാടയ് വനിശദമഭായ ലപഭാകപഭാസല് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി) ലഭാനഡയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണറനില്നനിന്നയ് ലപഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്
ആയതയ് പരനികശഭാധനിച കശഷലാം കുന്നലാംകുളലാം ആസഭാനമഭാക്കനി തഭാലൂക്കയ് രൂപതീകേരനിച
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവയ് പൂറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല സബയ് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള

218 (2453) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില് ഇനനിയുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട
സബയ് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള അനുവദനിക്കഭാന കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
സബയ് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള എകപഭാള പഖലഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേളനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതയ് അതഭാതയ് മഭാതൃ വകുപ്പുകേളഭാണയ്.
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മൂന്നഭാറനിലല കുടനികയറ കേര്ഷകേര്ക്കയ് പടയലാം

219  (2454)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മൂന്നഭാറനിലല  അര്ഹരഭായ  കുടനികയറ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങള റവനവ്യൂ വകുപയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ പകയഭാജനലാം എത്ര

കപര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഈ  ഘടത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;  എങ്കനിൽ

വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മൂന്നഭാറനിലല ലലകേവശക്കഭാര് ടഭാറഭാ  ടതീയുലട  കതയനിലകത്തഭാടങ്ങളനില് കജഭാലനി  ലചേയയ്

വനിരമനിക്കുന്ന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം കേചവടത്തനിനുലാം ലതഭാഴെനിലനിനുമഭായനി മറയ് സലങ്ങളനില്

നനിലന്നത്തനി സര്ക്കഭാര് നനിക്ഷനിപ്തഭൂമനിയനിലലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കലനില് നനിന്നയ് ഒഴെനിവഭാക്കനിയ

സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  വലക്തനികേളുമഭാണയ്.   ഇവര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്ന

കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇരമല്ലൂര് വനികല്ലജനിലല ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില

220 (2455) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനിലല ഇരമല്ലൂര് വനികല്ലജനില് ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില

ലതഭാടടുത്ത വനികല്ലജുകേളനികലക്കഭാള 5 ഇരടനി അധനികേമഭാലണനള്ള പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിൽ ഇരമല്ലൂര് വനികല്ലജനില് ഭൂമനിയുലട

നലഭായവനില  പുതുക്കനിനനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുന്ന

നടപടനികേള  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലഭാ

കേളക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കകേഭാടപടനി വലനിയവരമ്പയ് ലലബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

221  (2456)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടപടനി  വലനിയവരമ്പയ്  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കല് നടപടനികേളക്കഭായനി 15-2-2017 സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 183/17/ലപഭാ.മ.വ.

പകേഭാരലാം അനുവദനിച  23.96  കകേഭാടനി  രൂപയുലട ഫണയ് ധനകേഭാരലവകുപനില് നനിനലാം

റവനവ്യൂ വകുപനിനയ് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂവടമകേളക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാല്  കബപഭാസയ്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  മലറലന്തങ്കനിലലാം  സഭാകങ്കതനികേ  തടസങ്ങള  ഉകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലകമലറടുക്കല് നടപടനികേള കചേഭാദലലാം ലചേയയ് ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയനില്

സസ്വകേഭാരലവലക്തനികേള  ഫയല്  ലചേയ  കകേസനില്  വനിധനി  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  അതനിലന്റെ

ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) റവനവ്യൂ വകുപയ് ഭൂമനികയലറടുക്കല് നടപടനികേള എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനി

ക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടപടനി  വലനിയവരമ്പയ്  ലലബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേളക്കഭായനി  23.96  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവഭായനി.

ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി  3-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.

(ആര്.റനി.) നമ്പര് 3788/2017 ധന പകേഭാരലാം ലലറര് ഓഫയ് ലക്രഡനിറയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭൂവടമകേളക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയയ് ഏലറടുത്ത ഭൂമനിയുലട

കരഖകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് ലലകേമഭാറുന്ന മുറയയ് പണനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുള്ള

എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കകേണതുണയ്.

(സനി) കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഫണയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്  ഭൂമനികയലറടുക്കല് നടപടനികേള അടനിയന്തനിരമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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മഭാനന്തവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലവള്ളലപഭാക്ക 

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനികേള

222 (2457)ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനിയനിൽ  ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

മഭാനന്തവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള ഏലതല്ലഭാലാം;

(ബനി)  കമല് കറഭാഡുകേളുലട പണനികേള നനിലവനില് ഏതുഘടലാം വലരയഭായനി;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് തടസലാം കനരനിടുന്ന കറഭാഡുകേള ഏലതങ്കനിലലാം ഉകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്ത  പതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പകേഭാരലാം

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ദുരന്ത നനിവഭാരണ/  പതനികേരണ പവൃത്തനികേള

അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ വലവസയനില്ല.

റഗുകലറഡയ് മഭാര്ക്കറനിനുകവണനി കപരഭാമ്പ്രയനില്

അകേസ്വയര് ലചേയനിരുന്ന ഭൂമനി

223  (2458)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

റഗുകലറഡയ്  മഭാര്ക്കറനിനുകവണനി  കപരഭാമ്പ്രയനില്  അകേസ്വയര്  ലചേയനിരുന്ന  ഭൂമനി

കപരഭാമ്പ്ര പഞഭായത്തനിനയ് നല്കേണലമന്ന പഞഭായത്തയ് പസനിഡന്റെനിലന്റെ നനികവദനലാം

സർക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിരുനകവഭാ; ഉലണങ്കനില് പസ്തുത നനികവദനലാം പരനിഗണനിചയ് പസ്തുത

സലലാം കപരഭാമ്പ്ര പഞഭായത്തനിനയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി കകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഞഭായത്തയ്  പസനിഡന്റെനിലന്റെ  നനികവദനലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്

ലഭനിചനിട്ടുണയ്, ആയതനികന്മല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.
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മൂന്നഭാറനില് അനധനികൃത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടയ് 
സര്ക്കഭാര് കനഭാടതീസയ്

224 (2459)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാറനില് അനധനികൃത ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  കേകയറലാം
എന്നനിവയുമഭായനി  ബനലപടയ്  എത്രകപര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിൻ  പകേഭാരലാം  ആലകേയുള്ള അനധനികൃത ലകേടനിടങ്ങള,  കേകയറഭൂമനി
എന്നനിവ തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  126  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കയ് കസ്റ്റഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
അനധനികൃത കേകയറങ്ങളലക്കതനിലര കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.
നനിയമലാം എന്നനിവ പകേഭാരലാം ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതുമഭാണയ്.

(ബനി)  അനധനികൃത  കേകയറലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  കേകയറ
ഭൂമനിയുലടയുലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

മൂന്നഭാറനില് കസ്റ്റഭാപയ് ലമകമ്മേഭാ മറനികേടന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ റനികസഭാര്ട്ടുകേള

225 (2460) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാറനിലലാം  പരനിസരപകദശങ്ങളനിലലാം  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
കേകയറ  ഭൂമനിയനില്  ഭൂമഭാഫനിയ  വനകേനിട  ലകേടനിടങ്ങള  ലകേടനിലപഭാക്കനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കസ്റ്റഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ മറനികേടന്നയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ റനികസഭാര്ട്ടുകേള
കലസനസയ് സസ്വന്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മൂന്നഭാറനില്  എത്ര  റനികസഭാര്ട്ടുകേളക്കഭാണയ്  നനിലവനില്  കസ്റ്റഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(ഡനി)  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയ എത്ര റനികസഭാര്ട്ടുകേൾക്കുലാം വനകേനിട

ലകേടനിടങ്ങൾക്കുമഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നനിലവനില്  കസ്റ്റഭാപയ്

ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ് ; ലപഭാളനിചനതീക്കനിയലതത്രലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേകയറഭൂമനിയനില്  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  അനധനികൃതമഭായനി

വനകേനിട ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.   എന്നഭാല്

പടയ ഭൂമനിയനില് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ അനുമതനികേള ഇല്ലഭാലത വനകേനിട ലകേടനിടങ്ങള

നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനി  വലഭാജ

പടയലാം സമ്പഭാദനിചയ് അനധനികൃതമഭായനി വനകേനിട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ

എന്നയ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി&ഡനി)  വഭാണനിജലഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  പടയഭൂമനിയനില് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ

അനുമതനികേള ഇല്ലഭാലത അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയ  66  ലകേടനിടങ്ങളക്കയ്

നനിലവനില്  കസ്റ്റഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ലകേടനിടങ്ങള  ഒനലാം  ലപഭാളനിച

നതീക്കനിയനിടനില്ല.

ഭൂമഭാഫനിയലയ സഹഭായനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി

226 (2461)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മൂന്നഭാറനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറുന്ന കലഭാബനികേലള ചേനില ഉകദലഭാഗസര്

സഹഭായനിക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്

എന്തയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ് സലാംബനനിചയ് ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണര് എലന്തങ്കനിലലാം അകനസ്വഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമഭാഫനിയലയ സഹഭായനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര് പല രജനിസ്റ്ററുകേളുലാം  നഷ

ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നഭാറനില്  ഭൂമഭാഫനിയയയ്  കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസലര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി

ശനിക്ഷനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  കമല് വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ് ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട റനികപഭാര്ടയ്

ലഭലമഭായനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  മൂന്നഭാറനിലല  പഭാരനിസനിതനികേ  വനിഷയലത്ത  സലാംബനനിചയ്

ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചേനില റവനവ്യൂ ആഫതീസുകേളനില് അടനിസഭാന ഭൂകരഖകേള ലഭലമല്ലഭാത്തതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഇത്തരത്തനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

ഇക്കഭാനഗറനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി തനിരനിചയ് പനിടനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

227 (2462) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാര് ടഇൗണനിലല ഇക്കഭാനഗറനില്  10 ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  സനി.പനി.എലാം.

കനതഭാക്കളുളലപലടയുള്ളവര്  കേകയറനി  പഭാര്ടനിഗ്രഭാമമഭാക്കനിലയന്ന  ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളുലട  ഉടമസതയനിലള്ള  ഭൂമനിയഭാണയ്  ഇപകേഭാരലാം

കേകയറനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി) കേകയറക്കഭാലര ഒഴെനിപനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി തനിരനിചയ് പനിടനിക്കുന്നതനിനയ് റവനവ്യൂ

വകുപയ് ഇതനിനകേലാം കകേലകേഭാണ നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂന്നഭാര്  ഇക്കഭാനഗറനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  അനധനികൃത  കേകയറലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി., ആഭലന്തരലാം, റവനവ്യൂ, പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി. എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട

ഭൂമനിയനില് അനധനികൃത കേകയറലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
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(സനി) മൂന്നഭാറനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. വകേയഭായുള്ള സലത്തയ് പല കേകയറങ്ങളുലാം
ഒഴെനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം, അവയനില് ചേനില കകേസ്സുകേള സലാംബനനിചയ് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസ്സുകേള നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല് ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനി
ല്ലഭാത്തതുതഭാണയ്.  ഇഇൗ കമഖലയനിലല കേകയറങ്ങള യഥഭാസമയലാം തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
കദവനികുളലാം സബയ് കേളക്ടറുലട കേതീഴെനില് ഒരു സര്കവ്വ സലാംഘലത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
പള്ളനിവഭാസല് വനികല്ലജനില്,  ലകേ.എസയ്.സനി.ബനി.  വകേ ഭൂമനി,  കബഭാര്ഡയ്  മറയ്  വകുപ്പുകേളക്കയ്
ലലകേമഭാറനി നല്കേനിയ ഭൂമനി,  അത്തരലാം ഭൂമനിയനിലല പടയങ്ങള,  അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേള
എന്നനിവയുലട നനിജസനിതനി സലാംബനനിചയ് റവനവ്യൂ റനികക്കഭാര്ഡുകേള പകേഭാരലാം അകനസ്വഷണലാം
നടനവരുന.

ഉളര്ക്കടവയ് പഭാലത്തനിനഭായനി സലകമലറടുക്കല്

228 (2463) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല പധഭാന പഭാലലാം  പദതനിയഭായ  ഉളര്ക്കടവയ്
പഭാലത്തനിനഭായുള്ള സലകമലറടുക്കല് നടപടനികേള റവനവ്യൂ വകുപനില് ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്
എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കനരലത്ത സലമുടമകേളക്കയ്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനുസരനിചയ് കേളക്ടകററനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  കേളക്ടകററനിലലാം റവനവ്യൂ വകുപനിലലാം ഇഇൗ പഭാലത്തനിലന്റെ സലകമലറടുക്കലമഭായനി
ബനലപടയ്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇനനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ്;  ഇതയ്
സമയബനനിതമഭായനി എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം;

(ഡനി)  ഉഭയ  കേക്ഷനി  ചേര്ചയനിലൂലട  പഭാലത്തനിലന്റെ സലകമലറടുക്കല്  കേഭാരലത്തനില്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ  എന്നതയ്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ആ  നനിലയനില്  നടപടനികേളക്കയ്  കവഗലാം  കൂടനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് ഉളര്കേടവയ് പഭാലവലാം അനുബന കറഭാഡുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഉഭയകേക്ഷനി സമ്മേതപകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനില് നനിനലാം ലഭനിച അര്തനയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ജനില്ലഭാതല പര്കചസയ്
കേമ്മേനിറനി കൂടുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ വനില എസയ്.എല്.ഇ.സനി.
അലാംഗതീകേരനിചയ്  ഉത്തരവഭാലയങ്കനിലലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
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ഫണയ് യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് എല്.എ.  നടപടനി  27-3-2015-ല് കേഭാലഹരണലപട്ടു.
തുടര്ന്നയ്  പുതനിയ അര്തന  1894-ലല ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല് നനിയമത്തനിലല ലസക്ഷന
17  (4)  പകേഭാരലാം  20-8-2016-നയ്  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്   എഞനിനതീയര്  സമര്പനിലചങ്കനിലലാം
1-1-2014-ലല എല്.എ.ആര്.ആര്. അക്ടയ്, 2013, എല്.എ.ആര്.ആര് റൂളസയ്, 2015
എന്നനിവ  നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാല്  പസ്തുത  നനിയമത്തനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന സഭാധനിചനില്ല.
ആയതയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് പുതനിയ റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷന

229 (2464) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് പുതുതഭായനി റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്

സലാംബനനിചയ് ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാരനിനയ്

സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ടനില്  ഏലതഭാലക്ക  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണുള്ളലതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ആയതനില് ഏലതഭാലക്ക തഭാലൂക്കുകേളഭാണയ് ഉളലപടനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  തതീരുമഭാനവലാം  പഖലഭാപനവലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലഭാന്റെയ്  റവനവ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്

തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനിലല നനിലവനിലല റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷന ആസഭാനലാം കേഴെക്കൂടകത്തയയ്

മഭാറനി  ആയതനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ചേനിറയനകേതീഴെയ്,  വര്ക്കല എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേലള

ഉളലപടുത്തഭാലമനലാം  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷലന്റെ

ആസഭാനലാം  കേഭാടഭാക്കട  ആയനി  നനിശയനിചലാം  ആയതനില്  ലനടുമങ്ങഭാടയ്,  കേഭാടഭാക്കട,

ലനയഭാറനിനകേര തഭാലൂക്കുകേലള ഉളലപടുത്തഭാലമനമഭാണയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ലഭാനഡയ് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   
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തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷന

230 (2465) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  അനുവദനിച  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസയ്
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണൽ  ഓഫതീസനിലന്റെ
ആസഭാനലാം എവനിലടയഭാലണന്നതയ് സലാംബനനിചയ് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
എവനിലടയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷന  ആസഭാനലാം
എവനിലടയഭാലണന്നതയ് സലാംബനനിച അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല.

മതപരനിവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നവരുലട സര്ടനിഫനിക്കറയ്

231 (2466)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മതപരനിവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നവര്ക്കയ് അതയ് സലാംബനനിചയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കേഭാന അധനികേഭാരലപട സഭാപനങ്ങള എലതഭാലക്കയഭാണയ് ;

(ബനി)  ഇവര് നല്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പരനിവര്ത്തകേര്ക്കയ്
അയഭാളുലട കപരുലാം മതവലാം മഭാറ്റുന്നതനിനയ് ഗസറയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം ആവശലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഗസറയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം നടത്തുവഭാനഭായനി മതപരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യുന്നയഭാള മറയ്
കരഖകേളലക്കഭാപലാം  പുതനിയ  മതലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  തതീയതനി  വലര  പഴെയ
മതവനിശസ്വഭാസനിയഭായുലാം  മതലാം  മഭാറനിയകശഷലാം  അധനികേഭാരലപട  സഭാപനത്തനില്  നനിന്നയ്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിച തതീയതനി  മുതല് പുതനിയ മതവനിശസ്വഭാസനിയഭായുലാം തഭാമസനിക്കുന്ന
സലലത്ത വനികല്ലജയ് ഓഫതീസറനില്നനിനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഹഭാജരഭാകക്കണതുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് വനികല്ലജഭാഫതീസര്മഭാര് ഈ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതയ് എന്തയ്
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്;

(ഡനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതനിനയ് വനികല്ലജഭാഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്
പുറകമ മറഭാര്ലക്കഭാലക്ക അധനികേഭാരമുണയ്;
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(ഇ)  ചേനില  വനികല്ലജഭാഫതീസര്മഭാര്  ഇപകേഭാരമുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് മതപരനിവര്ത്തകേലര ബുദനിമുടനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ:

(എഫയ്)  എങ്കനില് അകപക്ഷകേലന നന്നഭായനി അറനിയഭാവന്ന രണയ് ഗസറഡയ് ഓഫതീസര്മഭാര്
ഇതനിനയ് സര്ടനിലലഫ ലചേയ്യുന്നതനിലല അപഭാകേത എന്തഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ജനി)  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  കരഖയഭായനി  സസ്വതീകേരനിചയ്
ഗസറയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം നടത്തഭാന അനുവദനിചലകേഭാണയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ:

ഉത്തരലാം

(എ)  മതപരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നവര്ക്കയ്  ഗസറയ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നല്കുന്ന
തനിനഭായനി അതുസലാംബനനിച  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുവഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  റവനവ്യൂ
വകുപനിലല തഹസനില്ദഭാരുലട റഭാങ്കനില് കുറയഭാത്ത ആഫതീസര്മഭാര്ക്കഭാണയ്.

(ബനി)  ഗസറയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം ആവശലമഭാണയ്. നനിലവനിലള്ള പരനിവര്ത്തനത്തനിനു
മുമ്പുള്ള  മതലാം  /ജഭാതനി  എന്നനിവ  ലതളനിയനിക്കുന്ന  വനികല്ലജഭാഫതീസറുലട  ഒറനിജനിനല്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നയ്  Printing  and  Stationary(Printing)  ഡയറക്ടറുലട
" കകേരള ഗസറയ് ഭഭാഗലാം IV- ല് പരസലങ്ങള നല്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള "ല്
പറയുന. 

(സനി)   അകപക്ഷകേര് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന കരഖകേളുലടയുലാം വനിശദമഭായ പഭാകദശനികേ
അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  മറഭാര്ക്കുലാം അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(എഫയ്&ജനി)  വനിശദമഭായ പഭാകദശനികേ അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
വനികല്ലജയ്  ആഫതീസര്മഭാര്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  ഗസറഡയ്
ആഫതീസര്മഭാലര  ഇങ്ങലനലയഭാരു  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേഭാന  ചുമതലലപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് ഒരു നനിര്കദ്ദേശവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി റനിവര് 
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഫണയ്

232  (2467)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17  വര്ഷത്തനില് റനിവര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ് ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  എലന്തങ്കനിലലാം  പവൃത്തനികേൾക്കയ്,  അനുമതനി  നല്കുകേകയഭാ
നടപനിലഭാക്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 285

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയുലട വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് തതീരലാം ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേടവകേള ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില് അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ഏലതല്ലഭാലാം കപഭാജക്ടുകേളഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016 -2017 വര്ഷത്തനില് അനുമതനി ഒനലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)   ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയുലട  തതീര  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധന
നടത്തനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   തഭാലഴെപറയുന്ന  ശനിപഭാര്ശകേള  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

1 Protection works  to the eroded right bank
of Chalakudy river between Vettukadavu
bridge  and  Kodapuzha  check  dam  in
Chalakudy Muncipality including construction
of  Ambalakadavu  of  Kodapuzha  Durga
Bhagavathi Temple.  

₹ 20,00,000

2 Protection works to the eroded right bank
of Chalakudy river of Veloorkkara pump
house  and  construction  of  kadavu  in
paryaram panchayath.

₹ 19,50,000

3 Protection works to the eroded right bank
of Chalakudy  river upstream  of  hospital
kadavu in Chalakudy Muncipality.

₹ 34,00,000

4 Protection works to the eroded right  bank
of  Chalakudy  river  down  stream  of
Malakkaran Kadavu in Chalakudy Muncipality.

₹ 40,00,000
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5 Construction  of  Kadavu  with  platform
Kudungapuzha Siva Temple in Kadukutty
Panchayath on the left bank of Chalakudy
river including protection work.

₹ 12,85,000

6 Protection works to the eroded right bank
of  Chalakudy  river  down  stream  of
Kombanpara  check  dam  including
construction of ramps and stabilizing the
upstream  side of bund of check  dam  in
Meloor Panchayath.

₹ 27,00,000

പഭാപഭാത്തനികചഭാല ഭൂമനി കേകയറലാം

233 (2468) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  പഭാപഭാത്തനികചഭാലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയവലര
ഒഴെനിപനിചയ് ഭൂമനി വതീലണടുക്കല് പക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എത്ര ഭൂമനിയഭാണയ് ഇവനിലട വതീലണടുത്തനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കനില്,  ചേനിന്നക്കനഭാല് വനികല്ലജനിലല പഭാപഭാത്തനികചഭാലയനില്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറനിയവലര ഒഴെനിപനിചയ് ഭൂമനി വതീലണടുക്കല് പക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ഉകദ്ദേശലാം  300  ഏക്കകറഭാളലാം  ഭൂമനിയഭാണയ്  ഇവനിലട  വതീലണടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
സര്കവ്വ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്. സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനിയനില്
സര്കവ്വ നമ്പര് 34/1 ല്ലപട ഭൂമനിയഭാണയ് വതീലണടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.

ലനയഭാറനിനകേര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല 
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറലാം

 234  (2469)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനിലല
മഭാവനിളകേടവയ്  മുതല് ലപഭാഴെനിയൂര്  വലരയുള്ള പകദശത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന റനികസഭാര്ട്ടുകേള
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  വലഭാപകേമഭായനി  കേകയറനിയതഭായനി  പറയലപടുന്ന  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതുസലാംബനനിചയ് എലന്തങ്കനിലലാം അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) ഏലതഭാലക്ക റനികസഭാര്ട്ടുകേളഭാണയ് റവനവ്യൂ ഭൂമനി കേകയറലാം നടത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  പസ്തുത  ഭൂമനി  കേകയറലത്തക്കുറനിചയ്  ലനയഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കയ്  അധനികേഭാരനികേള,
കേളക്ടര്ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഭൂമനി കേകയറവമഭായനി ബനലപടയ് റതീസര്കവ്വ നടത്തനി,  ഭൂമനി തനിരനിച
പനിടനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ആലരയഭാണയ് ചുമതല
ലപടുത്തുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ലനയഭാറനിനകേര  അഡതീഷണല്
തഹദതീല്ദഭാര് മുകഖന അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ലഎകസഭാലളഭാ -ഡനി ലകേഭാകക്കഭാ, ഭഭാസുരലാം റനികസഭാര്ടയ്, എസ്തൂരനി റനികസഭാര്ടയ്
എന്നതീ റനികസഭാര്ട്ടുകേള റവനവ്യൂ ഭൂമനി കേകയറനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  റനികപഭാര്ടയ് നലനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പസ്തുത  കേകയറവമഭായനി  ബനലപടയ്  ലനയഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനിലല
സര്ലവ്വയര് മുകഖന സര്കവ്വ നടപടനികേള നടത്തനി സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി അളന്നയ് കേകയറലാം
തനിടലപടുത്തുകേയുലാം  കേകയറലാം  വലക്തമഭാക്കുന്ന  ലസചയ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
പസ്തുത  ലസചനിലന്റെ  പകേര്പയ്  സഹനിതലാം  കുളത്തൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  ലസക്രടറനിക്കയ്
കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് മഭാറനിവച ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര് തസ്തനികേകേള

235 (2470) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനവ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  ജനി.ഒ.  (പനി)13/2000/എസയ്.ഡബത്യു.ഡനി.
തതീയതനി  19-6-2000  പകേഭാരലാം അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  1-1-2004  മുതലള്ള ഒഴെനിവകേള
നതീക്കനിവചയ്  പനി.എസയ്.സനി.-ലയ  അറനിയനിക്കണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചയ്  റവനവ്യൂ
വകുപനിലല ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം 1-1-2004 മുതലള്ള ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര്
തസ്തനികേയനിലല അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള്ള ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ലയ അറനിയനിചനിടനിലല്ലന്നയ്
പനി.എസയ്.സനി. റവനവ്യൂ വകുപനിനയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്തയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) ഇതുവലര പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര് തസ്തനികേയനില് എത്ര
കപലര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്;  നനിലവനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  ഇതനില്  എത്ര
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കകേണതഭായനിരുന;  എന്തുലകേഭാണഭാണയ് നനിയമനലാം
നല്കേഭാതനിരുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  ഉത്തരവകേകളഭാ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനില് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  കകേന്ദ്രനനിയമപകേഭാരവലാം  ബഹു.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിപകേഭാരവലാം 1996 മുതലള്ള മുനകേഭാല ഒഴെനിവകേള കേണക്കഭാക്കനി നനിയമനലാം നല്കേണലമന്നയ്
വലവസയുണഭായനിട്ടുലാം  ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര്  തസ്തനികേയുലട  കേഭാരലത്തനില്  ഇക്കഭാരലലാം
നടപഭാക്കഭാത്തലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  നനിലവനില് ലഡപവ്യൂടനി കേളക്ടര് റഭാങ്കയ് പടനികേയനില് ഉള്ള അലാംഗപരനിമനിതരഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  റഭാങ്കയ്  പടനികേയുലട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയുലാംമുമ്പയ്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭാന്റെയ് റവനവ്യൂ വകുപനിലല കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം വഴെനി നനികേത്തലപകടണ
ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള അലാംഗപരനിമനിതലരകന്നഭാ
ലപഭാതുവനിഭഭാഗലമകന്നഭാ  കവര്തനിരനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാറനില്ല.  നനിലവനിലള്ള ചേടങ്ങള
പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  കടണ്  അനുസരനിചയ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കകേണതയ് പനി.എസയ്.സനി.-യഭാണയ്.

(ബനി)  ഇതയ് സലാംബനനിചയ് കേത്തുകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി)   15-7-1977  മുതലഭാണയ്  ലഡപവ്യൂടനി  കേളക്ടര് തസ്തനികേയഭായനി  കവക്കനസനികേള
പനി.എസയ്.സനി  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തു  തുടങ്ങനിയതയ്.  അനമുതല്
നഭാളനിതുവലര  83  കവക്കനസനികേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലള്ള നനിയമപകേഭാരലാം
1-1-2008  മുതല് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ള കവക്കനസനികേളക്കഭാണയ്  ഭനിന്നകശഷനി
ക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  3%  സലാംവരണലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  1-1-2008  മുതലള്ള
കവക്കനസനികേളക്കഭാണയ് നനിലവനില് PH സതീരനിയല് നമ്പര് ഇടുന്നതയ്. ആയതയ് പകേഭാരലാം PH
സതീരനിയല് നമ്പര്  16-ലഭാണയ് നനില്ക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലള്ള നനിയമപകേഭാരലാം  PH സതീരനിയല് 
നമ്പര്  33-ലലത്തുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  നനിയമനത്തനിനയ്  അര്ഹതയുള.
ഇക്കഭാരലലാം പനി.എസയ്.സനി സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  ചേനില പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് റവനവ്യൂ വകുപനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേലളഭാനലാം ഇതുവലര ഉണഭായനിടനില്ല.
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(ഇ&എഫയ്)  നനിലവനിലള്ള  19-7-2008  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  46/08/
എസയ്.ഡബവ്യൂ.ഡനി 7-5-2011 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(എലാംഎസയ്)നമ്പര്29/11/ എസയ്.ഡബവ്യൂ.ഡനി
എന്നതീ  ഉത്തരവകേളനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരമഭാണയ്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  സലാംവര
ണഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള നനിയമനലാം നല്കേനിവരുന്നതയ്.   മറനിചള്ള ഉത്തരവകേലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില്ല.  നനിലവനിലള്ള  ഉത്തരവകേളുലടയുലാം  ചേടങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംവരണതതസ്വങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള അലലഡസ്വസയ് ലചേയന്നതയ്
പനി.എസയ്.സനി. ആണയ്.

വരളചലക്കടുതനി വനിലയനിരുത്തുവഭാന വന്ന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം

236 (2471) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വരളചലക്കടുതനി വനിലയനിരുത്തുവഭാന വന്ന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം സലാംസഭാനത്തയ്
ഏലതല്ലഭാലാം സലങ്ങളഭാണയ് സന്ദര്ശനിചതയ്;

(ബനി)  വരളചലക്കടുതനിയുലട  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  കകേന്ദ്രസലാംഘലത്ത
കബഭാദലലപടുത്തനി അര്ഹമഭായ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭായനി  എന്നഭാണയ്
കകേന്ദ്രസലാംഘലത്ത കബഭാദലലപടുത്തനിയതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) വരളചലക്കടുതനി  വനിലയനിരുത്തുവഭാന വന്ന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം സലാംസഭാനത്തയ്
തഭാലഴെപറയുന്ന സലങ്ങള സന്ദര്ശനിച.

പഭാലക്കഭാടയ് :  

മലാംഗലലാം  പഭാലലാം,  എരനിമയൂര്  പഴെയ  പഭാലലാം,  എരനിമയൂര്  ലചേക്കയ്  ഡഭാലാം,
നനിരകക്കഭാടയ് പഭാലലാം, ചുള്ളനിയഭാര് ഡഭാലാം, കേലാംബഭാതയ് ചേഭാല പഭാലലാം, കമകനഭാന
പഭാറ പഭാലലാം, BEML, NIDA പഭാലലാം ലചേക്കയ് ഡഭാലാം, മലമ്പുഴെ ഡഭാലാം.

മലപ്പുറലാം :  

തനിരുകവങ്ങപ്പുര, വളഭാകഞരനി, കുറനിപ്പുറലാം, തനിരുനഭാവഭായ, ഭഭാരതപ്പുഴെ.

വയനഭാടയ് :  

പുല്പള്ളനി, മുള്ളനലകേഭാല്ലനി, വണനികേടവയ്.
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തൃശ്ശൂര് :  

ലനടനികശ്ശേരനി പഭാടലാം, തനിരുവനിലസ്വഭാമല.

എറണഭാകുളലാം :  

ആലവ പമ്പനിങ്ങയ് കസ്റ്റഷന, പുത്തനകവലനിക്കര, തഭാഴെത്തുപഭാടലാം, കുനകേര.

തനിരുവനന്തപുരലാം : 

പൂവനപഭാറ, വഭാമനപുരലാം നദനി, ചേങ്ങഭാടയ് ഏല, ലവള്ളല്ലൂര് ഏല, പഴെയകുനകമ്മേല്
ഏല,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ചേനിറഭാര്  നദനി,  വഭാമനപുരലാം  ഏല,  ലനല്ലനഭാടയ്  ഏല,
ലപരനിങ്ങമ്മേല ഏല, വനിതുര.

(ബനി&സനി)  കകേന്ദ്ര വരളചഭാ സനിതനിവനിലയനിരുത്തല് സലാംഘലത്ത പഭാലക്കഭാടയ്,
മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിലല
വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായ  വനിവനിധ  പകദശങ്ങളനിലല  കൃഷനിനഭാശവലാം  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമവലാം
കേനകേഭാലനി കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായനിട്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം, കനരനില് കേഭാണനിചയ് കബഭാദലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേന്ദ്ര സലാംഘത്തനിനയ് സമര്പനിച വരളചഭാ ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം മുകഖന സലാംസഭാനത്തനിനയ്
992.5 കകേഭാടനി രൂപയുലട നഷലാം ഉണഭായതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കയ് രൂപതീകേരനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം

237 (T* 2472)  ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരണലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  തഭാലൂക്കയ്   രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വനികല്ലജയ് ഓഫതീസുകേളനില് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന മഭാത്രലാം 
അകപക്ഷ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് ജനങ്ങളക്കുണഭാക്കുന്ന ബുദനിമുടയ്

238  (2473)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികല്ലജയ്  ഓഫതീസുകേള അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന മഭാത്രലാം അകപക്ഷ
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് ജനങ്ങളക്കയ് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അകപക്ഷ  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനങ്ങളനില്

നനിനലാം അമനിത ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആവശലലപടുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുമഭായനി  യഭാലതഭാരു  ബനമനില്ലഭാത്ത  നനിരവധനി

കരഖകേള  ഓണ്കലന  ആയനി  സഭാന  ലചേയയ്  എനട്രെനി  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അക്ഷയ

കകേന്ദ്രങ്ങള  ശമനിക്കുന്നതുവഴെനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  അനഭാവശലമഭായനി  അമനിത  തുകേ

നല്കകേണനിവരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഈടഭാക്കുന്ന അകത ഫതീസയ് ഈടഭാക്കനിലക്കഭാണയ്

വനികല്ലകജഭാഫതീസയ്-തഭാലൂകക്കഭാഫതീസയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില്

കഡറഭാ- എനട്രെനി- ഓപകററര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനയ്  അധനികേ  ബഭാധലത

ഇല്ലഭാലതതലന്ന ജനങ്ങളക്കയ് കവഗത്തനില് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളുലട

ചൂഷണത്തനില് നനിനലാം മുക്തനി കനടുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുലമന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് കനരനിടയ്  ഓണ്കലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.-ഇഡനിസ്ട്രനികേയ് പദതനി വഴെനി നല്കുന്ന 24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുള്ള

അകപക്ഷകേള മഭാത്രമഭാണയ് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്

കനരനിടയ് ഓണ്ലലലനഭായുലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം നനിലവനിലണയ്. 

(ബനി)  ഇല്ല.  ഫതീസയ് നനിരക്കുകേള പദര്ശനിപനിക്കണലമന്നയ് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്

അക്ഷയ ഡയറക്ടര് വഴെനി നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി)  ഇല്ല.  ഓകരഭാ സര്ടനിഫനിക്കറനിനുലാം ആവശലമഭായ അനുബന കരഖകേളുലട

വനിവരങ്ങള അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി&ഇ)  ഇത്തരത്തനിലള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(എഫയ്)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് കനരനിടയ് ഓണ്ലലലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന

തനിനുള്ള സഇൗകേരലലാം ഇകപഭാളത്തലന്നയുണയ്.
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ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ് ഓഫയ് ലഭാന്റെയ് & ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്

239 (2474)  ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റവനത്യു വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ലഭാന്റെയ്  &  ഡനിസഭാസ്റ്റര്
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരലക്ഷമമഭായ റവനത്യു  ഭരണത്തനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നലനിവരുന്ന
പരനിശതീലനലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാൻ പദതനിയുകണഭാ;

(സനി) റവനത്യു വകുപനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില് പനി.എസയ്.സനി. വഴെനി നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കയ്,  ഓഫതീസുകേളനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  ഐ.എല്.ഡനി.എലാം-ല്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഐ.എല്.ഡനി.എലാം-ല് പുതനിയ തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ് പരലഭാപ്തമഭാണയ്.

(ബനി)  ശഭാസതീയമഭായ പഠനലാം നടത്തനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ക്രമതീകേരനിചനി
ട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)  കമല് വനിഷയലാം സലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

2013-ലല കററയ് ടു ലഫയര് കകേഭാലാംപനകസഷന ആക്ടനിലന്റെ
ചേടങ്ങളനില് കേടനകൂടനിയ ലതറയ്

240  (2475)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2013-ലല കററയ് ടു ലഫയര് കകേഭാലാംപനകസഷന, ട്രെഭാനസഭാരനസനി ഇന ലഭാനഡയ്
അകേസ്വനിസനിഷന, റതീഹഭാബനിലനികറഷന ആനഡയ് റതീലസറനില്ലമന്റെയ് ആകനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിൽ
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  2015-ല്  പഭാസഭാക്കനിയ  ചേടങ്ങളനില്  കേടനകൂടനിയ  വലഭാപകേമഭായ
ലതറയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എന്തയ്  നടപടനിയഭാണയ്  ഇതനികന്മല്
സസ്വതീകേരനിചതയ്?
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ഉത്തരലാം

2013-ലല ലലററയ് ടു ലഫയര് കകേഭാലാംപനകസഷന,  ട്രെഭാനസഭാരനസനി ഇന ലഭാന്റെയ്
അകേസ്വനിസനിഷന,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ആന്റെയ്  റതീലസറനില്ലമന്റെയ്  ആക്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  2015-ല്  പഭാസഭാക്കനിയ  ചേടങ്ങളനില്  വലഭാപകേമഭായ  ലതറയ്
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  നനിയമത്തനില്  10(എ)  എന്ന  ലസക്ഷന  ordinance  മുകഖന
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനനസയ്  lapse  ആകുകേയുലാം  പസ്തുത
ലസക്ഷനയ്  നനിയമസഭാധുത  ഇല്ലഭാതഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ചേടത്തനില്  രണയ്  സലത്തയ്
ലസക്ഷന 10(എ) പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതയ് ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.
2015-  ലല ചേടങ്ങള നനിയമവകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയുലാം അലാംഗതീകേഭാരവലാം ലഭലമഭാക്കനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതനികന്മലള്ള ആകക്ഷപങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന
സമയലാം  നല്കുകേയുലാം  അത്തരത്തനില്  ലഭലമഭായ  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്  വതീണ്ടുലാം
നനിയമവകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം വനികധയമഭായഭാണയ് പസനിദതീ
കേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് കേതീഴെയ് കചരനി കമല്മുറനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്ന
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് പടയലാം

241 (2476) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  30  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  വതീടയ്  വചയ്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്
പടയലാം നല്കുന്നതനിനയ് എലന്തങ്കനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാ; എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് കേതീഴെയ് കചരനികമല്മുറനിയനില്
265/6 (പഴെയ നമ്പര് 23/4) സര്കവ്വ നമ്പരനില് കേഴെനിഞ 30 വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി
തഭാമസനിക്കുന്ന ചേണ്ണത്തടലാം കേഭാലഭായനില് ജഭാനകേനി കകേശവന മുതല് 7 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
പടയലാം നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം
തടസങ്ങള ഉകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എന്നകത്തയയ്  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പടയലാം  നല്കേഭാനഭാകുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടലാം 1964 ലസക്ഷന 7(1)  പകേഭാരലാം 1-8-1971-നയ്
മുമ്പുള്ള ലലകേവശക്കഭാര്ക്കയ് ടനി ഭൂമനി പതനിചയ് നല്കുന്നതനിനയ് മുനഗണന നല്കേനിവരുന.
കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടലാം  1964,  മുനസനിപല് പതനിവയ് ചേടലാം  1995 എന്നനിവ പകേഭാരലാം



294 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

നനിശനിത വരുമഭാന പരനിധനിയനില് കുറവള്ള മറയ് ഭൂമനി ഇല്ലഭാത്തവര്ക്കയ് കറഭാഡയ്,  കതഭാടയ്,
കേഭായല്,  കുളലാം പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്ലപടഭാത്തതുലാം,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാവനി വനികേസനത്തനിനയ്
ആവശലമനില്ലഭാത്തതുമഭായ  ഭൂമനി  വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പതനിചയ്  നല്കേനി
വരുന.

(ബനി)  മൂന്നയ് കകേസ്സുകേളനില് അകപക്ഷ കേക്ഷനി മരണലപടനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി കകേസ്സുകേളനില്
അവകേഭാശ തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതുമഭാണയ്.  രണ്ടു കകേസ്സുകേളനില് ലചേങ്ങന്നൂര് ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസര് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ബഭാക്കനിയുള്ള കകേസ്സുകേളനില് ഭൂമനി  പതനിവനിനുള്ള
നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(സനി)   അവകേഭാശ  തര്ക്കലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള  ഒഴെനിലകേയുള്ളവയയ്
നനിലവനിലള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി പടയലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  അവകേഭാശ  തര്ക്കലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള  ഒഴെനിലകേയുള്ളവയയ്
നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  നടപ്പു  വര്ഷലാംതലന്ന  പടയലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്.

കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മൂന്നഭാറനില് ഭൂമനി കേകയറങ്ങള

242 (2477)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  മൂന്നഭാറനില് എത്ര ഭൂമനി  കേകയറങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഈ കേകയറങ്ങള എല്ലഭാലാം യഥഭാസമയലാം ഒഴെനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഒഴെനിപനിച ഭൂമനി കേകയറങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതയ്  സലാംബനനിചയ്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്
ആര്ലക്കങ്കനിലലാം എതനിലര കകേലസടുത്തയ് നനിയമ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മൂന്നഭാര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറലാം
സലാംബനനിചയ്  നടപടനിലയടുക്കുവഭാന ഏലതങ്കനിലലാം  കേമ്മേതീഷലനകയഭാ സമനിതനിലയകയഭാ
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  43

(ബനി)  എല്ലഭാ കേകയറങ്ങളുലാം ഒഴെനിപനിചനിടനില്ല.
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(സനി)  കദവനികുളത്തയ് സര്കവ്വ നമ്പര് 20/1-ല് സര്ക്കഭാര് കേസ്വഭാര്കടഴയ് കേകയറനിയതയ്

ഒഴെനിപനിച.  കുണള  ഡഭാമനിനയ്  സമതീപലാം  അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിച  ലപടനിക്കടകേള

ഒഴെനിപനിച.  സര്കവ്വ  നമ്പര്  62-ല്  സര്ക്കഭാര്  കേസ്വഭാര്കടഴയ്  ഒഴെനിപനിച.  സര്കവ്വ  നമ്പര്

179/2-ല് സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കയ് കേകയറനിയ 8  കപലര ഒഴെനിപനിച.  സര്കവ്വ നമ്പര് 59/1-ല്

സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കയ് ഒഴെനിപനിച. സര്കവ്വ നമ്പര് 68/10-ല് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഒഴെനിപനിച.

സര്കവ്വ നമ്പര് 475-ല് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. വകേ സലലാം കേകയറനിയതയ് ഒഴെനിപനിച.

(ഡനി)  ഉണയ്.

(ഇ)  ഇല്ല.

റതീ -സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

243 (2478)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  റതീ  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റതീസര്കവ്വ പവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്

വലക്തമഭായ കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനി ലപഭാതു ജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ആധുനനികേ

സര്കവ്വ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  കഗഭാബല്  ലപഭാസനിഷനനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റലാം,  ഇലകകഭാണനികേയ്

കടഭാടല്  കസ്റ്റഷന  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  റതീസര്കവ്വ  പവര്ത്തനങ്ങള

സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനി

വരുന.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേയുള്ള 1664 വനികല്ലജുകേളനില് 884 വനികല്ലജുകേളനില്

റതീസര്കവ്വ നടത്തനി റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനവ്യൂ ഭരണത്തനിനയ് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ

ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* സലാംസഭാനത്തയ്

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിലല 10 വനികല്ലജുകേളുലാം മറ്റു ജനില്ലകേളനിലല 39 വനികല്ലജുകേളുലടയുലാം

റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ലലകേവശ ഭൂമനിക്കയ് പടയലാം

244 (T* 2479) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കകേവശ ഭൂമനിക്കയ് പടയലാം നല്കുന്നതയ്
പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്നയ് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കപര്ക്കയ് ഭൂമനി ലഭലമഭാകുലാം എന്നഭാണയ് സർക്കഭാർ
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   1993-ലല കകേരള  ഭൂമനിപതനിവയ്  (1-1-1977-നയ്  മുനപയ്  വനഭൂമനി
ലലകേവശലാം വയ്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള നനിയമഭാവകേഭാശലാം നല്കേല്)  പകതലകേ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം
2(എഫയ്)-ലല നനിര്വ്വചേനത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന ഭൂമനി കകേവശലാം വചവരുന്ന പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്  പസ്തുത  ലലകേവശഭൂമനിക്കയ്  ഇതനിനകേലാം  ലലകേവശകരഖ  നല്കേനിയനിട്ടു
ലണങ്കനില് ആയതയ്  റദ്ദേയ്  ലചേയയ്  കമല് ചേടങ്ങളനിലല വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
പടയലാം  അനുവദനി  ക്കുന്നതനിനയ്  27-4-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്2023/2017/റവ.
പകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

റതീ-സര്കവ്വ കേഴെനിഞ വനികല്ലജുകേളനിലല റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്
മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള

245 (2480)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റതീസര്കവ്വ  കേഴെനിഞ  വനികല്ലജുകേളനില്,  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നടപടനിക്രമങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
ആര്ക്കഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റതീസര്കവ്വ  അദഭാലത്തയ്  വഴെനി  വരുത്തനിയ  മഭാറങ്ങളനിലല  അപഭാകേത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  ചുമതലലപട  ഉകദലഭാഗസര്  ആരഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  റതീസര്കവ്വ കേഴെനിഞ വനികല്ലജുകേളനില് ഭൂമനി സലാംബനമഭായ പരഭാതനികേളുലാം
അകപക്ഷകേളുലാം  ബനലപട  തഭാലൂക്കനിലല  അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്ക്കഭാണയ്
നല്കകേണതയ്.  സര്കവ്വ സലാംബനമഭായ പരഭാതനികേള അഡതീഷണല് തഹസനില്ദഭാര്
(എല്.ആര്.)  തലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള സര്കവ്വയര്മഭാലര ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ഫതീല്ഡയ്
പരനികശഭാധന നടത്തനി അളവയ്  സലാംബനനിച റനിക്കഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കനി റനികപഭാര്ടയ്
സഹനിതലാം  നല്കുകമ്പഭാള  ആയതനിലല  അവകേഭാശ  സലാംബനനിയഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്
തഹസനില്ദഭാര്(എല്.ആര്.)   തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം  സര്കവ്വ  പഭാന  സലാംബനനിച
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ജനില്ലഭാ  സര്കവ്വ  സൂപണനിനയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  സൂപണയ്
അലാംഗതീകേരനിച  കശഷലാം  തഹസതീല്ദഭാര്(എല്.ആര്.)  നല്കുന്ന  നടപടനിക്രമത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വനികല്ലജയ്  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  പസ്തുത  നടപടനിക്രമങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
31-5-2010-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.)200/10/റവ.  നമ്പര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം തഹസനില്ദഭാര്
(എല്.ആര്.) ല് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.

(സനി)  31-5-2010-നയ്  മുമ്പുള്ള  അദഭാലത്തയ്  തതീരുമഭാനങ്ങള  സര്കവ്വ  വകുപനിലഭാണയ്
പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന്നതയ്.  സ.ഉ.(ലലകേ)118/2017/റവ.  തതീയതനി  17-4-
2017  നമ്പര് ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം അദഭാലത്തയ് തതീരുമഭാനങ്ങള റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം റവനവ്യൂ വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ടനി ഉത്തരവയ്
പകേഭാരലാം  അദഭാലത്തു ഫയലകേളനിലല  അപഭാകേത  സലാംബനനിച പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചയ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മൂന്നഭാറനിലല കേകയറലമഭാഴെനിപനിക്കല് നടപടനി

246 (2481) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  കേകയറലമഭാഴെനിപനിക്കല്  നടപടനി  തല്ക്കഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവയഭാന
റവനവ്യൂ വകുപയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങ്കനില് ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനിയുമഭായനി മുകന്നഭാടയ് കപഭാകുന്നതനിനഭാകണഭാ
തതീരുമഭാനലാം;

(സനി)  എങ്കനില്  രഭാഷ്ട്രതീയക്കഭാര്  ഉളലപലടയുള്ളവരുലട  വനകേനിട  കേകയറലാം
ഒഴെനിപനിക്കുന്ന നടപടനിക്കയ് വരുലാം ദനിനങ്ങളനില് ഊന്നല് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാടവലവസകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  ടഭാറയുലട  കകേവശമുള്ള  ഭൂമനി
വതീലണടുക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  നനിയമഭാനുസൃത ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  എല്ലഭാ കേകയറങ്ങളുലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ലകേ.എല്.സനി. നനിയമ പകേഭാരലാം
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  

(ഡനി)   പഭാടവലവസകേള  പകേഭാരലാം  ലലകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  സലാംബനനിചയ്
വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് വലവഹഭാരങ്ങള നനിലവനിലണയ്.  കകേഭാടതനി വനിധനിയനുസരനിചയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്

ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനിലല വനിവരങ്ങളനില് തനിരുത്തല് 
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം

247 (T* 2482) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനിലല വനിവരങ്ങള സലാംബനനിചയ്
പരഭാതനികേള ഉളള വനിവരലാം സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  തനിരുത്തലകേള  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   അന്തനിമ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  തനിരുത്തല്  വരുത്തുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല
നനിയമപകേഭാരലാം  വലവസകേള ഇല്ലഭാത്തതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല് ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില് കേടനകൂടനിയനിട്ടുള്ള
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വലവസകേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

കുറനികക്കഭാല്, കേരനികവടകേലാം വനികല്ലജുകേളനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

248 (2483) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിലല കുറനികക്കഭാല്,  കേരനികവടകേലാം വനികല്ലജുകേളനില് എത്ര
ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  നനിലവനിലണയ്;  സര്കവ്വ  നമ്പറുലാം  വനിസ്തതീര്ണ്ണവലാം  പകതലകേലാം
പകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

കുറനികക്കഭാല്,  കേരനികവടകേലാം വനികല്ലജുകേളനില് നനിലവനില് ആലകേ  24.58  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഉണയ്.  വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കുറനികക്കഭാല് വനികല്ലജയ്

റതീ. സര്കവ്വ നമ്പര് വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം (ഏക്കര്)

151/4 (മനിച ഭൂമനി) 1.50

9/3 (മനിച ഭൂമനി) 0.80

80/2 (മനിച ഭൂമനി) 0.15

                 ആലകേ 2.45

കേരനികവടകേലാം വനികല്ലജയ്

റതീ. സര്കവ്വ നമ്പര്  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം (ഏക്കര്)

98 (AW) 0.38

1/1 എ 1 (മനിച ഭൂമനി) 11

36/1 (മനിച ഭൂമനി) 10.75

                 ആലകേ 22.13

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

249 (T* 2484)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കദവനികുളലാം കബഭാക്കനില് കേഴെനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനിലളലപടുത്തനി എത്ര വതീടുകേളഭാണയ്
അനുവദനിചലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) ഇതനില് എത്ര വതീടുകേളഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുലട വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനിലളലപടുത്തനി
കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കദവനികുളലാം  കബഭാക്കനില്  സലാംസഭാന  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ് വഴെനി വതീടുകേലളഭാനലാം നനിര്മ്മേനിചനിടനില്ല.

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില് ഹഇൗസനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 
സലത്തയ് പുതനിയ പദതനി

250 (2485) ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി റവനവ്യൂ ടവര് സനിതനിലചേയ്യുന്ന സലകത്തഭാടയ്  കചേര്നള്ള
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  വകേ  സലത്തയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ
എന്തഭാണയ്;

(സനി)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയുലട  പധഭാന ഭഭാഗത്തുള്ള  ഈ  സലത്തയ്  അടനിയന്തരമഭായനി
പകയഭാജനകേരമഭായ ഏലതങ്കനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി റവനവ്യൂ ടവര് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന സലകത്തഭാടയ് കചേര്നള്ള
കകേരളഭാ  കസ്റ്ററയ്  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള  75  ലസന്റെയ്  സലത്തനില്
ഉളലപട  59.20  ലസന്റെയ്  സലത്തയ്  72  ഫഭാറ്റുകേളടങ്ങുന്ന  ഒരു  ഫഭാറയ്  സമുചയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം വനില്പന വനില മുനകൂറഭായനി കശഖരനിചലകേഭാണയ് പഭാരസരല
മഭാതൃകേയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്17/2016/ഭവനലാം  എന്ന
ഉത്തരവനിലൂലട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഡനിമഭാന്റെയ് സര്കവ്വ നടത്തനിയകപഭാള
ഫഭാറ്റുകേളക്കയ് കവണത്ര ആവശലക്കഭാലര ലഭനിചനിരുന്നനില്ലഭാലയങ്കനിലലാം പഭാരസരല പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലക്കഭാലര  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒനകൂടനി  Project
Specific  Demand  Survey  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം മുനകൂര് തുകേ വഭാങ്ങനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭായതനിനഭാല്
മതനിയഭായ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ഉറപഭാക്കനി മഭാത്രകമ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുകേയുള.

(സനി)  ഫഭാറ്റുകേള വഭാങ്ങഭാന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ലഭലമഭാകുന്ന പക്ഷലാം ഇഇൗ സലത്തയ്
ഇകപഭാള  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  72  ഫഭാറ്റുകേള  അടങ്ങുന്ന  പഭാരസരല  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 301

പുതനിയ ജലകസചേന പദതനികേള ആരലാംഭനികക്കണതനിലല്ലന്നയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലലാം

251 (2486) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ ജലകസചേന പദതനികേള ആരലാംഭനികക്കണതനിലല്ലനലാം നനിലവനിലള്ളതയ്
അവസഭാനനിപനിക്കണലമനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനകേനിട,  ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന  പദതനികേളക്കയ്  2017-18-ലല  ബജറനില്
എന്തയ് തുകേയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  പദതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിയഭാല്  സലാംസഭാന  പദതനിക്കഭായനി  2017-18-ല്
എന്തയ് തുകേയഭാണയ് ബജറനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ ജലകസചേന പദതനികേള ആരലാംഭനികക്കണതനിലല്ലനലാം നനിലവനിലള്ളതയ്
അവസഭാനനിപനിക്കണലമനലാം  ഉള്ള  യഭാലതഭാരുവനിധ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  എടുത്തനിടനില്ല.
പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത ഇഴെഞ്ഞുനതീങ്ങുന്ന പദതനികേലളപറനി  വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡയ്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പദതനി വനിഭഭാഗലാം   1

ഇഇൗ  കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  ജലകസചേന  പദതനികേളക്കഭായനി
2017-2018 -ലല സലാംസഭാന ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ തഭാലഴെ പറയുന :

പദതനിയുലട കപരയ് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

(1) (2)

മലമ്പുഴെ 1924.50

വഭാളയഭാര് 133.89
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(1) (2)

മലാംഗലലാം 76.06

മതീങ്കര 109.43

ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ 360.01

കേഭാഞനിരപ്പുഴെ 845.02

കപഭാത്തുണനി 112.01

അടപഭാടനി 2.01

കചേരഭാമലാംഗലലാം 50.02

ചേമ്രവടലാം 1000.00

പഴെശ്ശേനി 354.92

കുറലഭാടനി

ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്

512.79

250.00

കേഭാരഭാപ്പുഴെ 500.00

മൂലത്തറ 21.01

ലവള്ളനിയഭാങ്കലയ് ല്ല് കക്രഭാസയ് കവ 10.51

ഇന്റെര് കസ്റ്ററയ് വഭാടര് ഹബയ് 100.00

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   2

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇഇൗ കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനില് വരുന്ന
പഭാന പദതനികേളഭായ ഇടമലയഭാര് മൂവഭാറ്റുപുഴെ വഭാലനി, പഭാമ്പഭാര് ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടയ്
എന്നനിവര്ക്കഭായനി വര്ക്കനിനുലാം എസ്റ്റഭാബനിഷയ് ലമന്റെയ് ഇനങ്ങളക്കുലാംകൂടനി ആലകേ 83 കകേഭാടനി
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രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  കനഭാണ്പഭാന  പദതനികേളഭായ  ലനയഭാര്, കേല്ലട,
ലപരനിയഭാര്വഭാലനി,  പമ്പ,  വടക്കഭാകഞരനി,  ചേനിമ്മേനിനനി,  ചേതീരക്കുഴെനി  ഇറനികഗഷന
കപഭാജക്ടുകേള,  ചേഭാലക്കുടനി  റനിവര്  ലലഡകവര്ഷന  സതീലാം  എന്നനിവയഭായനി  വര്ക്കനിനുലാം
എസ്റ്റഭാബനിഷയ് ലമന്റെയ്  ഇനങ്ങളക്കുലാംകൂടനി  68,59  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത എക്സനികേവ്യൂഷനുലാം സൂപര്വനിഷനുലാം ഉളലപടുന്ന ജനറല് എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില്
29.19  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   കമല്പറഞ  ഇനങ്ങളലക്കല്ലഭാലാംകൂടനി
ആലകേ 180.78 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കമല്പറഞ  പദതനിക്കയ്  2017-2018  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.

കേകയറക്കഭാരുലട ലചേലവനില് ജലകസഭാതസ്സുകേലള പൂര്വ്വ
സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

252 (2487)  ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കേഭായലകേള,  പുഴെകേള,  മറയ്  ജലകസഭാതസ്സുകേള എന്നനിവ
കേകയറനിയതയ്  സലാംബനനിചയ്  ആധനികേഭാരനികേമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എലന്തങ്കനിലലാം  സർക്കഭാരനിലന്റെ
പക്കലകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇത്തരലാം  കേകയറങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന്ന
നടപടനികേള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) കേകയറങ്ങള തനിരനിചപനിടനിചയ് കേകയറക്കഭാരുലട ലചേലവനില് ജലകസഭാതസ്സുകേലള
പൂര്വ്വ സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ ശദയനിലപടുന്ന കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള ഭൂ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  1957  പകേഭാരലാം അനന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി റവനവ്യൂ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 1957-ലല ലസക്ഷന 14, കകേരള ലനല്വയല്
തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം,  ലസക്ഷന 13  ഇവ പകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച
വരുന.
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പനി.ലഎ.പനി. കേനഭാല്

253  (2488)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പമ്പഭാ ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടയ്  (പനി.ലഎ.പനി.)  കേനഭാല് കേഴെനിഞ 5 വര്ഷക്കഭാലലാം
നടത്തനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള/അറകുറപണനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
എവനിലടലയഭാലക്കലയനലാം ഇതനിനഭായനി എന്തുതുകേ ലചേലവഴെനിചലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ വര്ഷലാം പനി.ലഎ.പനി. കേനഭാല് അറകുറപണനി / നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
അനുവദനിച തുകേയുലടയുലാം നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.ലഎ.പനി.  കേനഭാല്  വഴെനി  ഈ  കവനല്കേഭാലത്തയ്  ജലകസചേനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പമ്പഭാ ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടനിലന്റെ കേനഭാലകേളക്കയ് കേഴെനിഞ 5 വര്ഷക്കഭാലലാം
നടത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള /അറകുറപണനികേളക്കുകവണനി  ലചേലവഴെനിച
തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം വര്ഷലാം തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷലാം ലചേലവഴെനിച തുകേ(ലക്ഷത്തനില്)

 2012-2013 1104.61

2013-2014 730.28

2014-2015 390.34

2015-2016 388.28

2016-2017 406.88

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള/അറകുറപണനികേളുലട വര്ഷലാം തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന* :

(ബനി)   ഇഇൗ വര്ഷലാം  (2017-18)  പമ്പഭാ ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടനിലന്റെ കേനഭാലകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള  /അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  4  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18  വര്ഷകത്തയയ്  കവണനിയുള്ള  മുനഗണനഭാപവൃത്തനികേള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ആക്ഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  ഇഇൗ കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  പമ്പ ഇറനികഗഷന  കപഭാജക്ടനിലന്റെ  കേനഭാലകേളനിലൂലട
ജലവനിതരണലാം നടത്തനിയനിരുന.  എങ്കനിലലാം ലമയനിന കേനഭാലനിലന്റെ ലചേ.4.20  കേനി.മതീററനില്
ഉണഭായ തകേര്ചമൂലലാം ജലവനിതരണത്തനിനയ് തടസലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  കേനഭാലനിലന്റെ ഇഇൗ
ഭഭാഗലത്ത പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം കമയയ്  മഭാസലാം രണഭാലാം വഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതുലാം
തുടര്ന്നയ്  ജലവനിതരണലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതുമഭാലണന്നയ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.

ലകേഭാടമുണയ് കതഭാടനിലല റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ 
അകപഭാചയ് കറഭാഡയ്

254 (T* 2489)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം,  ലകേഭാടമുണയ്  കതഭാടനിലല  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ  കജഭാലനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  അകപഭാചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  തടസലപട്ടുകേനിടക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  അകപഭാചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പഭാലലാം
സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുവഭാനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത കജഭാലനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് മൂവഭാറ്റുപുഴെ മുനസനിഫയ് കകേഭാടതനിയനില് ഒരു സസ്വകേഭാരല വലക്തനി
ഫയല്  ലചേയ  കകേസയ്(OS  No.104/2016)  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ആയതനിലന്റെ
തതീര്പനിനയ് വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  95%  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  കകേസയ്  24-5-2017-കലക്കയ്
വഭാദലാം കകേളക്കുന്നതനിനഭായനി വചനിരനിക്കുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ബനിലഭാത്തനിക്കുളലാം നവതീകേരണ പദതനി

255  (2490)  ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗരത്തനിലല  ബനിലഭാത്തനിക്കുളലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ജലകസചേനവകുപയ് എലന്തങ്കനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുനകവഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  ഇതുവലര  ആരലാംഭനിചനിടനിലല്ലങ്കനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി  ബനിലഭാത്തനിക്കുളലാം
നവതീകേരണത്തനിനയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ് 3 തവണ ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിലചങ്കനിലലാം
ആരുലാം  പവൃത്തനി  ഏലറടുക്കുകേയുണഭായനില്ല.  പനിന്നതീടയ്  കേസ്വകടഷന  ക്ഷണനിലചങ്കനിലലാം
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര് എസ്റ്റനികമറയ്  കററനിനയ്  38%  മുകേളനില് കേസ്വഭാടയ്  ലചേയ്തു.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട
അലാംഗതീകേഭാര  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  വരുന്ന  rate-നയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിലയങ്കനിലലാം
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര് എഗ്രനിലമന്റെയ് വചനില്ല.  പതനിമൂന്നഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനില് ഉളലപട
പവൃത്തനിയഭായതനിനഭാലലാം കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞതനിനഭാലലാം 2015 മഭാര്ചയ്  31  നകേലാം കമല്
പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുമഭായനിരുന്നനില്ല. ആയതനിനഭാല് റതീ-ലടണര് ലചേയനില്ല.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ്
ഏലറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ജല വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

256 (2491) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജല വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ജലവനിഭവ -കൃഷനി
വകുപ്പുകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടയ് എലന്തങ്കനിലലാം പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജല വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ജലവനിഭവ-കൃഷനി
വകുപ്പുകേളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണയ്
പധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിലാംചേഭായനി  കയഭാജന  (PMKSY).  കൂടുതല്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
ജലകസചേനത്തനിനുള്ള  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  ജലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം അതുവഴെനി ജലനഷലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.  സൂക്ഷ്മ ജലകസചേനലാം
(Precision  Irrigation),  Micro  Irrigation  തുടങ്ങനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുലട
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ഉപകയഭാഗലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല എല്ലഭാ നനികക്ഷപങ്ങളുലാം
ഫതീല്ഡയ്  ലലവലനില്  ഏകേതീകേരനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായ
കത്തഭാലടയുള്ള പസ്തുത പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  സലാംസഭാന കൃഷനി  വകുപഭാണയ്
പദതനിയുലട  കനഭാഡല് ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്.   ജലകസചേന വകുപനിനയ്   പുറകമ  ഭൂജലലാം,
മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  ഗ്രഭാമ  വനികേസനലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലാം
PMKSY  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  നടത്തനിപനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാണയ്.  PMKSY
പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
24  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.   നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ജനില്ലഭാതലത്തനില് കൃഷനി വകുപനികലയുലാം ജലകസചേന വകുപനികലയുലാം ഉകദലഭാഗസര്
സലാംയുക്തമഭായനി  സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  ലതരലഞടുക്കുന്ന  പകദശത്തയ്  കൃഷനി
ആവശലങ്ങളക്കുള്ള ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായതുലാം ജലകസചേന വകുപയ്
നടപനിലഭാകക്കണതുമഭായ  പദതനികേളഭാണയ്  PMKSY-ല്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം  ലതരലഞടുത്ത  പവൃത്തനികേള  ഉളലപട  ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ്
ഇറനികഗഷന പഭാന  (DIP)  തയഭാറഭാക്കനിയതയ്  PMKSY-യുലട കകേന്ദ്ര ജല വകുപനിലന്റെ
Website-ല്  upload  ലചേയ്യുന്ന പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഇപകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയതയ്
DIP-യനില്  ഉളലപട  പവൃത്തനികേളനില്  നനിന്നയ്  മുനഗണന  പകേഭാരലാം  ലചേകയണവ
ലതരലഞടുത്തയ്  അതതയ്  വര്ഷങ്ങളനിലല  ആനുവല്  ആക്ഷന  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം
അതനിനയ്  കസ്റ്ററയ്  ലലവല് സഭാലാംഗ്ഷനനിലാംഗയ്  (SLSC)  യുലടയുലാം  കകേന്ദ്ര വകുപനിലന്റെയുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചഭാല്  കകേന്ദ്ര  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   ഇപകേഭാരലാം  2016-17  -ല്  117.53  കകേഭാടനി  രൂപയയ്
289 വര്ക്കുകേളുലട ആനുവല് ആക്ഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കനി SLSC യുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചകശഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചലവങ്കനിലലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം ലഭനിചനിരുന്നനില്ല.
PMKSY  പദതനിക്കഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി
24  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

നദതീ സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

257 (2492) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളുലട കശഭാചേലഭാവസ സലാംബനനിചയ് ശഭാസതീയമഭായ
പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് കേലണത്തലകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള നദനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളുലട കശഭാചേലഭാവസ സലാംബനനിചയ്  ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്,  കകേരളത്തനിലല
നദനികേലളക്കുറനിചയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ആസഭാനമഭായനിട്ടുള്ള  "ലസന്റെര്  കഫഭാര്  വഭാടര്
റനികസഭാഴസയ്  ആന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  എന്ന സഭാപനലാം  വനിവനിധ പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എര്ത്തയ്  സയനസയ്  സ്റ്റഡതീസയ്
(ലസസയ്)-നനിലവനില്  'എനലസസയ്'  എന്ന സഭാപനവലാം പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
നദനികേളനിലല  ജലഗുണനനിലവഭാരലാം  വളലര  തഭാഴ്ന്നതഭാലണനലാം  നദനികേളനിലല  മണല്
നഷലപടതുകേഭാരണലാം നതീലരഭാഴക്കയ് സഭായനിയഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്നനില്ല എനലാം കൂടഭാലത
തതീരങ്ങള ഇടനിയുന്നതുലാം  തതീരസസലങ്ങള നശനിക്കുന്നതുലാം നദനിയുലട  കജവകശഭാഷണത്തനിനയ്
കേഭാരണമഭാകുനലവന്ന നനിരതീക്ഷണവലാം പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലണയ്.

(ബനി)  നദനികേളുലട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കനി നതീലരഭാഴക്കയ് സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തടയണകേള/ലറഗുകലററുകേള എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  റവനവ്യൂ/തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
വകുപ്പുകേള  മണല് വഭാരുന്നതനിനയ് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഹരനിത കകേരളലാം
മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നദനികേളുലട സമഗ്ര സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലമനിടയ് നതീര്ത്തട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള
ഉണഭാക്കനി,  നദനികേളുലട  വൃഷനി  പകദശത്തയ്  ജല-മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള
ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതുവഴെനി നദനികേളനിലല നതീലരഭാഴക്കയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിയുലാം.
ഇഇൗ വര്ഷലത്ത ബജറനില് നദനികേളുലട  നതീലരഭാഴക്കയ് നനിയനനിചയ്,  നദതീതതീരങ്ങളക്കയ്
ഉയരമുള്ള പകദശങ്ങളനില്  ജലലാം  സലാംഭരനിചയ്  നദനികേളനിലല  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  നതീലരഭാഴക്കയ്
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ലറഗുകലററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.
ഇതയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

മങ്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ജലസലാംഭരണലാം

258  (2493)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മങ്കട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമഭായുലാം കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുമഭായുലാം  ബനലപടയ്  നടക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ കവനലനിലന മറനികേടക്കുവഭാനുലാം ജനങ്ങളക്കയ് ആവശലത്തനിനയ്
ജലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി തടയണകേളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന(2016-17)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ഇത്തരത്തനിലളള  ഏലതങ്കനിലലാം  പദതനി  പുതനിയതഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുകന്നഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി
ബനലപടയ്  നടക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* മങ്കട നനികയഭാജമണ്ഡലത്തനില് മൂര്ക്കനഭാടയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
തവരക്കുന്നയ് ലവങ്ങഭാടയ് (4,21,000 രൂപ),  കുണ്ടുവഭായനില് ലവങ്ങഭാടയ് (4,18,000 രൂപ),
കുറുവ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ലപരുലാംമ്പള്ളനിയഭാല്  (4,53,000  രൂപ)  എന്നതീ സലങ്ങളനില്
കുഴെല്ക്കനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഭൂജല
വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  ജലകസചേന
വകുപയ് മുകഖനകയഭാ ജലനനിധനി മുകഖനകയഭാ പദതനികേള ഒനലാം തലന്ന നടക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  മങ്കട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കൂടനിലങ്ങഭാടനി പഞഭായത്തനിലല ആനപഭാറ
ലപഭാറമ്മേല്  കേടവനിനയ്  സമതീപലാം  കേടലണനിപ്പുഴെയയ്  കുറുലകേ  വനിയറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  കേഴെനിഞയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  പുതനിയ  നനിരക്കനിലള്ള  എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  കൂടനിലങ്ങഭാടനി പഞഭായത്തനിലല ഇരുമ്പുഴെനി വടഭാണനിക്കടവനില് കേടലണനിപ്പുഴെയയ്
കുറുലകേ  വനിയറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഡനിലലസന  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
മൂര്ക്കനഭാടയ്  പഞഭായത്തനില്  തൂതപ്പുഴെയയ്  കുറുലകേ  കേനിഴെയ് മുറനിക്കടവയ്  മുത്തനിക്കയത്തയ്
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഒരു ആര്.സനി.ബനി. പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  ജലകസചേന  വകുപയ്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  മങ്കട  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിനഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.   പുതനിയതഭായനി പവൃത്തനികേള
ഒനലാംതലന്ന നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.

പഴെശ്ശേനി ജലകസചേന പദതനി

259 (2494)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  പഴെശ്ശേനി  ജലകസചേന
പദതനിയുലട ലമയനിന കേനഭാലനില് കേനികലഭാമതീറര്  28/500-നു കുറുലകേ കേലങ്കയ് നനിര്മ്മേനി
ക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  അഭലര്തനിചലകേഭാണയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കപഭാജകയ്-I  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്ക്കയ് അകപക്ഷ ലഭനിചതയ് എകപഭാഴെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മടന്നൂര്  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  നടത്തുന്ന  പദതനിക്കയ്  അനുമതനി  ഉത്തരവയ്  ലഭലമഭാക്കനികയഭാ;
എങ്കനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന പഴെശ്ശേനി  ജലകസചേന

പദതനിയുലട  ലമയനിന  കേനഭാലനിനയ്  കേനികലഭാമതീറര്  28/500-നയ്  കുറുലകേ  കേലങ്കയ്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  അഭലര്തനിചലകേഭാണയ്  സൂപണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയറുലട

റനികപഭാര്ടയ് 7-7-2017-ല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കപഭാജക്ടയ്-1 ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   3-3-2017-ലല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കപഭാജക്ടയ്-1  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  

ഇ 4-576/17 നമ്പര് കേത്തയ് പകേഭാരലാം പസ്തുത പദതനിയയ് സൂപണനിലാംഗയ് എഞനിനതീയര്,

കപഭാജക്ടയ്  സര്ക്കനിള,  കേണ്ണൂരനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  (പകേര്പയ്  ഉള്ളടക്കലാം

ലചേയ്യുന.)*

ജലകസചേന വകുപയ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കല്

260 (2495) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജലകസചേന  വകുപയ്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ്  വകുപനിലന  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ആവശലലാം കവണ ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ

വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന,  ഡനികസന  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട

അഭഭാവവലാം ഫണ്ടുകേളുലട ലഭലതക്കുറവലാം പധഭാന പശ്നമഭായനി കേണക്കഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വകുപനില് ആവശലത്തനിനയ് സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര് ഉണഭായനിരനിലക്ക വനിരമനിചവലര

ജലകസചേന,  പരനിപഭാലനകമഖലകേളനില് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കഭാറുലണന്ന

ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  നനിലവനില് ലഭലമഭായ ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ

ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന,  ഡനിലലസന വനിഭഭാഗങ്ങള ജലകസചേന വകുപനില് പവര്ത്തനിച

വരുനണയ്.

(സനി)  ഇല്ല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 311

കേഭാകവരനി ജലതര്ക്ക പരനിഹഭാരസമനിതനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ജലലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കല്

261 (2496)  ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാകവരനി  ജലതര്ക്ക  പരനിഹഭാരസമനിതനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ജലലാം

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കുടനിലവള്ള, ജലകസചേന, ലലവദത്യുതനി ഉലഭാദനഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) ഇഇൗ പദതനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) ഈ സമനിതനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ജലലാം എത്രലയനലാം അതനില് എത്ര ജലലാം

നനിലവനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനി,  ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി,  ലചേങ്കല്ലഭാര് സതീമനിലല

പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാലാം,  കേബനനി  സബയ്  കബസനിനനില്  വയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  3  ലചേക്കയ്

ഡഭാമുകേള,  പഭാമ്പഭാര് ജലലലവദത്യുത പദതനി,  പഭാമ്പഭാര് സബയ് കബസനിനനിലല ഇടുക്കനി

ജനില്ലയനിലല  കേഭാന്തല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിലല  സൂക്ഷ്മജലകസചേന  പവൃത്തനികേള,  ഭവഭാനനി

കബസനിനനിലല  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  അടപഭാടനിയനില്  4  ലചേക്കയ്  ഡഭാലാം,  6  ലനിഫയ്

ഇറനികഗഷന  സതീമുകേള,  ജല  അകതഭാറനിറനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള

പദതനികേള എന്നതീ പവൃത്തനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  കേബനനി കബസനിനയ്  21 TMC,  പഭാമ്പഭാര് കബസനിനയ് 3 TMC ജലവലാം ഭവഭാനനി

കബസനിനയ് 6 TMC ജലവമഭാണയ് കേഭാകവരനി നദതീജല തര്ക്ക ലലട്രെബവ്യൂണല് അവഭാര്ഡയ്

പകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ജലലാം  (ആലകേ  30 TMC  ജലലാം).  കേബനനി

കബസനിനനില് അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  21 TMC  ജലത്തനില്  11.71 TMC  ജലലാം ഇകപഭാള

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉദലമലാം.  മറയ്  കബസനിനുകേളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ജലലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനികേള   വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.



312 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

 വനകേനിട ജലകസചേന പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിലണഭായ 
അനഭാസ സലാംബനനിചയ് ധവളപത്രലാം

262 (2497)ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  ഇനനി  ഏലറടുകക്കണതനില്ലഭാലയന്നയ്
ജലവനിഭവ വകുപയ് നനിലപഭാടയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അത്തരലമഭാരു നനിലപഭാടനിനയ്
ആധഭാരമഭായ വസ്തുതകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) മൂവഭാറ്റുപുഴെ, ഇടമലയഭാര്, ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്, കേഭാരഭാപ്പുഴെ എന്നതീ പദതനികേളുലട
അടങ്കല് എത്രയഭായനിരുനലവനലാം ഇനനി എന്തയ് തുകേയഭാണയ്  പസ്തുത പദതനികേളുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ് ആവശലമുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനികേളമൂലലാം  എത്ര  ലഹക്ടര്  സലത്തയ്  ജലകസചേനലാം
സഭാധലമഭായനി എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിലണഭായ  കുറകേരമഭായ  അനഭാസ
സലാംബനനിചയ് ഒരു ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല, ബഭാധകേമല്ല.

(ബനി)  

പദതനി അടങ്കല് തുകേ
(കകേഭാടനി രൂപ)

പുതുക്കനിയ പദതനി
തുകേ (കകേഭാടനി രൂപ)

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്
ഇനനി ആവശലമഭായ
തുകേ (കകേഭാടനി രൂപ)

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

കേഭാരഭാപ്പുഴെ
ജലകസചേന
പദതനി

7.60 570 245



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 313

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

ബഭാണഭാസുര

സഭാഗര്

ജലകസചേന

പദതനി

37.88 185.50 131.50

മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി

ജലകസചേന

പദതനി

48.08 945 76

ഇടമലയഭാര്

ജലകസചേന

പദതനി

17.71 1661 700

(സനി)   കേഭാരഭാപ്പുഴെ  പദതനിമൂലലാം  നനിലവനില്  591.48  ലഹക്ടര്  സലത്തയ്
ജലകസചേനലാം  സഭാധലമഭായനിട്ടുണയ്.   പസ്തസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  5221
ലഹക്ടര്  സലത്തയ്  ജലകസചേനലാം  സഭാധലമഭാവലാം.  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള 2800  ലഹക്ടര് സലത്തയ് ജലകസചേനലാം സഭാധലമഭാവന്നതഭാണയ്.
മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി  ജലകസചേനപദതനി മുകഖന ഇതുവലര  35619  ലഹക്ടര് സലത്തുലാം
ഇടമലയഭാര്  ജലകസചേനപദതനി  മുകഖന  ഇതുവലര  2628  ലഹക്ടര്  സലത്തുലാം
ജലകസചേനലാം സഭാധലമഭായനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)   സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡയ്  ഇഇൗ  പദതനികേള  സലാംബനനിചയ്
സസ്വതീകേരനികക്കണ  തുടര്നടപടനികേള  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുവഭാന  ഒരു  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിക്കുവഭാന ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല.

മഴെലവള്ള സലാംഭരണത്തനിനയ് പദതനി

263 (2498)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലവര്ഷവലാം കവനല് മഴെയുലാം
കുറഞയ്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഭാലവര്ഷത്തനില്
ലഭനിക്കുന്ന  മഴെലവള്ളലത്ത  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന
രതീതനിയനിലള്ള വനകേനിട,  ലചേറുകേനിട  പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരള റൂറല് വഭാടര് സലലപ ആന്റെയ് സഭാനനികടഷന ഏജനസനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്ന മഴെകകേന്ദ്രലാം കസ്റ്ററയ് പഭാന വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  "മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം
ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം പദതനി”നടപഭാക്കനിവരുന.  പദതനിയുലട പധഭാന ലക്ഷലലാം
മഴെലവള്ളലത്ത പരമഭാവധനി സലാംഭരനിചയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ എനള്ളതഭാണയ്.  ആയതനിനഭായനി
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്ന  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  കുടുലാംബങ്ങലള
മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞടുത്തയ്  പങ്കഭാളനിത്തഭാധനിഷനിത  മഭാതൃകേയനില്
10000 ലനിറര് കശഷനിയുള്ള മഴെലവള്ള സലാംഭരനിണനികേള നനിര്മ്മേനിചനല്കുന.  കേഴെനിഞ മൂന്നയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  5  ജനില്ലകേളനിലല  15  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
4000  വലക്തനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഇഇൗ പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിച.  പസ്തസ്തുത  പദതനി  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  "ജലസഇൗഹൃദ
വനിദലഭാലയലാം”എന്ന കപരനില് വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയയ്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം,  ആദലഘടലമന്ന
നനിലയനില്  840  സര്ക്കഭാര് സ്ക്കൂളുകേളനില് പദതനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  പദതനിയുലട
നനിര്വ്വഹണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.   മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
പുറലമ വനിദലഭാര്തനി സമൂഹത്തനിനയ് മഴെലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനലലാം,  പചേഭാരണലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  നടപഭാക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.
ഇപകേഭാരലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  മഴെലവള്ളലാം  കുടനിക്കുവഭാനുലാം  മറയ്  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി
ജനലാം  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.   സലാംഭരണനികേളനില്  നനിനലാം  കേവനിലഞഭാഴകുന്ന  മഴെലവള്ളലാം
ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുന.
ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കൂടുതല്
സലങ്ങളനികലയയ് പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.

മഴെലവള്ള  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനകേനിട  പദതനികേലളഭാനലാം  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഗണനയനിലനില്ല.  പലക്ഷ ജല അകതഭാറനിറനിയുലട ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കയ്
സമതീപലാം  മഴെക്കുഴെനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  റഗുകലററുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  കൂടഭാലത
കസഭാതസ്സുകേളുലട സമതീപമുള്ള കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി
കചേഭാര്ച തടയുകേയുലാം  ലചേളനി  നതീക്കലാം  ലചേയയ്  വലഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിചയ്  ജലലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനിയനിലള്ള  ലചേറുകേനിട  പദതനികേള  ജല  അകതഭാറനിറനി
നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേനില
പഞഭായത്തുകേളനില്  കുളങ്ങളുലട  പുരരുദഭാരണ  പവര്ത്തനികേളനില്  ലചേളനി  നതീക്കലലാം,
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കലലാം സമതീപ പകദശങ്ങളനിലല മഴെലവള്ളലാം കുളത്തനിലല
ത്തനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  പണനികേള   നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ജലകസഭാതസ്സുകേള
മലനിനമഭാക്കുന്നതുലാം കേകയറലാം തടയുന്നതനിനുമഭായനി കുളത്തനിനയ് ചുറ്റുലാം കവലനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കകേന്ദ്ര
കേഭാരലഭാലയത്തനിനടുത്തഭായനി  ഒരു കുളലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  അതനിലല ജലലാം  ജലശുദതീകേരണ
ശഭാലയനിലലത്തനിചയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  ഒരു  പദതനിയുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.        
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വനകേനിട-ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം

264 (2499)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കയ്  മുനപയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചതുലാം
എന്നഭാല് നഭാളനിതുവലര പുര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ എത്ര വനകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള
ഉണയ്; ഇതനികനഭാകരഭാന്നനിനുലാം നഭാളനിതുവലര എന്തയ് തുകേ ലചേലവഴെനിച;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത പദതനികേളുലട പുര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി എലന്തങ്കനിലലാം തതീരുമഭാനലാം
കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഈ പദതനികേള സലാംസഭാനത്തനിനയ് എതയ് രതീതനിയനില്
പകയഭാജനപദമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  മറയ്  ലചേറുകേനിട  പദതനികേള  മുഴവന
ഇത്തരത്തനില്  പകയഭാജനപദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  ബൃഹതയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  4 പദതനികേള ഉണയ്.  വനിശദ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :  

1. മൂവഭാറ്റുപുഴെ ജലകസചേന പദതനി.

(940  കകേഭാടനി  രൂപ)(എസ്റ്റഭാബനിഷയ് ലമന്റെയ്  ആര്.&ആര്.  കകേസ്സുകേള,
ചേഭാര്ജ്ജുകേള ഉളലപലട).

2. ഇടമലയഭാര് ജലകസചേന പദതനി.

(433 കകേഭാടനി രൂപ).

3. കേഭാരഭാപ്പുഴെ (ഇടത്തരലാം ജലകസചേന പദതനി)

(315 കകേഭാടനി രൂപ).

4.  ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് (ഇടത്തരലാം ജലകസചേന പദതനി)

(54 കകേഭാടനി രൂപ).

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളുലട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭാവശലമഭായ
ഉപഭായലാം രൂപവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാകങ്കതനികേ പരനികശഭാധനയ്ക്കുമഭായനി ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം പസ്തസ്തുത കേമ്മേനിറനി പവൃത്തനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു
വരുനണയ്.  മൂവഭാറ്റുപുഴെ ജലകസചേന പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിലൂലട എറണഭാകുളലാം,
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ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം ജനില്ലകേളനിലല  18173  ലഹക്ടര് സലത്തയ് രണ തവണ കൃഷനിക്കയ്
ആവശലമഭായ ലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇടമലയഭാര് ജലകസചേന
പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  ആലവ,  പറവൂര്
തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല മുകുന്ദപുരലാം തഭാലൂക്കുകേളനിലമഭായനി  14394 ലഹക്ടര്
പകദശത്തയ് രണയ് തവണ കൃഷനിക്കയ് അവശലമഭായ ലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കു
ന്നതഭാണയ്.  നനിലവനില്  591.48  ലഹക്ടര് സലത്തയ് ജലകസചേനലാം നടത്തനിവരുന്ന കേഭാരഭാപ്പുഴെ
പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  5221  ലഹക്ടര്  സലത്തയ്  ജലകസചേനലാം  സഭാധലമഭാവലാം,
ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  2800  ലഹക്ടര് സലത്തയ് ജലകസചേനലാം
സഭാധലമഭാകുലാം.  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  പദതനികേളുലട  അവസ  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
അധനികേത്തുകേ മുടക്കുന്നതയ്  പകയഭാജനകേരമലല്ലങ്കനില് ആയതയ്  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഏറവലാം  കുറചയ്  തുകേ  മുടക്കനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  പറ്റുന്നവ  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
എളുപത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പറ്റുന്നവ  കേലണത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിക്കഭാന 12-4-2017-ലല പഭാനനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.    

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ഇത്തനിക്കര തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

265 (2500) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  പള്ളനിക്കല്-മടവൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കയ്
കവണനിയുള്ള ഇത്തനിക്കര തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിടയ് എത്ര വര്ഷമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്
അടനിയന്തരമഭായനി സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല പള്ളനിക്കല്-  മടവൂര് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തനിക്കരയഭാറനില്  2  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിക്കഭായനി  650
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനിയുലട എസ്റ്റനികമറയ്  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  ആയതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടയ്  2  വര്ഷമഭായനി.  23-4-2015-ലഭാണയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതയ്.

(സനി)   പസ്തസ്തുത പദതനിക്കയ്  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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മങ്കടയനിലല ജലവനിഭവ പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി

266 (2501) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2017-18 ലല സലാംസഭാന ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില് ഇറനികഗഷന വകുപയ്/  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബനലപടയ്  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017  -18-ലല ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  (വഭാലലലാം  1,  ഖണ്ഡനികേ
175-ല് ക്രമനമ്പര്-7)  65 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള നനിലഭാപറമ്പനില് തടയണയ്ക്കു പകേരമഭായനി
മങ്കട അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മൂര്ക്കനഭാടയ് പഞഭായത്തനില് തൂതപ്പുഴെയയ്
കുറുലകേ കേനിഴ്മുറനിക്കടവയ് മുത്തനിക്കയത്തയ് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഒരു ആര്.സനി.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതയ്  ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന. 

നദനികേളനില് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

267 (2502) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജലക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ  കേഭാഠനിനലലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഓരുലവള്ളക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നദനികേളനില്  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) നദനികേളനിലലാം ഉപനദനികേളനിലലാം കതഭാടുകേളനിലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള തടയണകേള
പലതുലാം നനിലവനില് നഭാകശഭാന്മുഖമഭായതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇവ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓരുലവള്ളക്കയറലാം നനിയനണത്തനിനുലാം കവനല്ക്കഭാലത്തയ് വരളചയുലട
കേഭാഠനിനലലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനില് ഇരുപകതഭാളലാം നദനികേളനില് ഉചേനിതമഭായ
സലങ്ങളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളനിലലാം ഉപനദനികേളനിലലാം
കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്  പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതുമഭായ
തടയണകേള ലവന്റെയ്കക്രഭാസയ് ബഭാറുകേള, ലറഗുകലററുകേള എന്നനിവ പുനരുദരനിക്കുന്നതഭാലണന്നയ്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഡനി.പനി.ആര്. (നദതീതട അടനിസഭാനത്തനില് )
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേഭാടഭാക്കട, മഭാറനല്ലൂര് പഞഭായത്തുകേളനില് ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി

268 (2503)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനില് കേഭാടഭാക്കട,  മഭാറനല്ലൂര് പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
ലനയഭാര് ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടനിലന്റെ കേനഭാലനിനയ് ഇരുവശങ്ങളനിലഭായനി ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനില് എത്ര ഭൂമനിയുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഭൂമനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്
തലന്നയഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനയഭാര് ജലകസചേന പദതനിയുലട കേനഭാലനിലന്റെ ഇരുവശങ്ങളനിലമഭായനി
ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ പൂര്ണ്ണ വനിവരങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റവനവ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  സര്കവ്വ  ഉളലപലടയുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരുന.

പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് അനുവദനിച വഭാടര് കേനികയഭാസ യ്

269 (2504)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് അനുവദനിച വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
രൂക്ഷമഭായ സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കഭാലത ഉകദലഭാഗസര് തന്നനിഷ പകേഭാരലാം  സഭാപനിചയ്
ജനങ്ങളുലട പരഭാതനിക്കനിടവരുത്തുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര എടുത്തനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ഇനനിമുതല്  പഭാകദശനികേ  ഭരണകൂടവമഭായുലാം  വഭാര്ഡയ്  തലങ്ങളനിലള്ള
ജനപതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  ആകലഭാചേനിചയ്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല്ല. ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാരുലട കനതൃതസ്വത്തനില് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായുലാം
വഭാര്ഡയ്  ലമമ്പര്മഭാരുമഭായുലാം  ആകലഭാചേനിചയ്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  സലങ്ങളനിലഭാണയ്
കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ലചേങ്ങന്നൂര് ലലഹകഡഭാളജനി ഡനിവനിഷലന്റെ വഭാഹനലാം 
തനിരനിലകേ നല്കേഭാന നടപടനി

270  (2505)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര് കഹകഡഭാളജനി എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലല
KL 30 A/9090 (മകഹന്ദ്ര കസകലഭാ)  നമ്പര് വഭാഹനലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഉപകയഭാഗ
ത്തനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ഇറനികഗഷന  ഡനിവനിഷനനികലക്കയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷനനിലല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഉപകയഭാഗ
ത്തനിനുകശഷലാം  വഭാഹനലാം  തനിരനിലകേ  ലചേങ്ങന്നൂര്  കഹകഡഭാളജനി  ഡനിവനിഷനയ്
കകേമഭാറഭാതനിരുന്നതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വഭാഹനലാം  കഹകഡഭാളജനി  ഡനിവനിഷനയ്  കകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള
തടസലാം എന്തഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) വഭാഹനലാം പസ്തുത ഡനിവനിഷനയ് എന്നയ് തനിരനിലകേ നല്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷന, എറണഭാകുളത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് നബഭാര്ഡയ്
സതീമുകേളനിലഭായനി  ബനലപട  High  Value  Works  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്തുവരുന.
കൂടഭാലത സനിയഭാല് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനയ്  വളലര  അടുത്തഭായതനിനഭാല്
വകുപ്പുതല  അതനിഥനികേള,  ലസനട്രെല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങള  എന്നനിവര്
വരുകമ്പഭാള  ഇഇൗ  വഭാഹനമഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലലഹകഡഭാളജനി
ഡനിവനിഷലന്റെ  കജഭാലനിഭഭാരലാം  ഇറനികഗഷന  ഡനിവനിഷന,  എറണഭാകുളത്തനിലന  അകപക്ഷനിചയ്
തഭാരതകമലന കുറവഭാണയ്.  ഇഇൗ വഭാഹനത്തനിനയ് പകേരമഭായനി ലചേങ്ങന്നൂര് ഡനിവനിഷനയ്
എറണഭാകുളലാം ഡനിവനിഷലന്റെ ലകേ.എല്.7-ബനി.കേവ്യൂ.5 മഹതീന്ദ്ര (ലബഭാകലകറഭാ)  വഭാഹനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  വഭാഹനലാം തനിരനിലകേ നല്കുന്നതനിനഭായനി ലലഹകഡഭാളജനി ലചേങ്ങന്നൂര് ഡനിവനിഷലന്റെ

അകപക്ഷയനികന്മല്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രണയ്  ഡനിവനിഷനുകേളുലടയുലാം

കജഭാലനിഭഭാരലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുവഭാന ജലകസചേനവലാം ഭരണവലാം ചേതീഫയ്

എഞനിനതീയര് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

പഴെശ്ശേനിസഭാഗര്  ജലലലവദത്യുതനി പദതനിക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ

നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം

271  (2506)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മടന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പടനിയൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പഴെശ്ശേനിസഭാഗര് ജലലലവദത്യുതനി പദതനിക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപപത്രവലാം 3.05 ലഹക്ടര് ഭൂമനിയുലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്ന

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അകപക്ഷയനിനകമല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഴെശ്ശേനിസഭാഗര് ജലലലവദത്യുതനി പദതനിയുമഭായനി ബനലപടയ്   16-3-2017-നയ് ഇറനികഗഷന

വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലടയുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  സനിവനില്  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്

എഞനിനതീയറുലടയുലാം  സഭാന്നനിദലത്തനില്  കേണ്ണൂര്  സൂപണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയറുലട

ഓഫതീസനില് വചയ് നടന്ന കയഭാഗത്തനില് കമല് പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇരു

വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്  എലാം.ഒ.യു.  ഒപനിടുന്നതനിനുലാം  ടനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ധഭാരണയഭായനിട്ടുണയ്.

കേരയനിടനിചനില് തടയഭാന നടപടനികേള

272 (2507)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാരലകങ്കഭാടയ്  പുഴെ  കേരയനിടനിചനില് കനരനിടുന്ന

സലങ്ങളനില് കേര ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേച്ചൂര്  അരയഭാക്കടവനിലന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലലാം,  ചേഭാത്തമത്തയ്,  കേഭാരലകങ്കഭാടയ്

അചഭാലാംതുരുത്തനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലയുലാം  വലഭാപകേമഭായ കേരയനിടനിചനില്  തടയഭാന  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് കേഭാരലകങ്കഭാടയ് ലറയനില് പഭാലത്തനിനയ് കമലല ഭഭാഗത്തഭായനി വലതുകേര
സലാംരക്ഷണ  പവൃത്തനി  നടനവരുന.   കൂടഭാലത,  മുകണമഭാടയ്  ദസ്വതീപനില്  കേഭാരലകങ്കഭാടു
പുഴെയുലട സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കേയ്യൂര്,  അരയഭാക്കടവനിലന്റെ ഇരുകേരകേളനിലലാം  ചേഭാത്തമത്തയ്,  കേഭാരലകങ്കഭാടയ്
അചഭാലാംതുരുത്തനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയുലാം  കേഭാരലകങ്കഭാടയ്  പുഴെയുലട  കേരയനിടനിചനില്
തടയുന്നതനിനയ് മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

273  (2508)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തതീരകദശകമഖലയനില്  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  പവൃത്തനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയയ്  വനിടഭാലത  തനിരനിചയച  നടപടനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എസ്റ്റനികമറയ് തനിരനിചയചതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഐ.ഐ.ടനി.  പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില്ലഭാലയന്ന കേഭാരണത്തഭാല് എസ്റ്റനികമറയ്
തനിരനിചയക്കുകേവഴെനി ഇത്തരലാം ഒരു പവൃത്തനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില്ലഭാലയന്ന
ഗുരുതര  സനിതനിവനികശഷലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
എന്തയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് ഉദുമ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് കേഭാപനില്-ലകേഭാപല്
കേടവയ് കേടപ്പുറത്തയ്  C.P.  Stone No.2685-നയ്  40  മതീറര് ലതക്കയ് മുതല്  1140  മതീറര്
നതീളത്തനില്  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  8  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  CWPRS/IIT  പഠനലാം നടത്തനി ലലസറനിനനുസരനിചള്ള ഡനിലലസന പകേഭാരമുള്ള
എസ്റ്റനികമറയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കു മഭാത്രകമ പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ഡനി)   ഇല്ല.   CWPRS  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ
ഡനിലലസന കേനിട്ടുന്ന മുറയയ്  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കയ് വനികധയമഭായനി
പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

285/2020
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നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനിലല ജലലഭലത

274 (2509) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജല  വനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
ഭൂജല വകുപ്പുലാം കകേന്ദ്ര ഭൂജല വകുപ്പുലാം  നടത്തനിവരുന്ന പഠനങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനലാം,
ആയതനിന പകേഭാരലാം 2016-17  വര്ഷത്തനില് ഭൂജല ലഭലതയുലട കുറവയ് എത്ര എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര കേനിണറുകേള നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവനലാം
അവ  എവനിലടലയല്ലഭാമഭാലണനലാം  ഇവയനില്  ജല  ലഭലതയുള്ള  കേനിണറുകേള  എത്ര,
ഓകരഭാ കേനിണറനിലമുണഭായ ജലലഭലതഭാകുറവയ് എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂജല  വനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല
വകുപനില്  871  നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   പസ്തുത കേനിണറുകേളനില്
നനിനലാം എല്ലഭാ മഭാസവലാം ജലവനിതഭാനലാം എടുക്കുകേയുലാം അപഗ്രഥ പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജലവനിഭവ  കശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജലവകുപ്പുലാം
കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഡയനഭാമനികേയ് ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് റനികസഭാഴയ്
ഓഫയ് കകേരള-മഭാര്ചയ്  2013  വലരയുള്ള റനികപഭാര്ടയ്  അനുസരനിചയ് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ
സനിതനിലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്
കബഭാക്കയ്  അമനിത ചൂഷനിത കബഭാക്കഭായുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
കബഭാക്കയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  മലമ്പുഴെ  കബഭാക്കയ്  എന്നനിവ  ക്രനിടനിക്കല്
കബഭാക്കുകേളഭായുലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേണ്ണൂര്, പഭാനൂര്, തലകശ്ശേരനി ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല
കേടപന,  ലനടുങ്കണലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല മകഞശസ്വരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല
മുഖത്തല, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല ബഭാലകശ്ശേരനി, കുന്നമലാംഗലലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല
തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനില്ലയനിലല അതനിയന്നൂര്, ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്, പഭാറശ്ശേഭാല കബഭാക്കുകേള, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല
ലചേഭാവ്വന്നൂര്,  മതനിലകേലാം  എന്നതീ  കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം
ബഭാക്കനിയുള്ള  131  കബഭാക്കുകേള  കസഫയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണയ്  ഉളലപടുന്നതയ്.  2013-ലല
ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് എസ്റ്റനികമഷന റനികപഭാര്ടയ് അനുസരനിചയ് വഭാര്ഷനികേ ഭൂജല ലഭലത 5.65
ബനിലലണ് കേത്യുബനികേയ്  മതീററഭാണയ്.   രണയ്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലഭാണയ്  പസ്തുത പഠനലാം
നടത്തനിവരുന്നതയ്.  2016-17-ലല ഭൂജല ലഭലതയുലട കുറവയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭൂജല വനിഭവകശഷനി തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല വകുപനില്
871  നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയുലട പടനികേ അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന* :

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അമനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം 
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

275 (2510) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരളച രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അമനിതമഭായ
ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂഗര്ഭ  ജലചൂഷണലാം  അധനികേമുള്ള
സലങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുഴെല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി,  സലാംസഭാനത്തയ്  സസ്വകേഭാരല
കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജനസനികേളക്കയ്  31-5-2017  വലര  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലല കേടുത്ത വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില്
കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളുലട  പതനിദനിന  ഭൂജല  ഉപകഭഭാഗലാം  75%  കുറയണലമനള്ള
സലാംസഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഭൂജല വകുപയ് എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയ കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയഭാന ഭൂജല വകുപയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂജലവനിഭവ കശഷനി തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഭൂജലവകുപ്പുലാം
കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഡയനഭാമനികേയ് ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് റനികസഭാഴയ്
ഓഫയ് കകേരള-മഭാര്ചയ്  2013  വലരയുള്ള റനികപഭാര്ടയ്  അനുസരനിചയ് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ
സനിതനിലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്
കബഭാക്കയ്  അമനിത ചൂഷനിത കബഭാക്കഭായുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
കബഭാക്കയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  മലമ്പുഴെ  കബഭാക്കയ്  എന്നനിവ  ക്രനിടനിക്കല്
കബഭാക്കുകേളഭായുലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേണ്ണൂര്, പഭാനൂര്, തലകശ്ശേരനി ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല
കേടപന,  ലനടുങ്കണലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല മകഞശസ്വരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല
മുഖത്തല, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല ബഭാലകശ്ശേരനി, കുന്നമലാംഗലലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല
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തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനില്ലയനിലല അതനിയന്നൂര്, ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്, പഭാറശ്ശേഭാല , തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല ലചേഭാവ്വന്നൂര്,
മതനിലകേലാം എന്നതീ കബഭാക്കുകേള ലസമനി ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം ബഭാക്കനിയുള്ള 131
കബഭാക്കുകേള കസഫയ് വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണയ് ഉളലപടുന്നതയ്.   

(സനി) വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയലപട കബഭാക്കുകേളനില് കുഴെല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭൂജല വകുപയ് നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് ഭൂജലത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കകേരള  ഭൂജലലാം
(ക്രമതീകേരണവലാം നനിയനണവലാം) ആക്ടയ് 2002 നനിലവനിലണയ്.  കബഭാക്കുകേള വനിജ്ഞഭാപനലാം
ലചേയലപടുകേയുലാം ഇവനിടങ്ങളനില് ഭൂജല ഉപകയഭാഗത്തനിനയ്  നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയലപട കബഭാക്കുകേളനില് കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഭൂജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലപര്മനിറയ്  ആവശലമഭാണയ്.  2011-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടലാം,  അദലഭായലാം  14,  ചേടലാം  93(എ)  അനുസരനിചയ്  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അതതയ് പഞഭായത്തനിലന്റെ അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.  പഞഭായത്തനില്
നനിനലാം  ഇഇൗ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം
ആവശലമഭാണയ്.   പഞഭായത്തനില്  നനിനലാം  ഇഇൗ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂജല
വകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  ആവശലമഭാണയ്.   സലാംസഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനി, സലാംസഭാനത്തയ് സസ്വകേഭാരല കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണ ഏജനസനികേളക്കയ്
31-5-2017 വലര നനിയനണകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ഭൂഗര്ഭ ജല പഠനലാം നടത്തഭാന നടപടനി

276 (2511) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അളവയ് ഗണലമഭായ കതഭാതനില് കുറഞ്ഞു
വരുന്നതഭായുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപയ് ഗണലമഭായനി തഭാഴ്ന്നു വരുന്നതഭായുമുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിദഗയ് ദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ വര്ഷത്തനില് മണ്സൂണ് മഴെയനിലണഭായ കുറവമൂലലാം ജലവനിതഭാനത്തനില്
കുറവയ് സലാംഭവനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂജല വനിഭവകശഷനി
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല  വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
പഠനലാം നടത്തനി ഭൂജലത്തനിലന്റെ അളവയ് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
ഡയനഭാമനികേയ്  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാടര്  റനികസഭാഴയ്  ഓഫയ്  കകേരള-മഭാര്ചയ്  2013  വലരയുള്ള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 325

റനികപഭാര്ടയ്  അനുസരനിചയ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  സനിതനിലയ  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കയ്  അമനിത ചൂഷനിത കബഭാക്കഭായുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കബഭാക്കയ്, പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിലല മലമ്പുഴെ
കബഭാക്കയ് എന്നനിവ ക്രനിടനിക്കല് കബഭാക്കുകേളഭായുലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേണ്ണൂര്, പഭാനൂര്,
തലകശ്ശേരനി  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല കേടപന,  ലനടുങ്കണലാം കബഭാക്കുകേള  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനില്ലയനിലല മകഞശസ്വരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല മുഖത്തല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല
ബഭാലകശ്ശേരനി,  കുന്നമലാംഗലലാം  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര,
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  അതനിയന്നൂര്,
ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്, പഭാറശ്ശേഭാല  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  ലചേഭാവ്വന്നൂര്,  മതനിലകേലാം  എന്നതീ
കബഭാക്കുകേള,  ലസമനി ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം ബഭാക്കനിയുള്ള  131  കബഭാക്കുകേള കസഫയ്
വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണയ് ഉളലപടുന്നതയ്. 2013-മഭാര്ചയ്-1-ലല ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് എസ്റ്റനികമഷന
(ജനി.ഇ.സനി.) റനികപഭാര്ടയ് അനുസരനിചള്ള ഭൂജല ലഭലതയുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സലാംസഭാന  ഭൂജല  വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
കകേരളത്തനിലന്റെ ഭൂജല സനിതനിലയപറനി കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില് പഠനലാം നടത്തനി രണയ്
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് റനികപഭാര്ടയ് പസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

ഭൂഗര്ഭജല വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച പരനികശഭാധന

277 (2512) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തയ്  കുടനിലവള്ള  മഭാഫനിയ,  സസ്വകേഭാരല  കുടനിലവള്ള
കേമ്പനനികേള, ലപപനി തുടങ്ങനിയ ബഹുരഭാഷ്ട്രക്കമ്പനനികേള, മദലമുണഭാക്കുന്ന കേമ്പനനികേള
എന്നനിവര് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം അനുവഭാദമുള്ളതുലാം നനിയമവനിരുദമഭായനി എത്ര ഭൂഗര്ഭജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന എന്നതയ് മുന സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പരനികശഭാധനയഭായനി ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളക്കയ് മുനസര്ക്കഭാര് നലനിയ ഉത്തരവയ് പകേഭാരമഭാലണഭാ
ഭൂഗര്ഭ ജലലാം എടുത്തതയ് എന്നയ് മുനസര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചകവഭാ;  എങ്കനില് എന്നഭാണയ് ;
ഇലല്ലങ്കനിൽ ഈ സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന ജലസമ്പത്തയ് ഊറനി വനിപണനലാം നടത്തുന്നതയ്
തടയുവഭാന  ആവശലമഭായ  കേര്ശന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  പുതുകശ്ശേരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് കേഞനികക്കഭാടയ്  പവര്ത്തനിച
വരുന്ന ലപപനികകേഭാ ഇന്തലഭാ കഹഭാളഡനിലാംഗയ് ലലപവറയ് ലനിമനിറഡയ് എന്ന കേമ്പനനിയുലട
ജലചൂഷണലത്തക്കുറനിചയ് പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുവഭാന 18-4-2007-ല് കചേര്ന്ന
നനിയമസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം  ഭൂജലവകുപയ്  വനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. കേമ്പനനി സഭാപനിചനിട്ടുള്ള SCADA സലാംവനിധഭാനത്തനില് കശഖരനിക്കലപടുന്ന
ഭൂജല  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  ഭൂജല  വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസയ്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനണയ്.  

(ബനി)  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് വഭാടര് കഫഭാ മതീറര് സഭാപനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണയ്  എന.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതയ്.   ഭൂജല  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര് ഇത്തരലാം
കേമ്പനനികേളുലട ജല ഉപകഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.  ദനിനലാംപതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  കരഖലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കലഭാഗയ്  ബുക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കയ്  ജലലഭലത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
സുരക്ഷനിതമഭായ അളവനില് ഭൂജലലാം പമ്പയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനഭായ
ജനില്ലഭാതല  അവകലഭാകേന  സമനിതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  അകപക്ഷകേള
സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനിക്കയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന.  അന്തനിമമഭായ നനിരഭാകക്ഷപ
പത്രലാം  ഭൂജല  വകുപയ്  നല്കേനിവരുന.   പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല.  

രജനികസ്ട്രഷനനില്ലഭാലത കുഴെല് കേനിണര് കുഴെനിചതനിനയ് നടപടനി

278 (2513) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് ഭൂഗര്ഭജല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് എത്ര റനിഗ്ഗുകേള
ഉണയ്;  സർകവ്വ  നടപടനികേൾ  പൂർത്തനിയഭാക്കനി  ഏതുകേഭാലത്തു  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനിലഭാണയ്
ഇകപഭാൾ കുഴെൽ കേനിണറനിനയ് അനുമതനി നൽകുന്നതയ്;

(ബനി)  എത്ര  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  കേഴെനിഞ  നഭാലമഭാസത്തനിനുള്ളനില്
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനിൽ രജനികസ്ട്രഷന നല്കേനി;

(സനി)  രജനികസ്ട്രഷനനില്ലഭാലത  കുഴെല്കേനിണര്  കുഴെനിചതനിനയ്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനില്ലയനില് 2017-ല് ആര്ലക്കങ്കനിലലാം എതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനികചഭാ; എങ്കനില് എത്ര
കപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചലവനലാം,  എത്ര രൂപ പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കനിലയനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് ഭൂഗര്ഭജല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് മൂന്നയ് റനിഗ്ഗുകേളുണയ്.
2016  ജൂണ്  വലര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  6  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  രജനികസ്ട്രഷന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഇല്ല.

കസഭാതസ്സുകേള നശനിപനിക്കുന്ന വനകേനിട കേമ്പനനികേളുലട 
ജലചൂഷണലാം

279 (2514) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ജല  കസഭാതസ്സുകേള  നശനിപനിക്കുന്ന  വനകേനിട  കേമ്പനനികേളുലട  ജലചൂഷണലാം
തടയുന്നതനിനയ് എലന്തഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

ശഭാസതീയമഭായ ജലലഭലത പരനികശഭാധന നടത്തനിയഭാണയ് ഭൂജല വകുപയ് കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളക്കയ് അനുമതനി നല്കുന്നതയ്.   ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനഭായ ജനില്ലഭാതല
അവകലഭാകേന സമനിതനികേള പരനികശഭാധനിചയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  അകപക്ഷകേള സലാംസഭാന
ഭൂജല അകതഭാറനിറനിക്കയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം അന്തനിമമഭായ നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം സലാംസഭാന
ഭൂജല അകതഭാറനിറനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനി ഇതുവലര
115 സസ്വകേഭാരല കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭാടര്
കഫഭാ മതീറര് സഭാപനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ് എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നതയ്.
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര് ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളുലട  ജല ഉപകഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിചയ്
വനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.  ദനിനലാംപതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  കരഖലപടു
ത്തുന്നതനിനയ്  കലഭാഗയ്  ബുക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലയനിലല  പുതുകശ്ശേരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  കേഞനികക്കഭാടയ്  പവര്ത്തനിചവരുന്ന
ലപപനികകേഭാ ഇന്തലഭാ കഹഭാളഡനിലാംഗയ്  ലലപവറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന കേമ്പനനിയുലട ഭൂജല
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  എല്ലഭാ  മഭാസവലാം  ഭൂജല  വകുപയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനണയ്.
നനിലവനില് കേമ്പനനിയനില് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതയ് SCADA സലാംവനിധഭാനലാം മഭാത്രമഭായതനിനഭാല്
ജല  ഉപകഭഭാഗത്തനിനയ്  കൂടുതല്  സുതഭാരലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  Telemetry
സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിന  പകേഭാരലാം  GSM  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
Telemetry സഭാപനിക്കഭാലമന്നയ് കേമ്പനനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.
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ജനില്ലഭാ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ലപപനി  കേമ്പനനിയുലട  ജല ഉപകഭഭാഗലാം  75%  കുറയ്ക്കുവഭാന ഭൂജല വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനില് നനിന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി
കേമ്പനനി  പതനിദനിന  ജലഉപകഭഭാഗലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  3  മുതല്  പതനിദനിനലാം  1.50
ലക്ഷലാം ലനിററഭായനി കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  

ലപപനി കേമ്പനനി ജലലമടുക്കുന്നതയ് അളക്കഭാന 
ലടലനിലമട്രെനി സലാംവനിധഭാനലാം

280 (2515) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഠനിനമഭായ വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില് പഭാലക്കഭാടയ്  കേഞനികക്കഭാലട
ലപപനി  കേമ്പനനിയുലാം,  മദലനനിര്മ്മേഭാണ ശഭാലയുലാം ഉളലപലട അമനിത ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളുലട ഉപകഭഭാഗത്തനില് 75 ശതമഭാനലാം കുറവയ് വരുത്തണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേമ്പനനികേള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  പരനികശഭാധനയനില് ലവളനിവഭായ
വസ്തുതകേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലപപനി കേമ്പനനിക്കകേലത്ത കുഴെല്ക്കനിണറുകേളനില് നനിനലാം ജലലമടുക്കുന്നതയ്
അളക്കുന്നതനിനുള്ള  ലടലനിലമട്രെനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തണലമന്ന  നനിയമസഭഭാ
സമനിതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശലാം കേമ്പനനി പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില് എന്തയ് നടപടനിയഭാണയ്
കകേലക്കഭാളവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂജല വകുപയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലഭാ ഓഫതീസനില് നനിനലാം ലപപനി ഉളലപലട
ജനില്ലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന 13  സസ്വകേഭാരല കുപനി ലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം
75%  കുറയണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.  ജനില്ലഭാ ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയുലട
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി  കേമ്പനനിയുലട  ജല ഉപകഭഭാഗലാം  75%
കുറയ്ക്കുവഭാന  ഭൂജല  വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനില്  നനിന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി കേമ്പനനി പതനിദനിന ജല ഉപകഭഭാഗലാം 2017
ലഫബ്രുവരനി 3 മുതല് പതനിദനിനലാം 1.50 ലക്ഷലാം ലനിററഭായനി കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം  75%  കുറയണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്നയ്
അറനിയഭാന പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനിലല ഉകദലഭാഗസര് പസ്തുത കേമ്പനനികേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കേമ്പനനികേളുലട കലഭാഗയ്  ബുക്കനിലല റതീഡനിലാംഗുലാം കഫഭാ
മതീററനിലല റതീഡനിലാംഗുലാം തുലലമഭായനി കേഭാണുനണയ്.
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(സനി)  നനിലവനില്  ലപപനി  കേമ്പനനിയനില്  സഭാഡ  (SCADA-  Supervisory
Control  and Data Acquisition)  സനിസ്റ്റമഭാണയ് ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ലടലനിലമട്രെനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തണലമന്നയ്  ഭൂജല  വകുപയ്
കേമ്പനനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലടലനിലമട്രെനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉടന  തലന്ന
ഏര്ലപടുത്തഭാലമന്നയ് ലപപനി കേമ്പനനി ഭൂജല വകുപനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

കചേലക്കര ആലലാംകകേഭാട്ടുക്കുന്നയ് കുടനിലവള്ള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണലാം

281 (2516) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2015-16  വര്ഷലാം  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന
സതീമനില് നനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുലാം ലകേ.ഡബത്യു.എ.യയ്
നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല നല്കേനിയതുമഭായ കചേലക്കര പഞഭായത്തയ് വഭാര്ഡയ്  9  ആലലാംകകേഭാട്ടുക്കുന്നയ്
കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പവൃത്തനി ഇതുവലരയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല എന്നതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എന്തഭാണയ് തടസലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ഡബല.എ.യുലട  ഭഭാഗത്തയ്  നനിനലാം  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതയ് എന്തുലകേഭാണഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം
പദതനി  പകദശത്തയ്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതയ്
കേണക്കനിലലടുത്തുലാം പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേ.ഡബല.എ. തൃശ്ശൂര് ഡനിവനിഷനയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാടര്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച  സലത്തയ്  കുഴെല്
കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  റനിഗയ്  എത്തുന്നതനിനയ്  സഭാധലമല്ല.
ആയതനിനഭാല് ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന ചുമതലലപടുത്തനി പുതനിയ സഭാനലാം
ഏപനില് മഭാസത്തനില് നനിര്ണ്ണയനിച കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  സഭാനലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
കുഴെല്ക്കനിണര് കുഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില് പണമടചനിട്ടുണയ്.
കേനിണര്നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടനടനി പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നഭാണയ് ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് പദതനി പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ) കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് രഭാജതീവയ് ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനി 

പകേഭാരലാം കുഴെല് കേനിണറുകേള

282 (2517) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  രഭാജതീവയ്  ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനി പകേഭാരലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് എത്ര കുഴെല് കേനിണറുകേള കുഴെനിലചന്നയ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം

അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവമ്പഭാടനി - 13

കുന്നമലാംഗലലാം - 5

കബപ്പൂര് - 4

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കനഭാര്ത്തയ് - 3

ഏലത്തൂര് - 3

ബഭാലകശ്ശേരനി - 8

കുറലഭാടനി - 2

                         ആലകേ 38

തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് നനിയനണലാം

283 (2518) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് നനിയനണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 331

(ബനി)  എനവലര  വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുള്ള ജലലാം  നനിലവനില് കപപഭാറയനില്
ഉലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനിലല  ജലലാം  നഗരത്തനില് കുടനിലവള്ളമഭാലയത്തനി
ക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത പദതനിക്കയ് എന്തയ് ലചേലവയ് വരുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഇ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിലല  ഈ  ഗുരുതരമഭായ  സനിതനിവനികശഷലാം
കനരനിടുവഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-4-2017 മുതല് നഗരത്തനികലയ്ക്കുള്ള പമ്പനിലാംഗയ് 25% കുറവയ് വരുത്തനിയനിരുന.
എന്നഭാല് 28-4-2017 മുതല് ഇതയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പനിനവലനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  നനിലവനില്  17-5-2017  വലര  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  ജലമഭാണയ്
കപപഭാറയനില് ഉള്ളതയ്.

(സനി) ഉണയ്. ലനയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് നനിന്നയ് ജലലാം പമ്പയ് ലചേയയ് കുമ്പനിളമൂടയ് കതഭാടയ്
വഴെനി  കേരമനയഭാറനില്  അണനിയനിലക്കടവയ്  എന്ന  സലത്തയ്  എത്തനിചയ്  അരുവനിക്കര
ഡഭാമനിലല  ജലത്തനിലന്റെ അളവയ്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ ഒരു ഡഡ്ജര് ആലപ്പുഴെയനില് നനിനലാം ട്രെഭാവനകൂര് സനിലമന്റെയ്സനിലന്റെ
മലറഭാരു  ഡഡ്ജര് കകേഭാടയത്തു നനിനലാം കേഭാപ്പുകേഭാടയ്  എത്തനിചയ്  പമ്പനിലാംഗയ്  നടത്തനിവരുന.
100 എചയ്.പനി. യുലട വതീതലാം രണയ് Centrifugal പമ്പുകേള സഭാപനിചയ് കേഭാപ്പുകേഭാടയ് വലര
ലലവദത്യുതനി  ലലലനുലാം  ട്രെഭാനസയ് കഫഭാര്മറുകേളുലാം  സഭാപനിചയ്  അവയനിലൂലടയുലാം  പമ്പനിലാംഗയ്
നടത്തനിവരുന. ഗുജറഭാത്തനില് നനിനലാം അടനിയന്തരമഭായനി വഭാങ്ങനിലയത്തനിച 180 എചയ്.പനി.-യുലട
2 Submersible പമ്പുകേളുലാം പവര്ത്തനിച തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. ലക്ഷലലാം വച തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പമ്പനിലാംഗയ്  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  ആയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ലനയഭാര്ഡഭാലാം  കസഭാതസഭായനി
100  എലാം.എല്.ഡനി.  ശുദജലലാം തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനിനുലാം  20  എലാം.എല്.ഡനി.
സമതീപ പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ഒരു പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ശുദതീകേരണശഭാലയഭായനി  60  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത തനിരുവനന്തപുരലാം ലനയഭാര് ബദല് കസഭാതസയ് പദതനിക്കഭായനി
2017-18 ബജറനില് കേനിഫ്ബനി മുഖഭാന്തനിരലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 150 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പസ്തസ്തുത പദതനിയുലട വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
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(ഇ)  18-4-2017  മുതല്  നഗരത്തനികലയ്ക്കുള്ള  പമ്പനിലാംഗയ്  25%  കുറചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  ഉയര്ന്ന  പകദശങ്ങളനില്  ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാന തഭാഴ്ന്ന  പകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള വഭാല്വകേള ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
ജലക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പകദശങ്ങളനില് ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടവമഭായനി സഹകേരനിചയ് വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചയ് ജലവനിതരണലാം നടത്തുനണയ്. ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേള മുകഖനയുലാം
ജലവനിതരണലാം നടത്തുന.  ലനയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് നനിനലാം ജലലാം അരുവനിക്കര  എത്തനിചയ്
നഗരത്തനിലല ശുദജല ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള യുദകേഭാലഭാടനിസഭാ
നത്തനില് നടനവരുന.

തനിരുവനന്തപുരത്തയ് കുടനിലവള്ള ദുരുപകയഭാഗലാം തടയുവഭാന സസ്വഭാഡുകേള

284 (2519) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുവഭാന
പകതലകേ സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചയ്  എത്രകപര്ലക്കതനിലര
2017 ഏപനില് ഒന്നനിനയ് കശഷലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചലവനലാം, അവരനില് നനിനലാം എന്തയ്
തുകേ പനിഴെ ഈടഭാക്കനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് 27 കപര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച.
ഇവരനില് നനിന്നഭായനി 27,740 രൂപ പനിഴെയനിനത്തനില് ഇഇൗടഭാക്കനി.

കേടല് ജലലാം ശുദതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി

285 (2520) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേടല് ജലലാം ശുദതീകേരനിചയ് ശുദ ജലലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേളഭാരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കേടല് ജലലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  ശുദജലമുല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേള ഗളഫയ്
നഭാടുകേളനിലലാം  മറ്റു  പല  വനികേസനിത  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനിലലാം  നനിലവനിലള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ശുദജല പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള പധഭാന മഭാര്ഗമഭായനി  കേടല്
ജല ശുദതീകേരണത്തനികലക്കയ്  മഭാകറണനി  വരുലമന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  കേടല്ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  കുടനിലവള്ളമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്മ്മേഭാണലചേലവലാം
ശുദതീകേരണ ലചേലവലാം  അറകുറപണനി  ലചേലവലാം  വളലര  കൂടനിയ  കതഭാതനില്  കവണനി
വരുന്ന  ശുദതീകേരണശഭാലകേള  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  മറ്റുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിചകേഴെനിഞ  കശഷലാം  മഭാത്രലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ജലശുദതീകേരണ
സഭാകങ്കതനികേ വനിദല  അവലലാംബനിക്കുന്നതഭാണയ്  ആശഭാസലലാം.  എന്നഭാല് കേടുത്ത ജലക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്ന സലങ്ങളനില് ഓരുലവള്ളലാം ഉളലപലടയുള്ളവ Reverse Osmosis (R.O.)
സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചയ് ശുദതീകേരനിചയ് കുടനിലവള്ള ആവശലത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലണയ്. 

കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളനില് നനിനലാം വഭാടര് 
അകതഭാറനിറനിക്കയ് ലഭനിച തുകേ

286 (2521) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര തുകേ നഭാളനിതുവലര ലഭനിച എനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ജല അകതഭാറനിറനിയയ് ലഭനിച സഹഭായലാം എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ് കേഴെനിഞ 5  വര്ഷമഭായനി പനിരനിലചടുകക്കണ തുകേ,
പനിരനിലചടുത്ത തുകേ,  എന്നനിവയുലാം ഇനനിയുലാം  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള തുകേ ലഭാഭകമഭാ  നഷകമഭാ
എനള്ള വനിശദഭാലാംശവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ്  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭലമഭായ സലാംസഭാന,  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെയ് എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  വരളചഭാ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  സമര്പനിച  ഡഇൗടയ്  ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില്  115.40
കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  2291  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഉള്ളതയ്.  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ഇതുവലര
ലഭലമഭായനിടനില്ല.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  ഫണഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)                                                                     (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം പനിരനിലചടുകക്കണനി

യനിരുന്ന തുകേ

പനിരനിലചടുത്ത തുകേ പനിരനിഞ്ഞു

കേനിടഭാനുള്ള തുകേ

Opening Balance 321.21

2011-12 358.29 276.35 81.94

2012-13 340.39 312.54 27.85

2013-14 386.36 315.17 71.19

2014-15 470.65 372.73 97.92

2015-16 572.24 459.91 112.33

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സഭാപനിതമഭായ  വര്ഷലാം  മുതല്  നഷത്തനിലഭാണയ്

പവര്ത്തനിചവരുന്നതയ്.

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  കേഴെനിഞ അഞയ് വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെഭായനി നല്കേനിയ തുകേയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള തഭാലഴെ നല്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

2012-13 245.64 575.54

2013-14 201.93 515.01

2014-15 119.55 292.34

2015-16 45.28 525.19

2016-17 69.77 513.89
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വഭാടര് സലലപ, സസ്വതീകവജയ് സലാംവനിധഭാനലാം

287 (2522)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വഭാടര് സലലപ, സസ്വതീകവജയ് സലാംവനിധഭാനലാം
എന്നനിവ  സലാംബനനിച  പവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതയ്  ഏതയ്  തസ്തനികേയനില്ലപടുന്ന
ജതീവനക്കഭാരഭാലണനലാം പസ്തുത തസ്തനികേയുലട കയഭാഗലത എന്തഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഓവര്സനിയര്  നനിയമനത്തനിലന്റെ  കയഭാഗലത
ഡഭാഫയ്സയ് മഭാന  സനിവനില്  എന്നതയ്  മഭാറനി  കജഭാലനിയുലട  സസ്വഭഭാവവമഭായനി  ബനമുള്ള
പലാംബര്  കട്രെഡയ്  1  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എന്നതഭാക്കണലമന്ന  ആവശലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പസ്തുത തസ്തനികേയനില് മതനിയഭായ സഭാകങ്കതനികേ കയഭാഗലത ഇല്ലഭാത്തവരുലട
നനിയമനലാം സലാംബനനിച പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓവര്സതീയര് നനിയമന
കയഭാഗലത പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വഭാടര് സലലപ, സസ്വതീകവജയ് സലാംവനിധഭാനലാം
എന്നനിവ  സലാംബനനിച  പവൃത്തനികേള  പധഭാനമഭായുലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്  സഭാകങ്കതനികേ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന തഭാലഴെപറയുന്ന തസ്തനികേയനിലള്ള ജതീവനക്കഭാരഭാണയ്.

1. ഓപകററര്

2. ഓവര്സതീയര് കഗ്രഡയ് -3

3. ഡഭാഫയ്സഭാന കഗ്രഡയ് -2

4. ഡഭാഫയ്സഭാന കഗ്രഡയ് -1

5. പലാംബര്

6. ഫനിറര്

7. ലലലനമഭാന/കതീനര്

8. അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര്

9. ലമക്കഭാനനിക്കല് സൂപണയ്

10. വര്ക്കര്

വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  14-10-1966-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  403  പകേഭാരലാം
ഓകരഭാ തസ്തനികേയ്ക്കുലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന.

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനില് ലവള്ളക്കരലാം കനഭാണ് 
ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ് ആക്കനി മഭാറ്റുന്ന നടപടനി

288 (2523) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനില് പലയനിടങ്ങളനിലലാം വതീടനിലന്റെ ഉടമസന ഒറയയ്
സസ്വന്തലാം വതീടനില് തലന്ന തഭാമസനിചഭാലലാം ബഭാചനിലര് അലക്കഭാമകഡഷന എന്ന കപരനില്
ലവള്ളക്കരലാം കനഭാണ്-ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ് ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭഭാരലയുലാം  കുടനികേളുലാം  മറയ്  സലങ്ങളനില്  കജഭാലനികക്കഭാ  പഠനത്തനികനഭാ
ആയനി മഭാറനി  നനില്ക്കുന്ന അവസരങ്ങളനില് വഭാടര് കേണക്ഷന കനഭാണ്-ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ്
ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാന നനിയമലാം അനുവദനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാടര്  കേണകുയ്ഷന  കനഭാണ്-ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ്  ആക്കനിയതയ്
സലാംബനനിചയ്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാലടന  ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ്  ആക്കനി  മഭാറനി  നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി)  നനിയമപകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനുള്ള മുനകേരുതലകേള

289 (2524)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് ജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനയ് എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളുലാം
മുനകേരുതലകേളുമഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയയ്  ജലലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പകതലകേ  കേര്മ്മേ
പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒഭാരു ലവള്ളക്കയറ നനിയനണത്തനിനുലാം കവനല്ക്കഭാലത്തയ് വരളചയുലട
കേഭാഠനിനലലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനില് ഇരുപകതഭാളലാം നദനികേളനില് ഉചേനിതമഭായ
സലങ്ങളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
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നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ജലകസചേന  വകുപയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ബജറയ്
പസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളനിലലാം  ഉപനദനികേളനിലലാം
കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്  പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതുമഭായ
തടയണകേള,  ലവന്റെയ്  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
ലപഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട
ജലക്ഷഭാമലാം  ഒരു  പരനിധനി  വലര  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ജലക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പഭാന
ഫണയ്,  LAC-ADS,  കേനിഫ്ബനി,  അമൃതയ്,  നബഭാര്ഡയ്,  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചള്ള
വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കുഴെല്ക്കനിണര് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കഭായനി
ഭൂഗര്ഭജലഭാധനിഷനിത കുടനിലവള്ള പദതനിയനിന കേതീഴെനില് ഭൂജല വകുപനിനയ് ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ  ബജറനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണ  പദതനിയനില്  1.75  കകേഭാടനി  രൂപ ഭൂജലസലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സുസനിരവലാം  ഗുണകമന്മകയറനിയതുമഭായ  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം  ശുചേനിതസ്വ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നടപഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
ജലനനിധനി പദതനികേള നടപഭാക്കുന.  പഞഭായത്തുകേളുലട ജലലഭലതയുലാം കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയ പടനികേയനില്
നനിനലാം ബഭാചകേളഭായനി  തരലാം തനിരനിചഭാണയ്  ജലനനിധനി  പദതനി  പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതയ്.
കസഭാതസ്സുകേളുലട  സുസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂഗര്ഭ  ജല  പരനികപഭാഷണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ജലനനിധനി  പദതനികേളനില്  നടപഭാക്കനിവരുന.   ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സസ്വഭാഭഭാവനികേ പകൃതലാം നനിലനനിര്ത്തനിയുലാം കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയവ വൃത്തനിയഭാക്കനിയുലാം
മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപയനിറങ്ങുന്ന  ലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനില്  കേനിനനിഞനിറങ്ങുന്നതനിനയ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം ജനകേതീയ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ഹരനിത കകേരളലാം
മനിഷന പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  കൂടുതല്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ജലകസചേനത്തനിനുള്ള  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,
ജലത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം അതുവഴെനി ജലനഷലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ,  സൂക്ഷ്മ ജലകസചേന  (Precision Irrigation), Micro irrigation  തുടങ്ങനിയ
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ, കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല
എല്ലഭാ  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ഫതീല്ഡയ്  ലലവലനില്  ഏകേതീകേരനിക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട ആവനിഷ്കരനിച കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണയ് പനി.എലാം.ലകേ. എസയ്.ലലവ. (PMKSY).  സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപഭാണയ്

878/17

285/2020



338 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  8, 2017

പദതനിയുലട  കനഭാഡല്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്.  PMKSY-ല്ലപട  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് ജലകസചേനലാം,  മണ്ണയ് സലാംരക്ഷണലാം,  ഗ്രഭാമവനികേസനലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,
ഭൂജലലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളഭാണയ്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
ജനില്ലഭാതല  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  വകുപയ്  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറഭാണയ്.  PMKSY  പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  24  കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഭൂജലവകുപയ്
ലചേറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കയ് കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് (ഡനില്ലനിലാംഗയ്) 50%  സബ്സനിഡനി
നല്കേനിവരുന.

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല ജലഭാശയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് 
നടപടനി

290  (2525)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  എന്ന  കതഭാതനില്  ജലഭാശയങ്ങള
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപയ്  നനിലവനില്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനിലല ജലഭാശയങ്ങള
ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില് അടനിയന്തരമഭായനി
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജലഭാശയങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപനിനയ്  8  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനില് നനിനലാം 5 കകേഭാടനി രൂപ ജലകസചേന വകുപയ് മുകഖന ഹരനിത
കകേരളലാം പദതനിയനിലളലപടുത്തനി കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് വകേ ലകേഭാള്ളനിചനി
രനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  ഹരനിത കകേരളലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  MNREGS  (മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  നഭാഷണല് റൂറല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്
ഗലഭാരന്റെനി  സതീലാം)  ലന്റെ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  കുളങ്ങള
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല
വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളുകടതഭായനി 129 കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനി  MNREGS  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചയ്
MNREGS മുകഖന ലതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന പറഭാത്ത കുളങ്ങള
ആവശലകേതയനുസരനിചയ്  മുനഗണനഭാ  ക്രമത്തനില്  സലാംസഭാന ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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പത്തനഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിനയ് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അനുവദനിച തുകേ

291 (2526)   ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2017  മഭാര്ചയ്  മുതല്  കമയയ്  വലര  ശുദജല  വനിതരണത്തനിനഭായനി  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി ഓകരഭാ ജനില്ലയ്ക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം കൂടഭാലത പത്തനഭാപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിനയ് അനുവദനിക്കലപട തുകേയുലാം എത്രലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017  മഭാര്ചയ്  മുതല് കമയയ്  വലര വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനികേളക്കഭായനി
നഭാല്പതയ് കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

(തുകേ ലക്ഷലാം രൂപയനില്)

ജനില്ല ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ തുകേ

തനിരുവനന്തപുരലാം 386.69

ലകേഭാല്ലലാം 181.74

പത്തനലാംതനിട 191.10

ആലപ്പുഴെ 155.75

കകേഭാടയലാം 183.65

ഇടുക്കനി 39.85

എറണഭാകുളലാം 337.28

തൃശ്ശൂര് 149.36

പഭാലക്കഭാടയ് 189.95

മലപ്പുറലാം 320.05

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 178.21

വയനഭാടയ് 96.63

കേണ്ണൂര് 297.54

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 150.15
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ഇതനിനുപുറകമ  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിലല  പകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം
പരനിഗണനിചയ്  ലനയഭാറനില്  നനിനലാം  അരുവനിക്കരയനികലയയ്  ജലലമത്തനിക്കഭാന ആറയ്  കകേഭാടനി
രൂപ  പകതലകേമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പത്തനഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിനുലാം  പനിറവന്തൂര്
പഞഭായത്തനിനുമുള്ള തസ്വരനിത ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനിയുലട ഇനകടക്കയ്
ലവല്ലനിലന്റെ ശുദതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

കതഭാപ്പുലാംപടനി-കേരുകവലനിപടനി ലലപപയ് ലലലന പവൃത്തനി 
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി

292  (2527)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല കതഭാപ്പുലാംപടനി പമ്പയ് ഹഇൗസയ് മുത ല് കേരുകവലനിപടനി
പമ്പയ്  ഹഇൗസയ്  വലര  70  എലാം.എലാം.കപപയ്  കലന  പവൃത്തനി  നടക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ കപപയ് കലന പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള നനിലവനില് ലഭനിക്കുന്ന
ലവള്ളലാം കൂടഭാലത അധനികേമഭായനി എന്തു മഭാത്രലാം ലവള്ളലാം കൂടനി ലഭനിക്കുലാം;

(സനി) പസ്തുത കജഭാലനി ഉടന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് ലഭനിക്കുന്ന ലവള്ളലാം കൂടഭാലത 15 mld (15  ദശലക്ഷലാം ലനിറര്)
ജലലാം അധനികേമഭായനി ലഭനിക്കുലാം.

(സനി) പദതനിയുലട പവൃത്തനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.  2017 കമയയ് മഭാസലാം
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.

മടന്നൂര് ശുദജല വനിതരണ പദതനി

293 (2528) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേനിഫ്ബനി ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച മടന്നൂര് ശുദജലവനിതരണ
പദതനി പവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മടന്നൂര്-ഇരനിടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കയ് കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി നഭാലയ്
പഭാകക്കജുകേളഭായനിടഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില് കേനിണര്, റഭാ വഭാടര്
പമ്പനിലാംഗയ്  ലമയനിന,  പമ്പയ്  ഹഇൗസയ്  മുതലഭായവ  ഉളലപട  പഭാകക്കജയ്-1 ലടണര്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ശുദതീകേരണശഭാല,  കനിയര്  വഭാടര് റനിസര്കവഭായറുകേള മുതലഭായവ ഉളലപട
പഭാകക്കജയ്  2  ലടണറനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
പഭാകക്കജയ്  3-ല് ഉളലപട റനിസര്കവഭായറനിനയ്  കവണനിയുള്ള സലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി
മുകഖന ഏലറടുകക്കണതുണയ്.  പഭാകക്കജയ് 4-ല് ഉളലപട 15LL സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള
റനിസര്കവഭായറനിനുകവണനി  ഇരനിടനി  ലലഹസ്കൂള  ലസഭാലലസറനിയുലട  ഉടമസതയനിലള്ള
25 ലസന്റെയ് സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം പുനരുദരനിക്കഭാനുലാം 
നടത്തുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള

294 (2529) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  ശഭാസതീയമഭായ ജലസലാംരക്ഷണ രതീതനികേള പഭാലനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുള്ള
അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടഭാനുലാം  ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷലാം  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കു
ന്നതനിനുലാം നടത്തുന്ന ഇടലപടലകേള എലന്തല്ലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  വനിവനിധയനിനലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായവ
പുനരുദരനിക്കഭാനുലാം നടത്തുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജലകപഭാഷണത്തനിനുലാം,  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം
മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശഭാസതീയമഭായ ജലവനിഭവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഓകരഭാ  നതീര്ത്തടത്തനിലലാം
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനി,  ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണവലാം  വനിനനികയഭാഗവലാം
സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
മുനകേകയഭാലട  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി  കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിചയ്  ജലലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി
ഇഇൗ വര്ഷലത്ത ബജറനില് പതനിനഞയ് കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വരളച
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കനരനിടുന്നതനിനഭായനി കുഴെല് കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചയ് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം
ഹഭാന്റെയ്  പമ്പയ്  സതീമുകേളുലാം  തുറന്ന  കേനിണര്  വഴെനിയുള്ള  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ
പദതനികേളുലാം  ഭൂജല  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി
2016-17 രഭാജതീവയ് ഗഭാനനി പദതനിയനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കൃത്രനിമ
ഭൂജല സലാംകപഭാഷണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച 40 ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചയ് 41 തുറന്ന
കേനിണര് റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗയ് പദതനികേള 2016-17-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഭൂഗര്ഭജലഭാധനിഷനിത  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
വകുപനിനയ്  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിലന്റെ
പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം,
99  കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  244  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം,
5328  ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം,  23  കുഴെല്ക്കനിണര് ലലകേപമ്പയ്  പദതനികേളുലാം
ഇഇൗ പദതനിയനിന കേതീഴെനില് ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ജലകപഭാഷണത്തനിനുലാം നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി ഹരനിത കകേരളലാം
മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ജലവനിഭവ  മനിഷലന്റെ  പവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേള  ചേനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ജലകപഭാഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  മഴെക്കുഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനിണര്  ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗയ്  എന്നതീ
പരനിപഭാടനികേള ലതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ
മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിച
കേഴെനിഞ്ഞു.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് നനിര്മ്മേനിതനികേള പരമഭാവധനി കുറചലകേഭാണയ് പരനിസനിതനി
സഇൗഹൃദമഭായനി കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനിലഭാണയ്  കുളങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

തൃകക്കഭാവനില്വടലാം പഞഭായത്തനില് കുടനിലവള്ള പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം

295 (2530)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാല്ലലാം തൃകക്കഭാവനില്വടലാം പഞഭായത്തനില് കുടനിലവളളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ  കേഭാരണലമലന്തന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 90 കുതനിരശക്തനിയുള്ള പമ്പയ്ലസറയ് സഭാപനിക്കുന്ന കജഭാലനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  ഈ  പദതനി  അടനിയന്തരമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാല്ലലാം തൃകക്കഭാവനില്വടലാം പഞഭായത്തനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
തൃകക്കഭാവനില്വടലാം-ലനടുമ്പന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനിനയ്  1000  ലക്ഷലാം
രൂപയയ്  2012-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ലവല്-കേലാം-പമ്പയ് ഹഇൗസയ്, 5.5 mld കശഷനിയുള്ള ശുദതീകേരണശഭാല, 5 ലക്ഷലാം ലനിറര്
കശഷനിയുള്ള ഭൂതല ജലസലാംഭരണനി, 6 ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉപരനിതല  സലാംഭരണനി,
കേനിണറനില് നനിനലാം ശുദതീകേരണശഭാലയനികലയ്ക്കുള്ള 300 mm DI pipe സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനി,  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  നനിനലാം  കേണ്ണനല്ലൂരനിലല  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച
6 ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉപരനിതല ടഭാങ്കനികലയ്ക്കുലാം മുഖത്തല കപരയലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിലവനിലള്ള ഉപരനിതല സലാംഭരണനികേളനികലയ്ക്കുലാം  ലലപപയ്  ലലലനുകേള സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കേനിണറനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള 90 HP
VT  പമ്പയ് ലസറ്റുലാം,  ശുദതീകേരണശഭാലയനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  5 HP,  10 HP,  15
HP & 25 HP കശഷനിയുള്ള പമ്പയ് ലസറ്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുലട ലടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  യഥഭാക്രമലാം  3-8-2016-ല്  6  മഭാസലത്ത കേഭാലഭാവധനികയഭാടുകൂടനിയുലാം
22-2-2017-ല്  മൂനമഭാസലത്ത  കേഭാലഭാവധനികയഭാടുകൂടനിയുലാം  കേരഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല്  പസ്തുത  കേരഭാറുകേഭാരന  സമയബനനിതമഭായനി  പമ്പയ്  ലസറ്റുകേള  സലലപ
ലചേയഭാത്തതുകേഭാരണലാം ഇഇൗ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുണയ്.
പണനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേരഭാറുകേഭാരനയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയുലാം
വതീഴ്ചയുണഭാകുന്ന  പക്ഷലാം കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  ബഭാധലതയനില്  പണനികേള  ലചേയ്യുലമന്നയ്
അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളഭായ ശുദതീകേരണശഭാലയനില് നനിനലാം
കുരതീപള്ളനിയനില്  നനിലവനിലള്ള ഉപരനിതല ടഭാങ്കനികലയയ്  ലലപപയ്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനിയുലാം  കുരതീപള്ളനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  2  LL  കശഷനിയുള്ള  ഉപരനിതല
ടഭാങ്കനിലന്റെയുലാം  പവൃത്തനികേള ഉളലപടുത്തനി  1162.50 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള്ള റനിലലവസ്ഡയ്
എസ്റ്റനികമറയ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കറഭാ വഭാടര് പമ്പയ് ഹഇൗസനില് സഭാപനികക്കണ്ടുന്ന  90 HP  പമ്പയ് ലസറയ്
സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനിക്കുകവണനിയുള്ള ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ബനലപട
പവൃത്തനിക്കുള്ള  കേരഭാര്  2-2-2017-നുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്ന  വലവസയനില്
3-8-2016-ല് ഒപയ്  വചനിരുനലവങ്കനിലലാം  നഭാളനിതുവലര  കേരഭാറുകേഭാരന പമ്പയ്ലസറയ്  സലലപ
ലചേയയ് പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  ആയതനിനഭാല് പണനികേള എത്രയുലാം ലപലടന്നയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമന്നയ് ആവശലലപടുകേയുലാം അല്ലഭാത്ത പക്ഷലാം കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ബഭാധലതയനില്
പണനികേള  നടത്തുന്നതഭാലണന്നയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേരഭാറുകേഭാരലന
അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കശഷനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പദതനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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ജല അകതഭാറനിറനിയുലട എന.ഒ.സനി. വഭാങ്ങനി വനിപണനലാം
നടത്തുന്ന കുടനിലവള്ളക്കമ്പനനികേള

296 (2531) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ജല അകതഭാറനിറനിയുലട എന.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങനി വനിപണനലാം
നടത്തുന്ന  കുടനിലവള്ളക്കമ്പനനികേള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം  എന.ഒ.സനി.  ഇല്ലഭാലത  വനിപണനലാം
നടത്തുന്നവ ഏലതല്ലഭാലാം എനലാം,  എന.ഒ.സനി.  ഇല്ലഭാലതയുള്ള കുടനിലവള്ളവനിപണനലാം
തടയുവഭാന സസ്വതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ് ലറയനില്കവ വകേ കുപനിലവള്ളക്കമ്പനനി എവനിലട
ലയഭാലക്കയഭാണുള്ളതയ്  ;  ഇതനിനയ്  ഇവര്  ജലമൂറ്റുന്നതയ്  എവനിലടനനിന്നഭാണയ്  ;  ഇതനിനയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലനിയനിട്ടുകണഭാ; ജലപരനികശഭാധന നടത്തുനകണഭാ ;
ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാന സർക്കഭാരനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപപയ് സനി  തുടങ്ങനിയ ബഹുരഭാഷ്ട്രകേമ്പനനികേളനില് ഏലതല്ലഭാമഭാണയ്
കുടനിലവള്ള വനിപണനലാം നടത്തുന്നലതനലാം അവര് സലാംസഭാനത്തയ് എവനിലടലയഭാലക്ക
നനിന്നഭാണയ്  ജലമൂറ്റുന്നതയ്,  എത്രജലലാം  ദനിനലാംപതനി  എടുക്കുനലവനലാം  ആയതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജല അകതഭാറനിറനി കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നനില്ല.
സലാംസഭാനത്തയ് ഭൂജല അകതഭാറനിറനി എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയ 115 സസ്വകേഭാരല കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളുലട പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ലറയനില്കവ വകേ കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിടനില്ല.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  പുതുകശ്ശേരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് കേഞനികക്കഭാടയ്  പവര്ത്തനിച
വരുന്ന ലപപനികകേഭാ ഇന്തല കഹഭാളഡനിലാംഗയ് ലലപവറയ് ലനിമനിറഡയ് എന്ന സഭാപനത്തനിനയ്
ഏഴെയ് കുഴെല്കേനിണറുകേളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്.  ഇതനില് നനിനലാം പതനിദനിനലാം 5.5 ലക്ഷലാം
മുതല്  6  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  വലര  ഭൂജലലാം  കേമ്പനനി  എടുത്തുവന്നനിരുന.   കേമ്പനനിയുലട
ജലചൂഷണലത്തക്കുറനിചയ് പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുവഭാന 18-4-2007-ല് കചേര്ന്ന
നനിയമസഭഭാ ഉപസമനിതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം ഭൂജല വകുപയ് വനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമനിതനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേമ്പനനിയുലട പതനിദനിന ഉപകഭഭാഗലാം  2.34  ലക്ഷലാം ലനിററഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തണലമനലാം
ഇതയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  SCADA  (Supervisory  Control  and  Data

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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Acquisition) Telemetry സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തണലമനലാം ഉപസമനിതനി സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേമ്പനനിയുലട  പതനിദനിന
ഭൂജല  ഉപകയഭാഗലാം  2.34  ലക്ഷലാം  ലനിററഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.   ഇഇൗ  ഉത്തരവനിലനതനിലര  കേമ്പനനി  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിലയ
സമതീപനിക്കുകേയുലാം കകേഭാടതനിയുലട 20693/2010 നമ്പര് റനിടയ് ഹര്ജനിയനിലല 23-5-2011
തതീയതനിയനിലല ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗയ് ദ
സമനിതനിലയ നനിയമനിക്കുവഭാന ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം അതുവലര നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പതനിദനിനലാം  6  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  എന്ന  കതഭാതനില്  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  തുടര്ന്നയ് ഭൂജല വകുപയ് ഡയറക്ടര്, കകേന്ദ്ര ഭൂജല കബഭാര്ഡയ്
റതീജനിയണല് ഡയറക്ടര്,  ഡയറക്ടര്, CWRD,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് തുടങ്ങനിയ വനിദഗയ് ദലര
ഉളലപടുത്തനി  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് ഇകപഭാള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ജനില്ലഭാ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ലപപനി  കേമ്പനനിയുലട  ജല ഉപകഭഭാഗലാം  75%  കുറയ്ക്കുവഭാന ഭൂജല വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലഭാ ഓഫതീസനില് നനിന്നയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി കേമ്പനനി
പതനിദനിന  ജല  ഉപകഭഭാഗലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  3  മുതല്  പതനിദനിനലാം  1.50  ലക്ഷലാം
ലനിററഭായനി കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

നദനി സലാംരക്ഷണ അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ധഭാരണ

297 (2532)  ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് നദനികേളുലട പരനിപഭാലന സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ഒരു നദനി സലാംരക്ഷണ അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ  ഘടനയുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവലാം  സലാംബനനിചയ്
ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  ശുദജല  കസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  ശുചേതീകേരണ
സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
പരലഭാപ്തമഭായ വനിധത്തനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നദനികേളുലട  പരനിപഭാലന സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കഭായനി  ഒരു  സലാംസഭാന  നദതീതണ്ണതീര്ത്തട  അകതഭാറനിറനിയുലാം  അതനിനുകേതീഴെനില്
നദതീതട  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  വലവസ  ലചേയ്യുന്ന  ബനില്  (കകേരള
ഇറനികഗഷന ആന്റെയ് വഭാടര് കേണ്സര്കവഷന (കഭദഗതനി)  ബനില് 2013) 13 -ാംകകേരള
നനിയമസഭയുലട  പരനിഗണനയനിലണഭായനിരുലന്നങ്കനിലലാം  പസ്തുത  ബനില്ലനിനയ്  നനിയമസഭയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  ഉളലപടുത്തനി
പസ്തുത  ബനില്  വതീണ്ടുലാം  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  2013-ലല കകേരള ജലകസചേനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതനി)
ബനില്  വലവസ  ലചേയനിരുന്നതയ്  'സലാംസഭാന  നദതീ  തണ്ണതീര്ത്തട  അകതഭാറനിറനിയുലാം
അതനിനു കേതീഴെനില്', 'നദതീതട കബഭാര്ഡുകേള', 'തണ്ണതീര്ത്തട വനികേസന കബഭാര്ഡുകേള'
എന്നനിവ രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്.

(സനി) സലാംസഭാന നദതീ തണ്ണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനിയുലട രൂപതീകേരണമുണഭായഭാല്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  നദനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
നദതീതട മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള രൂപതീകേരനിചയ്  വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്
സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത  ബനില്ലനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  തണ്ണതീര്ത്തട  വനികേസന  കബഭാര്ഡുകേള
രൂപതീകൃതമഭായഭാല്  മറ്റു  ശുദജലകസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  ശുചേതീകേരണ  സലാംരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അമൃതയ് പദതനിക്കയ് അനുവദനിച തുകേ 

298  (2533)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ "അമൃതയ്"  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതുവലര
അനുവദനിചതുലാം വകേ ലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ തുകേ എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഇലല്ലങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അമൃതയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനിലല  9  നഗരസഭകേളനില്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന കവണനി 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
232.277  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 412.27  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം
ഉള്ള പദതനികേളക്കയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഭാഥമനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
ഇഇൗ പദതനികേളനില്  50%  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം  30%  സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം  20%
അതഭാതയ് നഗരസഭകേളുലട വനിഹനിതവമഭാണയ്.
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(ബനി)   ഇഇൗ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലചേലവഴെനിചനിടനില്ല.  പസ്തുത  പദതനികേളനില്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  ലഭലമഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   ബഭാക്കനി  പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  കസ്റ്ററയ്
മനിഷന  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  യൂണനിറനില്  (SMMU)  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  മഭാത്രകമ
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട വനിവനിധ ഓഫതീസുകേള വഴെനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
തുകേ ലചേലവഴെനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

ലലപപയ് ലലലന സഭാപനിക്കുവഭാന ലറയനില്കവയയ് നല്കുവഭാനുള്ള തുകേ

299 (2534)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഏലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട മത്സല ഗ്രഭാമത്തനില് കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനഭായനി  ലവസ്റ്റയ്  ഹനില്  മുതല്  ഏലത്തൂര്  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  വലര
കപപയ് കലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇന്തലന ലറയനില്കവയയ് നല്കുവഭാനുള്ള
217841 രൂപ ഒടുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത തുകേ ഒടുക്കനിയനിടനിലല്ലങ്കനില് ആയതയ് എന്നകത്തക്കയ് ഒടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 4-5-2017-നയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്,  പനി.എചയ്.  ഡനിവനിഷന,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിനയ് ലചേക്കയ് നമ്പര് 268553 തതീയതനി 29-4-2017 പകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഓചനിറ കുടനിലവള്ള പദതനി

300 (T* 2535)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓചനിറ കുടനിലവള്ള പദതനിയനികലക്കയ് പമ്പയ്  ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനില്
ഉപ്പുലവള്ളലാം കേലരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയ്ക്കുകവണനി ലവള്ളലാം പമ്പയ് ലചേയ്യുന്ന സലത്തയ് ജലകസഭാതസനികലക്കയ്
ഉപയ്  ലവള്ളലാം  കേലരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലന്തല്ലഭാലമന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടയ് വകുപ്പുതല ഉകദലഭാഗസരുലാം പഭാടകശഖര സമനിതനി
പവര്ത്തകേരുലാം തമ്മേനില് നടന്ന ചേര്ചയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേലരുന്ന  പശ്നലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  ഉടന  തലന്ന  ഇഇൗ
പദതനിക്കഭായനി  ലവള്ളലാം  പമ്പയ്  ലചേയ്യുന്ന  അചനകകേഭാവനിലഭാറനില്  മുകണഭാളനി  കേടവയ്
പഭാലത്തനിനയ്  സമതീപലാം  ആറനിനയ്  കുറുലകേ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണയ്  സഭാപനിചയ്  പശ്നലാം
പരനിഹരനിച.

(സനി)  5-3-2017-ല്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  നടപടനിക്രമലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള പദതനി

301  (2536)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  ,കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ
കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 2016-ല് 586  ലക്ഷലാം രൂപയയ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്  4.5  ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള
ഉപരനിതലജലസലാംഭരണനി,  ഗ്രഭാവനിറനി  ലമയനിന,  വനിതരണശലാംഖല  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണയ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില് ലലപപയ് ലലലനുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി 62%
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ജലസലാംഭരണനിയുലട  കബസയ്  സഭാബനിലന്റെ  തഭാലഴെ  വലരയുള്ള
തൂണുകേളുലടയുലാം ബതീമുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)   പസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡനില്
2.35 കേനി.മതീ. ദൂരത്തനില് ലലപപയ് ലലലന സഭാപനികക്കണതുണയ്.  ഇതനിനുള്ള അനുമതനി
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില് നനിനലാം കേഭാലതഭാമസമനില്ലഭാലത ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് പദതനി
2017 ജൂണ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

*കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല ചേനിറ നനിര്മ്മേഭാണലാം

302  (2537)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കൃഷനി സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ് എല്ലഭാ
വര്ഷവലാം  ഇടനിയഞനിറ,  ഏനഭാമഭാക്കല്,  മുനയലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  തഭാത്കേഭാലനികേ
ചേനിറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ചേണനി,  കുളവഭാഴെ  എന്നനിവ  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
നവലാംബര് മഭാസത്തനില് ഇ-ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം വനിധലാം ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വന്നതുമൂലലാം കൃഷനി
നശനിചനിട്ടുള്ളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിചലവങ്കനിലലാം തുലഭാവര്ഷത്തനിനയ് ഗണലമഭായ
കുറവയ്  സലാംഭവനിചതനിനഭാല്  ചേനില  പകദശങ്ങളനില്  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.
പധഭാനമഭായുലാം വടക്കന കമഖലകേളനില് ലവങ്കനിടങ്ങയ് പഞഭായത്തനിലല തണ്ണതീര്ക്കഭായല്,
പുളനിപഭാണനി,  മുല്ലകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിലല  അന്നക്കര,  വടകക്കപടവയ്,  പുഴെയല്
പഞഭായത്തനിലല കപരഭാമലാംഗലലാം കേനിഴെകക്കപഭാടലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലമഭാണയ് കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് പഠനലാം

303 (2538) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അമനിതമഭായ ജലചൂഷണലാം ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം അതനിഭതീകേരമഭായ വനിധത്തനില്
തഭാഴെയ് നകപഭാകുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭായനി എനള്ളതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
ജലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തങ്കനിലലാം  പദതനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനി
ചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പരഭാജലപട  കുഴെല് കേനിണര് ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലവള്ളലാം റതീചേഭാര്ജ്ജയ്  ലചേയയ്
ജലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഈ  വനിഷയത്തനില്  എലന്തങ്കനിലലാം
പഠനങ്ങള നടന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മഴെയനിലണഭായ കുറവമൂലലാം ഭൂജലവനിതഭാനത്തനില് സഭാരമഭായ കുറവയ് സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.
അമനിതമഭായ  ജല  ചൂഷണലാംമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജല  വനിതഭാനത്തനില്  കുറവയ്  സലാംഭവനിചനി
ട്ടുലണനള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഭൂജല വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  ഭൂജല വകുപയ്
ഭൂജല  കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  "ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണവലാം"  പദതനി സലാംസഭാനത്തയ് അവലലാംബനിചവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  40  ലക്ഷലാം രൂപ  "ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം"
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. തടയണകേള, അടനിയണകേള, തുറന്ന കേനിണര്,
കുഴെല്ക്കനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  41  തുറന്ന  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗയ്
പദതനികേള 2016-17-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച.  2017-2018 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

(ബനി)  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള
ഉപകയഭാഗനിചള്ള  സലാംകപഭാഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കുഴെല്ക്കനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗയ്  സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചവരുന.

(സനി)  ഭൂജല  വകുപയ്  കുഴെല്കേനിണര് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  ജലത്തനിനയ്
നനിറവലതലഭാസകമഭാ,  രുചേനിവലതലഭാസകമഭാ  അസസ്വഭാഭഭാവനികേ  ഗനകമഭാ  അനുഭവലപടുന്ന
പക്ഷലാം  വകുപനിലന്റെ  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപയ്
വരുത്തനിയകശഷമഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം 
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

304 (T* 2539) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  എരനിമയ്യൂര്,  ആലത്തൂര്  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തങ്കനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) ഉലണങ്കനില് പസ്തസ്തുത പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  ജലകസഭാതസയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിടഭാണയ്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ബജറനില്  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.  (KIIFB)-യുലട  രണഭാലാം
ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  എലവകഞരനി,  പല്ലശ്ശേന,  ആലത്തൂര്,  എരനിമയ്യൂര്  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളക്കയ് കവണനിയുള്ള സമഗ്ര ശുദജല വനിതരണ പദതനിക്കയ് 20 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി)  കപഭാത്തുണനി ഡഭാലാം  ജലകസഭാതസയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണയ്  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനിയുലാം കേമ്മേതീഷനനിലാംഗുലാം

305 (2540) ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജപഭാന  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ഏജനസനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കുന്ന കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്ത
മഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  അടങ്കലലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയുലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേമ്മേതീഷന ലചേയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്  നടപഭാക്കുന്ന  ജപഭാന  കുടനിലവള്ളപദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിയുലാം,  പദതനിയുലട  കേമ്മേതീഷനനിലാംഗയ്  എന്നകത്തയയ്
നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജപഭാന  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ഏജനസനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,
ആലപ്പുഴെ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനില്ലകേളനിലഭാണുള്ളതയ്. 
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തനിരുവനന്തപുരലാം :  

ഇഇൗ പദതനിയനില് തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാര്പകറഷനുലാം (പഴെയ വനിഴെനിഞലാം

കേഴെക്കൂടലാം പഞഭായത്തുകേള ഒഴെനിലകേ),  ശതീകേഭാരലലാം,  വടനിയൂര്ക്കഭാവയ്,  കുടപനക്കുന്നയ്

പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  (ഇഇൗ  മൂന്നയ്  പഞഭായത്തുകേളുലാം  ഇകപഭാള

കകേഭാര്പകറഷനനില് ഉളലപടുന.)

മതീനഭാടയ് :  

ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  പറവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കയ്

പുറകമ  കേരവഭാളര്,  അഞല്,  ഇടമുളക്കല്,  ചേഭാത്തന്നൂര്,  ഉമ്മേന്നൂര്,  ഇളമഭാടയ്,

പൂയപള്ളനി,  ലവളനിയലാം,  ലനടുമ്പന,  ആദനിചനല്ലൂര്,  ചേനിറക്കര,  പൂതക്കുളലാം,

മയനഭാടയ് എന്നതീ 13 പഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന.

കചേര്ത്തല : 

ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല ഇഇൗ പദതനിയനില് കചേര്ത്തല മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കയ്

പുറകമ കചേര്ത്തല ലതക്കയ്,  പള്ളനിപ്പുറലാം,  പഭാണഭാവള്ളനി,  ലലതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി,

അരൂക്കുറനി,  ലപരുമ്പളലാം,  അരൂര്,  എഴപുന്ന,  കുത്തനിയകതഭാടയ്,  തുറവൂര്,

വയലഭാര്,  പടണക്കഭാടയ്,  കേടകേരപള്ളനി,  കകേഭാടലാംതുരുത്തയ്,  തണ്ണതീര്മുക്കലാം,

മുഹമ്മേ, കേഞനിക്കുഴെനി, മഭാരഭാരനിക്കുളലാം (വടക്കയ്) എന്നതീ 18 പഞഭായത്തുകേളുലാം

ഉളലപടുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് :  

ഇഇൗ  പദതനിയനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്  പുറകമ  ബഭാലകശ്ശേരനി,

കചേളന്നൂര്,  എലത്തൂര്,  തലക്കുളത്തൂര്,  നന്മണ,  കേഭാക്കൂര്,  കബപ്പൂര്,

ലചേറുവണ്ണൂര്,  ഒളവണ്ണ,  കേടലണനി,  കേകക്കഭാടനി,  നരനിക്കുനനി,  കുന്ദമലാംഗലലാം,

ലപരുവയല്, കുറുവട്ടൂര്, ലപരുമണ്ണ എന്നതീ 16 പഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന.

പട്ടുവലാം :  

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  തളനിപറമ്പയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കയ്

പുറകമ  ചേപഭാരക്കടവയ്,  കേടന്നപള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കുറുമഭാത്തൂര്,  പട്ടുവലാം,

മഭാട്ടൂല്,  കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി,  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി,  ലചേറുകുന്നയ്,  കേണ്ണപുരലാം,  ഏകഴെഭാലാം

എന്നതീ 11 പഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന.
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(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം - 407.2 കകേഭാടനി രൂപ

മതീനഭാടയ് - 295.6 കകേഭാടനി രൂപ

കചേര്ത്തല - 491.3 കകേഭാടനി രൂപ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 805.6 കകേഭാടനി രൂപ 

പട്ടുവലാം - 392.2 കകേഭാടനി രൂപ

ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപട  പട്ടുവലാം,  കചേര്ത്തല പദതനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം,  മതീനഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പദതനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തു.  തനിരുവനന്തപുരലാം,  മതീനഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പദതനിയനില് ഉളലപട
വനിതരണ ശലാംഖലയുലട കുറചയ് പണനികേള ഒഴെനിചള്ളവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.
തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിതരണശലാംഖലയുലട  ബഭാക്കനിയുള്ള  പണനികേള  2017  ജൂണ്
മഭാസകത്തഭാടു കൂടനിയുലാം മതീനഭാടയ് പദതനിയുലട പണനികേള 2017 ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനിയുലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പദതനിയുലട  പണനികേള  2018  ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം പദതനിയനില്  74  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് കേപഭാസനിറനിയുള്ള
ജലശുദതീകേരണശഭാല, 42 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള പധഭാന ജലവഭാഹനിനനി കുഴെലകേള,
371  കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേള, 5  ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനികേള,
6  ഉന്നതതല  ജലസലാംഭരണനികേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനിലൂലട  പദതനി
പകദശത്തയ് ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള 23 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള
ജലവനിതരണ  കുഴെലകേളുലട  പണനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  മതീനഭാടയ്  പദതനിയനില്
71  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കേപഭാസനിറനിയുള്ള  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  80.4  കേനികലഭാമതീറര്
ലലദര്ഘലമുള്ള പധഭാന ജലവഭാഹനിനനി കുഴെലകേള, 826  കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള
ജലവനിതരണ കുഴെലകേള, 5  ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനികേള, 9  ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനികേള
എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.   ഇവയനിലൂലട  പദതനി  പകദശത്തയ്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുന. കൂടഭാലത പതനിദനിനലാം 5 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ലവള്ളലാം ലകേഭാല്ലലാം കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം
4  ദശലക്ഷലാം ലനിറര്  ലവള്ളലാം പുനലൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.
ബഭാക്കനിയുള്ള  137  കേനികലഭാമതീറര്  ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേളുലട  പണനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കചേര്ത്തല പദതനിയനില്  107  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് കേപഭാസനിറനിയുള്ള
ജലശുദതീകേരണശഭാല, 81  കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള പധഭാന ജലവഭാഹനിനനി കുഴെലകേള,
663 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേള, 18 ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനികേള
എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനിലൂലട പദതനി പകദശത്തയ് ജലവനിതരണലാം നടത്തനി
വരുന.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പദതനിയനില്  174  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കേപഭാസനിറനിയുള്ള  ജല
ശുദതീകേരണ ശഭാല, 123.31 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള പധഭാന ജലവഭാഹനിനനി കുഴെലകേള,
1314  കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേള, 20  ജലസലാംഭരണനികേള
എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. ഇവയനിലൂലട പദതനി പകദശത്തയ് ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.
ബഭാക്കനിയുള്ള 640 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേളുലട പണനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  പട്ടുവലാം  പദതനിയനില്  90  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കേപഭാസനിറനിയുള്ള
ജലശുദതീകേരണശഭാല,  82  കേനികലഭാമതീറര്  ലലദര്ഘലമുള്ള  പധഭാന  ജലവഭാഹനിനനി
കുഴെലകേള, 623 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലമുള്ള ജലവനിതരണ കുഴെലകേള, 13 ഉന്നതതല
ജലസലാംഭരണനികേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.   ഇവയനിലൂലട  പദതനി  പകദശത്തയ്
ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)   ജപഭാന സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില് മതീനഭാടനിനുലാം  അനുബന
വനികല്ലജുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  കശഷനിക്കുന്ന  വനിതരണ
ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള നടനവരുന.  പൂയപള്ളനി, മതീനഭാടയ്,  ചേനിറക്കര,
പരവൂര് (പഭാര്ടയ്),  ആദനിചനല്ലൂര്,  മയനഭാടയ്,  കേരവഭാളര്,  ലനടുമ്പന -പള്ളനിമണ്, ഇടമുളയല്,
അറക്കല്, ലവളനിയലാം -ഓടനഭാവടലാം, അഞല്, ഇളമഭാടയ്, പുതുക്കുളലാം, ഉമ്മേന്നൂര് -വഭാളകേലാം
എന്നതീ  വനികല്ലജുകേളക്കുലാം  പരവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  കവണനിയഭാണയ്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  ആലകേ  963  കേനി.മതീ.  വനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിക്കഭാനുണഭായനിരുന്നതനില് ഇനനി 137.84 കേനികലഭാമതീററനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനി
കക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  മുന  കേരഭാറുകേഭാരന  (രഭാമകൃഷ്ണ  കകേഭാണ്ട്രെഭാകക്ടഴയ്  ലലപവറയ്  ലനിമനിറഡയ്,
ലലഹദരഭാബഭാദയ്)  പഭാതനിവഴെനിയനില്  പണനി  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലടര്മനികനറയ്  ലചേയയ്
കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  റനിസയ്  അന്റെയ്  കകേഭാസ്റ്റനില്  പണനികേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
ലടക്കപഭാ ഇനഫഭാ കപഭാജക്ടയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന കേമ്പനനിയഭാണയ്  ബഭാക്കനി  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട പണനികേള ലചേയ്തുവരുന്നതയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് കറഭാഡുകേളനിലല പണനികേളക്കുണഭായ
നനിയനണവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  പശ്നലാംമൂലലാം  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  വതീഴ്ചയുലാം
കനരലത്ത  സഭാപനിച  ലലപപയ്  ലലലനുകേളനിലള്ള  ഗലഭാപ്പുകേള  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  കകഭാസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിലള്ള  ബുദനിമുട്ടുലാംമൂലലാം  പണനിയനില്  പതതീക്ഷനിച  പുകരഭാഗതനി  ലലകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനില്ല.  മതീനഭാടയ്  പദതനിയുലട  വനിതരണശലാംഖലയുലട  പണനികേള  2017
ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  

ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

306 (2541) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിലല ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനിക്കയ് പുതുക്കനിയ
എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിനയ് പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് ലചേറുകേനിട ജലകസചേനലാം, ഉപ്പുലവള്ള പതനികരഭാധലാം,
കുടനിലവള്ളലാം  എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  നടപഭാക്കുന്ന  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനിലല
ബഭാവനിക്കര റഗുകലറര് പദതനിയുലട ബഭാക്കനി പവൃത്തനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. പുതുക്കനിയ
ഡനിലലസനുലാം  പുതുക്കനിയ  ഡനി.എസയ്.ആര്.  2016  പകേഭാരവലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
(ലഎ.&എ.)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ആവശലമഭായ
തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജലക്ഷഭാമലാം

307  (2542)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ശുദജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പധഭാന  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  ചേഭാലനിയഭാര്,  കേടലണനിപ്പുഴെ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
പുതനിയ തടയണകേള  (ലചേക്കയ് ഡഭാലാം)  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്
എവനിലടലയല്ലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  തടയണകേള  വഴെനി  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതങ്കനിലലാം  തടയണകേളനില്  റനിപയര്  കജഭാലനികേള
നടക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  എവനിലടലയല്ലഭാലാം;  പസ്തുത  പണനികേള  എന്നകത്തക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് മലപ്പുറലാം, ആനക്കയലാം, കകേഭാട്ടൂര് എന്നതീ
മൂന്നയ് കുടനിലവള്ള പദതനികേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇവയഭായനി കേടലണനിപ്പുഴെയനില് മൂന്നയ് തടയണകേള
നനിലവനിലണയ്.  ഇവയുലട ഷടറുകേള ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് തലന്ന സഭാപനിചയ് ജലലാം
സലാംഭരനിചനിരുന. ഏപനില് ആദല വഭാരകത്തഭാലട തടയണയനിലല ജലലഭലത കുറഞകപഭാള
മലപ്പുറത്തുലാം ആനക്കയത്തുലാം ചേഭാലകേള കേതീറനി ലവള്ളലമത്തനിചലാം കേയങ്ങളനില് നനിനലാം
പമ്പയ് ലസറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലവള്ളലാം കേനിണറുകേളനില് എത്തനിചലാം ഏപനില് അവസഭാനലാം
വലര പമ്പനിലാംഗയ് നടത്തനിയനിരുന.  തടയണകേളനില് ജലലഭലത തതീലര കേറഞതനിനഭാല്
പമ്പനിലാംഗയ് നഭാമമഭാത്രമഭാകയ നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുനള.  ഇകപഭാള മണ്ഡലത്തനിലല
ജലക്ഷഭാമമുള്ള പകദശങ്ങളനികലയയ് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട മൂര്ക്കനഭാടനി പദതനിയനില്
നനിന ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളനില് ആവശലമഭായ ലവള്ളലാം നല്കേനിവരുന.
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(ബനി)  ജല അകതഭാറനിറനിയുലട കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത കുറഞ സലങ്ങളനില്
തടയണയുലട (ലചേക്കയ് ഡഭാലാം) നനിര്മ്മേഭാണലാം ജലകസചേന വകുപയ് വഴെനി ഏലറടുക്കുവഭാന
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ് നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.  കേടലണനിപ്പുഴെ, ചേഭാലനിയഭാര് പുഴെ എന്നനിവയനില്
കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന.  സഭാന നനിര്ണ്ണയലാം ഉടന അന്തനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെയനിലല ഇടത്തരലാം നനിര്മ്മേനിതനികേള ആയ കേവണക്കലയ് ല്ല്
ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ്, ഓടഭായനിക്കല് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് പൂകക്കഭാട്ടുമണ്ണ ലറഗുകലറര്
കേലാം ബനിഡ്ജയ് എന്നനിവയനില് പരമഭാവധനി ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചയ് നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)   ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  അധതീനതയനിലള്ള  തടയണകേളനില്  റനിപയര്
വര്ക്കുകേലളഭാനലാം ഇകപഭാള ഏലലറടുത്തനിട്ടുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയലപടനിടനില്ല.

അയനിരൂര്-കേഭാഞനിറ്റുകേര ശുദജലവനിതരണ പദതനി

308  (2543)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  അയനിരൂര്-കേഭാഞനിറ്റുകേര  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചതയ്  എന്നഭാലണന്നയ്  പറയഭാകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടത്തനിനഭായനി
എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ലചേലവഴെനിചലതനലാം  എലന്തഭാലക്ക  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിചലതനലാം  ഇനനി  എലന്തഭാലക്ക  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടയ്  എലന്തങ്കനിലലാം  തടസലാം
കനരനിടുനകണഭാ; എങ്കനില് എന്തഭാലണനലാം ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി എന്നയ് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാകുലമന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അയനിരൂര്  കേഭാഞനിറ്റുകേര  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  21-6-2014-ല്  ആരലാംഭനിച.  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ആദലഘടത്തനിനഭായനി
ഇതുവലര  338.94  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിച.  ടനി  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  5  mld  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  ജലശുദതീകേരണ  ശഭാല  മുതല്
കേഭാഞനിറ്റുകേര ടഭാങ്കയ് വലര  200mm DI  ഗ്രഭാവനിറനി ലമയനിന സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി,
എടപഭാവൂര് കേടവനില് ഇനകടകേയ് കേനിണറനിലന്റെയുലാം പമ്പയ് ഹഇൗസനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഇനകടകേയ്  കേനിണര്  മുതല്  ജലശുദതീകേരണശഭാല  വലരയുള്ള  കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗയ്
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ലമയനിന,  ജലശുദതീകേരണശഭാല മുതല് കതക്കുങ്കല് ടഭാങ്കയ് വലരയുള്ള  200 mm  DI
ഗ്രഭാവനിറനി ലലലന എന്നതീ പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച.  സബ്കസ്റ്റഷന ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെയുലാം
ഇലകനികേയ് സബയ് കസ്റ്റഷലന്റെയുലാം പമ്പയ് ലസറ്റുകേളുലടയുലാം പവൃത്തനികേള നടനവരുന.

(ബനി)   ശുദതീകേരണശഭാലയനികലയ്ക്കുള്ള വഴെനി,  കേനിണര് നനിര്മ്മേനിച ഭൂമനിയുലട അതനിരയ്
നനിര്ണ്ണയലാം,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  അനുമതനി  എന്നനിവ  സലാംബനനിചണഭായനിരുന്ന  തടസങ്ങള
ബനലപട അധനികേഭാരനികേളുലട ഇടലപടല്മൂലലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  2017-ല് തലന്ന കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാകുലമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ലകേഭാമ്മേള്ളനി-മുല്ലപള്ളനി കുടനിലവള്ള പദതനി

309  (2544)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല എടകചരനി  പഞഭായത്തനില്  ജലനനിധനി  വഴെനിയുള്ള
ലകേഭാമ്മേള്ളനി  -  മുല്ലപള്ളനി ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടനിലവള്ള പദതനി എന്നകത്തക്കയ് കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  കവകുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പസ്തുത പദതനി 2017 ജൂണ് ആദലവഭാരകത്തഭാലട കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാവ
ലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയനില് നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഫനില്ടര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനികക്കണ
അധനികേകജഭാലനി കൂടനി ഉള്ളതനിനഭാലഭാണയ് പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന ലലവകുന്നതയ്.

പഭാറപ്പുറലാം മനിനനി വഭാടര് സലലപ സതീലാം

 310  (2545)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  സതീലാം  2015-16-ല്
നനിനലാം  24  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ്
നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല നല്കേനിയതുമഭായ പഭാഞഭാള പഞഭായത്തയ് വഭാര്ഡയ് 12 പഭാറപ്പുറലാം
മനിനനി  വഭാടര്  സലലപ  സതീലാം  പവൃത്തനി  ഇതുവലരയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ടനി പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഒരു വര്ഷലാം കേഴെനിഞനിട്ടുലാം പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തതുലാം പദതനി പകദശത്തയ് അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്നതുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  അടനിയന്തരമഭായനി  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തൃശ്ശൂര് ഡനിവനിഷനയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനിക്കുകവണനി ഭൂഗര്ഭജല വകുപയ് നനിര്കദ്ദേശനിച സലത്തയ്
കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ റനിഗയ്  എത്തഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ജലലഭലത
കുറവയ്  ലകേഭാണ്ടുലാം പുതനിയ സഭാനലാം നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണയ്.   സഭാനലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില്  (ജനി.ഡബത്യു.ഡനി.)
പണലാം അടചനിട്ടുണയ്.  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള ഉടനടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നയ്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

കേഭാളനിപഭാറ കുടനിലവള്ള പദതനി

311 (2546) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനിലല ലനയഭാറനിനകേര, കേഭാടഭാക്കട തഭാലൂക്കുകേളനില്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാളനിപഭാറ കുടനിലവള്ളപദതനി പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പമ്പയ്  ഹഇൗസനികലക്കുള്ള  കവദത്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങ്കനിലലാം
തടസമുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  പസ്തുത  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  നനിലവനില് പമ്പയ് ഹഇൗസനികലയയ് ലലവദത്യുതനിലയത്തനിക്കുന്നതയ് ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിള  വഴെനിയല്ല.  അതുകേഭാരണലാം  പലകപഭാഴലാം  ലലവദത്യുത  തടസവലാം,  കവഭാളകടജയ്
പശ്നവലാം നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ഭൂഗര്ഗ കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 4.56 കകേഭാടനി
രൂപ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പദതനിയുലട കേമ്മേതീഷനനിലാംഗനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളനിലൂലട ലലവദത്യുതനി കേടത്തനി വനിടകപഭാള ചേനില തകേരഭാറുകേള
കേലണത്തനി. ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് ലലലസനസയ്

312 (2547) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ടഭാങ്കറുകേളനിലല കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് വലക്തനികേളകക്കഭാ സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ
കലസനസയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  എത്രകപര്ക്കയ്
കലസനസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കലസനസുള്ളവര്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളതയ്;

(ഡനി) ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമല്ലഭാത്ത കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയതനിലന്റെ കപരനില്
എത്ര വനിതരണക്കഭാരുലട കലസനസയ് റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  ജനില്ല തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ടഭാങ്കറുകേളനിലല  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനയ്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ലലലസനസയ്  നല്കേഭാറനില്ല.  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ശുദതീകേരണശഭാലകേളനിലലാം
സലാംഭരണനികേളനിലലാം ലവനഡനിലാംഗയ് കപഭായനിന്റുകേള ഉള്ള സലങ്ങളനില് ആവശലകേതയുലാം
ജലലഭലതയുലാം അനുസരനിചയ്  ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളക്കയ് കുടനിലവള്ളലാം നല്കേഭാറുണയ്.  

കബപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

313 (2548) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
പവൃത്തനികേള എത്രകത്തഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  പകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിച; എത്ര കേണക്ഷന നല്കേനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനിനയ് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലവള്ളലമത്തനിയ പകദശങ്ങളനില് കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
തസ്വരനിതലപടുത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി പകേഭാരലാം
35.1  കേനികലഭാമതീറര്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഭാപനികക്കണതനില്  30.5
കേനികലഭാമതീറര് പൂര്ത്തതീകേരനിച.  24.5 കേനികലഭാമതീറര് ലലപപയ് ലലലന കേമ്മേതീഷന ലചേയയ്
വഭാടര് കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലറഗുലര്
ഡനിവനിഷനയ് ലലകേമഭാറനി.

(ബനി)  അരകേനിണര്, നടുവടലാം (കേനിഴെക്കുലാം പടനിഞഭാറുലാം ഭഭാഗങ്ങളനില്) കുനനിയനില്
അമ്പലലാം കറഭാഡയ്, ലലകേവളപയ് എന്നതീ പകദശങ്ങളനില് 76 കേണക്ഷനുകേള നല്കേനി.

(സനി)  ഇല്ല.

(ഡനി)  ലലപപയ് ലലലന (വനിതരണക്കുഴെല്) സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ജലലാം എത്തനിയതുമഭായ
എല്ലഭാ  പകദശങ്ങളനിലലാം  ഉടന  തലന്ന  ആവശലഭാനുസരണലാം  വഭാടര്  കേണക്ഷന
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

314 (2549) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അവ ഏലതല്ലഭാലമനലാം എകപഭാള തുടങ്ങുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)   ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വണഭാഴെനി,  കേനിഴെക്കകഞരനി,  വടക്കകഞരനി,  കേണ്ണമ്പ്ര
പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കസഭാതസഭായനി  20  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒന്നഭാലാം
ഘടത്തനിനയ് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത പദതനിയുലട
ഘടകേങ്ങളഭായ 24.5 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ശുദതീകേരണശഭാല, 24.5 ലക്ഷലാം
ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉന്നതതല സലാംഭരണനി, കനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗയ് ലമയനിന, കനിയര്
വഭാടര്  പമ്പയ്  ലസറയ്,  ട്രെഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  എന്നനിവയുലട  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല് 25 ശതമഭാനത്തനില് കുറഞ പുകരഭാഗതനിയുള്ള പദതനികേളക്കയ് കകേന്ദ്ര ഫണയ്
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ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടനില്ല എന്ന നനിബനന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിയതു മൂലലാം പദതനിക്കഭാ
വശലമഭായ  ഫണയ് മലറഭാരു കസഭാതസനില് നനിനലാം കേലണത്തുവഭാന ശമമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇഇൗ  പദതനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനയ്  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.  (KIIFB)  യനില്
ഉളലപടുത്തനി  75  കകേഭാടനിയുലട  ലപഭാകപഭാസല് പനി.പനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  രൂപകേല്പന
ലചേയ്യുനണയ്.  കൂടഭാലത ഇഇൗ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കമലഭാര്കകേഭാടയ്  പഞഭായത്തയ്
ഉളലപട കപഭാത്തുണനി ഡഭാലാം കസഭാതസഭായ ലനന്മഭാറ, അയനിലൂര്, കമലഭാര്കകേഭാടയ് സമഗ്ര
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാംഘടലാം  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള   പദതനിയനില്
1100 ലക്ഷലാം രൂപയുലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പദതനിയുലട പവൃത്തനികേള നടന
വരുന.  ഇതനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടലാം  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.  (KIIFB)  യനില്
ഉളലപടുത്തനി  24.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച.  ലനന്മഭാറ,  അയനിലൂര്
കസഭാണനിലല  പമ്പനിലാംഗയ്  ലമയനിന,  അയനിലൂര്,  കമലഭാര്കകേഭാടയ്  കസഭാണുകേളനിലല  പമ്പയ്
ലസറ്റുകേള എന്നനിവ ലടണര് ലചേയനിട്ടുണയ്. പഭാകക്കജയ് 2-ല് ഉളലപടുത്തനി കമലഭാര്കകേഭാടയ്
കസഭാണനിലല വനിതരണ ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറയ് ഉത്തരകമഖല
ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

കുടനിലവള്ള സുരക്ഷയഭായനി പുതനിയ ലലപപയ് ലലലനുകേള

315 (2550) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലലപപ്പുകേള  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭായനിട്ടുള്ളതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പുതനിയ ലലപപയ്  ലലലനുകേള സഭാപനിചയ്  കുടനിലവള്ള സുരക്ഷ

ഉറപഭാക്കഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)   പഴെയ  ലലപപയ്  ലലലനുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

ലപഭാകപഭാസല്  2017-18  കസ്റ്ററയ്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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കേടല്ലവള്ളലാം ശുദതീകേരനിക്കുന്ന ഡതീസഭാലനികനഷന പഭാന്റെയ്

316 (2551) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേടല്ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കുന്ന  ഡതീസഭാലനികനഷന
പഭാന്റെയ് സലാംസഭാനത്തയ് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം  പദതനി  സലാംബനനിചലാം
ലചേലവഴെനിച തുകേ എത്രയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന ഡതീസഭാലനികനഷന പഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് ഇതുസലാംബനനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല. 

(ബനി)   ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)   നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)   ബഭാധകേമല്ല.

കുളത്തൂര്-കേഭാകരഭാടയ് കുടനിലവള്ള പദതനി

317 (2552) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കുളത്തൂര്-കേഭാകരഭാടയ്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കുടനിലവള്ളപദതനി  ഈ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല. 

(ബനി)  പസ്തുത കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട സര്കവ്വ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഡതീലറയനില്ഡയ് കപഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്  (DPR) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.
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കുറത്തനിക്കഭാടയ് കുടനിലവള്ള പദതനി

318 (2553) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കുറത്തനിക്കഭാടയ് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട തുടര്പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലറയനില്കവ
നല്കേനിയ  അനുമതനിയുലടയുലാം  സസ്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേളുലടയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുറത്തനിക്കഭാടയ്  പദതനിക്കഭായനി ലറയനില്കവ പഭാലത്തനിനയ് സമഭാന്തരമഭായനി
ലലപപയ്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിചതനുസരനിചയ് പദതനി പകദശത്തയ് സബയ് കവ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുന്നതനിനഭാല്
അതയ് പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ അനുമതനി നല്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവൂ
എന്നയ്  ലറയനില്കവ  അറനിയനിചനിരുന.   തുടര്ന്നയ്  12-8-2015,  27-7-2016  എന്നതീ
തതീയതനികേളനില് ലറയനില്കവ അനുമതനിക്കഭായനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലറയനില്കവ  ആയതയ്  വലവസകേകളഭാലട  അലാംഗതീകേരനിചയ്  മണ്ണയ്
പരനികശഭാധനയയ്  അനുമതനി  നല്കുകേയുമുണഭായനി.  തുടര്ന്നയ്  2-11-2016-ല്  മണ്ണയ്
പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ തനിരുവനന്തപുരലാം എല്.ബനി.എസയ്.  ലസന്റെറനില് കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഫതീസയ് അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

കേടല്ലവള്ളലാം ശുദതീകേരനിചയ് കുടനിലവള്ളലാം

319 (2554)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗളഫയ്  നഭാടുകേളനിൽ  കേടല്ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  കുടനിലവള്ളമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായുള്ള മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല രൂക്ഷമഭായ വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില് കേഭായലനില്
നനിനലാം (കവമ്പനഭാടയ് കേഭായല് കപഭാലള്ളവ) കേടലനില് നനിനലാം നൂതന സഭാകങ്കതനികേവനിദല
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപയ് വരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

320 (2555) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ള ടഭാങ്കറുകേളുലട ഉളവശലാം ബനിനുമനിനഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്  കപഭാലള്ള കകേഭാടനിലാംഗയ്
നനിര്ബനമഭാക്കഭാനുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  മറയ്  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ടഭാങ്കറുകേലള  കവര്തനിരനിചറനിയഭാനഭായനി  കലബല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എത്ര
തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്;  മറ്റു  ജനില്ലകേളക്കയ്  നതീക്കനിവചതനിലനക്കഭാള  തുകേ  കുറവഭാലണങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പധഭാന പദതനികേളനിലലല്ലഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്
ശുദതീകേരണശഭാലയനില് ശുദതീകേരനിചയ് അണുവനിമുക്തമഭാക്കനിയ ലവള്ളമഭാണയ്.  ലചേറുകേനിട
പദതനികേളനില്  ഇനഫനില്കട്രെഷന  ഗലഭാലറനിയനിലൂലട  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലവള്ളലാം  കകഭാറനികനഷന
നടത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ജല  അകതഭാറനിറനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സതീമുകേളനില്  കേഭാറഗറനി  അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാലഴെപറയുന്ന
പകേഭാരലാം കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

എ കേഭാറഗറനി

ഒരു ലക്ഷത്തനിനുകമല് ജനങ്ങളക്കയ് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്ന പദതനി :

എല്ലഭാ മഭാസവലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്  മൂന  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്
രണയ്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവരങ്ങള  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസലര അറനിയനിക്കഭാറുണയ്.   
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ബനി കേഭാറഗറനി

അമ്പതനിനഭായനിരത്തനിനുലാം ഒരു ലക്ഷത്തനിനുമനിടയനില് ജനങ്ങളക്കയ് കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം നടത്തുന്ന പദതനികേള :

രണയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത
എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് ആറയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര് നഭാലമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

സനി കേഭാറഗറനി

ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  മുതല് അമ്പതനിനഭായനിരലാം  വലര  ജനങ്ങളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനികേള :

എല്ലഭാ മൂന മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.
കൂടഭാലത അസനിസ്റ്റന്റെയ് എക്സനികേവ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് ആറയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

ഡനി കേഭാറഗറനി

അയഭായനിരലാം  മുതല്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  വലര  ജനങ്ങളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം നടത്തുന്ന പദതനികേള :

എല്ലഭാ ആറയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.
കൂടഭാലത  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എക്സനികേവ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

ഇ കേഭാറഗറനി

അയഭായനിരത്തനില്  തഭാലഴെ  ജനങ്ങളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
പദതനികേള :

വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.  ജലനനിധനി
സതീമുകേളനില്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
നനിശനിത ഇടകവളകേളനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലഭാബുകേളനില് വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി
ലടസ്റ്റുകേള  നടത്തുനണയ്.  കൂടഭാലത  സതീലാം  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേളക്കയ് കനരനിടയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി ലടസ്റ്റയ്
കേനിറ്റുകേളുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  പശ്നങ്ങളുള്ള  സതീമുകേളനില്  പശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  വഭാടര്  ഫനില്ടര്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്  (107
എണ്ണലാം).
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(ബനി)  ഇതനിലന്റെ ആവശലകേതയുലാം പഭാകയഭാഗനികേതയുലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം എല്ലഭാ
ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  4-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  2077/17/ഡനി.എലാം.ഡനി.
പകേഭാരലാം കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

വര്ദനിചവരുന്ന ജല മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള 
വലതലസ്ത നനിലപഭാടയ്

322 (2556)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിചവരുന്ന  ജല  മലനിനതീകേരണവലാം  അതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങളുലാം സലാംബനനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനില് മുനസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം വലതലസ്തമഭായ
എന്തയ് നനിലപഭാടഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലകസചേന  വകുപയ്  കനരനിടയ്  ജലമലനിനതീകേരണവലാം  അതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം
സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില്ല.   എന്നഭാല് സലാംസഭാനത്തയ്  ജലമലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ
കതഭാതയ്  വര്ദനിചവരുന്നതഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ആസഭാനമഭായുള്ള ജലവനിഭവ വനിനനികയഭാഗ
പഠന കകേന്ദ്രലാം  (CWRDM)  തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടയ്  വലക്തമഭാക്കുന.  ഇപകേഭാരലാം
ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനയ് കേഭാരണമഭാകുന്ന ഘടകേങ്ങള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന.

• ലപഭാതുജനങ്ങള മഭാലനിനലലാം ജലഭാശയങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്.

• നഗരവത്കേരണലാം

• കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  രഭാസവളലാം/രഭാസകേതീടനഭാശനിനനി
എന്നനിവ ജലഭാശയങ്ങളനില് എത്തുന്നതയ്.

• ഭൂവനിനനികയഭാഗത്തനില് വന്ന മഭാറലാം

• നഗര-ഗ്രഭാമ  വലതലഭാസമനില്ലഭാലത  ഓടകേള,  ജലഭാശയങ്ങളനികലയയ്
തുറനവനിടുന്നതയ് തുടങ്ങനിയവ.
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സലാംസഭാനലത്ത ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ കതഭാതയ് നനിര്ണ്ണ

യനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായകത്തഭാലട  നഭാഷണല്  ആലാംബനിയന്റെയ്  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്

പദതനിയനിലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കസ്റ്ററയ്

ആലാംബനിയന്റെയ് വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി കമഭാണനിററനിലാംഗയ് പദതനിയനിലലാം ഉളലപടുത്തനി കകേരളത്തനിലല

നദനികേളനില് വനിവനിധ സലങ്ങളനിലഭായനി  വനിവനിധ കസ്റ്റഷനുകേളനില് നനിനലാം കബഭാര്ഡയ്

ലവള്ളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ക്രമമഭായനി  കശഖരനിചയ്  നടത്തനിവരുന്ന  പരനികശഭാധനഭാ

ഫലങ്ങള  അനുസരനിചയ്  പുഴെകേളനിലല  ലവള്ളത്തനില്  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാക്ടതീരനിയയുലട

അളവയ് കൂടുതലഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ജല മലനിനതീകേരണ (നനിയനണവലാം നനിവഭാരണവലാം) നനിയമലാം, 1974 -  പകേഭാരലാം

ജല  കസഭാതസ്സുകേളനികലയയ്  പഭാഴെയ് ജലലാം  ഒഴക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാണയ്.  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,

ആശുപത്രനികേള, കഹഭാടലകേള, റനികസഭാര്ട്ടുകേള, ഉത്തുലാംഗ ലകേടനിടങ്ങള തുടങ്ങനിയവലയ

പസ്തുത നനിയമ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അവയനില് നനിനമുള്ള പഭാഴെയ് ജലലാം കവണ

വനിധലാം ശുദനി ലചേയയ് നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള വലവസകേള മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  ജലനനിയമ  പകേഭാരലാം  നല്കുന്ന  അനുമതനിയനില്

നനിഷ്കര്ഷനിച വരുന.  സസ്വതീകവജയ്  ഉളലപലടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള പുറന്തളന്ന വലവസഭായ

സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  വലനിയ  കഹഭാടലകേള,

റനികസഭാര്ട്ടുകേള  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങലള  ജലനനിയമ  പകേഭാരമുള്ള അനുമതനി  പരനിധനിയനില്

ലകേഭാണ്ടുവന്ന ശഭാസതീയമഭായ മലനിനജല ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിചലാം

അതനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ഇടയനിലട  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്തുലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്  ജലമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിചവരുന.  ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം

മറ്റുലാം അനധനികൃതമഭായനി മഭാലനിനലങ്ങള വലനിലചറനിയുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനികക്കണതയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപഭാണയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല

അറവശഭാലകേള,  മഭാര്ക്കറ്റുകേള തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനള്ള മഭാലനിനലലാം ശഭാസതീയമഭായനി

സലാംസരനികക്കണതുമഭാണയ്.  സസ്വതീകവജു മൂലമുള്ള  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എല്ലഭാ

നഗരങ്ങളനിലലാം  പടണങ്ങളനിലലാം പധഭാന പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി സസ്വതീവകറജയ്

സനിസ്റ്റവലാം സസ്വതീകവജയ്  ട്രെതീറയ്ലമന്റെയ്  പഭാന്റുലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം നദനിയുലട ഇരുകേരകേളനിലമുള്ള

വതീടുകേളനില് ശഭാസതീയമഭായ ലസപ്റനികേയ് ടഭാങ്കയ് കസഭാക്പനിറയ്  സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തുകേയുലാം

ലചേകയണതയ് അനനിവഭാരലമഭാണയ്.  പശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനയ് നടപടനിലയടുകക്കണതയ് കകേരള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭാണയ്.
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ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനള്ള  സസ്വതീകവജുലാം  ഗഭാര്കബജുലാം  എഞനിനനില്  നനിനള്ള

എണ്ണയുലാം കേഭായല് മലനിനതീകേരണലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകുന. ഇതയ് നനിയനനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി ഹഇൗസയ് കബഭാട്ടുകേലള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടു

വന്നനിട്ടുണയ്.  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  കുമരകേത്തയ്  ഹഇൗസയ്

കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള്ള സസ്വതീകവജയ്  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു ലപഭാതു മലനിനജല

ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ് ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന

കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ ഫണയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  180  ലകേ.എല്.ഡനി.  കശഷനിയുള്ള ഒരു

സസ്വതീകവജയ് ട്രെതീറയ്ലമന്റെയ്  പഭാന്റെയ് ആലപ്പുഴെയനിലല കുനമ്മേ  വനികല്ലജനില് സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കഫഭാര്  കസ്ട്രഭാക്കയ്  ഒഇൗടയ്  കബഭാര്ഡയ്  എഞനികനഭാ  ഇന  കബഭാര്ഡയ്  എഞനികനഭാ

ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം സസ്വതീകവജയ്  മഭാലനിനലലാം  കേരയനിലല സസ്വന്തമഭായ സസ്വതീകവജയ്  സലാംസരണ

സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനികയഭാ  ലപഭാതു  മലനിനജല  ശുദതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനികയഭാ

സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  മഭാത്രകമ  കബഭാര്ഡയ്  അനുമതനി

പുതുക്കനി  നല്കുനള.  ജലമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമപരമഭായ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതയ് സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയഭാണയ്. ഇകതഭാലടഭാപലാം മഭാലനിനല സലാംസര

ണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ഇഇൗ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ജലഭാശയങ്ങളനില്/നദനികേളനില്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്ന

പവര്ത്തനലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് ജലകസചേന വകുപയ് മുകഖന നനിര്വ്വഹനിച

വരുന.  കൂടഭാലത  ലറഗുകലററുകേള/ലചേക്കയ്  ഡഭാമുകേള  മുകഖന  ഓരുലവള്ളക്കയറലാം

തടയുന്ന നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന.  നഗരപകദശങ്ങളനില്  നദനികേള,  കതഭാടുകേള,

മറയ്  ജലഭാശയങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  കനരനിടയ്  നനികക്ഷപനിക്കഭാതനിരനിക്കു

ന്നതനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതയനുസരനിചയ് കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയുലാം

നനിര്വ്വഹനിക്കുന.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന മഭാലനിനല സലാംസരണ

പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കബഭാധവത്കേരണവലാം കൂടുതലഭായുലാം സമഗ്രമഭായുലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്

ജലമലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ കതഭാതയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്/ഇല്ലഭായ്മ ലചേയ്യുന്നതനിനയ് കേഴെനിയുലാം.

ജലനനിധനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  സഭാനനികറഷന

സതീമുകേളുലട ഭഭാഗമഭായനി മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭായനി  1311 ഗഭാര്ഹനികേ ബകയഭാഗലഭാസയ്

പഭാന്റുകേളുലാം,  6123  ലലപപയ്  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം,  65  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ബകയഭാഗലഭാസയ്

പഭാന്റുകേളുലാം  സഭാപനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  മനുഷല  വനിസര്ജലലാം  കുടനിലവള്ള

കസഭാതസ്സുകേളനില്  കേലരഭാനനിടയുള്ള  പകദശങ്ങളനില്  അലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ലപഭാതു

ലസപ്റനികേയ് ടഭാങകേളുലാം ലപഭാതു ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന വഴെനി

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള,  സന്നദസലാംഘടനകേള,

വലനിയ കതഭാതനിലള്ള ജന പങ്കഭാളനിത്തലാം, ജനപതനിനനിധനികേളുലട പങ്കഭാളനിത്തലാം എന്നനിവ

ഉറപഭാക്കനി  സമഗ്രവലാം  സലാംകയഭാജനകത്തഭാടുലാം  കൂടനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതു

വഴെനി സമയബനനിതമഭായനി പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  

ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമല്ലഭാത്ത കുടനിലവള്ള വനിതരണവലാം അമനിതവനിലയുലാം തടയുവഭാന

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

322 (2557)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ

അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം അതനില് നഭാളനിതുവലര എത്ര തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം ജനില്ല

തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ  മറവനില്  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  ഉപകയഭാഗ

കയഭാഗലമല്ലഭാത്ത കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം അമനിത വനില ഈടഭാക്കനി ജനങ്ങലള

ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം തടയുവഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജല  അകതഭാറനിറനിക്കയ്

40  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ജനില്ല  തനിരനിചള്ള കേണക്കയ്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*  അനുവദനിച പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ബനി)  വരളച സലാംബനനിചയ്  കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് ഇതയ്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  2347-ലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗയ്

ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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II തനിരുതനിയ ഉതരര

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട   235-  ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരര 

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്  ):  സര്,  പതനിനചോലചോര
കകേരള നനിയമസഭയുനടെ അഞചോര സകമ്മേളനതനിനല 2017 കമയയ് 5-ാംതവീയതനിയനിനല
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  235-ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനയ്    നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന
നതറയ് തനിരുതനിനകചോണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ് ഞചോന് കമശപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.*

III തനിരുതല് കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ്

മുഖദ്യമനനി  (ശവീ  .    പനിണറചോയനി വനിജയന്  ):  സര്, 2017  ഏപനില്  27-നയ്  ചട്ടര
300  അനുസരനിചയ്  നടെതനിയ  പസചോവനയനില്  വന  നതറയ്  തനിരുതനിനകചോണ്ടുള്ള
കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ് ഞചോന് കമശപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.*

മനി  .    സവീകര്:  റൂള്  50  പരചോമര്ശനിക്കുനതനിനയ്  മുമ്പയ് നചയര് ചനില കേചോരദ്യങ്ങള്
പറയചോന് വവീണ്ടുര നനിര്ബനനിതനചോയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  വളനര അടെനിയന്തര പചോധചോനദ്യമുള്ള
വനിഷയങ്ങള്  സഭയുനടെയുര  നപചോതുസമൂഹതനിനന്റെയുര  ശദ്ധയനില്നകേചോണ്ടുവരചോനുര
പതനിപക്ഷതനിനന്റെ ശബ്ദവര വനിമര്ശനവര സഭയനില് ഉനയനികചോനുര കേനിട്ടുന ഏറവര
നല്ല  അവസരമചോണയ്  അടെനിയന്തരപകമയര.  എനചോല്  തുടെര്ചയചോയനി  അടെനിയന്തര
പകമയതനിനന്റെ പരനിധനിയനില് വരചോത വനിഷയങ്ങള് സഭയനില് നകേചോണ്ടുവരുന രവീതനി
ആവര്തനിക്കുനതയ്  നനിര്ഭചോഗദ്യകേരമചോണയ്.  2-5-2017-നയ്  ശവീ.  എര.  ഉമ്മേര്,  കകേരള
കസ്റ്റേറയ്  കപചോലവീസയ്  ചവീഫുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ട  ഒരു  അടെനിയന്തരപകമയര  സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനികചോന്  അനുമതനി  കതടെനി  പസരഗനിക്കുകേയുര  അതയ്   വനിശദമചോയനി  ചര്ച
നചയ്യുകേയുര നചയ്തതചോണയ്. ഇനയ് സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ ഉതരവമചോയനി ബനനപ്പെട്ട ഒരു
കനചോട്ടവീസചോണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട വനിഷയതനിനന്റെ ഒരു ഭചോഗര
നചോനള പരകമചോനത നവീതനിപവീഠര പരനിഗണനയ്നകടുകചോന് കപചോകുകേയചോനണനചോണയ് നചയര്
മനസനിലചോക്കുനതയ്.  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്   സഭയനില്  ഇതരനമചോരു  ചര്ച
അനുകൂലമചോകയചോ  പതനികൂലമചോകയചോ  കകേചോടെതനിനയ  സസചോധവീനനിക്കുന  നനിലയനില്
നടെത്തുനതയ് ഉചനിതമചോയനിരനിക്കുകേയനിനല്ലനയ് പതനിപക്ഷ കനതചോകനള ഞചോന് രചോവനിനല
തനന അറനിയനിക്കുകേയുണചോയനി.  അതുനകേചോണയ്  ഇകചോരദ്യതനില്  നചയറനിനന്റെ  അഭനിപചോയനത
മചോനനിച്ചുനകേചോണയ് അടെനിയന്തരപകമയചോവതരണര നടെതണനമനള്ള നനിര്ബനതനില്
നനിനയ് പതനിപക്ഷര പനിന്വചോങ്ങണനമനചോണയ് എനന്റെ അഭദ്യര്ത്ഥന. 

* അനുബനമചോയനി കചര്ക്കുന.
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പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല):   സര്,  അങ്ങയ്  ഇവനിനടെ
പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയചോണയ്.  ഏറവര  അടെനിയന്തര  പചോധചോനദ്യമര്ഹനിക്കുന  വനിഷയങ്ങള്
വനിമര്ശനചോത്മകേമചോയുര  അല്ലചോനതയുര  ഉനയനികചോനുള്ള  അവകേചോശമചോണയ്  റൂള്  50
പകേചോരര  പതനിപക്ഷതനിനുള്ളതയ്.  ഞങ്ങള്  അതനുസരനിചയ്  മചോത്രമചോണയ്  ഇവനിനടെ
നപരുമചോറുനതയ്.  അല്ലചോനത  അടെനിയന്തര  പചോധചോനദ്യമനില്ലചോത  വനിഷയങ്ങള്  ഇവനിനടെ
നകേചോണ്ടുവരചോറനില്ല.  റൂള്  50(7)  അനുസരനിചയ്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയചോണയ്.
'ഇന്തദ്യയുനടെ ഏനതങനിലര ഭചോഗതയ് വനിചചോരണചോധനികേചോരമുള്ള ഒരു നനിയമകകേചോടെതനിയുനടെ
തവീരുമചോനതനിലനിരനിക്കുന  സരഗതനി  പകമയതനില്  പതനിപചോദനികചോന്  പചോടുള്ളതല്ല.'
ഞങ്ങള് അതയ് പതനിപചോദനിക്കുനനില്ല.  എനചോല് ഇനതചോരു settled case ആണയ്.   ഇഇ
സരസചോനതനിനന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ഒരു  സരസചോന  സര്കചോരനിനനതനിരചോയനി  രചോജദ്യനത
ഏറവര  വലനിയ  നവീതനിനദ്യചോയ  കകേചോടെതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  സുപധചോനമചോയ  ഒരു
വനിധനിയചോണയ്.  പനിഴ വനര അടെയചോന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയചോണയ്.   സരസചോന സര്കചോരനിനന്റെ
callous attitude ആണയ് ഇതനിലൂനടെ നതളനിയുനതയ്.  ഞങ്ങള്കയ് അതയ് ഉനയനികചോതനിരനികചോന്
കേഴനിയനില്ല.  ഇതയ് അടെനിയന്തര സസഭചോവമുള്ള ഒരു കേചോരദ്യര തനനയചോണയ്.  ഇതുകപചോലള്ള
പവര്തനങ്ങള് സരസചോന സര്കചോരനിനന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനണചോകേചോന് പചോടെനില്ലചോതതചോണയ്.
സരസചോനനത ജനങ്ങനള ബചോധനിക്കുന അതദ്യപൂര്വ്വമചോയ ഒരു സരഭവമചോണയ് 25000
രൂപ  പനിഴയടെയണനമനള്ള  സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ  വനിധനി.  അതുനകേചോണയ്  ഇതയ്
ഉനയനിക്കുനതനില്  യചോനതചോരു അസചോരഗതദ്യവമനില്ല. അങ്ങയ് പറയുനതനിനയ്  ഇതുമചോയനി
ബനമനില്ല.  കകേചോര്ട്ടലക്ഷദ്യ കകേസയ് വരുനകതയുള. ഇനതചോരു settled case  ആണയ്.
ഇതനിനനപ്പെറനി പറയചോനുള്ള അധനികേചോരമുണയ്.  കകേചോടെതനിയുനടെ അന്തനിമവനിധനി വന കകേസചോണയ്.
ഇനനി  വരചോന്  കപചോകുന  കകേസയ്  കവനറയചോണയ്.  അതയ്  ഞങ്ങള്  പരചോമര്ശനികനില്ല.
കകേചോടെതനിനയ ഒരുതരതനിലര സസചോധവീനനികചോന് ഞങ്ങള് ശമനികനില്ല.  അതയ് അകങ്ങയയ്
ഉറപ്പെയ് നല്കുന.  പനക്ഷ ഞങ്ങളുനടെ ഇഇ അധനികേചോരര ഉപകയചോഗനികരുനതനയ് അങ്ങയ്
പറയുനതയ് വളനര നനിര്ഭചോഗദ്യകേരമചോണയ്.  ബചോര് കകേചോഴ കകേസയ് എത്രകയചോ സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
ഇവനിനടെ  ഉനയനിച്ചു.  അതുമചോത്രമല്ല,  എത്രകയചോ  തവണ  ഒകര  വനിഷയങ്ങള്  തനന
ഇവനിനടെ  ചര്ച  നചയ്തനിട്ടുണയ്.   സരഭവതനിനന്റെ  ഗഇരവമനുസരനിചയ്  അങ്ങയുനടെ
സചോനതനിരനിക്കുനവര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കേവീഴയ് വഴകമതകല്ല?  ഇവനിനടെ ഒരു settled
case-നന സരബനനിചയ്  സരസചോനനത ജനങ്ങള്ക്കുണചോയനിരനിക്കുന അപമചോനവര
ആശങയുര സരബനനിചയ് ഉനയനികചോനുള്ള അവകേചോശര ഞങ്ങള്കയ് അങ്ങയ് തരണര.

പട്ടനികേജചോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനചോകസമുദചോയകക്ഷമവര നനിയമവര സചോരസചോരനികേവര
പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവര വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന്):  സര്, 2-5-2017-നയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എര. ഉമ്മേറനിനന്റെ അടെനിയന്തരപകമയര ഇവനിനടെ വനതചോണയ്. ആ പശര
തനനയചോണയ്  8-5-2017-നുര  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  പതനിപക്ഷ
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കനതചോവയ്  തനന  settled case  എനപറഞ്ഞ സചോഹചരദ്യതനില്  settled case-നന്റെ
നമറനിറനികലയയ്  കേടെനയ്  ചര്ച  നചയചോന്  എന്തയ്  അധനികേചോരമചോണയ്  ഇഇ  സഭയ്ക്കുള്ളതയ്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നചയര്  എന്തചോകണചോ  ഇതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  പരചോമര്ശനിക്കുനതയ്,
അതയ്  ഈ  സഭനയ  സരബനനിചനിടെകതചോളര  ബബന്ഡനിരഗചോയനിരനിക്കുര.  അതയ്
ഞങ്ങളചോരുര  കചചോദദ്യര  നചയചോന്  കപചോകുനനില്ല.  റൂള്  52  അനുസരനിചയ്  പകമയര
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള  അവകേചോശതനികന്മേല്  നനിയനണര  കവണര.   ഒകര
സകമ്മേളനതനില് ചര്ച നചയ്ത ഒരു സരഗതനിനയപ്പെറനിയുള്ള ചര്ച ആ പകമയര വഴനി
പുനരചോരരഭനികചോന് പചോടെനില്ല.  ഇവനിനടെ എന്തചോണയ് ചര്ച നചയചോന് കപചോകുനതയ്?  ഇഇ
അടെനിയന്തരപകമയതനില്  ക്ഷമചോപണര  നടെതനിനയനചോണയ്  പറയുനതയ്. അങ്ങനന
ഒരു സരഭവര  സുപവീരകകേചോടെതനിയനിലണചോയനികട്ടയനില്ല.   ഒരു ക്ഷമചോപണര നടെകതണ
പശമുണചോയനിട്ടനില്ല.  ഇനതചോനക  സചോധചോരണ  നനിലയനിലള്ള  നനിയമനടെപടെനികേളുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട  പശമചോണയ്.  ഇഇ  പശവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  C.A.T.-നന്റെ  വനിധനിയുര
നനഹകകചോടെതനി  വനിധനിയുര  സര്കചോരനിനയ്  അനുകൂലമചോകുകേയചോണയ്.  ഇതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
aggrieved  party  സുപവീരകകേചോടെതനിയനില്  കചചോദദ്യര  നചയ്തുകേഴനിഞ്ഞചോല്  കേഇണര്
നകേചോടുകചോനുള്ള അധനികേചോരര  കപചോലര  കകേരള  സര്കചോരനിനനിനല്ലനചോകണചോ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  പറയുനതയ്.   അതുനകേചോണയ്   ഒരു രൂപതനിലര  ഇഇ റൂള്  50
അരഗവീകേരനികചോന് പചോടെനിനല്ലനചോണയ് സര്കചോരനിനുകവണനി എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.

പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല  ):  സര്,  അങ്ങയ്  ഒരു റൂളനിരഗയ്
പറയുനതനിനുമുമ്പയ്  അകങ്ങയയ്  സഹചോയകേരമചോയ  ചനില  വസ്തുതകേള്  ശദ്ധയനില്നപ്പെടു
ത്തുകേയചോണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില്  13-6-2013  മുതല് 9-7-2013  വനര ഏഴയ്
തവണയചോണയ്  കസചോളചോര്  വനിഷയര  ഇവനിനടെ  ചര്ച  നചയ്തതയ്......(ബഹളര).....
അകങ്ങയയ് ഞചോന് കഡറയ് തരചോര. .....(ബഹളര).....

മനി  .    സവീകര്:  അങ്ങയ് ഇരനിക,  ദയവചോയനി ബഹളമുണചോകരുതയ്.  ഞചോന് പറയനട്ട.
പതനിപക്ഷ കനതചോവനികനചോടെയ് നചയര് ഒരു അഭദ്യര്ത്ഥന നടെതനി.  ആ അഭദ്യര്ത്ഥനയയ്
അകദ്ദേഹര പതനികേരനിച്ചു.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഇകചോരദ്യതനില്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  നനിലപചോടെയ്  പറയുകേയുണചോയനി.  ഞചോന്  ഇതയ്  കകചോസയ്  നചയ്തനിട്ടനില്ല.
ഞചോന് പറയുനതയ്,  നമ്മുനടെ സഭയുനടെ ഉനതമചോയ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര   നനിലവചോരവര
വചയ്  പരനികശചോധനിക്കുകമ്പചോള് രചോജദ്യതനിനന്റെ  പരകമചോനത  നവീതനിപവീഠര  നചോനള  ചര്ച
നചയചോനനിരനിക്കുന ഒരു വനിഷയനത സരബനനിചയ്   സഭയനില് ചര്ച നടെത്തുകേയുര
അഭനിപചോയ  പകേടെനങ്ങള്  നടെത്തുകേയുര  നചയ്യുന  രവീതനിയുണചോകുനതനിനയ്   നചയര്
ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  അതുനകേചോണയ് ഇതയ് ദഇര്ഭചോഗദ്യകേരമചോണയ്.  എനചോല് പതനിപക്ഷതനിനന്റെ
അവകേചോശങ്ങള് നനികഷധനികചോന് നചയര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.  അതുനകേചോണയ്  കകേചോടെതനിയുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങനളചോനര  പരചോമര്ശനികചോനത  തനികേച്ചുര  ജനചോധനിപതദ്യ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പചോലനിച്ചുനകേചോണയ് അങ്ങയ് സരസചോരനികണനമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.
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കസ്റ്റേറയ് കപചോലവീസയ് ചവീഫനിനന്റെ നനിയമനര

മനി  .   സവീകര് :  കസ്റ്റേറയ് കപചോലവീസയ് ചവീഫയ് നനിയമനര സരബനനിചയ് സുവദ്യക്തമചോയ
സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനി  നടെപ്പെനിലചോക്കുനതനിനയ്  പകേരര  മനനഃപൂര്വ്വമചോയ കേചോലതചോമസര
വരുത്തുനതനിനുകവണനി  സുപവീരകകേചോടെതനിയനില്  സമര്പ്പെനിച  വദ്യക്തത  കതടെനിയുള്ള
ഹര്ജനി  തള്ളനിനകചോണ്ടുര,  സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  25,000  രൂപ പനിഴ  വനിധനിച്ചു
നകേചോണ്ടുര,  ഇതരതനിലള്ള  ഹര്ജനി  സമര്പ്പെനിചതനിനയ്  കകേരള  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
അഭനിഭചോഷകേന് സുപവീരകകേചോടെതനിയനില് മചോപ്പു പറഞ്ഞയ് ഹര്ജനി പനിന്വലനികചോന് തയചോറചോകകേണനി
വനതുര  കകേരളതനിനുണചോയ  അപമചോനവര  അവമതനിപ്പുരമൂലര  ഉണചോയനിട്ടുള്ളതചോയനി
പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമചോയ  പശങ്ങളുര  സഭചോനടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവചയ്  ചര്ച
നചയണനമനചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ് സര്വ്വശവീ നകേ. മുരളവീധരന്, വനി. നകേ. ഇബചോഹനിര കുഞ്ഞയ്,
അനൂപയ് കജകബയ് എനവീ  അരഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേചോരര കനചോട്ടവീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മുഖദ്യമനനി  (ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്):  സര്,  അടെനിയന്തര  പകമയതനില്
ആകരചോപനിക്കുനതുകപചോനല  സര്കചോര്  സുപവീരകകേചോടെതനിയനില്  സമര്പ്പെനിച  ഹര്ജനിയനികന്മേല്
സര്കചോരനിനയ് പനിഴ വനിധനിചനിട്ടനില്ല,  സര്കചോര് മചോപ്പെയ് പറയുകേയുര നചയ്തനിട്ടനില്ല.  ഇതരര
ആകരചോപണര മനനഃപൂര്വ്വമചോയനി സഭനയ നതറനിദ്ധരനിപ്പെനികചോന് ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ളതചോണയ്. 

ശവീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജചോസഫയ്: സര്,.....

ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന് :  സര്,  അവനിനടെ  നനിനര  ഇടെയനിടെയയ്  കേമന്റെയ്
പറയുനതനിനയ്  ഞചോന്  ഉടെന്  തനന  മറുപടെനി  പറയണകമചോ?  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
നകേ. സനി. കജചോസഫയ്, വളനര സവീനനിയറചോയ അരഗമചോണയ്.

മനി  .    സവീകര്:  അതയ്  കവണ.  ഇരുഭചോഗത്തുനനിനര  ഇങ്ങനന  ഉണചോകുനതയ്
ശരനിയല്ല.

ശവീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജചോസഫയ് : സര്, അങ്ങയ് കുഴപ്പെതനികലയചോണയ് കപചോകുനതയ്.

ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന് :  സര്,  അതയ്  മനസനിലചോയനി.  അങ്ങയുനടെ
സന്മേനസനിനയ്  നന്ദനിയുണയ്.  ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന  കപചോലവീസയ്  കമധചോവനി
സചോനത്തുനനിനയ് നവീകനിയ സര്കചോര് നടെപടെനിനകതനിനര അകദ്ദേഹര അഡനിനനികസ്ട്രേറവീവയ്
നനട്രെെബബ്യൂണലനിനന  സമവീപനിചനിരുന.  അഡനിനനികസ്ട്രേറവീവയ്  നനട്രെെബബ്യൂണല്  സര്കചോര്
തവീരുമചോനര  ശരനിവച്ചു.  അതനിനനതനിനര  അകദ്ദേഹര  നനഹകകചോടെതനിനയ  സമവീപനിച്ചു.
നനഹകകചോടെതനിയുര സര്കചോര് തവീരുമചോനര ശരനിവച്ചുനകേചോണചോണയ് വനിധനി പസചോവനിചതയ്.
ഇഇ  തവീരുമചോനതനിനനതനിനര  ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോര്  സുപവീരകകേചോടെതനിനയ
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സമവീപനിക്കുകേയുര 24-4-2017-നയ് അകദ്ദേഹതനിനയ് അനുകൂലമചോയനി വനിധനിയുണചോവകേയുര
നചയ്തു. സര്കചോര് നടെപടെനിനയ തുടെര്നയ് ശവീ. ടെനി.  പനി. നസന്കുമചോറനിനനതനിരചോയനി രണയ്
കകേചോടെതനികേളുനടെ  തുടെര്ചയചോയ  വനിധനിയുണചോവകേയുര  ഇഇ  വനിധനിനയ  സുപവീരകകേചോടെതനി
അസനിരനപ്പെടുത്തുകേയുര  നചയ്യുകേയചോണുണചോയതയ്.  സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനിയുണചോയ
ഉടെന് തനന,  ആ വനിധനി  അന്തനിമമചോനണനര  ഇതയ്  സര്കചോര്  നടെപ്പെനിലചോക്കുനമനര
സഭയകേത്തുര  പുറത്തുര  വദ്യക്തമചോകനിയനിട്ടുള്ളതചോണയ്.  ഇതനിനനത്തുടെര്നയ്  സുപവീരകകേചോടെതനി
വനിധനി  ലഭനിചയുടെന്  മറയ്  കമല്നടെപടെനികേള്  സസവീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി  നനിയമ  വകുപ്പെയ്
നസക്രട്ടറനിയുകടെയുര  അഡസകകറയ്  ജനറലനിനന്റെയുര  അഭനിപചോയര  ആരചോയുകേയുണചോയനി.
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ അഭനിപചോയ പകേചോരര, 1 -6-2016-നയ് സര്കചോര് ഇറകനിയ ഉതരവയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി  അസചോധുവചോകനിയതനിനനത്തുടെര്നയ്  ആവശദ്യമചോയ  വനിശദവീകേരണര
സുപവീരകകേചോടെതനി  മുഖചോന്തരര  തനന  കതകടെണതചോനണനയ്  സര്കചോര്  തവീരുമചോനനിച്ചു.
ഇതനികനചോനടെചോപ്പെര  സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനിയനികന്മേല്  റനിവബ്യൂ  നപറവീഷന്  നല്കേചോനുര
നനിയകമചോപകദശമനുസരനിചയ്  തവീരുമചോനനിച്ചു.  സര്കചോര്  ഇകചോരദ്യതനില്  നനിലവനില്
കകേചോടെതനികേളനില് സസവീകേരനിച്ചുവരുന നനിയമപരമചോയ നടെപടെനികേള് മചോത്രമചോണയ്  എടുതനിട്ടുള്ളതയ്.
അപ്പെവീല്,  റനിവബ്യൂ,  റനിവനിഷന്,  വനിശദവീകേരണതനിനചോയുള്ള ഹര്ജനികേള് എനനിവ  നനിയമതനില്
അനുശചോസനിക്കുനതുര  അതരര  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  സസവീകേരനികചോന്  കകേസനിനല  ബനനപ്പെട്ട
കേക്ഷനികേള്കയ് നനിയമപരമചോയ അവകേചോശമുള്ളതുമചോണയ്.  ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോര്
ഇകതപകേചോരമുള്ള  നനിയമപരമചോയ  അവകേചോശങ്ങള്  വനിനനികയചോഗനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇ
കകേസനില് നനിയമര അനുശചോസനിക്കുന പകേചോരര സുപവീരകകേചോടെതനിയനില് വനിശദവീകേരണതനിനുള്ള
ഹര്ജനിയുര  റനിവബ്യൂ  ഹര്ജനിയുമചോണയ്  സര്കചോര്  നല്കേനിയതയ്.  എനചോല്  വനിചചോരണ
സമയതയ് സുപവീരകകേചോടെതനി വനിശദവീകേരണ ഹര്ജനി തള്ളുകേയുര അതനില് 25,000 രൂപ
സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ ലവീഗല് സര്വ്വവീസയ് അകതചോറനിറനിയനില് അടെയചോനുര ജുവനനനല്
ജസ്റ്റേനിസയ്  ആവശദ്യങ്ങള്കചോയനി  ഉപകയചോഗനികചോനുമചോണയ്  കകേചോടെതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതയ്.
ഇവനിനടെ  ആകരചോപനിച  പകേചോരര  പനിഴ  വനിധനിചനിട്ടനില്ല.  അതുനകേചോണ്ടുതനന  ഇവനിനടെ
ഉനയനിച വനിഷയതനില് യചോനതചോരു കേഴമ്പുമനില്ലചോതതചോണയ്.  സുപവീരകകേചോടെതനി വനിധനി
നടെപ്പെനിലചോക്കുനതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  മനനഃപൂര്വ്വമചോയ  യചോനതചോരു  കേചോലതചോമസവര
സര്കചോര്  വരുതനിയനിട്ടനില്ല.  സര്കചോര്  സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനി  നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയുര
ശവീ. ടെനി. പനി. നസന്കുമചോര് കസ്റ്റേറയ് കപചോലവീസയ് ചവീഫചോയനി ചുമതലകയല്ക്കുകേയുര നചയ്ത
സചോഹചരദ്യതനില് യചോനതചോരു അടെനിയന്തര പചോധചോനദ്യവമനില്ലചോത പശമചോണയ് ഇവനിനടെ
ഉനയനിചനിരനിക്കുനതയ്.  2-5-2017-നയ്  ഇകത വനിഷയര സഭയനില് അടെനിയന്തരപകമയമചോയനി
ചര്ച നചയ്തനിട്ടുള്ളതുമചോണയ്.  ഇഇ കകേസയ് നചോനള സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ പരനിഗണനയയ്
വരനികേയുമചോണയ്.  ഇതുസരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയചോനുള്ള  യചോനതചോരു  അടെനിയന്തര
സചോഹചരദ്യവര നനിലനനില്ക്കുനനില്ല.  അതുനകേചോണയ് സഭചോ നടെപടെനികേള് നനിര്തനിവചയ്
ചര്ച നചകയണ ആവശദ്യമനില്ല.
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ശവീ  .    നകേ  .    മുരളവീധരന്:  സര്,  ഇഇ  സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വനതനിനയ്
കശഷര തനിരകനിട്ടയ് നടെതനിയ ഒരു നനിയമനവര, ആ നനിയമനനത തുടെര്നയ് മചോസങ്ങളചോയനി
കകേചോടെതനികേളനില്  നടെന  വദ്യവഹചോരങ്ങളുര  ഒടുവനില്  സരസചോന  സര്കചോരനിനന്റെ
നനിലപചോടുകേള്കയ്  തനിരനിചടെനി  നല്കേനിനകേചോണയ്  പരകമചോനത  നവീതനിപവീഠര  നടെതനിയ
നനഫനലചോയനിട്ടുള്ള  ജഡ്ജയ് നമനര  ഇഇ  സരസചോനത്തുണചോകനിയ  നചോണകകടെയ്
സഭയുനടെ ശദ്ധയനില്നപ്പെടുകതണതയ് പതനിപക്ഷതനിനന്റെ ഉതരവചോദനിതസമചോണയ്.  ആ
നനിലയനില് തനനയചോണയ് ഇഇ വനിഷയര ഇവനിനടെ അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനടെ കനതൃതസതനിലള്ള സര്കചോര് അധനികേചോരതനില്
വരുനതയ് 2016 കമയയ് മചോസര 25-ാം തവീയതനിയചോണയ്. അകത മചോസര 30 -ാം തവീയതനിയചോണയ്
ഡനി.ജനി.പനി.-നയ  മചോറ്റുനതയ്.  ഇവനിനടെ  ഞചോന്  മുമ്പയ്  രണയ്  തവണ  നകേചോണ്ടുവന
അടെനിയന്തരപകമയതനില്  ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന  മചോറനിയതനിനനക്കുറനിചയ്
പതനിപചോദനിചകപ്പെചോള്,  രണയ്  പധചോന  കേചോരണങ്ങള്  നകേചോണചോണയ്  ശവീ.  ടെനി.  പനി.
നസന്കുമചോറനിനന മചോറനിയനതനചോണയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞതയ്.   ജനിഷയുനടെ
നകേചോലപചോതകേനികേനള പനിടെനികചോന് വരുത്തുന കേചോലതചോമസവര  പുറനിങ്ങല് നവടെനിനകട്ടയ്
അപകേടെതനില്  കപചോലവീസനിനന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനയ്  പറനിയ  വവീഴ്ചയുമചോണയ്  അനയ്  ഇഇ
സഭയനില് സൂചനിപ്പെനിചതയ്.  പുറനിങ്ങല് നവടെനിനകട്ടയ് അപകേടെവര ജനിഷയുനടെ നകേചോലപചോതകേവര
നടെക്കുനതയ്  ഏപനില്  മചോസതനിലചോണയ്.  ഏപനില്  മചോസതനില്  നടെന  രണയ്
സരഭവങ്ങളനില്  ഒരു  മചോസതനിനുളളനില്  നടെപടെനി  സസവീകേരനിചനിനല്ലനയ്  പറഞ്ഞയ്
ശവീ. ടെനി. പനി. നസന്കുമചോറനിനന മചോറനിയകപ്പെചോള് തനന, അങ്ങനന മചോറനിയതനിനുപനിനനില്
ചനില ഉകദ്ദേശദ്യങ്ങളുണചോയനിരുനനവനയ് വദ്യക്തമചോണയ്.  ആ ഉകദ്ദേശദ്യങ്ങള് തനനയചോണയ്
ഇനയ് സുപവീരകകേചോടെതനി പതനിപചോദനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ഏനതചോരു സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്
വരുകമ്പചോഴര,  ഉകദദ്യചോഗസരുനടെ  പവര്തനങ്ങനള വനിലയനിരുതചോന്  ഒരു  മചോസനമങനിലര
സമയര കവകണ; അഞയ് ദനിവസര നകേചോണയ് ഒരു സരസചോനതനിനന്റെ ഡനി.ജനി.പനി.-നയ
എങ്ങനനയചോണയ്  വനിലയനിരുതചോന്  കേഴനിയുനതയ്?  മചോത്രമല്ല,  ജനിഷനയ  നകേചോലനപ്പെടുതനിയ
കകേസനില് ആസചോര സസകദശനിയചോയ യുവചോവനിനനയചോണയ് കപചോലവീസയ് അറസ്റ്റേയ് നചയ്തതയ്.
ഒരു  ആസചോര  സസകദശനിനയ  രക്ഷനികകണ  എനന്തങനിലര  ബചോധദ്യത  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കചോരനികനചോ  അനനത   കപചോലവീസയ്  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്കകചോ  ഉണചോയനിരുകനചോ?
ഇകപ്പെചോള് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്,  ആസചോര സസകദശനി നകേചോലനചയ്തുനവനചോണകല്ലചോ;  ആ
നകേചോലപചോതകേനിനയ പനിടെനിക്കുകേയുര നചയ്തു.  അതനിനന്റെ കപരനില് എങ്ങനനയചോണയ് ഒരു
ഡനി.ജനി.പനി. കുറകചോരനചോകുനതയ്. 

പുറനിങ്ങല്  നവടെനിനകട്ടയ്  അപകേടെനതക്കുറനിചയ്  അകനസഷനികചോന്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്നമന്റെയ് ജസ്റ്റേനിസയ് എന്.  കൃഷ്ണന് നചോയനര കേമ്മേവീഷനചോയനി വച്ചു.  ആ കേമ്മേവീഷനന്റെ
പവര്തനര  ആരരഭനിക്കുനതനിനുമുമ്പയ്  ഒരു  ഡ നി.ജനി.പനി.  കുറകചോരനചോകുനതയ്
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എങ്ങനനയചോണയ്;  ആ കേമ്മേവീഷനയ് എന്തചോണയ്  സരഭവനിചതയ്?  ഒരു മചോസതനിനുള്ളനില് ആ
കേമ്മേവീഷന്  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപചോയനി.   അതുകപക്ഷനികചോന് ചനില  കേചോരണങ്ങളുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലത്തുതനന  ജസ്റ്റേനിസയ്  എന്.  കൃഷ്ണന്  നചോയര്
കപചോലവീസയ് നപചോട്ടക്ഷനനില് കേഴനിഞ്ഞയചോളചോണയ്.  കേചോരണര അകദ്ദേഹര ജഡ്ജനിയചോയനിരു
നകപ്പെചോള് ചനില കകേസ്സുകേളനില് മചോര്കനിസ്റ്റേയ്  പചോര്ട്ടനി   പവര്തകേനര ശനിക്ഷനിചതനിനന്റെ
കപരനില്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ജവീവനയ്  ഭവീഷണനിയുണചോയനിരുനതുനകേചോണയ്  റനിട്ടയര്
നചയ്തതനിനുകശഷര  അകദ്ദേഹര  കപചോലവീസയ്  നപചോട്ടക്ഷനനിലചോണയ് കേഴനിഞ്ഞതയ്.  അകദ്ദേഹര
ആവശദ്യനപ്പെട്ടതനുസരനിചയ് അനനത എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കചോരചോണയ് കപചോലവീസയ് നപചോട്ടക്ഷന്
നല്കേനിയതയ്.  പുറനിങ്ങല്  നവടെനിനകട്ടയ്  അപകേടെതനിനന്റെ  കപരനില് ഇടെതുപക്ഷതനിനയ്
വനികരചോധമുള്ള ഡനി.ജനി.പനി.-കയയുര ജഡ്ജനികയയുര അവരവരുനടെ  സചോനങ്ങളനില്നനിനയ്
നവീകര  നചയ്യുകേയചോണുണചോയതയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.-യുനടെ  കേചോരദ്യതനില്  ട്രെെനിബബ്യൂണലര
ബഹകകചോടെതനിയുര  തള്ളനിയ  കകേസനില്  സുപവീരകകേചോടെതനി  തനിരനിചയ്  തവീരുമചോനനിച്ചു
എനചോണയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞതയ്.  സഇമദ്യ നകേചോലകകസനില് നസഷന്സയ്
കകേചോടെതനിയുര ബഹകകചോടെതനിയുര കഗചോവനിന്ദചചോമനിനയ തൂകനിനകചോല്ലചോനചോണയ് വനിധനിചതയ്.
ഇകപ്പെചോള്  സുപവീരകകേചോടെതനി  അതനിനനതനിരചോയനി  വനിധനിചകപ്പെചോള്  നസഷന്സയ്  കകേചോടെതനിയുര
ബഹകകചോടെതനിയുര  തൂകനിനകചോല്ലചോന്  വനിധനിച്ചുനവനപറഞ്ഞയ്  കഗചോവനിന്ദചചോമനിനയ
തൂകനിനകചോല്ലചോന് പറ്റുകമചോ?  ബഫനല് വനിധനി സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെതചോണയ്.  ആ വനിധനിയകല്ല
നടെപ്പെചോകകണതയ്?  കേഴനിഞ്ഞ ഏപനില്  24-ാം തവീയതനി ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന
വവീണ്ടുര  കപചോലവീസയ്  ചവീഫയ്  ആകണനമനയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സുപവീരകകേചോടെതനി
പറഞ്ഞതനിനുകശഷവര  ഇങ്ങനന  വലനിച്ചുനവീകട്ടണ  ആവശദ്യമുണചോയനിരുകനചോ?  റനിവബ്യൂ
ഹര്ജനിനയക്കുറനിചയ് എല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോര.  ബഹകകചോടെതനി വനിധനിനയ സുപവീരകകേചോടെതനിക്കുര
നസഷന്സയ് കകേചോടെതനിയുനടെ വനിധനിനയ ബഹകകചോടെതനിക്കുര കചചോദദ്യര നചയചോര.   റനിവനിഷന്
നപറവീഷന്  കനരനത  വനിധനി  പറഞ്ഞ  ബഞനില്  തനനയചോണയ്  നകേചോടുക്കുനതയ്.
കനരനത പറഞ്ഞ  വനിധനിയനില്  വന  പചോളനിചകേനളനന്തങനിലര  ചൂണനികചോണനിചനിട്ടചോകണചോ
ഈ നപറവീഷന് നകേചോടുതതയ്.  അതുനകേചോണചോണയ്   “The application is dismissed
as  withdrawn with costs of Rs. 25,000 to be paid to the Supreme Court
Legal  Services  Committee  within  a  week  from today  for  utilization  of
juvenile  justice  issues”എനയ്  സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ  5-ാം  തവീയതനിയനിനല
വനിധനിയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്. 25,000 രൂപ പനിഴ ചുമകതണനിവനതനിനനക്കുറനിചയ് പനികറദനിവസര
മചോധദ്യമങ്ങളനില്  വചോര്തകേള് വനനിട്ടുണയ്.  എല്ലചോ മചോധദ്യമങ്ങളുര ഒകര രവീതനിയനിലചോണയ്
പതനിപചോദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   “Sen Kumar is  back -  a slap on  Pinarayi's  face”
എനയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ് 'Times of India' എന ഇരഗവീഷയ് പത്രതനിലചോണയ്.  മലയചോളര
പത്രങ്ങളനിലര  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  "ഇരനവചോങ്ങനിയ  ദുര്വനിധനി,  നസന്കുമചോര്  വവീണ്ടുര
കപചോലവീസയ് കമധചോവനി" എനയ്   കകേരള കേഇമുദനി പത്രതനിലര   "അടെനി കേനിട്ടനി,  ഒപ്പെനിട്ടു"
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എനയ് മചോതൃഭൂമനി പത്രതനിലര  "മനിനല് പഹരമചോയനി, ഒടുവനില് വദ്യക്തത. നസന്കുമചോര്
കപചോലവീസയ്  കമധചോവനി"  എനയ്  മകനചോരമ  പത്രതനിലര  വനനിട്ടുണയ്.  ഈ  വനിധനി
വരുനതനിനന്റെ  തകലദനിവസനത  മകനചോരമ  പത്രതനില്  "നസന്കുമചോര്  വരുനതനിനുമുകമ്പ
ഗവണ്നമന്റെയ്  മുന്കേരുതല്,  കപചോലവീസയ്  ആസചോനതയ്  ഉനത ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്കയ്
മചോറര”എനര  വനനിട്ടുണയ്.  ഈ  ഉനത  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോനര  മചോറനി  പതനിഷനികചോന്
കവണനിയചോകണചോ റനിവബ്യൂ  ഹര്ജനിയുമചോയനി  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സുപവീരകകേചോടെതനിനയതനന
വവീണ്ടുര സമവീപനിചതയ്. ഇതനിനനത്തുടെര്നയ് കുകറ ദനിവസങ്ങളചോയനി എത്രകയചോ കപചോലവീസയ്
ഉകദദ്യചോഗസനര തലങര വനിലങര മചോറനി.  സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ വനിധനി വനകപ്പെചോള്
പത്രതനില്  വന  വചോര്ത,  "മുകേളനില്  ശവീ.  രമണ്  ശവീവചോസവ  തചോനഴ  കടെചോമനിന്
തചങരനി"  എനചോണയ്.  ഏതചോയചോലര മുഖദ്യമനനികയ് പറനിയ രണയ് ആളുകേള് തനനയചോണയ്.
ശവീ. രമണ് ശവീവചോസവയയ്  എന്തചോണയ് കുഴപ്പെനമനര നനിങ്ങളുനടെ കേചോലത്തുര ഞങ്ങളുനടെ
കേചോലത്തുര ഡനി.ജനി.പനി. ആയനിരുനനികല്ല എനര  അകദ്ദേഹര  നനിയമസഭയനില് കചചോദനിച്ചു.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി മചോര്കനിസ്റ്റേയ് പചോര്ട്ടനിയുനടെ നസക്രകട്ടറനിയറയ് അരഗമചോയനിരുനകപ്പെചോള്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പചോര്ട്ടനി തലപ്പെചോടെനി മുതല് കേളനിയനികചോവനിള വനര  'ചചോരമുഖദ്യന് രചോജനി
വയ്ക്കുകേ,  ശവീവചോസവനയ  അറസ്റ്റേയ്  നചയ്യുകേ'  എനനഴതനിയ  ചുമനരഴത്തുണചോയനിരുന.
ദവീര്ഘകേചോലര ഈ സഭയുനടെ കനതചോവചോയനിരുന നകേ.  കേരുണചോകേരനചോണയ് ആ ചചോരമുഖദ്യന്.
അകദ്ദേഹര ഈ രചോജദ്യതനിനുകവണനി ചചോരവൃതനി  നടെതനിനയനല്ല പറഞ്ഞതയ്,  ചചോരവൃതനി
നടെതനിയ അനനത ഐ.ജനി.-നയ അറസ്റ്റേയ്  നചയ്തനില്ല,  ആ സചോനത്തുനനിനയ്  മചോറനിയനില്ല
എനതചോയനിരുന   നകേ.  കേരുണചോകേരനയ്  എതനിരചോയനിട്ടുള്ള  കുറര.  ആ  ശവീവചോസവ
ഉപകദശനിചനിനല്ലങനില്  തനനികയ്  ഉറകര  വരനില്ല  എനള്ള  സനിതനിയനികലയയ്  ഇനയ്
മുഖദ്യമനനി മചോറനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഉപകദശകേന്മേചോരുനടെ എണര കപചോലര മുഖദ്യമനനികയ്
ഓര്മ്മേയുകണചോ?  ഈ സഭയനില് വന മൂനയ് കചചോദദ്യതനിനന്റെയുര ഉതരതനില് ആറയ്
മുതല് എട്ടുവനര ഉപകദശകേരുനണനചോണയ് പറഞ്ഞതയ്.  ആറചോകണചോ ഏഴചോകണചോ എട്ടചോകണചോ
എനയ് ബഹു. മുഖദ്യമനനിക്കുതനന കേണ്ഫബ്യൂഷനചോണയ്.  ഉപകദശനിച്ചുപകദശനിചയ് സര്കചോരനിനയ്
ബഫന് നകേചോടുകകണ അവസയനിനലതനി.  ഇനനികപ്പെചോള് ഒനചോര കകേരള മനനിസഭയുനടെ
അറുപതചോര  വചോര്ഷനികേര  ആകഘചോഷനിക്കുകേയചോണയ്.  കകേരളതനിനല  ആദദ്യനത
മുഖദ്യമനനിയചോയനിരുന ഇ.എര.എസയ്.-നന  കകേചോടെതനിയലക്ഷദ്യതനിനയ്  സുപവീരകകേചോടെതനി
ശനിക്ഷനിചതചോണയ്.  ഇനയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെനിനനതനന  കകേചോടെതനിയലക്ഷദ്യതനിനയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി  ശനിക്ഷനിചനിരനിക്കുന.  അകപ്പെചോള്  രണ്ടുര  തുലദ്യ  സ്റ്റേചോറസനികലയയ്
എതനിനയനയ് കവണനമങനില് അകദ്ദേഹതനിനയ് അഭനിമചോനനികചോര.  ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോര്
വരുനതനിനന്റെ  മുന്കേരുതലചോയനിട്ടചോണയ്  ശവീ.  കടെചോമനിന്  തചങരനിനയ  നഹഡ്കേസചോര്കട്ടഴനിനന്റെ
എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ആകനിയതയ്.  അകദ്ദേഹര  ട്രെെചോന്കസചോര്ട്ടയ്  കേമ്മേവീഷണറചോയനിരുന
സമയനത അനുഭവര  ശവീ.  എ.  നകേ.  ശശവീന്ദ്രനയ്  അറനിയചോര.   സസന്തര  ജന്മേദനിനര
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെല്  ആകഘചോഷമചോകചോന്  നനിര്കദ്ദേശര  നകേചോടുത  ആളചോണയ്  അകദ്ദേഹര.
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ഇകപ്പെചോള് നഹഡ്കേസചോര്കട്ടഴനിനന്റെ എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ആകനിയ സനിതനികയ്   അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
അടുത  ജന്മേദനിനചോകഘചോഷര  സരസചോനതനിനന്റെ  നപചോതു  അവധനിയചോയനി  മചോറചോന്
സചോദ്ധദ്യതയുണയ്.   ഇഷ്ടമുള്ള ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോനര  കേയറൂരനി  വനിടുകേയുര  അല്ലചോതവനര
കദചോഹനിക്കുകേയുര  നചയ്യുനതനിനയ്  ഈ  സരസചോനര  ഇത്രമചോത്രര  അപമചോനര  ഏറ്റു
വചോകങ്ങണനിവന എനതയ്  വലനിയ ദുരന്തമചോനണനയ്  പറയചോന് ഞചോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.
പലകപ്പെചോഴര ഉകദദ്യചോഗസര്  മുഖദ്യമനനികയ് നകേചോടുക്കുന പല റനികപ്പെചോര്ട്ടുകേളുര അകദ്ദേഹനത
കുഴനിയനില്  ചചോടെനികചോനുള്ളതചോണയ്.  ഈ  സഭയനില്  ഇടുകനി  കേകയറനതക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞകപ്പെചോള് 'പചോപ്പെചോതനി കചചോലനയ' 'ചപ്പെചോതനി കചചോല' എനപറഞ.  അകദ്ദേഹതനിനയ്
നചോകയ് പനിഴവയ് പറനിയതല്ല.  രചോഷവീയമചോയനി അഭനിപചോയവദ്യതദ്യചോസമുനണങനിലര  നചോകയ്
പനിഴവയ് പറ്റുന ആളല്ല അകദ്ദേഹര.  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര് എഴതനിനകചോടുത റനികപ്പെചോര്ട്ടചോണയ്
അകദ്ദേഹര വചോയനിചതയ്.  എന്തുനകേചോണചോണയ് പചോപ്പെചോതനി കചചോലനയ ചപ്പെചോതനി കചചോലയചോകനി
ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്  എഴതനിനകചോടുതതയ്?  അവര്കയ്  കേണക്കുതവീര്കചോന് കവണനിതനനയചോണയ്.
മുഖദ്യമനനിനയ  വയ്കകണ  സമയതയ്  വയചോന്കവണനി  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്  തയചോറചോ
യനിരനിക്കുനതനിനന്റെ  കേചോരണര  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്കയ്  മുഖദ്യമനനിയനിലള്ള  വനിശസചോസര
നഷ്ടനപ്പെട്ടതുനകേചോണചോണയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട സവീകറുനടെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ് ഞചോന് മറയ്
വനിഷയങ്ങളനികലയയ് കേടെക്കുനനില്ല.  പകക്ഷ ഈ സരഭവര  സരസചോനതനിനയ് വളനരകയനറ
നചോണകകടുണചോകനിയനിട്ടുണയ്. ഈ സഭകയയുര നചോടെനികനയുര അപമചോനനപ്പെടുതനിയ ഒരു
സരഭവമചോണനിതയ്.  എന്തചോണയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  നചയ്ത  കുറര?  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ്  ടെനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരനന  നകേചോന  കകേസനിനല  പതനികേനള
അറസ്റ്റേയ്  നചയചോന് അകദ്ദേഹര ശമനിചതനിനന്റെ കപരനില് അനയ്  ശവീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന്
അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഒരു ബചോകയ്  മചോര്കയ്  വചതചോണയ്.  അതയ്  നടെപ്പെചോകചോന് കവണനി ഒരു
സരസചോനനത  ഇത്രമചോത്രര  അപമചോനനപ്പെടുതനിയ  സരഭവര  സഭചോനടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവചയ് ചര്ച നചയണനമനയ് ഞചോന് നചയറനികനചോടെയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്.

10.00 AM]

മുഖദ്യമനനി (ശവീ  .   പനിണറചോയനി വനിജയന്): സര്, കകേചോടെതനി വനിധനിയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്
പനിനവീടുര  നതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന  തരതനിലള്ള  പരചോമര്ശങ്ങള്  ഉയര്നവനനിട്ടുണയ്.
കനരനത വദ്യക്തമചോകനിയതുനകേചോണയ് കൂടുതല് വനിശദവീകേരനികകണതനിനല്ലനചോണയ് കതചോനനതയ്.
ഇതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പനിഴ  ഉണചോയനിട്ടനിനല്ലനള്ളതയ്  മനസനിലചോകകണ  കേചോരദ്യമചോണയ്.
പനിനന,  കകേചോടെതനിയലക്ഷദ്യതനിനയ്  ശനിക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയചോനണനയ്  അകദ്ദേഹര  പറയുകേയുണചോയനി.
ഇവനിനടെ ഒരു തരതനിലള്ള കകേചോടെതനിയലക്ഷദ്യവര  ഉണചോയനിട്ടനില്ല.  ഇതയ് കകേചോടെതനിയലക്ഷദ്യതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയുണചോയ നടെപടെനികയ അല്ല. ഏനതചോരു കകേസനിനന്റെയുര ഭചോഗമചോയനി സചോധചോരണനനിലയയ്
കകേചോടെതനികയ് വനിശദവീകേരണര കചചോദനികചോനുര റനിവബ്യൂ നടെതചോനുര അധനികേചോരമുണയ്.  അകദ്ദേഹര
സഇമദ്യ കകേസനിനന്റെ കേചോരദ്യര പറഞ്ഞകല്ലചോ, 'Curative Petition' നല്കേചോനുള്ള അവകേചോശര
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ഉള്ളതചോണയ്.   ഇതയ്  സചോധചോരണ കകേചോടെതനികകേതയ്  സരഭവനിക്കുന കേചോരദ്യമചോണയ്.  ഇവനിനടെ
നതറചോയ രവീതനിയനിലള്ള പരചോമര്ശങ്ങള് നടെത്തുകമ്പചോള്  നചോര മനസനിലചോകകണ ഒരു
കേചോരദ്യര,  സര്കചോര് നനിയതമചോയ മചോനദണ്ഡങ്ങള്കയ് അനുസൃതമചോയചോണയ്  പവര്തനിക്കുനതയ്.
സുപവീരകകേചോടെതനി വനിധനി വനകപ്പെചോള് സസചോഭചോവനികേമചോയനി ആ വനിധനി നടെപ്പെചോക്കുനതനിനയ്
നനിയമ  നസക്രട്ടറനിയനില്  നനിനര  അഡസകകറയ്  ജനറലനില്  നനിനമചോണയ്  നനിയകമചോപകദശര
വചോങനതയ്.   Law Secretary may also obtain the opinion of the learned A.G.
എനയ് ചൂണനികചോണനിക്കുകേയുണചോയനി.  AG  ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്   'In the above
circumstances it is advisable for the Government to seek modification of
the  judgement  of  the  Honourable  Supreme  Court in  CA  No.....'  ഇഇ
ഉപകദശവര  തന.  അകപ്പെചോള്  സചോധചോരണനനിലയനില്  ഒരു  സര്കചോര്  അഡസകകറയ്
ജനറലനിനന്റെ  ഉപകദശര  അനുസരനിചയ്  പവര്തനിക്കുര.  അതനില്  എന്തചോണയ്  നതറയ്?
അഡസകകറയ് ജനറലനിനന്റെ ഉപകദശമനുസരനിചയ് സര്കചോര് സസവീകേരനിക്കുന നടെപടെനിയനില്
നചോര പതവീക്ഷനിക്കുന രവീതനിയനിലള്ള ഒരു വനിധനി കകേചോടെതനിയനില് നനിനണചോയനിനല്ലന
ള്ളതുനകേചോണയ്  അഡസകകറയ്  ജനറലനിനന  കുറനപ്പെടുതചോന്  സചോധനിക്കുകമചോ?  ഇതയ്
സചോധചോരണ ഒരു സരഭവമചോണയ്.  അവരവരുനടെ നനിയമ വനിജചോനമനുസരനിചയ് കേചോരദ്യങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയചോണകല്ലചോ?  അങ്ങനനയചോണകല്ലചോ ഇവനിനടെ പല വനിധനികേളുമുണചോകുനതയ്.
സുപവീരകകേചോടെതനി വനിധനികയചോടുള്ള  നപചോതുസമവീപനര എന്തയ്? അതചോണയ് പശര. സുപവീരകകേചോടെതനി
വനിധനികയചോടെയ്  ഒരു  ഘട്ടതനിലര  സര്കചോര്  അനചോദരവയ്  കേചോണനിചനിട്ടനില്ല.  വദ്യക്തമചോയനി പറഞ്ഞ
കേചോരദ്യമചോണയ്,  നമ്മുനടെ രചോജദ്യനത നനിയമകേചോരദ്യങ്ങളനില്  സുപവീമചോയനിട്ടുള്ളതയ്   സുപവീര
കകേചോടെതനിയചോണയ്; ആ വനിധനി അന്തനിമവമചോണയ്.  അന്തനിമമചോണയ് എനപറയുകമ്പചോള് ചനില
വസ്തുതകേള്  കചോരനിബഫ  നചകയണനിവരുകമ്പചോള്  അതനിനയ്  ആ  കകേചോടെതനിനയ  തനന
സമവീപനികചോമകല്ലചോ. 

ഒരു വസ്തുത ശരനിയചോണയ്,  ഇഇ ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേചോരതനില്  വനകപ്പെചോള്  അനയ്
ഡനി.ജനി.പനി. ആയനിരുന നസന്കുമചോറനിനന മചോറനി. അതയ് ഒരു ദനിവസര നകേചോണയ് എടുത
നടെപടെനിയല്ല.  ഒരു ഡനി.ജനി.പനി.-നയ മചോറ്റുകമ്പചോള് സചോധചോരണഗതനിയനില് സസവീകേരനിക്കുന
നടെപടെനിക്രമങ്ങളുണയ്. ആ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള് അനുസരനിച്ചുതനനയചോണയ് നസന്കുമചോറനിനന
മചോറനി  മനറചോരു  ഡനി.ജനി.പനി.-നയ  നനിയമനിക്കുനതയ്.  2011-ല്  ബചോലസുബഹ്മണദ്യനത
കപചോലവീസയ്  ചവീഫചോയനി  നനിശ്ചയനിചതയ്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിനയ  വച്ചുനകേചോണചോയനിരുന.  ഇതയ്
2011-ല് ബചോലസുബഹ്മണദ്യതനിനന്റെ കേചോരദ്യതനിലണചോനയങനില്, അതരര ഒരു കേമ്മേനിറനിനയ
നനികയചോഗനിചയ്  നതരനഞ്ഞടുകണനമന  നനിര്കദ്ദേശര  കനരനത  നസന്കുമചോറനിനന്റെ
കേചോരദ്യതനിലണചോയനിരുനനവങനിലര  അതയ്  സസവീകേരനികചോന്  അനനത  ഗവണ്നമന്റെയ്
സനദ്ധമചോയനിരുനനില്ല. നപനട്ടനതനന  കേദ്യചോബനിനറയ്  തവീരുമചോനനമടുക്കുകേയുര  ഒരു
കേമ്മേനിറനിയനില്  ആകലചോചനിചയ്  വരണനമന  നനിര്കദ്ദേശര  അനയ്  ചവീഫയ്  നസക്രട്ടറനി
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സചോനതനിരനിക്കുന  ആളനില്  നനിനതനന  വനനവനചോണയ്  ഞചോന്  മനസനിലചോക്കുനതയ്.
പനക്ഷ,  എകന്തചോ ധൃതനി  നകേചോണയ്,  ധൃതനിയുനടെ കേചോരദ്യര എല്ലചോവര്ക്കുര അറനിയചോവനതചോണയ്;
നപനട്ടനതനന ഇകദ്ദേഹനത നനിയമനികകണ ഒരചോവശദ്യവമുണചോയനിരുന.  സവീനനിയറചോയനിട്ടുള്ള
കവനറചോരചോള്  നകയനിര  നചയ്യുനണചോയനിരുന.  അതനിനുമുന്പുതനന  ഇകദ്ദേഹനത
നനിയമനികകണതുണചോയനിരുന.  അതുനകേചോണയ് നസന്കുമചോറനിനന നനിയമനിച്ചു.  ഇതചോണകല്ലചോ
വസ്തുത.  ആ  പശതനില്  സചോധചോരണഗതനിയനില്  സസവീകേരനികകണ  നടെപടെനിക്രമര
സസവീകേരനികചോനത  നനിയമനിച  ഒരു  ഡനി.ജനി.പനിനയ   'Head  of  Police'  എനചോണയ്
അനനത ഗവണ്നമന്റെയ് വനികശഷനിപ്പെനിചനിരുനതയ്, 'State Police Chief' എനല്ല. ആ
'Head  of  Police'-നന  സചോധചോരണ  നടെപടെനിക്രമങ്ങനളല്ലചോര  പചോലനിച്ചുനകേചോണയ്  ഇഇ
പറയുന കേമ്മേനിറനിനയ വച്ചു; കേമ്മേനിറനിയുനടെ പരനികശചോധന നടെതനി;  നസന്കുമചോറനിനന മചോറ്റുന;
കലചോകേയ് നചോഥയ്  നബഹ്റനയ ഡനി.ജനി.പനി.-യചോക്കുന.  അകപ്പെചോള് നനിയമപകേചോരമുള്ള നടെപടെനികേള്
സസവീകേരനികചോനത  നനിശ്ചയനിച  ഒരു  'Head  of  Police'-നന  നനിയമപകേചോരമുള്ള
നടെപടെനിക്രമങ്ങനളല്ലചോര  പചോലനിചയ്  കകേരള  കപചോലവീസയ്  നനിയമമനുസരനിചയ്  നനിയമനിച
ആള്കയ്  പകേരര  വയചോകമചോ?  ഇതയ്  സചോധചോരണഗതനിയനില്  ഉയരുന സരശയമചോണയ്.
ആ  സരശയതനിനയ്  വദ്യക്തത  വരുതചോന്  ആരുനടെ  മുനനില്  കപചോകുര.  അതനിനയ്
കകേചോടെതനിയുനടെ മുനനിലല്ലചോനത കവനറ എവനിനടെകപ്പെചോകുര?  സുപവീരകകേചോടെതനികയചോടെല്ലചോനത
കവനറയചോകരചോടെയ്  കചചോദനിക്കുര?  ഇതചോണയ്  ഇവനിനടെയുണചോയതയ്.  ഇതയ്  നനിയമപകേചോരമുനള്ളചോരു
സരശയമചോണയ്;   നനിയമജന്മചോര്ക്കുള്ള  സരശയമചോണയ്.  അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണയ്
ഉപകദശങ്ങള്  വനതയ്.  ആ  ഉപകദശ  പകേചോരമചോണയ്  സര്കചോര്  പവര്തനിചതയ്.
നനിയകമചോപകദശര  കേനിട്ടനിയചോല്  പനിനന  സചോമചോനദ്യ  ബുദ്ധനിയചോണകല്ലചോ  നമുക്കുള്ളതയ്.
സചോമചോനദ്യ ബുദ്ധനികനുസരനിചയ് ഇതയ് ശരനിയചോയനിട്ടുള്ള കേചോരദ്യമചോണയ്.  അതചോണയ് സര്കചോരനിനന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനണചോയതയ്.  എനചോല് കകേചോടെതനി അനതചോനര സസവീകേരനികചോന് തയചോറല്ല;
ഞങ്ങള് ഇഇ വചോദങ്ങനളചോനര അരഗവീകേരനികചോന് തയചോറനല്ലന പറഞനകേചോണയ് ആ
നപറവീഷന് തള്ളുന.  തള്ളനിയചോല് പനിനന അതുമചോയനി ഗുസനി പനിടെനിചനിട്ടു കേചോരദ്യമനില്ല.
കേചോരണര  സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനി  അന്തനിമമചോണയ്.  പനക്ഷ,  അന്തനിമമചോയനി  സുപവീര
കകേചോടെതനിയുനടെ  ഭചോഗത്തുനനിനര  എനന്തങനിലര  വനിശദവീകേരണര  കതകടെണതുനണങനില്
അതനിനുള്ള അവകേചോശര സര്കചോരനിനുണയ്;  അതചോണുപകയചോഗനിചതയ്;  അതയ് അരഗവീകേരനിക്കു
നനിനല്ലനയ് വനയുടെന് തനന നസന്കുമചോറനിനന നനിയമനിക്കുന അവസയുണചോയനി.  

പുറനിങ്ങല്  നവടെനിനകട്ടയ്  കകേസ്സുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  എന്തനിനചോണയ്  ഇകദ്ദേഹനത
മചോറനിയതയ് എനനചോനക കചചോദനിച്ചു.  അങ്ങനന മചോറ്റുനതനിനയ് അടെനിസചോനമചോയ കേചോരണങ്ങള്
സര്കചോരനിനുണചോയനിരുന.  ഇകപ്പെചോള്  ഞചോന്  അതനിനനക്കുറനിചയ്  വനിശദവീകേരനിക്കുനതയ്
ഭരഗനിയനല്ലനള്ളതുനകേചോണയ് ഞചോന് അതനികലയയ് കപചോകുനനില്ല.  പനക്ഷ,  ഒരു കേചോരദ്യര
ഓര്കണര. പുറനിങ്ങല് സരഭവമുണചോയതയ് നകേചോല്ലര ജനില്ലയനിലചോണയ്. നകേചോല്ലര ജനില്ലയനില്
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നനിനയ് ഒറയചോനളകപ്പെചോലര ആ ഭചോഗതയ് വനിജയനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണ്ടുവരചോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനിനല്ലന
കേചോരദ്യര  ഓര്ക്കുനതയ്  നല്ലതചോണയ്.  അതനിനയ്  ഇതുര  ഒരു  ഘടെകേമചോണയ്;  ഭരണവര
ഭരണനടെപടെനികേളുര ഒരു ഘടെകേമചോണയ്; അതയ് മറകരുതയ്.  പുറനിങ്ങല് നവടെനിനകട്ടുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട
കേമ്മേവീഷനന ഈ സര്കചോര് കവനണനവനചനയ്  അകദ്ദേഹര ചൂണനികചോണനിക്കുകേയുണചോയനി.
ഇഇ സര്കചോര് ഒരു കേമ്മേവീഷനനയുര കവനണനയ്  വചനിട്ടനില്ല.  ആ കേമ്മേവീഷന് തനന
എടുത ഒരു നനിലപചോടെചോണതയ്.   അകദ്ദേഹര കേമ്മേവീഷനചോയനി പവര്തനികകണതനിനല്ലന
ഒരു നനിലപചോടുര സര്കചോര് സസവീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  ഇവനിനടെ കകേചോടെതനിയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട
കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിചയ് പറയുകമ്പചോള് സചോധചോരണനനിലയയ്  സര്കചോരനിനന്റെ നടെപടെനികേളനില്
പനിഴവണചോയചോല് ആ പനിഴവയ്  കകേചോടെതനി  ചൂണനികചോണനിക്കുര.  ഇവനിനടെ  സര്കചോരനിനന്റെ ഒരു
പനിഴവര  കകേചോടെതനി  ചൂണനികചോണനിചനിട്ടനില്ല.  നസന്കുമചോറനിനന നനിയമനിക്കുനതനിലണചോയ
ഒരു പശര,  ആ വനിധനി സര്കചോര് തവീരുമചോനര അസനിരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്;  ആ ഒരു
ഭചോഗമുണയ്.  എനചോല് സര്കചോരനിനന ഏനതങനിലര തരതനില് കുറനപ്പെടുതചോന് തയചോറചോയനിട്ടനില്ല.
ആ  വനിധനിയനില്  തനനയുള്ള  സര്കചോരനിനന  കുറനപ്പെടുത്തുന  ഭചോഗങ്ങനളല്ലചോര
അതനിനുമുമ്പനത യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനനക്കുറനിച്ചുള്ളതചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില്
ആ പശര ചര്ച നചയ്യുകമ്പചോള് ഞചോന് ചൂണനികചോണനിചതചോണയ്.  പചോകമചോലനി ന് കകേസനില്
അനനത  മുഖദ്യമനനി  ശവീ.  ഉമ്മേന്  ചചോണനിനകതനിനര  സുപവീരകകേചോടെതനി  എത്ര
കേഠനിനമചോയ  പരചോമര്ശമചോണയ്  നടെതനിയനിരുനതയ്.   അതയ്  മുഖദ്യമനനിനകതനിനരയുള്ള
സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ  പരചോമര്ശമചോയനിരുനനികല്ല;  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  കേവീഴനിലള്ള  കപചോലവീസയ്
കകേസകനസഷനിചചോല് എങ്ങനന സതദ്യര പുറത്തുവരുര ഈ കകേസയ് സനി.ബനി.ഐ.-നയ
ഏല്പ്പെനിക്കുനതകല്ല നല്ലതയ് എനയ് കകേചോടെതനി കചചോദനിചതകല്ല.  അതരതനിലനള്ളചോരു
പരചോമര്ശവര  ഈ  സര്കചോരനിനനതനിനര  കകേചോടെതനിയനില്  നനിനര  ഉണചോയനിട്ടനില്ല.
കകേചോടെതനിയുനടെ  പരചോമര്ശങ്ങനളപ്പെറനി  പറയുകമ്പചോള്  ഏനതല്ലചോര  തരതനിലള്ള
പരചോമര്ശങ്ങളചോണയ് കനരനത ഉണചോയനിട്ടുള്ളനതനയ് നമ്മേള് ഓര്ക്കുനതയ് നല്ലതചോണയ്.
അവനിനടെനനിനര വനിജനിലന്സയ് രചോജനിനനപ്പെറനി കചചോദനിക്കുനണയ്.   2015 ആഗസ്റ്റേയ്  8-നയ്
അനനത ബഹകകചോടെതനി ബഞയ് വനിജനിലന്സനിനന സരബനനിചയ് ഒരു പരചോമര്ശര
നടെതനിയനിരുന. അതയ് ഓര്ത്തുനകേചോണചോയനിരനിക്കുര വനിജനിലന്സനിനനക്കുറനിചയ് പറഞ
നകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.  'കകേരള  വനിജനിലന്സനിനയ്  പകതദ്യകേ  നനിയമകമചോ',  'കസ്റ്റേറനിനന്റെ
വനിജനിലന്സയ് അകനസഷണവര കകേസയ് നടെതനിപ്പുര തൃപനികേരമല്ല.'  ഇനതചോനക അനയ്
ബഹകകചോടെതനി പറഞ്ഞ കേചോരദ്യമചോണയ്.  കകേരളര  കേണ ഏറവര വലനിയ തട്ടനിപ്പെയ്  കകേസചോയ
കസചോളചോര് കകേസയ് ഒത്തുതവീര്പ്പെചോകചോന് ആരചോണയ് പണര നല്കേനിയനതനയ് കചചോദനിചതയ്
ആരചോണയ്? അനയ് പതനിപക്ഷത്തുണചോയനിരുന അരഗങ്ങളല്ല, കകേരള ബഹകകചോടെതനിയചോണയ്
കചചോദനിചതയ്.   2013  ഒകകചോബര്  23-നചോണയ്  ആ  കചചോദദ്യര  വനതയ്.   അതുകപചോനല
എനന്തല്ലചോര  പരചോമര്ശങ്ങള്  ഉണചോയനി;  ഇതയ്  എന്തയ്  ജനചോധനിപതദ്യര;  ശവീ.  സലനിര
രചോജചോകണചോ  മുഖദ്യമനനി;  നനിയമസഭയനിലല്ല  ഉയര്ന  വനതയ്.  ബഹകകചോടെതനിയുനടെ
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കചചോദദ്യമകല്ല;  'ഡനി.ജനി.പനി.ക്കുകപചോലര ശവീ.  സലനിര രചോജനിനന ഭയമചോനണ'നയ്.  പതനിപക്ഷര
പറഞ്ഞതല്ല.  ബഹകകചോടെതനി പറഞ്ഞതചോണയ്.  കപചോലവീസയ് കകേചോണ്സ്റ്റേബനിളനിനനകപചോലര
ജനങ്ങള്  ഭയനപ്പെകടെണ  അവസയചോണയ്  സരസചോനതയ്  നനിലവനിലള്ളനതനചോണയ്
കകേചോടെതനി  പറഞ്ഞതയ്.   സര്കചോര്  അകനസഷണര  നനിഷ്പക്ഷമചോകേനില്ല,  സനി.ബനി.ഐ.
വരകട്ടനയനയ്  സലനിര  രചോജയ്  ഉള്നപ്പെട്ട  കകേസനിനനക്കുറനിചയ്  2013  ഒകകചോബര്  24-നയ്
ബഹകകചോടെതനി പറയുകേയചോണയ്.   മുഖതയ് അടെനികേനിട്ടനിയതയ് പനിണറചോയനി വനിജയനല്ല,
അടെനികയചോടെയ്  അടെനിയചോയനിരുന കേനിട്ടനിനകചോണനിരുനതയ്.  ചൂണനികചോണനികചോന് ഒരുപചോടെയ്
കേചോരദ്യങ്ങളുണയ്.  അതുനകേചോണയ് അതനികലയ്നകചോനര വനിശദമചോയനി കപചോകുനനില്ല.   ഇവനിനടെ
കപചോലവീസുകേചോനര മചോറനിയ കേചോരദ്യര പറഞ്ഞകല്ലചോ; ഭരണ നടെതനിപ്പെനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ചനില
കപചോലവീസയ്  ഉകദദ്യചോഗസനര  അപ്പുറവര  ഇപ്പുറവനമചോനക  മചോറ്റുനമനയ്  എല്ലചോവര്ക്കുര
അറനിയചോമകല്ലചോ;  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേചോരതനില് വനയുടെനന
മൂവചോയനിരകതചോളര കപചോലവീസുകേചോനര സകേല മചോനദണ്ഡങ്ങളുര കേചോറനില്പ്പെറതനി സലര
മചോറനിയ  നടെപടെനി  കകേരള  ബഹകകചോടെതനി  റദ്ദേചോക്കുകേയുര  സര്കചോര്  നടെപടെനിനയ
അപലപനിക്കുകേയുര നചയ്തതയ് മറനകപചോകയചോ;  അതനികലയ്നകചോനര ഈ സര്കചോര് 
കപചോയനിട്ടനില്ല.  ഈ സര്കചോര് ക്രമമചോയനിട്ടചോണയ് പവര്തനിക്കുനതയ്.  ഏനതങനിലര തരതനില്
വഴനിവനിട്ട  ഒരു നടെപടെനിയുര  സര്കചോരനിനന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനര ഉണചോകുനനിനല്ലനയ്  എല്ലചോ
നടെപടെനികേളുര  പരനികശചോധനിചചോല് വദ്യക്തമചോയുര മനസനിലചോകചോന് കേഴനിയുര.   പനിഴയുനടെ
കേചോരദ്യര  പറയുകമ്പചോള്,  നമ്പനി  നചോരചോയണനന്റെ  കകേസനില്  ഉണചോയ  വനിധനി  നമ്മേള്
ഓര്കകണതകല്ല;  നമ്പനി നചോരചോയണനയ് നഷ്ടപരനിഹചോരര നകേചോടുകണനമനയ് കകേചോടെതനി
വനിധനി വനനികല്ല?  ഇവനിനടെ അതരതനിലള്ള ഒരു വനിധനിയുര വനനിട്ടനില്ല.  മുന്കേചോലങ്ങളനിനല
നചയ്തനികേളുനടെ  തനികേട്ടലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനിട്ടയ്  വരുന  പരചോമര്ശങ്ങളചോണനിനതചോനക.
ഇവനിനടെ ജനങ്ങള് ഒരു വനിധനി നല്കേനി.  ആ വനിധനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേചോരതനില്  വന.  ആ  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേചോരതനില്  വരുനതനിനയ്
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമനര അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയുള്ള ഭരണ നടെപടെനികേളുര കേചോരണമചോയനിരുന.
ഏനതചോരു ഗവണ്നമനര നനിയമപകേചോരര സസവീകേരനിക്കുന നടെപടെനികേള് മചോത്രകമ ഈ
ഗവണ്നമനര  സസവീകേരനിചനിട്ടുള.  എനചോല്   ഇതയ്  ഇങ്ങനനയചോണയ്  കവണനതനയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി പറയുന. ശരനി അതയ് അരഗവീകേരനിക്കുന, നടെപ്പെചോക്കുന.  അതനിലപ്പുറര
ഒരു കേചോരദ്യവര ഇവനിനടെ സരഭവനിചനിട്ടനില്ല.  ഇതയ് സഭചോനടെപടെനികേള് നനിര്തനിവചയ് ചര്ച
നചകയണ ഒരചോവശദ്യവര വരുനനില്ല.

മനി  .    സവീകര്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  വനിശദവീകേരണതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  അടെനിയന്തരപകമയതനിനയ് അവതരണചോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

(അടെനിയന്തരപകമയചോവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)
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പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല):  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുനടെ മറുപടെനി  വവീണനിടെതയ് കേനിടെനയ് ഉരുളുനതനിനയ് സമചോനമചോണയ്.  ശവീ. നകേ.
മുരളവീധരന്  ഉനയനിച  ഒരു  കേചോരദ്യതനിനുര  അകദ്ദേഹതനിനയ്  മറുപടെനിയനില്ലചോതതു
നകേചോണചോണയ് കസചോളചോര് കകേസ്സുര മറ്റുര  പരചോമര്ശനിചതയ്.  പഴയ കകേസ്സുകേള് എടുക്കുന
കൂട്ടതനില് ലചോവയ് ലനിന് കകേസ്സുരകൂടെനി പറയുനമനചോണയ് ഞചോന് കേരുതനിയതയ്.  അതയ് അകദ്ദേഹര
ഏതചോയചോലര പറഞ്ഞനില്ല.  ഈ കകേസ്സുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട സുപവീരകകേചോടെതനി വനിധനി വചോയനിചചോല്
കകേരളതനിനല ആര്ക്കുര മനസനിലചോകചോന് കേഴനിയചോത അവദ്യക്തതയുനണനയ്  ഇതുവനര
കതചോനനിയനിട്ടനില്ല.  ഈ സര്കചോരനിനയ് മചോത്രകമ കതചോനനിയനിട്ടുള.  അകങ്ങയയ് കവണനമങനില് ഈ
വനിധനിനയചോനയ്  വചോയനിച്ചു  കനചോകചോവനതചോണയ്.  ഈ  വനിധനി  വചോയനിക്കുന   ഏനതചോരു
prudent ആയ സനിറനിസണുര ഈ വനിധനിയനില് അവദ്യക്തതയനില്ല, വളനര കചോരനിറനിയുള്ള
വനിധനിയചോനണനയ് മനസനിലചോകചോന് കേഴനിയുര.  തനിരുവനിതചോരകൂറനില് രചോജഭരണകേചോലതയ്
ഒരു ശനിക്ഷ ഉണചോയനിരുന.  'അടെനിയുര നകേചോടുക്കുകേ പുളനിയുര കുടെനിക്കുകേ'.  അടെനി കേനിട്ടനിയതുമചോത്രമല്ല
പുളനിയുര  കൂടെനി  കുടെനിചനിരനിക്കുകേയചോണയ്  ഈ  സര്കചോര്.  ഇതയ്  കനനര  നചചോകവ്വ
കപചോകുനനചോരു ഗവണ്നമന്റെചോയനിരുനനവങനില്  ഈ വനിധനി വനകപ്പെചോള്തനന അതയ്
നടെപ്പെചോകനിയചോല്  കപചോകര?  ഞചോന്  ബചോരഗ്ലൂരനില്  ഉണചോയ  ഒരു  വനിധനി  ഇവനിനടെ
ഉദ്ധരനിക്കുകേയുണചോയനി.  നസന്ട്രെെല്  കേമ്മേനിറനിനയയുര  കപചോളനിറയ്  ബബ്യൂകറചോനയയുര
കേളനിപ്പെനിക്കുനതുകപചോനല സുപവീരകകേചോടെതനിനയ  കേളനിപ്പെനികചോന്  പറ്റുകമചോ?    ബഹകകചോടെതനി
വനിധനി വനകതയുള.  ബചോരഗ്ലൂരനില് പനികറ ദനിവസര തനന ആ ആളനിനന ഡനി.ജനി.പനി.
യചോകനി.  സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനി  കചോരനിറനികയ്  കപചോയനിട്ടയ്  എന്തചോണയ്  അനുഭവനിചതയ്?
പനിഴ  ഒടുകകണനിവനനിനല്ലനയ്  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞകല്ലചോ; '  I  apologize  your  lord,
should permit us to withdraw the application 'എനചോണയ് സുപവീരകകേചോടെതനിയനില്'
സര്കചോര്  അഭനിഭചോഷകേന്  സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ്  ലൂത്ര  പറഞ്ഞതയ്.  മചോപ്പെയ്  കചചോദനിചനികല്ല;
അകപ്പെചോളജനിനയനയ് പറയുനതയ് മചോപ്പെകല്ല;  നനിയമ വകുപ്പുമനനി  പറഞനകേചോടുക്കുനനതല്ലചോര
പറയരുനതനയ് ഞചോന് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര സഭയനില് മുഖദ്യമനനികയചോടെയ് പറഞ്ഞതചോണയ്.
നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ  നകേചോടുതതചോയനിരനികചോര  ഇതയ്.   സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ്  ലൂത്ര
apologize  നചയ്തുനവനയ്  പറഞ്ഞചോല്  he  represent  on  behalf  of  the  Kerala
Government.  സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണനി ഹചോജരചോകുന സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ് ലൂത്ര
ബഹകകചോടെതനിയനില് പറയുനനതന്തചോണയ് ? I apologize your lord, should permit
us to withdraw the application.  ഇവനിനടെ നബഞയ് എന്തചോണയ് പറയുനതയ്?  You
can  withdraw,  cost  should  be  imposed,  the  application  is  dismissed  as
withdrawn.   Cost നകേചോടുകചോന് പറഞ്ഞതയ്,....  ഇകദ്ദേഹര  പറയുന ബഫന് അല്ല
എനയ്.  പനിനനന്തചോ സരഭചോവനയചോകണചോ?  ജുവബനല് ജസ്റ്റേനിസയ് കകേസ്സുകേള്ക്കുകവണനിയുള്ള
contribution  ആയനിട്ടചോണയ്  അങ്ങയ്  ഇതനിനന  കേരുതുനനതങനില്  ദയവചോയനി  അതയ്
അങ്ങയുനടെ കപചോകറനില് നനിനതനന  നകേചോടുകണര.  കകേരളതനിനല ജനങ്ങളുനടെ
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തലയനില് ഇതയ് നകേട്ടനിവയചോന് പചോടെനില്ല.  വവീണനിടെത്തു കേനിടെനയ് ഉരളുകേ മചോത്രമല്ല അപമചോനഭചോരര
നകേചോണയ് കകേരളതനിനല ഓകരചോ വദ്യക്തനിയുനടെയുര തല കുനനിയുന സരഭവമചോണയ് ഇവനിനടെ
ഉണചോയനിട്ടുള്ളതയ്.  'കേണചോല്  പഠനികണര  നകേചോണചോല്  പഠനികനിനല്ല'നയ്  പറയുനതയ്
കപചോനലയചോണയ്.  ഞങ്ങള് നനിയകമചോപകദശര കതടെനിനയനയ് ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനി
പറഞ. സര്കചോര് നനിയകമചോപകദശര കതടുനതനില് നതനറചോനമനില്ല.  ഒരു കകേസ്സുണചോയചോല്
സര്കചോര് നനിയകമചോപകദശര  കതടെണര,  നനിയമതനിനന്റെ എല്ലചോവശങ്ങളുര പരനികശചോധനികണര.
ഈ വനിധനിയനില് കചോരനിറനികയചോടുകൂടെനി പറഞ്ഞ കേചോരദ്യതനിനയ് ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനിയുര
ഗവണ്നമനര എന്തനിനചോണയ് കചോരനിറനി കതടെനിയതയ്? കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ്
ഡനി.ജനി.പനി.നയ നതറചോയ നടെപടെനികേളനിലൂനടെയചോണയ് നനിയമനിചനതനയ് അങ്ങയ് ഇടെയനിടെയയ്
പറയുനണയ്.  എനനികയ്  അതയ്  മനസനിലചോകുനനില്ല.  അനനത  സവീനനിയര്  ഉകദദ്യചോഗസനചോയ
ശവീ.  മകനചോജ്കുമചോര് സനിരഗ  നസല്ട്രെെല് ഗവണ്നമന്റെനില്  നഡപബ്യൂകട്ടഷനനില് വര്കയ്
നചയ്യുകേയചോണയ്.   ആ സമയതചോണയ്  ശവീ.  ബചോലസുബമണദ്യര  റനിട്ടയര് നചയ്യുനതയ്.
'ഞചോന് തനിരനിച്ചു വരചോന് തയചോറചോനണ'നയ് പറഞ്ഞയ്  ശവീ.  സനിരഗ ഒരു കേതയ് അയച്ചു.
പനക്ഷ നസന്ട്രെെല് സര്വ്വവീസനിനല നടെപടെനിക്രമങ്ങനളല്ലചോര പൂര്തനിയചോയനി വരുകമ്പചോഴണചോകുന
കേചോലതചോമസര കേണകനിനലടുതചോണയ് അനനത ഗവണ്നമന്റെയ് ഏറവര സവീനനിയറചോയ
ശവീ.  ടെനി.  പനി.  നസന് കുമചോറനിനന നനിയമനികചോന് തവീരുമചോനനിചതയ്. ഞങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ
ഇടെതുപക്ഷമുനണനി ഗവണ്നമന്റെയ്  നനികയചോഗനിചനിരുന ഡനി.ജനി.പനി.-യചോയനിരുന  ശവീ.
കജകബയ് പുന്നൂസനിനന തുടെരചോന് അനുവദനിചവരചോണയ്.  ഞങ്ങള് അങ്ങനന നനിയമവനിരുദ്ധമചോയ
നടെപടെനികേള് നചയ്തനിട്ടനില്ല.  ശവീ.  കജകബയ് പുന്നൂസനിനന ഇടെതുമുനണനി ഗവണ്നമന്റെയ്
നനിയമനിചതുനകേചോണയ്,  ഞങ്ങള് ജനവനിധനി  കനടെനി  വനവരചോണയ്, പനികറ  ദനിവസര രചോവനിനല
അകദ്ദേഹനത മചോറണനമന അഭനിപചോയര ഞങ്ങള്കനില്ലചോയനിരുന.  Government is a
continuity.  ആരയ് അധനികേചോരതനില് വനചോലര ഏതയ് ഉകദദ്യചോഗസനനിരുനചോലര ആ
ഉകദദ്യചോഗസനനനകചോണയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ തവീരുമചോനങ്ങള് നടെപ്പെചോകചോനുള്ള കേഴനിവര
തകന്റെടെവര അനനത യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനുണചോയനിരുന.  അതുനകേചോണചോണയ്
ഞങ്ങള് അങ്ങനന നചയ്തതയ്.  ഇവനിനടെ നചയ്തതയ് എന്തചോണയ്? 

ശവീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന്:  സര്,  അനയ്  ഫവീല്ഡയ്  ഓഫയ്  കചചോയനിസനില് നചോലയ്

ഡനി.ജനി.പനി.മചോരുണചോയനിരുനതുനകേചോണയ്  നസലക്ഷന്  കേമ്മേനിറനി  മുകഖന  ആനള

നതരനഞ്ഞടുകണനമനയ്  അനനത  ചവീഫയ്  നസക്രട്ടറനി  ശവീ.  ജനിജനി  കതചോരസണ്

തചോങള്കയ്  കനചോട്ടയ്  തനനിട്ടുര  അതയ്  മറനികേടെനനകേചോണയ് നസന്കുമചോറനിനന

എന്തടെനിസചോനതനിലചോണയ് ഡനി.ജനി.പനി. ആകനിയതയ്? 

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  അതയ്  സര്കചോരനിനന്റെ വനികവചനചോധനികേചോരതനില്

നപ്പെടുനതചോണയ്.   ........(ബഹളര).........
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ശവീ  .   എ  .   നകേ  .   ബചോലന്:  സര്, അതുതനനയചോണയ് ഞങ്ങളുര നചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  ഒരു  നതറ്റുമനില്ല.  നനിയമ  വകുപ്പുമനനികയചോടെയ്
ഞചോന് പറയനട്ട,  ഏറവര  സവീനനിയറചോയ  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന  തനനയചോണയ്
ഞങ്ങള് നനികയചോഗനിചതയ്. 

ശവീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന്:  സര്,  ശവീ.  മകനചോജയ് കുമചോര് സനിരഗ   സവീനനിയറചോയനിരുന.
അകദ്ദേഹര ഇഇ ഫവീല്ഡയ്  ഓഫയ്  കചചോയനിസനില് നചോലനില് ഒരചോളചോയനിരുന.  അകദ്ദേഹര
തചോങള്കയ്  സമ്മേതര തനനിട്ടുര  ഇഇ ഫയലനില് നനിങ്ങള് സസവീകേരനിച നനിലപചോനടെന്തചോയനിരുന?
ഒ.എ.  ആയനി കപചോയനി.  എല്ലചോ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര  due process of  law-ല്  വനയ്,
നനിങ്ങള് ആ ഫയല് പൂഴനിവചയ്, ഒ.എ. ആയനി നകേചോണ്ടുവനനിട്ടചോണയ് നനിയമനര നകേചോടുതതയ്.
ഞങ്ങള് അതല്ല നചയ്തതയ്.  ഞങ്ങള് കേമ്മേനിറനിനയ വചയ്,  കകേചോണ്ഫനിഡന്ഷദ്യല് റനികപ്പെചോര്ട്ടുര
സവീനനികയചോറനിറനിയുര  കനചോകനി  എല്ലചോ  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര  പൂര്തവീകേരനിചകശഷമചോണയ്
ഡനി.ജനി.പനി.നയ നനിയമനിചതയ്. നനിങ്ങളുര ഞങ്ങളുര തമ്മേനിലള്ള വദ്യതദ്യചോസമതചോണയ്. 

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  നനിങ്ങളുര ഞങ്ങളുര തമ്മേനിലള്ള വദ്യതദ്യചോസര
ഞങ്ങള്കയ് മനസനിലചോയനി. കേചോരണര .....

മുഖദ്യമനനി  (ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്):  സര്,  അവസചോനര അങ്ങയ് പരചോമര്ശനിച
വനിധനിപ്പെകേര്പ്പെയ് എനന്റെ കേയനിലണയ്. അതനില് പറയുനതയ്,  Learned counsel for the
applicants  seeks  leave  to  withdraw  the  application.   The  application  is
dismissed as withdrawn with cost of Rs. 25,000 to be paid to the Supreme
Court Legal Services Committee within a week from today for utilisation
of  Juvenile  Justice  issues.  ഇതചോണയ്  കകേചോടെതനിവനിധനി,  അതചോണയ്  വസ്തുത.
അതനിനകേതയ്  apology   എന വചോകയ്   ഒരുതരതനിലര  വരുനനില്ല.  അകപ്പെചോളജനി
സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണല്ല ഇഇ പറയുന ഭചോഗര പരചോമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിക്കുര ഗവണ്നമന്റെനിനുര
കവണനി ഹചോജരചോയ സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ് ലൂത്ര ആര്ഗുനമന്റെനിനന്റെ സമയതയ് പറഞ്ഞതചോണയ്.  I
apologize  your  Lord,  should  permit  us  to withdraw the application.  ആ
കകേചോടെതനിയുനടെ  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുനടെ  ഇടെയനില്   ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണനി  ഹചോജരചോയ
സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ് ലൂത്ര പറഞ്ഞ കേചോരദ്യമചോണയ് ഞചോന് പറഞ്ഞതയ്. 

ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്:  സര്,  അതനില് അങ്ങയ്  കേചോകണണതയ്,  കകേചോടെതനി
സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മചോപ്പെയ്  അകപക്ഷ  സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണല്ല  ഇഇ  നടെപടെനി
എടുതനിട്ടുള്ളതയ് എനതചോണയ്. അങ്ങനന ഒരു മചോപ്പെയ് അകപക്ഷ ഉണചോയനിട്ടനില്ല. ഇല്ലചോത
മചോപ്പെയ് അകപക്ഷ എവനിനടെ നനിനയ് സസവീകേരനികചോന് സചോധനിക്കുര.  അതയ് പനിന്വലനികചോന്
സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണനി ഹചോജരചോയ വകവീല്  കചചോദനിച്ചു,  പനിന്വലനികചോന്
അനുവദനിച്ചു. അതചോണയ് സരഭവനിചതയ്.
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ശവീ  .   രകമശയ് നചനനിതല: സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനവീ, അകങ്ങയയ് അറനിയനില്ലചോയനിരനിക്കുര,
അകങ്ങയയ് വനിവരര ലഭനിചനിട്ടനില്ലചോയനിരനികചോര.  സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ് ലൂത്ര അവനിനടെ മചോപ്പെകപക്ഷനിച്ചു.
ആര്ക്കുകവണനി?  സനിദ്ധചോര്ത്ഥയ് ലൂത്ര വദ്യക്തനിപരമചോയനിട്ടല്ല മചോപ്പെയ് അകപക്ഷ പറഞ്ഞതയ്.
അകദ്ദേഹര  ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണനി  മചോപ്പെകപക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്  നചയ്തതയ്.  അകപക്ഷ
നകേചോടുക്കുകേയല്ല,  ആര്ഗുനമന്റെനിനനിടെയനില്  മചോപ്പെയ്  പറയുകേയചോണയ്  നചയ്തതയ്.  അതയ്
സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണചോണയ്  കകേസയ് പനിന്വലനികചോനുര 25,000 രൂപ അടെയചോനുര പറഞ്ഞതയ്.

ശവീ  .   പനിണറചോയനി വനിജയന്: സര്, എനനികയ് ഇഇ നനിമനിഷര വനര കേനിട്ടനിയ വനിവരതനില്
അങ്ങനനനയചോരു പരചോമര്ശകമ സനിദ്ധചോര്ത്ഥ ലൂത്ര നടെതനിയനിട്ടനില്ല, അതചോണയ് വസ്തുത. 

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി ഇകചോരദ്യര ഒനകൂടെനി
പരനികശചോധനികണര.  ഞങ്ങള്കയ്  കേനിട്ടനിയ  വനിവരര  ഇതചോണയ്.  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞ
വചോചകേമചോണയ്.  ഞചോന്  നനിയമസഭയനില്  നവറുനത   ഉനയനികനില്ലകല്ലചോ.  അകചോരദ്യര
അങ്ങയ് പരനികശചോധനിചചോല് മതനി. 

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞകേചോരദ്യര,  ഇവനിനടെ  നനിങ്ങള്
അധനികേചോരതനില്  വനതയ്  25-ാം  തവീയതനിയചോണയ്.  നനിങ്ങള്  ഒനചോര  തവീയതനി  ഈ
ഡനി.ജനി.പനി.നയ മചോറനി,  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുനടെ കേചോരദ്യതനില് എന്തുകവഗതയചോണയ് നനിങ്ങള്
കേചോണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  മൂനയ്  ദനിവസതനിനുള്ളനിലചോണയ്  ഇഇ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  നനിങ്ങള്
പൂര്തവീകേരനിചതയ്.  ഞങ്ങളുനടെ  ഭചോഗതയ്  ഒരു നതറ്റുമനില്ല.  ഇഇ സരസചോനതയ്  അനനത
സവീനനിയര്  മകനചോജ്കുമചോര്  സനിരഗയചോയനിരുന.  അകദ്ദേഹര  നസന്ട്രെെല്  സര്വ്വവീസനില്
ബനി.എസയ്.എഫയ്.നന്റെ  നഡപബ്യൂട്ടനി  കേമചോന്റെന്റെയ്  ആയനി  വര്കയ്  നചയ്യുകേയചോയനിരുന.
അകദ്ദേഹര  അനയ്  ആഭദ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയചോയ  എനനികയ്  ഒരു  കേതയച്ചു.  അനയ്
ബചോലസുബഹ്മണദ്യര  റനിട്ടയര്  നചയ്യുന  സമയമചോണയ്.  അകദ്ദേഹതനിനയ്  റനിലവീവനിരഗയ്
ഓര്ഡര് കേനിട്ടണനമങനില് മചോസങ്ങനളടുക്കുര. അതുവനര കേചോത്തുനനില്കചോന് ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
കേഴനിയനില്ല,  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലചോതയവസയുണചോകുര.  കേഴനിഞ്ഞ  പതനിമൂനയ്  ദനിവസര
ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലചോത അവസയുണചോയതുകപചോനല ഒരു മചോസര ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലചോത
അവസയുണചോകചോന്  ഞചോന്  ആഗ്രഹനിചനില്ല.  അതുനകേചോണചോണയ്  ഞങ്ങള്  ആ
നടെപടെനികേളുമചോയനി  മുകനചോട്ടുകപചോയതയ്.  ഇതയ്  ഒരു  കകേചോടെതനിയനിലര  കചചോദദ്യര
നചയനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല. 

ശവീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  അങ്ങയ് ഇവനിനടെ  വനിശദവീകേരനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്
ഡനി.ജനി.പനി.  യുനടെ  സവീനനികയചോറനിറനി മറനികേടെന നടെപടെനിക്രമങ്ങനളക്കുറനിചചോണയ്.  അങ്ങയ്
കഹചോര  മനിനനിസ്റ്റേറചോയനിരുനകപ്പെചോള്  ഡനി.ജനി.പനി.  റചോങനിലള്ള  മൂനകപര്  നനിലനനില്നക
എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ആയ  ശങര്  നറഡനിനയ വനിജനിലന്സയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി
നനിയമനിചതനിനനക്കുറനിചയ് ഇവനിനടെ ചര്ച നചയ്തു. അനയ് അങ്ങയ് ഇവനിനടെ നനിയമസഭയനില്
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സരസചോരനിക്കുകമ്പചോള് ഞങ്ങള് പതനിപക്ഷതചോയനിരുന. സവീനനിയറനിനന്റെകയചോ ജൂനനിയറനിനന്റെകയചോ
പശമല്ല.  ഭരണപരമചോയ  സഇകേരദ്യതനിനുകവണനി  ഇതയ്  നചയ്യുര  എനചോണയ്  അനയ്
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്.  അത്രകയ  നസന്കുമചോറനിനന്റെ  കേചോരദ്യതനിലര  നടെനള.  ഇതനില്
കവനറനയന്തചോണയ്  പശമുള്ളതയ്. 

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  സവീനനിയറചോയ  നമമ്പര്  ശവീ.  എസയ്.  ശര്മ്മേ
പറഞ്ഞതയ് ഞചോന് അരഗവീകേരനിക്കുന. ഞചോന് മചോത്രമല്ല, കകേരളതനില്  ശവീ. വനി. എസയ്.
അച്ചുതചോനന്ദന് മുഖദ്യമനനിയചോയനിരുനകപ്പെചോഴര നചോയനചോര് മുഖദ്യമനനിയചോയനിരുനകപ്പെചോഴര
അതനിനുമുമ്പയ്  പലരുര  മുഖദ്യമനനിയചോയനിരുന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിനലല്ലചോര  വനിജനിലന്സനില്
എ.ഡനി.ജനി.പനി.മചോനര  വനിജനിലന്സയ്  ഡയറകറചോകനിയ  ചരനിത്രമുണയ്. അനയ്  ഞചോന്
ഇവനിനടെ പതനിമൂനയ് കകേസയ്  വചോയനിചതയ് അങ്ങയുനടെ ഓര്മ്മേയനിലണചോകുമകല്ലചോ? 

നപചോതുമരചോമത്തുര രജനികസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന്):  സര്,
ഞചോന് കചചോദനിക്കുനതനിനയ് രചോഷവീയ ലക്ഷദ്യര  ഒഴനിവചോകനി മറുപടെനി പറയണര. ഇന്തദ്യന്
പവീനല് കകേചോഡര ക്രനിമനിനല് നപചോസവീഡഡ്യുവര് കകേചോഡര അകങ്ങയയ്  അറനിയചോമകല്ലചോ?
അങ്ങയ് ആഭദ്യന്തരമനനിയചോയതുനകേചോണ്ടുമചോത്രമല്ല അല്ലചോനതയുര അകങ്ങയയ്  ഇതറനിയചോര.
ശവീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണനുര  ശവീ.  വനി.  ഡനി.  സതവീശനുര  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള
വകവീലന്മേചോര്ക്കുര  മനറല്ലചോവര്ക്കുര  അറനിയചോര.  നനഫന് എനപറഞ്ഞചോല് imprisonment
for a term with fine  എനയ് പറയുര.  അതയ് കകേചോടെതനി പറയചോതനിടെകതചോളര ഇതയ്
നനഫന്  അല്ല.  കകേചോകസ്റ്റേചോടുകൂടെനി  തള്ളുനതയ്  സര്വ്വസചോധചോരണമചോണയ്.  അങ്ങയ്
എന്തനിനചോണയ് അതയ് നനഫനചോനണനയ് പറയുനതയ്.  അതയ് വദ്യക്തമചോകചോകമചോ?  ഇന്തദ്യന്
പവീനല് കകേചോഡനികലചോ ക്രനിമനിനല് നപചോസവീജഡ്യുവര് കകേചോഡനികലചോ നനഫന് പകതദ്യകേനിചയ്
പറയുമചോയനിരനിനക,  അതയ്  ഇവനിനടെ  പറയചോത  സനിതനികയ്  അങ്ങയ്  എന്തനിനചോണയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി ജഡയ് ജനിയുനടെ  കജചോലനി നചയ്യുനതയ്?

ശവീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജചോസഫയ്:  സര്,  നനഫന്  ഈടെചോകനിയനിട്ടനിനല്ലനര മചോപ്പുപറഞ്ഞനിട്ടനിനല്ലനര
മുഖദ്യമനനി ഇവനിനടെ പറഞ. കമയയ് 6-നല കകേരള കേഇമുദനിയനില്  "സനിദ്ധചോര്ത്ഥ ലത്ര:
ഹര്ജനി നല്കേനിയതനിനയ് മചോപ്പുപറയുന. പനിഴ വനിധനികചോനത പനിന്വലനികചോന് അവസരര
നല്കേണര.''

'ജസ്റ്റേനിസയ്  കലചോഗൂണ്:  പനിന്വലനികചോന്  അവസരര  തരചോര,  പകക്ഷ  പനിഴ
വനിധനികചോന് കകേചോടെതനികയ് അധനികേചോരമുണയ്"   ഇത്രയുമചോയനിട്ടുര മുഖദ്യമനനികയ് ഇതുവനര
മചോപ്പുപറഞ്ഞകേചോരദ്യര മനസനിലചോയനിനല്ലനപറഞ്ഞചോല്  ലജചോകേരമചോണയ്. 

ശവീ  .   രകമശയ് നചനനിതല: സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നപചോതുമരചോമതയ് വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയചോണയ്.   സരസചോന  സര്കചോരനിനയ്  പനിഴ  എന വചോകനിനയ്  പകേരര
നചലവയ് സഹനിതര തള്ളനി എനചോണയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  നചലവര പനിഴയുര തമ്മേനിലള്ള
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വദ്യതദ്യചോസര മചോത്രകമ അതനിലണചോയനിട്ടുള. പകക്ഷ, നചലവചോനണങനിലര പനിഴയചോനണങനിലര,
രണ്ടുര അടെയ്കകണതയ് സരസചോന ഗവണ്നമന്റെചോനണന കേചോരദ്യര മറനകപചോകേരുതയ്.
രണ്ടുര നനിങ്ങള് അടെയ്കകകണ? 

മനി  .   സവീകര്: അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് നചയ.

ശവീ  .    രകമശയ് നചനനിതല:  സര്,  ഇവനിനടെ  'വനിനചോശ കേചോകല വനിപരവീത ബുദ്ധനി'
എനള്ളതചോണയ് യചോഥചോര്ത്ഥദ്യര.  സുപവീര കകേചോടെതനി വനിധനി അന്തനിമമചോനണനര  സുപവീര
കകേചോടെതനി  വനിധനി യനില്  ഞങ്ങള്  അന്തനിമമചോയ  തവീരുമചോനനമടുക്കുനമനനമചോനക
ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനി കമയയ് രണചോര തവീയതനി ഇവനിനടെ വചയ് പറഞ.  പകക്ഷ
നനവകുകനരമചോയകപ്പെചോള് അകദ്ദേഹര ആ വചോകനില് നനിനര മചോറനി,   വവീണ്ടുര വദ്യക്തത
വരുതചോന് ശമനിച്ചു.  റനിവനിഷന് ഹര്ജനി നകേചോടുത്തു നനില്ക്കുകേയചോണയ്, നനിയമപരമചോയനി
അനതചോനക നചയചോര. പകക്ഷ ഇതയ് ധചോര്മ്മേനികേമചോയനി ശരനിയചോകണചോ, ഇഇ ഗവണ്നമന്റെയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനി  നടെപ്പെചോക്കുനമനയ്  നനിയമസഭയനില്  പറയുകേയുര  അതയ്
നടെപ്പെചോകചോന് നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുകേയുര നചയ്യുനതനിനുപകേരര  ഇകപ്പെചോള് റനിവനിഷന്
ഹര്ജനി നകേചോടുതനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  നനിങ്ങള് നകേചോടുതനിരനിക്കുന റനിവനിഷന് ഹര്ജനിനയ
സരബനനിചയ്  ഞചോന്  ആവര്തനിച്ചുപറയുന,  അതയ്  സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ  വരചോന്തയനില്
എത്തുകേയനില്ല. അതചോണയ് അവനിനടെ സരഭവനികചോന് കപചോകുനതയ്. ഇവനിനടെ  "ടെനി. പനി.”
എനകകേള്ക്കുകമ്പചോള്  അപ്പുറത്തുനനിനര  ഭയങര  പശമചോണുണചോക്കുനതയ്.  ടെനി.  പനി.
നസന്കുമചോനറനര ടെനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരനനനര കകേള്ക്കുകമ്പചോള്,  ഇവര്കയ് ടെനി.  പനി.
എന ഇന്ഷദ്യലനികനചോടെയ് ഇത്ര വനികരചോധമുണചോകകേണ കേചോരദ്യനമന്തചോണയ്?  

മനി  .   സവീകര്: ശവീ. റനി. പനി. രചോമകൃഷ്ണന് സവീറനിലണയ്.  

ശവീ  .   രകമശയ് നചനനിതല: സര്, ഇവനിനടെ റനി. പനി. രചോമകൃഷ്ണന് ടെനി. പനി. ചന്ദ്രകശഖരന്
നകേചോലകകസ്സുണചോയകപ്പെചോള്  പചോര്ട്ടനി  നസക്രട്ടറനി  സചോനത്തുനനിനര  അവധനിനയടുത്തു
കപചോയ  ആളചോനണനനനനികയ്  അറനിയചോര.  അതനിനനക്കുറനിനചചോനര  ഞചോനനിവനിനടെ
പറയുനനില്ല.  50,00,000  രൂപ  സരസചോന  സര്കചോരനിനന്റെ  ഖജനചോവനില്  നനിനര
നചലവചോയനി.  

നതചോഴനിലര  എനനകസുര  വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    റനി  .    പനി  .    രചോമകൃഷ്ണന്):  സര്,
എനനിനകതനിനര  വന  ഒരു പരചോമര്ശമുണയ്.  ടെനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരനന്റെ  വധമുണചോയ
സമയതയ്  സനി.പനി.നഎ.(എര)-നന്റെ കകേചോഴനികകചോടെയ് ജനില്ലചോ നസക്രട്ടറനി റനി.  പനി.  രചോമകൃഷ്ണന്
തനനയചോണയ്.  ആ  സന്ദര്ഭതനിലര  റനി.  പനി.  രചോമകൃഷ്ണന്  തനനയചോണയ്  നസക്രട്ടറനി.
പനിനവീടുര ദവീര്ഘകേചോലര നസക്രട്ടറനിയചോയനി പവര്തനിചനിട്ടുണയ്.  മചോറനിയതയ് പചോര്ട്ടനിയുനടെ
സരഘടെനചോപരമചോയ  തവീരുമചോനതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനിലചോണയ്.  
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ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  അങ്ങയ് നല്ല ഒരു മനുഷദ്യനചോണയ്.  എനനികയ്
ഇഷ്ടമുള്ള ആളചോണയ്.  അങ്ങയ് ആ സമയതയ് നനചനയനില് കപചോയ കേചോരദ്യരകൂടെനി  ഒനയ്
പറഞ്ഞചോല് മനസനിലചോകുര. അങ്ങയ് നനചനയനില് കപചോയകല്ലചോ?

ശവീ  .    റനി  .    പനി  .    രചോമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ടെനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരന്  സരഭവതനില്
സനി.പനി.നഎ.(എര)-നയ്  ഒരു  പങ്കുമുണചോയനിട്ടനില്ല.  ഞചോന്  പചോര്ട്ടനി  ജനില്ലചോ  നസക്രട്ടറനി
ആയതുനകേചോണ്ടുതനന ഉതരവചോദനിതസകതചോടുകൂടെനി എനനികതയ് പറയചോന് സചോധനിക്കുര.
അതരനമചോരു നനിലപചോടെയ് പചോര്ട്ടനിക്കുള്ളതുനകേചോണചോണയ് പചോര്ട്ടനിയുനടെ അനുവചോദര വചോങ്ങനി
ഞചോന് നനചനയനില് കപചോയതയ്.  നനചന സന്ദര്ശനികചോനചോണയ് കപചോയതയ്.  സനി.പനി.നഎ.
(എര)-നയ്  ഏനതങനിലര  തരതനിനലചോരു ബനമുണചോയനിരുനനങനില്   ശവീ.  റനി.  പനി.
രചോമകൃഷ്ണനയ്  നനചനയനില്  കപചോകേചോന്  കേഴനിയുമചോയനിരുനനില്ല.  സനി.പനി.നഎ.(എര)-നയ് ആ
സരഭവതനില്  യചോനതചോരു  പങ്കുമുണചോയനിരുനനിനല്ലന  ഉറച  നനിലപചോടെയ്  പചോര്ട്ടനി
എടുതനിട്ടുണയ്. ഞചോനചോണയ് ആ സന്ദര്ഭതനില് നസക്രട്ടറനി. 

മനി  .   സവീകര്: വനിഷയര മചോറനികപ്പെചോകകേണ. അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് നചയ..

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  വനിഷയര  മചോറനികപ്പെചോകേണ.  ഞചോന്
പറഞവനതയ്   പുറനിങ്ങല്  നവടെനിനകട്ടപകേടെമുണചോയ  സന്ദര്ഭതനില്   നകേചോല്ലര
ജനില്ലയനിനല എല്ലചോ സവീറനിലര ഇടെതുമുനണനി ജയനിച്ചുനവന വനിചനിത്രമചോയ ഒരു വചോദര
ബഹുമചോനദ്യനചോയ  മുഖദ്യമനനി  ഉനയനിക്കുകേയുണചോയനി.  അങ്ങനനയചോനണങനില്
നപരുമ്പചോവൂരനില് ജനിഷ വധകകസ്സുണചോയകപ്പെചോള് ശവീ. എല്കദചോസയ് പനി. കുനപ്പെനിള്ളനില്
നപരുമ്പചോവൂരനില്നനിനയ്  ജയനിച  കേചോരദ്യര  എന്തചോണയ്  പറയചോതതയ്;  അതയ്  വനിചനിത്രമചോനണന
വചോദനമചോനര  ഞങ്ങള്  ഉനയനിക്കുനനില്ലകല്ലചോ;  ഞങ്ങള്  അനതചോനക....(ബഹളര)....
ആ  വചോദര  ഞങ്ങള്  ഉനയനിക്കുനനില്ല.   ഇവനിനടെ  നനിരവധനി  കകേസ്സുകേളുനടെ  കേചോരദ്യര
അകദ്ദേഹര  പറഞ.  സമയമനില്ലചോതതുനകേചോണയ്  ഞചോന് വഴങനനില്ല.  ഞങ്ങളുനടെ
കേയനില്  നനിനയ്  ഒരു  പരചോമര്ശകമ  ഉണചോയനിട്ടുളനവനയ്  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  നനിയമ
വകുപ്പുമനനി  ശവീ.  എ.  നകേ.  ബചോലന്  പറഞ.  നനിങ്ങള്   തുടെങ്ങനിയനികട്ടയുള
ശവീ.  എ.  നകേ.  ബചോലന്,  ഒരു വര്ഷമചോകുകനയുള.  ഒരു വര്ഷതനിനനിടെയനില് ഈ
സര്കചോരനിനന്റെ  മുഖതയ്  ഇത്രയുര  വലനിനയചോരു  അടെനി  ഏനറങനില്  ഇനനിയുള്ള
ദനിവസങ്ങളനില്  ഉണചോകേചോന് കപചോകുനതയ് എന്തചോയനിരനിക്കുര? 

പട്ടനികേജചോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനചോകസമുദചോയകക്ഷമവര നനിയമവര  സചോരസചോരനികേവര
പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവര വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .   എ  .   നകേ  .   ബചോലന്): സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
പതനിപക്ഷ കനതചോകവ,  തചോങളുനടെ ഭരണകേചോലഘട്ടതനില്  ...... (ബഹളര)......  പുറനിങ്ങല്
അപകേടെവമചോയനി ബനനപ്പെട്ടുനകേചോണയ് തചോങള് ആഭദ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയചോയനിരനിക്കുന
സമയതയ് 130 കപരചോണയ്  മരണനപ്പെട്ടതയ്.  ഇരുന്നൂറനില്പ്പെരമചോളുകേള്കയ് ഗുരുതരമചോയ
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പരനിക്കുപറനി. അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി എനന്തങനിലര നടെപടെനി .....(ബഹളര)..... തചോങളുനടെ
ഭചോഗത്തുനനിനര ഉണചോയനിട്ടുകണചോ;  കപചോലവീസനിനന സരബനനിച വവീഴ്ച നപചോതുസമൂഹര
മനസനിലചോക്കുനതയ്  ആ  സരഭവതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനിട്ടചോണയ്.  കപചോലവീസയ്  ആകയ്  2011
നസക്ഷന്  97(2)  പകേചോരര കകേരള ഗവണ്നമന്റെനില് നനിക്ഷനിപമചോയനിട്ടുള്ള അധനികേചോരര
വച്ചുനകേചോണചോണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് ആ തവീരുമചോനനമടുതതയ്.  തചോങളുനടെ ഭരണകേചോലതയ്
ഒരു നടെപടെനിയുര എടുതനിരുനനില്ല.  ഇകപ്പെചോനഴങനിലര വനിശദമചോകചോന് പറ്റുകമചോ?

മനി  .   സവീകര്: അങ്ങയ് വചോകഇട്ടയ് പസരഗര നടെത്തുകേയകല്ല?

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  ഞചോന്  അവസചോനനിപ്പെനികചോര.   പുറനിങ്ങല്
അപകേടെതനില്  നൂറനിലധനികേര ആളുകേള്  മരനിച്ചു.  'എണര' എനയ് പറഞ്ഞതയ് അങ്ങയ്
പനിന്വലനികണര. അതയ് ശരനിയല്ല. മനുഷദ്യരചോണയ് മരനിചതയ്. 'എണര' എനയ് പറയരുതയ്,
മനുഷദ്യരചോണയ്  മരനിചതയ്.  നൂറനിലധനികേര  മനുഷദ്യജവീവനുകേള്  നപചോലനിഞനവനള്ളതയ്
ശരനിയചോണയ്.  ദഇര്ഭചോഗദ്യകേരമചോയ സരഭവമചോയനിരുന.  അനയ് നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ് പഖദ്യചോപനിച
സമയമചോയനിരുന. ഞങ്ങളുനടെ നനകേകേള് നകേട്ടനപ്പെട്ടനിരുന.  ഞങ്ങള്കയ് നടെപടെനിനയടുകചോന്
കേഴനിയചോതതയ് അതുനകേചോണചോയനിരുന.  വസ്തുതകേള് അറനിയചോനത പറയരുതയ്.  അതയ്
ശരനിയചോയ നടെപടെനിയല്ല.  

ശവീ  .    എ  .    നകേ  .   ബചോലന്:......(നനനമകയ് ഓഫയ്).....

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  അതുകപചോനലതനന  ബഹുമചോനദ്യനചോയ
മുഖദ്യമനനി,  അങ്ങയ് ഒരു കേചോരദ്യര മനസനിലചോകണര.  കഡചോ. ടെനി. പനി. നസന്കുമചോറനിനന
മചോറനിയതയ് ഡനി.ജനി.പനി. സചോനതയ് ഇരനികചോന് നകേചോള്ളരുതചോതവനചോയതയ് നകേചോണചോനണനയ്
അങ്ങയ്  പറഞ.   ഇനയ്  നകേചോള്ളചോവനവന് ആയതുനകേചോണയ്  തനനയചോണയ്  ഇന്തദ്യയനിനല
നനിയമകകേചോടെതനി കകേരളതനിനല ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി  കഡചോ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന
നനിയമനിചനിരനിക്കുനതയ്.  അങ്ങയ്  കകേരളതനിനല  മുഖദ്യമനനി  എനള്ള  നനിലയനില്
ഉകദദ്യചോഗസര്നകതനിനര ഇതരര പരചോമര്ശര നടെതനിയതയ്  അനുചനിതമചോയനികപ്പെചോയനി
എനചോണയ് പറയചോനുള്ളതയ്.  ഗുജറചോതയ് കേലചോപ കേചോലതയ് ക്രൂരപവീഡനതനിനനിരയചോയ
Bilkis  Bano  കകേസചോണയ്  ഇതനിനയ്  സമചോനമചോയനിട്ടുള്ളതയ്.  Bilkis  Bano  കകേസനില്
പവീഡനതനിനനിരയചോയ ആള് ഒറയയ് നപചോരുതനി നവീതനികതടെനിയതുകപചോനലയചോണയ് സുപവീര
കകേചോടെതനിയനിലര ബട്രെെബബ്യൂണലനിലര  നനഹകകചോടെതനിയനിലര ഒറയയ് കപചോരചോടെനി കഡചോ.  ടെനി.
പനി.  നസന്കുമചോര്  നവീതനിപൂര്വ്വമചോയ  ഒരു  വനിധനി  സമ്പചോദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  വനിധനി
അനുസരനിക്കുകേയചോയനിരുന  ആദദ്യകമ  അങ്ങയ്  നചകയണനിയനിരുനതയ്.  ശവീ.  നകരന്ദ്ര
കമചോദനിയുര  ശവീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയനുര  തമ്മേനില്  എന്തയ്  വദ്യതദ്യചോസമചോണയ്
ഇകചോരദ്യതനിലള്ളതയ്;  ഞങ്ങള്കയ്  ഉകദദ്യചോഗസനര കപചോസ്റ്റേയ്  നചയചോന് കേഴനിയുനമനയ്
ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനി ഇവനിനടെ പറഞ. നനിങ്ങള്കയ് കപചോസ്റ്റേയ് നചയചോന് കേഴനിയുര.
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അങ്ങയ് കപചോസ്റ്റേയ്  നചയ്തനിരനിക്കുന രണയ് കപര്,  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  നഹഡ്കേസചോര്കട്ടഴര  നഎ.ജനി.-യുര
ആരചോണയ്;  അവരുനടെ  ചരനിത്രനമന്തചോനണനയ്  അങ്ങയ്  തനന  പരനികശചോധനികണനമനചോണയ്
എനനികയ്  പറയചോനുള്ളതയ്.  അവര്  ആരചോണയ്;  കകേഡര്  റനിവബ്യൂവനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനുമുമ്പനില് നനില്ക്കുന കകേരളതനിനല ഒനരചോറ നഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദദ്യചോഗസന്
മചോത്രകമയുള.  ഞചോന് കപരയ്  പറയുനനില്ല.   രണചോമതയ്  അങ്ങയ് ആ ഉകദദ്യചോഗസനന്റെ
ചരനിത്രര പരനികശചോധനികണര.  ആനരങനിലര  പറയുനതയ് കകേട്ടയ് വനിവരങ്ങള് മനസനിലചോകചോനത
ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനി ഇതരര കപചോസ്റ്റേനിരഗയ്  നടെതരുനതനചോണയ്  സരസചോന
തചോല്പ്പെരദ്യതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്. 100  ഡനിനനവ.എസയ്.പനി.-മചോനര
ഒറയടെനിയയ്  മചോറനി.  നലഫയ്  നനററയ്  ആളുകേനള  മചോറ്റുകേയചോണയ്.  നനിങ്ങള്കയ്  മചോറചോന്
അധനികേചോരമുണയ്.  100  ഡനിനനവ.എസയ്.പനി.-മചോനര  ഒറയടെനികയ്  മചോറനിയതയ്  കകേരള
ചരനിത്രതനില് ആദദ്യമചോയനിട്ടചോണയ്.  ഭരണപരമചോയ നടെപടെനികേള്ക്കുകവണനിയചോനണങനില്
നനിങ്ങള്കയ്  അധനികേചോരമുണയ്.  പകക്ഷ  ഇനതചോനക  നചയ്യുനതയ്  ശരനിയചോയ
നടെപടെനികേളനല്ലനചോണയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്.  ഞചോന് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുകേയചോണയ്.
സരസചോനതനിനന്റെ  ചരനിത്രതനിലചോദദ്യമചോയചോണയ്  ഇങ്ങനനനയചോരു  വലനിയ  പഹരര,
അങ്ങയുനടെ  മുഖതയ്  തനന ഏറ  അടെനിയചോണയ്.  ശവീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന്,   ഒരു
സരശയവര കവണ. അങ്ങയ് അതയ് മനസനിലചോകനി, ഭചോവനിയനിനല അങ്ങയുനടെ നടെപടെനികേള്
തനിരുത്തുനമനയ്  ഞചോന്  പതവീക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്   ഇത്രയുര
പരനിതചോപകേരമചോയ നനിലയനില്  എതനികചര്നനിക്കുന ഒരു സചോഹചരദ്യമചോണയ്  നമുകയ്
കേചോണചോന്  കേഴനിയുനതയ്.  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  മുഖദ്യമനനി  ഭരണഘടെനനയതനന
പനിചനിചവീന്തനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇകചോരദ്യങ്ങള് ചര്ച നചയചോത സര്കചോര് നടെപടെനിയനില്
പതനികഷധനിചയ് ഞചോനുര എനന്റെ പചോര്ട്ടനിയുര വചോകഇട്ടയ് നചയ്യുന. 

(ഗവണ്നമന്റെയ് നനിലപചോടെനില് പതനികഷധനിചയ് പതനിപക്ഷ കനതചോവര  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
പചോര്ട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപചോയനി.)

കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനവീര്:  സര്, കഡചോ. ടെനി.  പനി. നസന്കുമചോറനിനന ഓകരചോ ദനിവസവര
അപമചോനനികചോന്  ശമനിക്കുനതനിനനുസരനിചയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  ബചോഹുബലനിയുനടെ
പരനികവഷര ലഭനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോനണന കേചോരദ്യര സര്കചോര് ഓര്ക്കുനതയ് നനചോയനിരനിക്കുര.
നമ്മേള് ഇകപ്പെചോള് സസയരകുഴനിച കുഴനിയനില് വവീണനിരനിക്കുന അവസയചോണയ്.  Marcus
Tullius Cicero എനപറയുന  കറചോമന് രചോഷവീയ കനതചോവയ് പറനഞ്ഞചോരു കേചോരദ്യമുണയ്
'  No  one  can  give  you  better  advice  than  yourself.'  നനിങ്ങളുനടെ  സസന്തര
മനസചോക്ഷനികയകചോള്  ഉപരനിയചോയനി  ഒരുപകദഷ്ടചോവനിനുര  നനിങ്ങള്കയ്  ഉപകദശര
നല്കേചോന് സചോധനികനില്ല എനചോണയ്. ഇകപ്പെചോള് പല നനിയമജരുമചോയനി ആകലചോചനിച്ചുനവനയ്
അങ്ങയ് പറഞ്ഞകല്ലചോ;  സതദ്യതനില്  അവസചോനര നമ്മേള് നകേചോടുത വനിശദവീകേരണര
ഒനകൂടെനി  സഷ്ടവീകേരണതനിനുകവണനി  നകേചോടുതനിട്ടുള്ള  ആ  ഹര്ജനിയനില്  പറയുന
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കേചോരദ്യര,  '' .That  as  will  appear  from  the  order  of  appointment  dated…
22-5-2015 issued by the Government of Kerala, the appellant Dr. T. P. Sen
Kumar was appointed to the post of Director General of Police and Head of
Police Force and not to the post of Director General of Police and  State
Police Chief...'' ഞങ്ങള്കയ് വനനിട്ടുള്ള നതറയ് ഒനകൂടെനി വനിശദമചോക്കുനതനിനുകവണനി,
എന്തചോണയ്  വനിധനി  എനള്ളതനിനനക്കുറനിചയ്  നദ്യചോയമചോയനി  മനസനിലചോക്കുനതനിനുകവണനി
നകേചോടുതനിട്ടുള്ള  ഈനയചോരു  അബദ്ധര  തനനയചോണയ്  ഇവനിനടെ   നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
അവസചോനനത  വനിശദവീകേരണക്കുറനിപ്പെയ്.  എന്തനിനചോണയ്  ഈ  കചോരനിഫനികകഷന്
ഇങ്ങനന നകേചോടുതതയ്? 

പട്ടനികേജചോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനചോകസമുദചോയകക്ഷമവര നനിയമവര  സചോരസചോരനികേവര

പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവര  വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന്):  സര്,  ഹചോരനിസയ്

ബവീരചോന് തനനയചോണയ്  ഞങ്ങള് …...(ബമകയ്  ഓഫയ്).......   എനപറഞ്ഞയ് കുറനിപ്പെയ്

തനതയ്. 

കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനവീര്  : സര്,  നനിങ്ങള് ശവീ.  ഹചോരനിസയ് ബവീരചോനനക്കുറനിച്ചുള്ള

കേചോരദ്യനമചോനര ഇവനിനടെ പറകയണ.  ഇതയ്  നനിങ്ങള് നകേചോടുതനിട്ടുള്ളതകല്ല;  ഇതയ്  നനിങ്ങള്

കചോരനിഫനികകഷനുകവണനി  നകേചോടുത  കനചോട്ടകല്ല;  (കപപ്പെര്  ഉയര്തനികചോണനിച്ചു.)

ശവീ. ഹചോരനിസയ് ബവീരചോനുര മറ്റുള്ളവരുര അവനിനടെ നനില്കനട്ട.  ഇതയ് നനിങ്ങള് നകേചോടുതനിട്ടുള്ള

കനചോട്ടകല്ല;  ഇകദ്ദേഹര  ഡനി.ജനി.പനി.  മചോത്രമചോണയ്,  കപചോലവീസയ്  ചവീഫനല്ലനചോണയ്  ആ

കനചോട്ടനില് നനിങ്ങള് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.  അകതസമയര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി,

അങ്ങയ്  27-5-2016-നയ് ഒരു കനചോട്ടയ് നകേചോടുതനിട്ടുണയ്.  അതനില് എന്തചോണയ് പറയുനനതനയ്

അറനിയചോകമചോ; “It has been decided to replace the present Director General

of  Police  and  State  Police  Chief..”നനിങ്ങള്  1-6-2016-നയ്  ഇകദ്ദേഹനത

നവീക്കുകമ്പചോള് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്  അകദ്ദേഹര  കപചോലവീസയ്  ചവീഫചോനണനചോണയ്.  മചോത്രമല്ല,

നനിങ്ങള് സനി.എ.ടെനി.-യനില് നകേചോടുതനിട്ടുള്ള അനനത ഹര്ജനിയനിലര ഇകദ്ദേഹര കപചോലവീസയ്

ചവീഫചോനണനയ്  പറയുന.  അതനിനുകശഷര  വനിവനിധ  ഘട്ടങ്ങളനില്  കകേചോടെതനിയനില്

ഇത്രയുര നചോള് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ് ഇകദ്ദേഹര കപചോലവീസയ് ചവീഫചോനണനചോണയ്.  അങ്ങനന

എത്രകയചോ ദനിവസങ്ങള് നനിങ്ങള് ഈ കപചോലവീസയ് ചവീഫനിനന മചോറണനമനയ് വചോദനിചനിട്ടയ്

അവസചോന ദനിവസര പറയുകേയചോണയ്, ഇകദ്ദേഹര കപചോലവീസയ് ചവീഫല്ല, ഡനി.ജനി.പനി.-യചോനണനയ്.

ഏതയ്  കകേചോടെതനിയചോണയ്.....  25,000  രൂപയനില്  നനിനതയ്  നനചോയനിനയനമചോത്രര

പറഞ്ഞചോല്  മതനി.   അതയ്  25  ലക്ഷര  രൂപ  വനര  കപചോകകേണതചോണയ്.   കേചോരണര,

കകേചോടെതനി അവസചോനര പറഞ്ഞനതന്തചോനണകനചോ... 
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ശവീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന്  : സര്,  ഇവനിനടെയുള്ള  കപചോലവീസയ്  കപചോസ്റ്റേയ്
ഏതചോനണനള്ളതയ്  കകേരള  കപചോലവീസയ്  ആകയ്  2011-ല്  കൃതദ്യമചോയനി  പറയുനണയ്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് അതയ് മനസനിലചോകണര.  അതനില് നഹഡയ് ഓഫയ് കപചോലവീസയ്
കഫചോനഴനയ്  പറയുന  ഒരു  കപചോസ്റ്റേനില്ല.   വനിധനിയനില്  പറയുനതയ്  നഹഡയ്  ഓഫയ്
കപചോലവീസയ് കഫചോനഴനചോണയ്.  ഇവനിനടെയുള്ളതയ് ഡയറകര് ജനറല് ഓഫയ് കപചോലവീസയ്,
കസ്റ്റേറയ് കപചോലവീസയ് ചവീഫയ് എനചോണയ്.  സസചോഭചോവനികേമചോയുര ഈ  വദ്യതദ്യസതയുണചോകുകമ്പചോള്
കചോരനിഫനികകഷന് കചചോദനിക്കുനതനില്,  അതുര സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ വനിധനി  കേരബപ
നചയ്തയ്  കചോരനിഫനികകഷന്  കചചോദനിക്കുനതനില്  എന്തചോണയ്  തകേരചോറയ്;  എന്തചോണയ്
അതനിനകേത്തുള്ള അപകേടെര; വനിധനി നടെപ്പെനിലചോക്കുനമനയ് പറഞ്ഞതനിനുകശഷമചോണയ് ഈ
കചോരനിഫനികകഷന്  കചചോദനിക്കുനതയ്.  ഇല്ലചോനതചോരു  കപചോസ്റ്റേനിനന  സരബനനിചചോണയ്
സുപവീരകകേചോടെതനി വനിധനിയനില് പറയുനതയ്.   നഹഡയ് ഓഫയ് കപചോലവീസയ് കഫചോഴയ്  എന
കപചോസ്റ്റേയ് ഇവനിനടെ ഇല്ല.  നനിലവനിലള്ളതയ് ഡയറകര് ജനറല് ഓഫയ് കപചോലവീസയ്,  കസ്റ്റേറയ്
കപചോലവീസയ് ചവീഫയ് ആണയ്.  

കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനവീര്  : സര്,  നനിയമജനചോയ ബചോകലട്ടനന സതദ്യതനില്
ആരുര തനിരനിചറനിഞ്ഞനില്ല.   ഞചോന് കചചോദനിചതയ്  അതല്ല.  നനിങ്ങള് ഈ കപചോലവീസയ്
ചവീഫചോനണനയ് പറയുന കേചോരദ്യര, അതയ് അകദ്ദേഹമല്ല  എനചോനണങനില് ഇത്രയുര നചോള്
നനിങ്ങള് കപചോലവീസയ്  ചവീനഫനയ്  പറഞ്ഞയ് വചോദനിച നതന്തനിനചോണയ്;  നനിങ്ങള് കകേചോടെതനിയചോയ
കകേചോടെതനിയനിലര  സനി.എ.ടെനി.-യനിലനമല്ലചോര  പറഞ്ഞകപ്പെചോനഴചോനര കചോരനിഫനികകഷനനില്ല.
അകപ്പെചോനഴചോനക  നനിങ്ങള്കയ്  തനികേഞ്ഞ  കബചോദ്ധദ്യമുണയ്  ഇകദ്ദേഹര  കപചോലവീസയ്
ചവീഫചോനണനയ്.   മചോത്രമല്ല,  കപചോലവീസയ്  ചവീഫചോനണന നനിലയയ്  അകദ്ദേഹര ഇറകനിയ
ധചോരചോളര ഉതരവകേളുണയ്. ഈ നഹഡയ് ഓഫയ് കപചോലവീനസനയ് പറയുനതുര കപചോലവീസയ്
ചവീഫുര  ഒനചോണയ്.  അതുനകേചോണചോണകല്ലചോ  നനിങ്ങള്  കവനറചോരു  സലതയ്
കചോരനിഫനികകഷന്  നകേചോടുത  സമയതയ്  ഇങ്ങനന  എഴതനിയനിരനിക്കുനതയ്,  “The
petitioner as the State Police Chief ought not to have forgotten that every
action,  inaction  of  the  police  was  under  close  surveillance  by  the
Police”ഒരു  കപചോലവീസയ്  ചവീനഫനള്ള  നനിലയയ്  ഇകദ്ദേഹര  നചകയണ  കേചോരദ്യര
നചയ്തനിനല്ലനചോണയ് നനിങ്ങള് കകേചോടെതനിയനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.  കപചോലവീസയ് ചവീനഫന
നനിലയയ്  ഇകദ്ദേഹര  നചയ്തനിനല്ലനയ്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  അവസചോനര  പറയുകേയചോണയ്,  ഇകദ്ദേഹര
കപചോലവീസയ്  ചവീഫചോകണചോനയനയ്  ഞങ്ങള്കയ്  സരശയമുനണനയ്.  അതുനകേചോണ്ടുതനന
സുപവീരകകേചോടെതനിയനില് ഇടെയയ് നടെന വചോദങ്ങനളചോനക നനിങ്ങള് കകേട്ടനിട്ടുകണചോ;  അതനില്
പറയുനതയ്  നനിങ്ങള് ഇതുവനര.....

മനി  .    സവീകര്  : കഡചോ.  എര.  നകേ.  മുനവീര്,  അങ്ങയ് നചയറനികനചോടെയ് സരസചോരനിക....
അങ്ങയുനടെ  പസരഗര  തടെസനപ്പെടുത്തുകേയല്ല.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നനിലപചോടെനില്
നപചോനട്ടസ്റ്റുള്ളതുനകേചോണയ് നടെത്തുന ഒരു നചറു പസരഗമചോണയ്  വചോകഇട്ടയ്  പസരഗര.
എല്ലചോ  ആര്ഗഡ്യുനമനര  നകേചോണ്ടുവരചോനുള്ള  ഒരു  സമയമല്ല.  ദയവചോയനി  വളനര
ദവീര്ഘകേചോലനത പചോരമ്പരദ്യമുള്ള അങ്ങയ് ചുരുകനി സരസചോരനികണര.   
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കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനവീര്  : സര്, കേചോരദ്യങ്ങള്  പറയചോനത  ഞചോന്  കപചോയചോല്
നനിങ്ങള്  എന്തചോണയ്  അതവനിനടെ  പറയചോതനിരുനനതനയ്  നചോട്ടുകേചോര്  എകനചോടെയ്
കചചോദനികനികല്ല;  ഇഇ 25,000 രൂപ ജുവബനല് ജസ്റ്റേനിസയ് ആകയ് പകേചോരര അവരുനടെ
ജസ്റ്റേനിസനിനുകവണനി  നകേചോടുകണനമനയ്  പറയുകമ്പചോഴര  അതയ്  ബഫനചോകണചോ  അതല്ല
ഇതനിനന്റെ  നചലവസഹനിതര  തള്ളനിയനിരനിക്കുനനവനള്ളതചോകണചോ  എനതല്ല  പശര
25,000  രൂപ ഒരചോഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില് നകേട്ടനിവയചോന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  ഇതയ് ആരയ് നകേചോടുകണര?
ഞങ്ങനളചോനര നചയചോത നതറനിനയ്  ഞങ്ങളുനടെകൂനടെ  നനികുതനി  പണര ഉപകയചോഗനിചയ്
ഇതയ്  നകേട്ടനിവയ്ക്കുനതയ്  ശരനിയല്ല എനകൂടെനി  അറനിയനിച്ചുനകേചോണയ്,  ഇഇ കേചോരദ്യര  വളനര
ഗഇരവമചോയനി  ചര്ച  നചകയണ  ഒരു  വനിഷയമചോണയ്.   അതയ്  ചര്ച  നചയചോന്
അനുവദനികചോതതനില്   പതനികഷധനിചയ്  ഞചോനുര  എനന്റെ  കേക്ഷനിയുര  വചോകഇട്ടയ്
നടെത്തുന.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലപചോടെനില്  പതനികഷധനിചയ്  കഡചോ.  എര.  നകേ.  മുനവീറുര
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പചോര്ട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭവനിട്ടയ്  പുറത്തുകപചോയനി.

ശവീ  .   അനൂപയ് കജകബയ്: സര്, ഇവനിനടെ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട കഡചോ. എര. നകേ. മുനവീര്
പറഞ്ഞതുകപചോനല  കകേചോടെതനി  നചലവയ്  ആരയ്  നല്കേണനമനള്ളതചോണയ്  വനിഷയര.
അതനിനയ്  ഉപകദശകേരനില്നനിനയ്  കകേചോടെതനി  നചലവയ്  വചോങ്ങണനമനയ്  ശവീ.  പനദ്യന്
രവവീന്ദ്രന്തനന മറുപടെനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് സനി.പനി.നഎ.-യുനടെ പധചോന കനതചോവനിനന്റെ
വചോക്കുകേളചോണയ്.  മുനണനിനയകപ്പെചോലര  വനിശസചോസതനിനലടുകചോന്  കേഴനിയചോത  ഒരു
വനിഷയമചോയനിരുന കഡചോ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന്റെ കേചോരദ്യതനിലണചോയനതനള്ളതയ്
വളനര  വദ്യക്തമചോണയ്.  ഇതയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  വലനിനയചോരു  അവമതനിപ്പെയ്  ഉണചോകനിയനിട്ടുണയ്.
കൃതദ്യമചോയ നനിലയനില് നടെപടെനികേളനികലയയ് കേടെകചോന്  കേഴനിയചോനത കപചോകുനതുനകേചോണചോണയ്
തുടെര്ചയചോയ തനിരനിചടെനികേള് പല സന്ദര്ഭങ്ങളനിലര  ഇഇ ഗവണ്നമന്റെനിനുണചോകുനതയ്.
ഇവനിനടെ  കഡചോ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമചോറനിനന്റെ  വനിഷയതനില്  കകേചോടെതനിയനില്നനിനയ്
കൃതദ്യമചോയ വനിധനി വനകപ്പെചോള് അതനികലയയ് കേടെകചോനത പനിനനയുര വദ്യക്തതയനികലയയ്
കപചോയനി  എനള്ളതചോണയ്  ഇരട്ട  പഹരതനികലയയ്  വനനതനിയനിരനിക്കുനതയ്.   ഇവനിടെനത
പധചോനനപ്പെട്ട കചചോദദ്യര  ഇതയ്  "പനിഴ"  അല്ല എനള്ളതചോണയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്  അങ്ങനന
ആശസസനികചചോനട്ട.  പനക്ഷ  കകേചോടെതനിയുനടെ വനിലനപ്പെട്ട സമയര കേളഞ്ഞതനിനയ് കകേചോടെതനി
അനചോവശദ്യമചോയ  വദ്യവഹചോരമചോയനി  ഇതനിനന  കേണകചോകനി  എനള്ളതുനകേചോണചോണയ്
25,000  രൂപ  നചലവസഹനിതര  ഇഇ കകേസയ്  തള്ളനിയനതന വസ്തുത ഗവണ്നമന്റെയ്
വനിസ്മരനികരുതയ്.   ഇഇ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഇതരതനിലള്ള സമവീപനര തവീര്ചയചോയുര
മചോകറണതചോയനിട്ടുണയ്.  ഇഇ വനിഷയങ്ങള് വളനര ഗഇരവകമറനിയതചോണയ്.  ഇതയ് ചര്ച
നചയചോതതനില് പതനികഷധനിചയ് ഞചോന്  വചോകഇട്ടയ് നടെത്തുന. 
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(ഗവണ്നമന്റെയ് നനിലപചോടെനില് പതനികഷധനിചയ്  ശവീ.  അനൂപയ് കജകബയ് സഭവനിട്ടയ്
പുറത്തുകപചോയനി.  സഭയനില്നനിനയ്  പുറത്തുകപചോയ പതനിപക്ഷചോരഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയ
തനിനുകശഷര സഭയനില് തനിരനിനകേ പകവശനിച്ചു.)

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര്)

V ശദ്ധ ക്ഷണനികല്

(1) സചോമൂഹദ്യ വനവല്കരണ പദ്ധതനി

ശവീ  .   ഡനി  .   നകേ  .   മുരളനി: സര്,  വളനര പധചോനനപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയമചോണയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ശദ്ധയനില് നകേചോണ്ടുവരുനതയ്.  കലചോകേ ബജവബവവനിദ്ധദ്യ ഭൂപടെതനിനല ഏറവര മുനനില്
നനില്ക്കുന പശ്ചനിമഘട്ടതനിനന്റെ അതവീവ  പചോധചോനദ്യമര്ഹനിക്കുന കേരുതല് കമഖലയചോണയ്
ബജവ സരരക്ഷണ പകദശമചോയ അഗസദ്യ കമഖല. 3500 സസയര് കേനികലചോമവീറര് വനിസവീര്ണമുള്ള
പസ്തുത  പകദശര  തമനിഴയ് നചോട്ടനിലര  കകേരളതനിലമുള്ള  അകഞചോളര  ജനില്ലകേളനില്  വദ്യചോപനിച്ചു
കേനിടെക്കുകേയചോണയ്.  സചോമൂഹദ്യ  വനവല്കരണതനിനന്റെയുര പചോകന്റെഷനന്റെയുര  ഭചോഗമചോയനി
കകേരളതനില് ഏറവര കൂടുതല് വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതചോണയ് അകകഷദ്യ വര്ഗ്ഗതനില്നപ്പെട്ട
മരങ്ങള്, ആരനിപ്പെയ് ലവീകഫചോമനിസയ് എനചോണയ് അതനിനന്റെ ശചോസ്ത്രനചോമര. അകകഷദ്യയുര മചോഞനിയവര
യൂകചോലനിപ്റയ്സുര ഉണയ്. ഇവ പകൃതനി സന്തുലനിതചോവസനയ തകേനിടെര മറനിക്കുനനവനയ്
ഇതനിനകേരതനന  ശചോസ്ത്രവീയമചോയനി  നതളനിയനികനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തപുരര  ജനില്ലയനിനല
നപരനിങ്ങമ്മേല,  നന്ദനികയചോടെയ്,  പചോകങ്ങചോടെയ്,  ആരദ്യനചോടെയ്,  നതചോളനികകചോടെയ്,  വനിതുര  എനവീ
പഞചോയത്തുകേള് ഇഇ വൃക്ഷങ്ങളുനടെ ആവചോസ കകേന്ദ്രങ്ങളചോയനി  മചോറനിയനിട്ടുണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
വനര  വകുപ്പുമനനിയുനടെ  മണ്ഡലതനിനല  വനപകദശങ്ങളനില്  ഇതരര  വൃക്ഷങ്ങള്
നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്റെ  കദചോഷഫലങ്ങളുണയ്.  ഏതചോണയ്  30  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പയ്  സചോമൂഹദ്യ
വനവല്കരണതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഇഇ വൃക്ഷങ്ങള് ജലസുരക്ഷനയയുര ആകരചോഗദ്യകതയുര
വളനരയധനികേര കദചോഷകേരമചോയനി ബചോധനിക്കുന അവസയചോണയ് കേചോണചോന് കേഴനിയുനതയ്.
മരങ്ങനളന രവീതനിയനില് പകൃതനിയനില് നനിര്വ്വഹനികകണ ധര്മ്മേങ്ങള് ഇവ നനിറകവറ്റുനനണങനിലര
അതനികനകചോള് മനുഷദ്യനന്റെയുര മറയ്  ജവീവജചോലങ്ങളുനടെയുര നനിലനനില്പ്പെനിനനയുര അവരുനടെ
ആകരചോഗദ്യനതയുര  കദചോഷകേരമചോയനി  ബചോധനിക്കുന  കനര്കചോഴ്ച  ഇഇ  പകദശങ്ങളനില്
കേചോണചോന് കേഴനിയുര. ആകസ്ട്രേലനിയ, ആഫനിക തുടെങ്ങനിയ രചോജദ്യങ്ങളനില് ലക്ഷണകണകനിനയ്
നഹകര് ചതുപ്പുസലങ്ങള് കേരഭൂമനി ആക്കുനതനിനുകവണനിയചോണയ് അവനിടെനത ഭരണകൂടെങ്ങള്
പസ്തുത  സലങ്ങളനില്  വനിത്തുകേള്  പചോകേനി  കേനിളനിര്പ്പെനിക്കുകേയുര  കേചോലചോന്തകരണ  ആ
ചതുപ്പുസലങ്ങള് കേരഭൂമനി ആക്കുകേയുര നചയ്തതയ്.  ഏതചോണയ്  30  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പയ്
ഇന്ഡദ്യയനികലയ്ക്കുര  അകതചോനടെചോപ്പെര  കകേരളതനികലയ്ക്കുര  കേടെനവന  ഇഇ  മരങ്ങള്
ഒരുപനക്ഷ അതനിനന്റെ കദചോഷഫലങ്ങള് മുനനില് കേചോണചോനത വനര വകുപ്പെയ് ഏനറടുക്കുകേയുര
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വദ്യചോപകേമചോയനി  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള തവീരുമചോനങ്ങനളടുക്കുകേയുര നചയ്തു.  ഏതയ് പതനികൂല
കേചോലചോവസയനിലര ഇവ വളനര കവഗര വളരുന, കപപ്പെര് വദ്യവസചോയതനിനയ് ആവശദ്യമചോയ
പള്പ്പെയ്  ഉയര്ന അളവനില് നല്കുന എനവീ കേചോരണങ്ങള്നകേചോണചോണയ് ഇഇ വൃക്ഷങ്ങള്
നതരനഞ്ഞടുതതയ്. കമല്പ്പെറഞ്ഞ കേചോരദ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനയ് അനുകയചോജദ്യമചോയ ബചോഹദ്യ
ആന്തരനികേ  ഘടെന  ഉള്നകചോള്ളുനതനികനചോനടെചോപ്പെര  മരുഭൂമനിയനില്  കപചോലര  വളരചോന്
കേഴനിയുന  ഘടെനചോവനികശഷര  ഇഇ  മരങ്ങള്ക്കുനണനതയ്  ശരനിയുമചോണയ്.  മരതനിനന്റെ
പധചോന കവരുര അവയുനടെ ശചോഖകേളുര മണനിനന്റെ പതലതനില് ഏതചോണയ് ഒരു മവീറര്
ആഴതനില്  പരനയ്  വളരുനകതചോനടെചോപ്പെര  തചോയയ്  കവരുകേള്  അതനികനകചോള്  ആഴതനില്
വളര്നകപചോകുന. അതുനകേചോണ്ടുതനന ജലതനിനന്റെയുര മറയ് ലവണങ്ങളുനടെയുര  വലനിനചടുകല്
പക്രനിയ വളനര കവഗതനിലര സുഗമവമചോകുന.  അതുകപചോനല 20 വര്ഷരനകേചോണയ് പൂര്ണ
വളര്ചനയത്തുനതനിനയ്  കേചോരണര  സചോധചോരണ മരങ്ങള് വലനിനചടുക്കുന ജലനതകചോളുര
ലവണനതകചോളുര നചോലനിരട്ടനി വനര മണനില്നനിനര ഇവ വലനിനചടുക്കുന എനള്ളതചോണയ്.
ഇലകേള് പകതദ്യകേ സവനികശഷതകേകളചോടുകൂടെനിയതചോണയ്.  നമഴകേയ്  പതലകതചോടുകൂടെനിയ
ഇലകേള്  വന്കതചോതനില്  മണനികലയയ്  പതനിക്കുകേയുര  സചോധചോരണ  മരങ്ങളുനടെ
ഇലകേളനില്നനിനര  വദ്യതദ്യസമചോയനി  മണനികലയയ്  ലയനിച്ചുകചരുന  പക്രനിയ  വളനരയധനികേര
തചോമസനിപ്പെനിക്കുകേയുര നചയ്യുനതുനകേചോണയ്  ഇവ വളരുന കമഖലകേളനില് ഒരു നമതകപചോനല
ഇലകേള്  അടെനിയുകേയുര  മണനികലയ്ക്കുള്ള  ജലതനിനന്റെ  വരവനിനന  തടെസനപ്പെടുത്തുകേയുര
നചയ്യുന.  ഇതയ്  സസചോഭചോവനികേമചോയനി  ആ പകദശതനിനന്റെ ജലസരഭരണ പക്രനിയനയ
ബചോധനിക്കുന.  ഇലകേള്  ജലവമചോയനി  ബനനപ്പെടുകമ്പചോള്  അവയനില്നനിനര  പുറകതയയ്
വരുന ഫനികനചോളനികേയ്,  അനനിലനിന് എനവീ രചോസപദചോര്ത്ഥങ്ങള് പസ്തുത പകദശനത
സൂക്ഷ്മമചോണുകനള ഇല്ലചോതചോക്കുകേയുര മണനിനന്റെ സസചോഭചോവനികേ ഫലഭൂയനിഷ്ടനി നഷ്ടനപ്പെടുത്തുകേയുര
മനറല്ലചോ  സസദ്യങ്ങളുകടെയുര വളര്ചനയ പതനികരചോധനിക്കുകേയുര മരുഭൂമനിയുനടെ അവസ
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുര നചയ്യുന.  അകകഷദ്യ സനിതനി  നചയ്യുന പകദശനത ജനങ്ങളുനടെ,
പകതദ്യകേനിചയ്  കുട്ടനികേളുനടെ  ആകരചോഗദ്യപശര  ഗഇരവകമറനിയതചോണയ്.  ഇഇ മരങ്ങള്  പൂക്കുന
സമയതയ് അതനിലണചോകുന പരചോഗകരണുകള് മനറല്ലചോ  മരങ്ങകളയുര അകപക്ഷനിചയ്
വളനര സചോന്ദ്രത കൂടെനിയതചോണയ്.  പൂനമ്പചോടെനി കേചോറനിലൂനടെ  പറനയ്  അലര്ജനി കരചോഗങ്ങള്കയ്
കേചോരണമചോകുനനവനതയ്  ഇഇ  പകദശനത  ആളുകേളുനടെ  അനുഭവങ്ങളനിലൂനടെയുര
ശചോസ്ത്രവീയ വസ്തുതകേളുനടെയുര അടെനിസചോനതനില് നതളനിയനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതചോണയ്.  എല്ലചോ
മരങ്ങളുനടെയുര  പൂനമ്പചോടെനികേള്  ചനിലരനില്  അലര്ജനി  കരചോഗങ്ങള്  ഉണചോക്കുനമങനിലര
പസ്തുത മരതനിനന്റെ പൂനമ്പചോടെനികേള് അതനില്നനിനര വദ്യതദ്യസമചോനണന അനുഭവമചോണയ്
സചോക്ഷദ്യനപ്പെടുത്തുനതയ്.  കേചോന്സറനിനയ്  കേചോരണമചോകുന ഏനതങനിലര  ഘടെകേങ്ങള്  ഇതനില്
അടെങ്ങനിയനിട്ടുകണചോനയനയ് ഇതുവനരയുര സനിരവീകേരനികനപ്പെട്ടനിട്ടനിനല്ലങനിലര അലര്ജനിയുര
അതനികനചോടെനുബനമചോയ  ശസചോസകകേചോശകരചോഗങ്ങളുര  സനിരവീകേരനികനപ്പെട്ട  വസ്തുതകേളചോണയ്.
സസചോഭചോവനികേ വനകമഖലയുനടെ ഏതചോണയ് 25 ശതമചോനവര ഇഇ മരങ്ങള് കേയടെകനികഴനിഞ.
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കപപ്പെര്  വദ്യവസചോയതനിനയ്  പള്പ്പെയ്  അതദ്യന്തചോകപക്ഷനിതമചോണയ്.  എനചോല്  ഇഇ
മരങ്ങളനില് നനിനമചോത്രകമ പള്പ്പെയ് ഉണചോകചോന് കേഴനിയൂ എന പനിടെനിവചോശനി ഉകപക്ഷനിച്ചു
നകേചോണയ് ബദലചോയനിട്ടുള്ള മരങ്ങള് വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികചോവനതചോണയ്.  മുള, ഇഇറ, നപരുമരര
(മട്ടനി),  കവപ്പെയ്  തുടെങ്ങനിയ  മറകനകേര  ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണയ്.  അകകഷദ്യ  മരങ്ങള്
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  വനര  വകുപ്പെയ്  കേചോണുന  നദ്യചോയവീകേരണങ്ങള്  വളനര  കവഗതനിലള്ള
വളര്ച,  അളവനിലര  നനിലവചോരതനിലമുള്ള  പള്പ്പെനിനന്റെ  ലഭദ്യത  ഇവനയചോനകയചോണയ്.
മറയ്  മരങ്ങള് വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുകമ്പചോള് ഒരുപകക്ഷ അളവനിലര നനിലവചോരതനിലര കുറചയ്
വദ്യതദ്യചോസങ്ങള് ഉണചോയചോല്കപ്പെചോലര അതനികനകചോള് സചോമ്പതനികേ പശങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുന
ജല  ദഇര്ലഭദ്യവര  ആകരചോഗദ്യ  പശങ്ങളുര  ഉണചോകേചോനനിടെയുണയ്.  കൃഷനി  ഭൂമനിയനികലയയ്
വനദ്യമൃഗങ്ങള്  ഇറങനതുമൂലമുള്ള  സചോമ്പതനികേ  നഷ്ടവര  അകതചോനടെചോപ്പെമുണയ്.
സസചോഭചോവനികേ  വനതനിനന്റെ  കേരുതല്  കമഖലകേളനില്നനിനര  മറയ്  മരങ്ങകളചോനടെചോപ്പെര
ഫലവൃക്ഷസസദ്യങ്ങള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതുനകേചോണയ്  വനദ്യമൃഗങ്ങള്  കൃഷനിസലകതയ്ക്കുര
വവീടുകേളനികലയ്ക്കുര  ഇറങ്ങനിവനയ്  ഉണചോക്കുന  നചോശനഷ്ടങ്ങള്  ഒഴനിവചോകചോവനതചോണയ്.
പസ്തുത വനിവരങ്ങള് ഉള്നകചോണയ് മനുഷദ്യരുനടെയുര മറയ് ജവീവജചോലങ്ങളുനടെയുര നനിലനനില്പ്പെനിനുര
അവയുനടെ ആകരചോഗദ്യര,  ജലസുരക്ഷ തുടെങ്ങനിയ കേചോരദ്യങ്ങള്കയ് മുന്തൂകര നല്കേനിനകചോണയ്
ഇഇ  മരങ്ങളുനടെ  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികലര  വദ്യചോപനവര  അടെനിയന്തരമചോയനി  നനിര്തനിവച്ചു
നകേചോണയ്  ബദല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെനിലചോക്കുനതനിനചോവശദ്യമചോയ  സതസര  നടെപടെനി
സര്കചോരുര വനരവകുപ്പുര നനകേനകചോകള്ളണതചോണയ്. ഇഇ കേചോരദ്യതനില് ചനില പഖദ്യചോപനങ്ങള്
വനനിട്ടുനണങനിലര  വനര വകുപ്പെയ്  ഉകദദ്യചോഗസര് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിലപചോടെനിനനുസരനിചല്ല
കേചോരദ്യങ്ങള് മുകനചോട്ടയ്  നകേചോണ്ടുകപചോകുനനതന കേചോരദ്യര കൂടെനി ശദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയചോണയ്.
വനര വകുപ്പുമനനി  ജനങ്ങള്കയ് അനുകൂലമചോയ നനിലപചോടെചോണയ് എടുക്കുനനതനയ് പല
പചോവശദ്യര  നതളനിയനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതചോണയ്.  മനനിയചോകുനതനിനുമുമ്പയ്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
മണ്ഡലതനില്,  വനര കമഖലയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട സലതയ്  അകകഷദ്യയുര മചോഞനിയവര
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനനതനിരചോയ നനിലപചോടെയ് എടുതനിട്ടുള്ളതചോണയ്. എനചോല് ഇതുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട ചനില കചചോദദ്യങ്ങള്കയ് വനര വകുപ്പെനിനല ഉകദദ്യചോഗസര് മറുപടെനി നലനിയനിട്ടുള്ളതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി,  സരസചോനതയ്  വനര  കമഖലകേളനില്  വനര  വകുപ്പെയ്  നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന
മചോഞനിയര,  അകകഷദ്യ,  തുടെങ്ങനിയ  വൃക്ഷങ്ങള്  അമനിതമചോയ  ജല  ഉപകഭചോഗര
നടെത്തുനതുമൂലര  വനപകദശര  വരള്ചയുനടെ  പനിടെനിയനില്  അമരുനനവന  കേചോരദ്യര
ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോ  എനയ്   ഞചോന്  തനന  കചചോദനിച  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെചോത
2106-ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനയ്  ലഭനിച മറുപടെനി,  ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടനിനല്ലനചോയനിരുന.
ഉയരതനില്  വളര്നവരുനതുര  മനുഷദ്യര്ക്കുര  മൃഗങ്ങള്ക്കുര  ആകരചോഗദ്യപശങ്ങള്
സൃഷ്ടനിക്കുനതുര  ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോ  എന  കചചോദദ്യതനിനയ്  ലഭനിച  മറുപടെനി
ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടനിനല്ലനചോണയ്. ഇതരതനിലള്ള മറുപടെനിയചോണയ് ഉകദദ്യചോഗസര് നല്കുനതയ്.
അതുനകേചോണയ് ഉകദദ്യചോഗസരുനടെ മകനചോഭചോവതനില് മചോറരവരുതണര.  
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വനവര മൃഗസരരക്ഷണവര മൃഗശചോലകേളുര വകുപ്പുമനനി (ശവീ  .   നകേ  .   രചോജു): സര്,
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് പറഞ്ഞ ഇഇ വനിഷയര സരസചോനതനിനന്റെ ചനില ഭചോഗങ്ങളനില്
ചര്ച നചയനപ്പെട്ടുനകേചോണനിരനിക്കുനതചോണയ്.  കദശവീയ പചോതകയചോരങ്ങളനിലര സരസചോന
പചോതകയചോരങ്ങളനിലനമല്ലചോര നനിലവനിലള്ള വന നയതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില്, സചോമൂഹനികേ
വനവല്കരണതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഇഇ വൃക്ഷനനതകേള് വച്ചുപടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള
തവീരുമചോനമുണചോയനിരുന.  അതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  1980-കേളനില്  കദശവീയ,
സരസചോന  പചോതകയചോരങ്ങളനില്,  നറയനില്കവയുനടെ  അധവീനതയനിലള്ള  ഭൂമനികേളനില്,
കേനചോലകേള്,  കുളങ്ങള്,  നദനികേള്,  കതചോടുകേള്,  പുഴകേള് എനനിവയുനടെ  ഓരങ്ങളനില്,
ലഭദ്യമചോയ  മറയ്  സര്കചോര്  ഭൂമനികേളനില്,  സര്കചോര്  നപചോതുകമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുനടെ
പരനിസരങ്ങള് എനനിവനിടെങ്ങളനില് വനികദശമരമചോയ അകകഷദ്യ,  അനയ്  നനിലവനിലണചോയനിരുന
സര്കചോര് നനിയമമനുസരനിചയ്  മറ്റുള്ള മരങ്ങകളചോനടെചോപ്പെര വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിചനിരുന.  അകകഷദ്യ,
മചോഞനിയര  തുടെങ്ങനിയ  വനികദശ  മരങ്ങള്  വദ്യചോപകേമചോയതനിനനത്തുടെര്നയ്  ഇവ  പകൃതനിക്കുര
മനുഷദ്യനന്റെ  ആകരചോഗദ്യതനിനുര  ഹചോനനികേരമചോനണനര  ഭൂഗര്ഭജലര  അധനികേമചോയനി
വലനിനചടുക്കുനവയചോനണനര  നപചോതുജനങ്ങളനില്നനിനര  പരനക  വനിമര്ശനര
ഉയര്നവനനിരുന.  1988-നല  കദശവീയ  വന  നനിയമതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
രൂപവീകേരനികനപ്പെട്ട  2009-നല  കകേരള  സരസചോന  വന  നയതനില്   വനിവനിധ
ഉകദ്ദേശങ്ങള്കചോയനി  വനികദശവൃക്ഷങ്ങള്കയ് പകേരര തകദ്ദേശവീയ വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതയ്
കപചോതചോഹനിപ്പെനികണനമനയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിനടെ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്
ചൂണനികചോണനിചതുകപചോനല  മചോഞനിയര,  യൂകചോലനിപ്റസയ്,  അകകഷദ്യ  തുടെങ്ങനിയ
മരങ്ങള്  പകൃതനികയ്  കദചോഷര  നചയ്യുനവയചോനണനയ്   ജനങ്ങള്   വനിശസസനിക്കുന.
അതുനകേചോണ്ടുതനന  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇകചോരദ്യതനില്  നയപരമചോയ  തവീരുമചോനനമടുത്തു
കേഴനിഞ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനടെ അദ്ധദ്യക്ഷതയനില് ഇഇയടുത ദനിവസര ഞചോനുര
കൂടെനി  പനങടുത്തുനകേചോണയ്  ഒരു  കയചോഗര  കചരുകേയുണചോയനി.   മചോഞനിയര,  യൂകചോലനിപ്റസയ്,
ഗ്രചോന്റെനിസയ് കപചോനലയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്  നതരുകവചോരങ്ങളനില് വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന നടെപടെനി
അവസചോനനിപ്പെനികണനമന ഒരു നപചോതുധചോരണയചോണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ആ കയചോഗതനി
നലടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുമചോത്രമല്ല,  സര്കചോര് ചനില കേമ്പനനികേളുമചോയനി ഉണചോകനിയനിട്ടുള്ള
കേരചോറുകേളുനടെ  അടെനിസചോനതനില്  യൂകചോലനിപ്റസുര  മചോഞനിയവമടെകമുള്ള  കസചോഫയ്
വഡ്സയ് അവര്കയ് നകേചോടുകചോനുള്ള ബചോധദ്യതയുണയ്.  അതുനകേചോണയ് അതനിനന്റെ കേചോലചോവധനി
തവീരുനതുവനര  ഹനിന്ദുസചോന്  നബ്യൂസയ്  പനിന്റെയ്  ലനിമനിറ   ഡയ്  കപചോനലയുള്ള  സചോപനങ്ങള്കയ്
കസചോഫയ്  വഡ്സയ്  നകേചോടുകചോനുള്ള  ബചോധദ്യത  കകേരള  സര്കചോരനിനുണയ്.  2500-ല്
അധനികേര നതചോഴനിലചോളനികേള് പണനിനയടുക്കുന സചോപനമചോയ ഹനിന്ദുസചോന് നബ്യൂസയ്  പനിന്റെയ്
ലനിമനിറഡനിനയ്  അസരസ്കൃത  സചോധനര  ലഭനിചനിനല്ലങനില്  പൂട്ടനിയനികടെണ  സനിതനി  വരുര.
അവരുമചോയനി കനരനത ഉണചോകനിയനിട്ടുള്ള കേരചോറുകേളുനടെ കേചോലചോവധനി  2022-ഓടുകൂടെനി
മചോത്രകമ അവസചോനനിക്കുകേയുള. ആ ഫചോകറനികേള് പവര്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനചോവശദ്യമചോയ
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അസരസ്കൃത  വസ്തുകള് കേനിട്ടതകവണമുള്ള ഏരനിയകേളനികലയയ്  മചോത്രമചോയനി  യൂകചോലനിപ്റസനിനന്റെ
കൃഷനി നനിജനപ്പെടുതനിനകചോണയ്,  കകേരള കഫചോറസ്റ്റേയ് നഡവലപ്നമന്റെയ് കകേചോര്പ്പെകറഷനനില്
അവരുനടെ പചോകന്റെഷനുകേളുണയ്,  ആ പചോകന്റെഷനുകേളനില്കപ്പെചോലര യഥചോര്ത്ഥതനില് ഇതനിനന്റെ
ആവശദ്യര കേഴനിഞള്ള ഏരനിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളടെകര  (ഇഇ വനികദശവൃക്ഷങ്ങള് ഒഴനിവചോകനിനകചോണയ്)
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന നനിലയനികലയയ് കേചോരദ്യങ്ങള് നടെപ്പെനിലചോക്കുനതനിനചോവശദ്യമചോയ ധചോരണയനില്
സര്കചോര് എതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ ഉതരവകേള് വളനര അടെനിയന്തരമചോയനിതനന
വനര വകുപ്പെനില്നനിനര നല്കുനതചോണയ്  എനചോണയ് എനനികയ്  ഇഇ അവസരതനില്
ചൂണനികചോണനികചോനുള്ളതയ്. നനിലവനില് അകകഷദ്യ, മചോഞനിയര, യൂകചോലനിപ്റസയ് എനവീ
വൃക്ഷകതചോട്ടങ്ങള്  മുറനിച്ചുമചോറനി  പസ്തുത  സലങ്ങളനിലര  വനപകദശത്തുര  തകദ്ദേശവീയ
ഫല-ഒഇഷധ-തടെനിവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ് 'വനദവീപനി' എനനചോരു പദ്ധതനി
ഇകപ്പെചോള്തനന നനിലവനിലണയ്. ശവീ. നകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമചോര് വനര വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന
സമയതചോണയ്  ആ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലചോകനിയതയ്.  എനന്റെ  മണ്ഡലതനില്  പുനലൂര്
ഡനിവനിഷനനില്  (മണ്ഡലര  അകദ്ദേഹതനികന്റെതചോണയ്  എനചോല്  ഡനിവനിഷന്  എനന്റെ
മണ്ഡലതനിലമചോണയ്.)  'വനദവീപനി'  പദ്ധതനിപകേചോരര അകകഷദ്യ മരങ്ങള് നവട്ടനിമചോറനി,
ആ  സലര  വനദവീപനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിനകചോണയ്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടെകര  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികചോന്
സചോധനിചനിട്ടുണയ്.  അനതചോരു  മചോതൃകേയചോയനി  സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണയ്  എല്ലചോ  പകദശത്തുര
ഫലവൃക്ഷങ്ങള് വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനചോവശദ്യമചോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുനതചോണയ്.
കേചോട്ടനില്നനിനര മൃഗങ്ങനളല്ലചോര  ഇകപ്പെചോള് പുറകതയയ്  ഇറങ്ങനിവരുനതനിനന്റെ മുഖദ്യകേചോരണര
കേചോട്ടനില് നവള്ളമനില്ലചോതതുര ഭക്ഷദ്യസചോധനങ്ങളുനടെ കുറവമചോണയ്.  അതുകൂടെനി പരനിഹരനികചോന്
കേഴനിയുനമനള്ളതുനകേചോണയ്  വനതനിനുള്ളനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനചോവശദ്യമചോയ
നടെപടെനി  സസവീകേരനിക്കുകേയചോണയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെര ഒനകൂടെനി  സൂചനിപ്പെനികചോന് ആഗ്രഹനിക്കുന.
ജൂണ് 5-ാം തവീയതനി കലചോകേ പരനിസനിതനി ദനിനതനില് വനര വകുപ്പെനിനന്റെ ആഭനിമുഖദ്യതനില്
സരസചോന സര്കചോര്  നടെപ്പെനിലചോക്കുന ഹരനിത കകേരളര പരനിപചോടെനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി
ഒരു കകേചോടെനി  വൃക്ഷനനതകേളചോണയ്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികചോന് തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുനതയ്.   അതനിനയ്
എല്ലചോ വനിഭചോഗര ജനങ്ങളുനടെയുര പനിന്തുണ ആവശദ്യമചോണയ്.  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്,  യുവജന
പസചോനങ്ങള്,  മറയ്  സനദ്ധ സരഘടെനകേളുനടെനയല്ലചോര സഹചോയകതചോടുകൂടെനി  ഒരു കകേചോടെനി
വൃക്ഷനതകേളചോണയ്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികചോന്  തവീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ
72  ലക്ഷര വൃക്ഷനനതകേള് വനര വകുപ്പെയ് തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില് നനല്ലചോരു
പങയ്  പചോവര  മചോവര  മറയ്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളുമചോണയ്.  അതനിനകേതയ്  യൂകചോലനിപ്റസുര
മചോഞനിയവനമചോനര ഉണചോകേനിനല്ലനയ് ഞചോന് ഇഇ സഭയയ് ഉറപ്പെയ് നല്കുന.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഇഇ  സമവീപനതനിനനുസരനിചചോയനിരനിക്കുര  തുടെര്നയ്  നവട്ടനിമചോറ്റുന  മരങ്ങള്ക്കുപകേരര
പചോകന്റെഷനുകേളനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനനതനചോണയ്  എനനികയ്  ഇഇ
അവസരതനില് അറനിയനികചോനുള്ളതയ്. 
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ശവീ  .   ഡനി  .   നകേ  .   മുരളനി: സര്, ഹനിന്ദുസചോന് നബ്യൂസയ് പനിന്റെയ് ലനിമനിറഡചോണയ്  പള്പ്പെനിനയ്
ആവശദ്യമചോയ  അസരസ്കൃത  വസ്തുകള്  നല്കകേണതയ്.  അകകഷദ്യയുര  യൂകചോലനിപ്റസുര
മചോഞനിയവര നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ് പകേരമചോയനി പള്പ്പെയ് ഉല്പ്പെചോദനിപ്പെനിക്കുന വട്ട, മട്ടനി,
കുമ്പനിള്,  അല്ബവീസനിയ,  മുള,  കേചോറചോടെനി  തുടെങ്ങനിയ  ജല റചോഞനികേളല്ലചോത മരങ്ങള്
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര  പൂര്ണമചോയുര  അകകഷദ്യ,  യൂകചോലനിപ്റസയ്  തുടെങ്ങനിയ
വൃക്ഷങ്ങള് നടുനതനില്നനിനയ്  പനിന്മേചോറചോനുര  തയചോറചോകേണര.  മണറനിഞ്ഞയ് വൃക്ഷങ്ങള്
നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന രവീതനി അവലരബനിചചോല് നനചോയനിരനിക്കുര.  മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജനിനന്റെ
മുനനില്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പയ്  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിച  മരങ്ങള്കപചോലര  ഇനര  യചോനതചോരു
കകേടുമനില്ലചോനത  നനില്ക്കുനണയ്.   ഒരു  പഠനര  നടെതനി  മണറനിഞ്ഞയ്  വൃക്ഷങ്ങള്
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന നനിലയനികലയയ് നമുകയ് മചോറചോന് കേഴനിയണര എനതുകൂടെനി അങ്ങയുനടെ
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയചോണയ്.

ശവീ  .    നകേ  .    രചോജു:  സര്,  ഇനനി മുതല്  വദ്യചോവസചോയനികേ ആവശദ്യങ്ങള്കല്ലചോനത
സരസചോനതയ്  അകകഷദ്യ  അടെകമുള്ള  വനികദശ  മരങ്ങള്  വനര  വകുപ്പെയ്  വച്ചു
പനിടെനിപ്പെനിക്കുനതല്ല എനയ് ഞചോന് അങ്ങനയ അറനിയനിക്കുകേയചോണയ്.  പകേരര ഞചോവല്,
ഇലഞ്ഞനി, അമ്പഴര, മചോവയ്, പചോവയ്, ആഞ്ഞനിലനി, കപര, ആത, പുളനി, നനല്ലനി, കേശുമചോവയ്
തുടെങ്ങനിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുര കേണനിനകചോന,  മണനിമരുതയ്,  ചമത,  മന്ദചോരര,  നചമ്പകേര
മുതലചോയ പൂമരങ്ങളുര കുമ്പനിള്,  കവപ്പെയ്,  കുടെമ്പുളനി,  കേചോഞ്ഞനിരര,  രക്തചന്ദനര,  ചന്ദനര,
ഊങ്ങയ്,  ആല്,  കൂവളര,  തചോനനി,  അകശചോകേര,  പതനിമുഖര,  മകരചോട്ടനി മുതലചോയ ഔഷധ
വൃക്ഷബതകേളുര ഈട്ടനി,  കതകയ്,  മഹചോഗണനി,  പൂവരശയ്,  മട്ടനി,  നചമ്പകേര,  കേരനിമരുതയ്,
നവള്ളഅകേനില്  മുതലചോയ  തടെനി  വൃക്ഷങ്ങളുനടെ  ബതകേളുര  ഉത്പചോദനിപ്പെനിചയ്  അതചോയനിരനിക്കുര
ഇനനി  വനവല്കരണതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനചോയനി  വനിതരണര
നചയ്യുനതയ് എനറനിയനിക്കുന.

(2)  ആര്.സനി.സനി.യുനടെ പവര്തനര

ശവീ  .    നകേ  .    മുരളവീധരന്:  സര്,  തനിരുവനന്തപുരര  റവീജനിയണല്  കേദ്യചോന്സര്
നസന്റെറനിനന്റെ  ദുരവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  സര്കചോര്  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി
സസവീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയചോണയ് ഞചോന്  ഈ  ശദ്ധ ക്ഷണനികല് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.
കേദ്യചോന്സര് കരചോഗ ചനികേനിതചോ രരഗതയ് ഒരു നചോഴനികേകല്ലചോയനി മചോറനിയനിട്ടുള്ള സചോപനമചോണയ്
തനിരുവനന്തപുരര റവീജനിയണല് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെര്.  ഈ ആശുപത്രനി കരചോഗനികേളുനടെ
ബചോഹുലദ്യര  കേചോരണര ഒരു വവീര്പ്പുമുട്ടലനിനന്റെ അവസയനിലചോണയ്.  കകേരളതനിനന്റെ വടെകന്
ജനില്ലകേളനില്നനിനര  തമനിഴയ് നചോട്ടനിനല  കേനദ്യചോകുമചോരനി,  തനിരുനനല്കവലനി  തുടെങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില്നനിനര വനര കരചോഗനികേള് ചനികേനിത കതടെനി ഇവനിനടെ എതനികചരുനണയ്.
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ഈ സചോപനതനിനന്റെ  ഇനനത അവസ  വളനര  പരനിതചോപകേരമചോണയ്.  ഭരണതനിനല
നകേടുകേചോരദ്യസതയുര മനിസയ് മചോകനജയ് നമനര ഈ സചോപനതനിനന്റെ പശസനികയ് കേളങര
വരുതനിയനിരനിക്കുന.  ഈ  സചോപനര  തുടെങ്ങനിയനിട്ടയ്  35  വര്ഷമചോനയങനിലര  അടെനിസചോന
സഇകേരദ്യങ്ങളുര ചനികേനിതയുനടെ ഗുണനനിലവചോരവര  നമചനപ്പെടുതചോന് ഇതുവനര കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.
അതദ്യചോവശദ്യര കവണ ഉപകേരണങ്ങള് വചോങനതനിനുര മരുനയ് വചോങനതനിനുര  ആര്.സനി.സനി.
സമര്പ്പെനിച നപചോകപ്പെചോസലനിനയ് ഇതുവനര അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  അടെനിയന്തരമചോയനി നചകയണ
ശസ്ത്രക്രനിയയയ് കരചോഗനികേള് മചോസങ്ങകളചോളര കേചോത്തുനനില്കകണ അവസയചോണുള്ളതയ്.
പലകപ്പെചോഴര ജനപതനിനനിധനിയചോയ ഞചോന് തനന വനിളനിചയ് ഡയറകകറചോടെയ് സരസചോരനികകണ
സനിതനി ഉണചോയനിട്ടുണയ്.

ഇവനിടെനത  ഓപ്പെകറഷന്  തവീകയറര്  നവവീകേരനികനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  സനചോര്ബുദര
കേണ്ടു പനിടെനിക്കുനതനിനയ് ഏറവര അതദ്യചോവശദ്യമചോയ ഉപകേരണമചോയ Prone biopsy table-നന്റെ
നനിലവനിനല അവസയുര വദ്യതദ്യസമല്ല. ഇവനിനടെ കരചോഗനനിര്ണയതനിനുള്ള നകേചോളകനചോകസചോപ്പെനി,
എന്കഡചോകസചോപ്പെനി തുടെങ്ങനിയ സരവനിധചോനങ്ങളനില്ലചോതതനിനചോല് കരചോഗനികേനള സസകേചോരദ്യ
ആശുപത്രനിയനികലയയ് പറഞ്ഞയയ്കകണ അവസയചോണുള്ളതയ്. കൂടെചോനത ആര്.സനി.സനി.-യനില്
കനിനനികല്  പചോകതചോളജനിസ്റ്റേയ്,  കേചോര്ഡനികയചോളജനിസ്റ്റേയ്  തുടെങ്ങനിയ  തസനികേകേളുര
അനുവദനികനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  കേദ്യചോന്സര്  ചനികേനിതയുനടെ  ഒരു  പധചോന  ഭചോഗമചോയ  കേവീകമചോ
നതറചോപ്പെനി  നടെത്തുനതനിനയ്  മുകനചോടെനിയചോയനി  കേചോര്ഡനികയചോളജനിസ്റ്റേയ്  പരനികശചോധനികണനമനതയ്
നനിര്ബനമചോണയ്.  എനചോല്  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  കേചോര്ഡനികയചോളജനിസ്റ്റേനിനന്റെ  തസനികേ
അനുവദനികചോതതനിനചോല് നമഡനികല് കകേചോകളജനിനല കഡചോകര്മചോരുനടെ കസവനമചോണയ്
പകയചോജനനപ്പെടുത്തുനതയ്.

ഗുരുതര കരചോഗബചോധനിതര്കപചോലര മറ്റു കരചോഗനികേകളചോനടെചോപ്പെര ഒ.പനി.  കേഇണറനില്
കേബ്യൂ നനില്കകണ അവസയചോണുള്ളതയ്. ആര്.സനി.സനി.-യനിനല തനിരകയ് ഒഴനിവചോക്കുനതനിനുര
കേദ്യചോന്സര് കരചോഗനികേള്കയ്  നമചനപ്പെട്ട  ചനികേനിത  ലഭദ്യമചോക്കുനതനിനുര അഞയ്  നമഡനികല്
കകേചോകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കേദ്യചോന്സര്  ചനികേനിതചോ  വനിഭചോഗങ്ങള്  ആരരഭനിക്കുനതനിനയ്
തവീരുമചോനനമടുനതങനിലര ഇകചോരദ്യതനില് തുടെര് നടെപടെനികേനളചോനര സസവീകേരനിചനിട്ടനില്ല.
ഇനതല്ലചോര സസകേചോരദ്യ  ആശുപത്രനികേനള സഹചോയനികചോന് മചോത്രകമ ഉപകേരനിക്കുകേയുള.
കേദ്യചോന്സര്  കരചോഗനികേളുനടെ  സുരക്ഷയുര  കക്ഷമവര  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ്
ആര്.സനി.സനി.യനില് അടെനിസചോന സഇകേരദ്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര ആവശദ്യമചോയ
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുര സര്കചോര് മചോതൃകേചോപരമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനികണനമനയ്
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയചോണയ്. 

ഇതുസരബനനിചയ് പല പത്രങ്ങളനിലര വചോര്ത വനനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ജനുവരനി
മചോസര  3-ാം  തവീയതനി  മചോതൃഭൂമനി  ദനിനപത്രതനില്  വന  വചോര്ത,  "കേദ്യചോന്സര്
ചനികേനിതയയ്  പകതദ്യകേ കബചോര്ഡയ്.  പദവനികേള് രചോജനിവചയ്  ആര്.സനി.സനി.  കഡചോകര്മചോര്.”
285/2020
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അതുകപചോനലതനന  "ആര്.സനി.സനി.-യനില് കേദ്യചോന്സര് കബചോര്ഡയ് പരനിഷ്കചോരര പനിന്വലനികനില്ല.”
മലയചോള  മകനചോരമ  4-1-2017.  മചോധദ്യമതനിനല  വചോര്ത,  "ആര്.സനി.സനി.  ടെബ്യൂമര്
കബചോര്ഡയ്  രൂപവീകേരണര.  കനിനനികല്  ഓകങചോളജനിസ്റ്റുകേള്  ഇനയ്  ഉപവസനിക്കുര.”
ഇങ്ങനനയുള്ള നനിരവധനി വചോര്തകേളചോണയ് ആര്.സനി.സനി.നയക്കുറനിചയ്  മചോധദ്യമങ്ങളനില്
വനനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.  ഏറവര  കൂടുതല്  കരചോഗനികേള്  വരുനതയ്  മലബചോര്  പകദശതയ്
നനിനചോണയ്.  ബവകുകനരര വരുന 16348-ാം നമ്പര് മരഗലചോപുരര-  തനിരുവനന്തപുരര
എകയ്പസനില്  ഏറവര  കൂടുതല്  കരചോഗനികേള്  മലബചോര്  ഭചോഗത്തുനനിനര  വരുനണയ്.
ഇങ്ങനന വളനരയധനികേര കരചോഗനികേള്കയ്  ആശസചോസപദമചോകകേണ ഈ ആശുപത്രനിയനിനല
സഇകേരദ്യങ്ങളുനടെ  അപരദ്യചോപത  കേചോരണര  സസകേചോരദ്യ  ആശുപത്രനികേള്   മുതനലടുപ്പെയ്
നടെത്തുകേയചോണയ്.  മുന്മുഖദ്യമനനി  ശവീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതചോനന്ദന്  തനന  ഒരു
സബ്മനിഷനനിലൂനടെ  ആര്.സനി.സനി.നയ  സരബനനിചയ്  ചനില  പരചോമര്ശങ്ങള്  ഈ
സഭയനില് നടെതനിയനിരുന.  അതുനകേചോണയ് സര്കചോര് അടെനിയന്തരമചോയനി ഇതനിനനചോരു
പരനിഹചോരമുണചോക്കുകേയുര  ആര്.സനി.സനി.നയ  മനികേച  കേദ്യചോന്സര്  ആശുപത്രനിയചോകനി
മചോറചോന്  എല്ലചോ  വനിധതനിലള്ള  സഹചോയ  സഹകേരണങ്ങള്  നല്കുകേയുര  ഒഴനിവള്ള
കഡചോകര്മചോരുനടെ  തസനികേകേള്  എത്രയുര  നപനട്ടനയ്  നനികേത്തുകേയുര  നചയണനമനയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്.

ആകരചോഗദ്യവര സചോമൂഹദ്യനവീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശവീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ബശലജ
ടെവീചര്):  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര  ഉനയനിച  ഈ  ശദ്ധ  ക്ഷണനികലനിനല
പകുതനിഭചോഗര ശരനിയചോണയ്.  ആര്.സനി.സനി.യനില് നല്ല തനിരക്കുണചോകുനണയ്.  അതുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  ഒരുപചോടെയ്  പശങ്ങള്  ഉണചോകുനണയ്.  ബചോകനി  പകുതനി  ശരനിയല്ല.  ഈ
സര്കചോര് അധനികേചോരതനില് വനതനിനുകശഷര ആര്.സനി.സനി.നയ വളനര ഗഇരവമചോയനി
പരനിഗണനിചയ്  ഒകട്ടനറ  കേചോരദ്യങ്ങള്  നചയ്തനിട്ടുണയ്.  ബചോകനിയുള്ളവ   നചയചോന്  ശമനിച്ചു
നകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.

ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ചനികേനിതയചോയനി  എത്തുന  കരചോഗനികേളുനടെ  എണതനില്
അടുത കേചോലതയ് നല്ല വര്ദ്ധനവയ് കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  കലചോകകേചോതര നനിലവചോരതനിലള്ള
എല്ലചോ കേദ്യചോന്സര് ചനികേനിതചോ സഇകേരദ്യങ്ങളുര ആശുപത്രനിയനിലണയ്. എനചോല് വലനിയ
തനിരകയ്  അനുഭവനപ്പെടുനതയ്  കേചോരണര  ധചോരചോളര  പയചോസങ്ങളുണയ്.  കരചോഗനികേളുനടെ
എണര  വര്ദ്ധനിക്കുനതനിനനുസരനിചയ്  ആര്.സനി.സനി.-യുനടെ  പശ്ചചോതല  സഇകേരദ്യര
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ് ഈ സര്കചോര് പരനിശമര ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്. 134000  ചതുരശ
അടെനി  വനിസവീര്ണമുള്ള  10  നനില  നകേട്ടനിടെര  കനരനത  ആരരഭനിചതചോണയ്.  പകക്ഷ
അതനിനന്റെ  പവര്തനര  മുരടെനിച്ചു  കേനിടെക്കുകേയചോയനിരുന.  പകക്ഷ  ഈ  സര്കചോര്
അധനികേചോരതനില് വനയുടെന്തനന ആ നകേട്ടനിടെര  പവര്തനസജമചോകനിനകചോണയ്
ഒ.പനി.  വനിഭചോഗര  മനികവചോറുര  പൂര്ണമചോയനി  ഈ  നകേട്ടനിടെതനികലയയ്  മചോറനിയനിട്ടുണയ്.
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ഭഇതനികേ  സചോഹചരദ്യര  നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനുര  തനിരകയ്  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനുരകവണനി
പുതനിയ 14 നനില നകേട്ടനിടെതനിനയ്  187.22 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ആ നകേട്ടനിടെര പൂര്തനിയചോകുന മുറയയ് ആര്.സനി.സനി.യനില് വലനിയ മചോറങ്ങളുണചോകചോന്
സചോധനിക്കുര.  പുതനിയ  നകേട്ടനിടെതനില്  ആധുനനികേ  സജവീകേരണങ്ങള്  ഒരുക്കുനതനിനചോണയ്
പദ്ധതനി  തയചോറചോകനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പുതനിയ  ലനിനചോകയ്  നമഷവീന്,  കബചോണ്മചോകരചോ
ട്രെെചോന്സയ് പചോകന്റെഷനയ്  ഇകപ്പെചോഴള്ള നചോലയ്  നബഡയ്  10  ആകനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ്  അകങ്ങചോട്ടയ്
മചോറ്റുകേ  എനനിവയചോണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ഓപ്പെകറഷനന്റെ  കേചോലതചോമസനത  സരബനനിചയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര  പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയചോണയ്.  ആ  ആവശദ്യതനിനയ്  ഞങ്ങനളനയല്ലചോര
വനിളനിക്കുനണയ്.  കേചോലതചോമസനമചോഴനിവചോകചോന്കവണനി ഈ നകേട്ടനിടെതനില്  6  പുതനിയ
ഓപ്പെകറഷന്  തവീകയറര്  കൂടെനി  സജവീകേരനിക്കുനതനിനുര   ഒരു  കപചോസ്റ്റേയ്  ഓപ്പെകററവീവയ്
ഐ.സനി. യൂണനിറയ്   ഒരുക്കുനതനിനുമുള്ള പചോന് തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്. പുതനിയ സര്ജറനി
വചോര്ഡകേള്,  ബതകറചോയനിഡയ്  കേദ്യചോന്സര് ഐ.പനി.ക്കുകവണനി കറഡനികയചോ ഐഡനിന്
നതറചോപ്പെനി  വചോര്ഡയ്,  നസര്വനികല്  കേദ്യചോന്സര്  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  ആധുനനികേ  ബചോകനി
നതറചോപ്പെനി യൂണനിറയ്, ആധുനനികേ ബഡയ് ബചോങയ്, ബമകക്രചോ ബകയചോളജനി ലചോബയ് തുടെങ്ങനിയവ
ഈ നകേട്ടനിടെതനില് ഒരുകചോനചോണയ്  ഇകപ്പെചോള് പദ്ധതനി  തയചോറചോകനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനചോണയ്
187.22 കകേചോടെനി രൂപ ഇകപ്പെചോള് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ഇതുകൂടെചോനത ഈ നകേട്ടനിടെതനില്
കപ വചോര്ഡകേളുര പനി.ജനി. കഹചോസ്റ്റേല് തുടെങ്ങനിയവയുര ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി നനിര്മ്മേനിക്കുനണയ്.

ഈ സര്കചോര്  വനതനിനുകശഷര  അകമരനികന് ഓര്ഗബനകസഷന്  സരഭചോവന
നചയ്ത ഒരു ലക്ഷര കഡചോളര് ഉപകയചോഗനിചയ് കുട്ടനികേളുനടെ ഒ.പനി.  വനിഭചോഗര ആധുനനികേവര
ആകേര്ഷകേവമചോകനി  മചോറനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിമകനചോഹരമചോണയ്  ഇകപ്പെചോള്  ആ  ഒ.പനി.
വനിഭചോഗര.  അവനിനടെ കേയറനിനചല്ലുകമ്പചോള് വളനര കുളനിര്മ്മേയുണചോക്കുന ഒരനുഭവമചോണയ്.
ഭരഗനിയചോയനി അവരതയ് നചയ്തനിട്ടുണയ്.

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  പകതദ്യകേര  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ആര്ദര  പദ്ധതനിയുനടെ
ഭചോഗമചോയനി ഒ.പനി.യനിനല തനിരകയ്  ഒഴനിവചോകണനമനചോണയ്.   അതനിനുകവണനി ടെനി.സനി.എസയ്.നന്റെ
സഹചോയകതചോനടെ  ഒ.പനി.  ട്രെെചോന്സ്ഫര്കമഷനുള്ള  വര്കയ്  തുടെങ്ങനികഴനിഞ.  മറ്റുള്ള
സലത്തുള്ളതുകപചോനല  ടെനി.സനി.എസയ്.  പൂര്ണമചോയുര  സഇജനദ്യമചോയനിതനന  ഈ
ഒ.പനി.  ട്രെെചോന്സ്ഫര്കമഷന്  ആര്.സനി.സനി.യനില്  നചയ്തുതരചോനമനപറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനിട്ടുള്ള പവര്തനങ്ങള് ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ. നഹല്തയ് ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനിട്ടുള്ള സഹചോയരകൂടെനി അവനിനടെയുണയ്.  ഇകപ്പെചോള് കരചോഗവീ സഇഹൃദമചോകചോനുള്ള
സരവനിധചോനങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  കേനികയചോസ്കുകേളുര  കേമ്പബ്യൂട്ടറുകേളുര  സചോപനിചയ്
ഒരു മചോസരനകേചോണയ് ഈ പവൃതനി പൂര്തനിയചോകനി ഉദ്ഘചോടെനര നചയചോന് സചോധനിക്കുര.
ഒ.പനി.  കരചോഗവീ  സഇഹൃദമചോയനി  മചോറുനകതചോടുകൂടെനി  ആര്.സനി.സനി.യനിനല  തനിരകയ്
ഒഴനിവചോകചോന്  കേഴനിയുര.  ഇവനിനടെ  എര.ഡനി.ടെനി.ബനി.  നടെപ്പെനിലചോകനിയതനിനനക്കുറനിചയ്
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പത്രങ്ങളനില് വചോര്ത വന.  കലചോകേപശസമചോയ എല്ലചോ കേദ്യചോന്സര് ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടുകേളനിലര
ഉയര്ന സചോപനങ്ങളനിലര ഇതരതനിലള്ള മള്ട്ടനി ഡനിസനിപനിനറനി ടെബ്യൂമര് കബചോര്ഡയ്
രൂപവീകേരനിചചോണയ്  ചനികേനിതചോ  സരവനിധചോനര  ക്രമവീകേരനിക്കുനതയ്.  കഡചോകര്മചോരുനടെ
കബചോര്ഡയ്  രൂപവീകേരനിചയ്  ചര്ച നചയ്തചോണയ് ഓകരചോ കകേസ്സുര ബകേകേചോരദ്യര നചയ്യുനതയ്.
അതയ് ആധുനനികേവര നനിര്ബനവമചോയനി നടെപ്പെനിലചോകകണതചോണയ്.   ഈ ഗവണ്നമന്റെയ്
വനതനിനുകശഷര  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  എര.ഡനി.ടെനി.ബനി.  നടെപ്പെനിലചോകനിയനിട്ടുണയ്.
തുടെകതനില്  ഒരു  നചറനിയ  പശവര  പരനിഭവവര  ഉണചോയനിരുന.   കേചോരണര
കേചോലചോകേചോലങ്ങളചോയനി  ചനിലര്  നചയ്തുവനനിരുന  കജചോലനി  മചോറുകമചോനയന  ഭയതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  നചറനിയ പണനിമുടെക്കുര കേചോരദ്യങ്ങളുമുണചോയനിരുന.  കഡചോകര്മചോനര  വനിളനിചയ്
കബചോധദ്യനപ്പെടുതനിയകതചോടുകൂടെനി  എര.ഡനി.ടെനി.ബനി.  ഇകപ്പെചോള്  ഭരഗനിയചോയനി  അവനിനടെ
നടെക്കുനണയ്.  അതയ്  ഏറവര  ആധുനനികേമചോണയ്,  നനിര്ബനമചോയനിട്ടുര  നടെപ്പെനിലചോകകണതചോണയ്.
എര.ഡനി.ടെനി.ബനി.  നടെപ്പെനിലചോകനിനയനള്ളതയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഒരു  അഭനിമചോനമചോണയ്.
ഇനനിയുര  കുറച്ചുകൂടെനി  കേചോരദ്യങ്ങള്  നചകയണതചോയനിട്ടുണയ്.  നബസ്റ്റേയ്  കേദ്യചോന്സര്
ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള കപചോകട്ടചോകകചോള്  അരഗവീകേരനികചോന് തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.  കപചോകട്ടചോകകചോള്
അരഗവീകേരനിക്കുനകതചോടുകൂടെനി   ആ ചനികേനിത  കൂടുതല് ഫലപദമചോകചോന് സചോധനിക്കുര.
പുലയനചോര്കകേചോട്ടയനില് 11.68 ഏകര് സലര ആര്.സനി.സനി.-കയ് വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനുള്ള
ശമര  നടെത്തുനണയ്.  അതയ്  ലഭനിക്കുന  മുറയയ്  കുകറകടെനി  സഇകേരദ്യങ്ങള്
ഉണചോകനിനയടുകചോന് സചോധനിക്കുര. 

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്  പറഞ്ഞതുകപചോനല  മലബചോറനില്  നനിനര  ധചോരചോളര
ആളുകേള് കേദ്യചോന്സര് ചനികേനിതയയ്  ആര്.സനി.സനി.യനികലയയ് വരനികേയചോണയ്.  ആ പശര
പരനിഹരനികണനമനയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിതനന  ഞങ്ങകളചോടെയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.
ഇകപ്പെചോള്  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  സമവീപനര  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  സസവീകേരനിച്ചു.   എല്ലചോ
കേദ്യചോന്സര്  കപഷദ്യന്റെയ്സുര  ആര്.സനി.സനി.-യനികലയയ്  വനചോല്  ആര്.സനി.സനി.-കയ്
തചോങ്ങചോന് പറ്റുകേയനില്ല.  അതനിനയ്  നചകയണ  ശചോസ്ത്രവീയ  മചോര്ഗ്ഗര,  സരസചോനതനിനന്റെ
വനിവനിധ ഭചോഗങ്ങളനില് ആര്.സനി.സനി.  കപചോനലയുള്ള ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂഷന്സയ് ശക്തമചോക്കുകേ
എനതചോണയ്.   കേദ്യചോന്സര്  ട്രെെവീറയ്നമന്റെയ്  കുറച്ചുകൂടെനി  വനികകേന്ദ്രവീകേരനിക്കുകേ  എനതചോണയ്.
ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് ഒരു വര്ഷതനിനനിടെയനില് ശക്തമചോയ നടെപടെനി
സസവീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ.  അതനിനുകവണനി  മലബചോര്  കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെര്  വനിപുലവീകേരനി
ക്കുനതനിനുര,  നകേചോചനിയനിനല  മുടെങ്ങനികനിടെനനിരുന  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  നകേചോചനിന്  കേദ്യചോന്സര്
നസന്റെര്  യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശമവര  ഞങ്ങള്  നടെതനി.  നകേചോചനിന്
കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെറനിനയ്   കേനിഫ്ബനിയനില്  355  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ്  അനുവദനിചതയ്.
അതനിനന്റെ മചോസ്റ്റേര് പചോന് തയചോറചോകനി  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  രണയ് വര്ഷരനകേചോണയ് നകേചോചനിന്
കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെര്  യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോകചോന്  കേഴനിയുനമനചോണയ്  പതവീക്ഷനിക്കുനതയ്.
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ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിതനന  അവനിനടെ  പനങടുതയ്  മവീറനിരഗയ്  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.
ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെയ് വളനര ശദ്ധ നചലതനി തസരനിതഗതനിയനില് നകേചോചനിന് കേദ്യചോന്സര്
നസന്റെര്  യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോക്കുര.  അകപ്പെചോള്  ആര്.സനി.സനി.യനിനല  തനിരകയ്  കുറയുര.
മലബചോര് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെറനിനന്റെ പവര്തനര കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ്
മുരടെനിച്ചുകേനിടെക്കുകേയചോയനിരുന.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  മലബചോര്  കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെര്
ശക്തമചോകചോന് തവീരുമചോനനിച്ചു.  153  കകേചോടെനി  രൂപ  ഇതനിനകേര  അനുവദനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
അവനികടെയുര നമചനപ്പെടുന സനിതനി തുടെരുനണയ്.  മലബചോര് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെറുര രണയ്
നകേചോല്ലര  കേഴനിയുകമ്പചോള്  ഇനനത  അവസയനില്  നനിനയ്  വളനരകയനറ  മചോറുര.
കുനറകയനറ കപഷദ്യന്റെയ്സനിനന അവനിനടെ ഉള്നകചോളളചോന് സചോധനിക്കുര. 

ഇതനിനുപുറകമ ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് ആകലചോചനിചതയ് സരസചോനനത തനിരുവനന്തപുരര,
തൃശ്ശൂര്,  കകേചോഴനികകചോടെയ്,  ആലപ്പുഴ,  കകേചോട്ടയര എനവീ  5  നമഡനികല് കകേചോകളജുകേളനില്
നല്ല കേദ്യചോന്സര് നകേയര് നസന്റെറുകേള് സചോപനിക്കുകേ എനള്ളതചോണയ്.  കുകറ  കരചോഗനികേനള
അകങ്ങചോട്ടയ്  അയയചോന് സചോധനിക്കുര.  ഇതനിനുകവണനി  105  തസനികേകേള് ഗവണ്നമന്റെയ്
പുതുതചോയനി സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  നമഡനികല് ഓകങചോളജനിസ്റ്റേയ്,  കനിനനികല് ഓകങചോളജനിസ്റ്റേയ്,
പചോകതചോളജനി  വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ടവര്,  ഇതനിനലല്ലചോരനപട്ടനിട്ടുള്ള  ഫചോകല്റനികേളുര  സ്റ്റേചോഫുര
ഇങ്ങനന  5  നമഡനികല് കകേചോകളജുകേളനികലയ്ക്കുകവണനി  105  തസനികേകേള് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ്
സൃഷ്ടനിച്ചു കേഴനിഞ.  ആര്ദര പദ്ധതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി 5 നമഡനികല് കകേചോകളജുകേളനിലര
കേദ്യചോന്സര് നസന്റെര് യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോകചോന് നടെപടെനി ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

പചോലനികയറവീവയ് നകേയറനിനുര കേവീകമചോ നതകറചോപ്പെനിക്കുരകവണനി അവനികടെയയ് വരുനതചോണയ്
ആര്.സനി.സനി.യനിനല തനിരകനിനയ്  മനറചോരു കേചോരണര.   ഇതയ്  വനികകേന്ദ്രവീകേരനിചയ്  ജനില്ലചോ
തലതനികലയയ്  നകേചോടുകചോന്  സചോധനിചചോല്,  പചോലനികയറവീവയ്  ചനികേനിതയയ്  ഇകങ്ങചോട്ടയ്
വകരണനിവരനില്ല.   അതുനകേചോണയ്  എല്ലചോ  ജനില്ലചോ  ആശുപത്രനികേളനിലര  പചോലനികയറവീവയ്
ചനികേനിത  നല്കേചോന്  കേഴനിയുന  രവീതനിയനില്  അവനിനടെനനിനര  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട്ട
ആളുകേള്കയ്  ആര്.സനി.സനി.യനില്  ഈ  മചോസര  പരനിശവീലനര  ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.
പചോലനികയറവീവയ്  സരബനമചോയ  കേചോരദ്യങ്ങള്കയ്  അവര്കയ്  ജനില്ലചോ  ആശുപത്രനിനയ
ആശയനികചോന് സചോധനിക്കുര. അങ്ങനന കുനറ തനിരകയ് കുറയചോന് കേഴനിയുര.  

ഇകതചോനടെചോപ്പെരതനന സരസചോനത്തുടെനവീളര ഒരു സമ്പൂര്ണ കേദ്യചോന്സര് രജനിസ്ട്രേനി
ഉണചോക്കുകേയുര,  early  detection-ഉര  ചനികേനിതയുര  നടെത്തുകേ  എന  ഒരു  പദ്ധതനി
ഗവണ്നമന്റെയ് നകേചോണ്ടുവരനികേയുര നചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ബപലറയ് കപചോജകയ്
എന  നനിലയനില്  മലബചോര്  കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെറനികന്റെയുര  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലചോ
പഞചോയതനികന്റെയുര  സഹചോയകതചോടുകൂടെനി  ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  'ആയുര് ദവീപര'  എന
പദ്ധതനികയ്  തുടെകര  കുറനിചനിട്ടുണയ്.  മുഴവന്  ആളുകേകളയുര  പരനികശചോധനിചയ്  early
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detection നടെത്തുകേ, അകപ്പെചോള് തനന ചനികേനിതയയ് എവനിനടെയചോണയ് റഫര് നചയ്യുനതയ്
അകങ്ങചോട്ടയ്  പറഞ്ഞയ്ക്കുകേ,  കവഗര  മചോറുന  നചറനിയ  അസുഖമചോനണങനില്  ജനില്ലചോ
കഹചോസനിറലനില്  വച്ചു  തനന  മചോറചോനുര  മറ്റുള്ളതയ്  ഇതരതനിലള്ള  കേദ്യചോന്സര്
നസന്റെറുകേളനികലയയ്  നകേചോണ്ടുവരചോനുര  സചോധനിക്കുര.  കേണ്ണൂരനില്  ഇതയ്  ഫലപദമചോയനി
വളനര  നപനട്ടനയ്  പൂര്തവീകേരനികചോന്  ശമനിക്കുനണയ്.  സരസചോന  വദ്യചോപകേമചോയനി
'ആയുര്ദവീപര'  പദ്ധതനി വദ്യചോപനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണയ് കേദ്യചോന്സര് ചനികേനിതയനില് വലനിയ ഒരു
മചോറമുണചോകചോന് കേഴനിയുര എനള്ളതചോണയ് പറയചോനുള്ളതയ്. 

അതദ്യചോവശദ്യര  കവണ  ഉപകേരണങ്ങള്  ഇല്ല  എനപറയുനതയ്  ശരനിയല്ല.
ആര്.സനി.സനി.യനില് ഇകപ്പെചോള് തനന കുനറയധനികേര ഉപകേരണങ്ങളുണയ്.  നപറയ്സചോനര്
ഇകപ്പെചോള് പുതുതചോയനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടെചോനത കനരനത തനന സനി.റനി.സചോന്
യൂണനിറ്റുണയ്, എകകറ യൂണനിറ്റുണയ്, മചോകമചോഗ്രചോര യൂണനിറ്റുണയ്,  കറഡനികയഷന്  ചനികേനിതയചോയനി
ലവീനനിയര്  ആകനിലകററര്,  നടെലനി  കകേചോബചോള്ട്ടയ്  യൂണനിറയ്,  ഡനിജനിറല്  സനിമുകലറര്
എനനിവ  ഉണയ്.  ഇതുകപചോലള്ള  ആധുനനികേ  സരവനിധചോനങ്ങനളല്ലചോര  അവനിനടെയുണയ്.
അതുകൂടെചോനത കുറച്ചുകൂടെനി ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള് നമുകയ് വചോങ്ങചോന് സചോധനിക്കുര.
നനിലവനില്  6  ഓപ്പെകറഷന് തവീകയററുകേളചോണുള്ളതയ്.  ഇതനില് രനണണര നവവീകേരനിച
യൂണനിറചോണയ്.  ബചോകനി അടെനിയന്തരമചോയനി നവവീകേരനികചോനുള്ള പവര്തനര നടെനവരനികേയചോണയ്.
കനരകത പറഞ്ഞ  157  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ നകേട്ടനിടെര പൂര്തനിയചോകുന മുറയയ് ഏറവര
നവവീനമചോയ 6 തനികയററുകേള്കൂടെനി സജവീകേരനിക്കുര.  കപചോണ് ബകയചോപനി കടെബനിളുകേള്
സനചോര്ബുദ കരചോഗ ചനികേനിതയയ് അതദ്യചോവശദ്യമചോയ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ഉപകയചോഗനികകണ
ഒരു ഉപകേരണമചോണയ്.    അതയ് അവനിനടെയുണചോയനിരുന. പകക്ഷ കകേടെചോയനി കേനിടെന ആ
ഉപകേരണര  ഉപകയചോഗനികചോറനില്ലചോയനിരുന.  അതനിനന്റെ   തകേരചോര്  വളനര  നപനട്ടനയ്
തനന പരനിഹരനിചയ് സജമചോകനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനന്റെ ഒരു ഭചോഗമചോണയ് നകേചോളകനചോകസചോപ്പെനി,
എന്കഡചോകസചോപ്പെനി  സനിസ്റ്റേര,  അതുര  അവനിനടെ  കകേടെചോയനി  കേനിടെക്കുകേയചോയനിരുന.
കകേടെചോയതയ്  നനചോക്കുകേ  മചോത്രമല്ല,   പകേരര  രണയ്  അതദ്യചോധുനനികേ  നകേചോളകനചോകസചോപ്പുകേള്
വചോങ്ങനി പവര്തനമചോരരഭനിചനിട്ടുണയ്. 

പചോര്ട്ടയ്  ബടെര  കേചോര്ഡനികയചോളജനിസ്റ്റേയ്  മചോത്രകമ  അവനിനടെ  ആവശദ്യമുള.  ഒരു
കേചോര്ഡനികയചോളജനിസ്റ്റേനിനന്റെ തസനികേ അവനിനടെ ക്രനികയറയ് നചയ്യുന കേചോരദ്യര കവണനമങനില്
നമുകയ്  ആകലചോചനികചോവനതചോണയ്.  ഇകപ്പെചോള് പശനമചോനര  വരുനനില്ല.  നമഡനികല്
കകേചോകളജനില്  നനിനയ്  ആവശദ്യമുള്ള  സമയതയ്  അവര്  കസവനര  ലഭദ്യമചോക്കുനണയ്.
അതുനകേചോണയ് കവനറ കുഴപ്പെനമചോനര വനനിട്ടനില്ല.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് പറഞ്ഞതുകപചോനല
സനിരമചോയനി  ഒരചോനള  നനിയമനികകണതുകണചോ  എന  കേചോരദ്യര  ആകലചോചനികചോവനകതയുള.
എന്.എ.ബനി.എചയ്. അരഗവീകേചോരര  കേനിട്ടനിയ  നപചോതുകമഖലയനിനല  ആദദ്യനത  കേദ്യചോന്സര്
ചനികേനിതചോ  കകേന്ദ്രമചോണയ്  ആര്.സനി.സനി.  അതുനകേചോണയ്  അതനിനന  നമ്മേള്  കുറചയ്
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കേചോകണണ  കേചോരദ്യമനില്ല.  എനചോല്  ഇകപ്പെചോള്  പറഞ്ഞതുകപചോനല  തനിരകയ്  കൂടെനി
വരുനതനിനചോല്  ആര്.സനി.സനി.-നയ   വളനരകയനറ  ശദ്ധനികകണതചോയനിട്ടുണയ്.   ഒരു
വര്ഷര നകേചോണയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ്  നചയ്ത കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  ഞചോന് വനിശദവീകേരനിചതയ്.
ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലചോവധനി  പൂര്തനിയചോകുനതനിനയ്  മുമ്പയ്  ആര്.സനി.സനി.യനില്
വനിപവകേരമചോയ മചോറമുണചോകുര. സരസചോനതയ് കേദ്യചോന്സര് ചനികേനിതയനിലര വനിപവകേരമചോയ
മചോറമുണചോകചോന് സചോധനിക്കുനമനചോണയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്.

ശവീ  .   നകേ  .   മുരളവീധരന്: സര്, ഏതചോയചോലര നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള സസചോഗതര നചയ്യുന.
രണയ്  പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  പറയചോനുള്ളതയ്.  ഒനയ്,  എകേഡ്യുപ്നമന്റെയ്സനിനയ്
കകേടുവരുകമ്പചോള് അതയ്  യുദ്ധകേചോലചോടെനിസചോനതനില് റനിപ്പെയര് നചയചോന് കേഴനിഞ്ഞചോല്
പകുതനി  പശങ്ങള്  അവസചോനനിക്കുര.  അതുനകേചോണയ്  കകേടുവന  എകേഡ്യുപ്നമന്റെയ്സയ്
റനിപ്പെയര് നചയചോനുണചോകുന  കേചോലതചോമസര ഒഴനിവചോകണര.  തനിരകയ് കുറയചോന് പധചോനനപ്പെട്ട
മചോര്ഗ്ഗര  എനപറയുനതയ്  മലബചോര് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെറനിനന  നവവീകേരനിചയ്  ശക്തനിനപ്പെടുത്തുകേ
എനതചോണയ്.  മലബചോര് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെറനിനന്റെ  പരനിസരത്തുള്ള കപഷദ്യന്റെയ്സയ് വനര
ഇവനിനടെ വരുനണയ്.  നവവീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞചോല് മലബചോറനില് നനിനള്ള കരചോഗനികേള്കയ്
യചോത്ര ഒഴനിവചോകചോനുര അവനിനടെതനന ചനികേനിതയയ് സഇകേരദ്യമുണചോവകുയുര നചയ്യുര.
ഈ കേചോരദ്യതനില് ഗവണ്നമന്റെയ് സതസര ശദ്ധ പതനിപ്പെനികണനമനചോണയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുനതയ്.

ശവീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    ബശലജ  ടെവീചര്:  സര്,  അതയ്  വളനര  ശരനിയചോണയ്.
ആര്.സനി.സനി.-യനില് മചോത്രമല്ല നമഡനികല് കമഖലയനിലചോനകേ കുകറകചോലമചോയനി ഉപകേരണര
കകേടെചോയചോല്  നനചോകചോതനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇതയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടകപ്പെചോള്
അതരതനിലള്ളവ നനചോകചോനുര  നവവീകേരനികചോനുമുള്ള പദ്ധതനികയ് ഒരു കേമ്പനനിയുമചോയനി
കേരചോര്  ഒപ്പെനിടുകേയുര  മനികവചോറുര  ഉപകേരണങ്ങള്  വളനര  നപനട്ടനയ്  കകേടുപചോടുകേള്
തവീര്തയ് നനചോക്കുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല
മലബചോര്  കേദ്യചോന്സര്  നസന്റെറനിനന  നവവീകേരനിച്ചുനകേചോണയ്  മലബചോര്  ഭചോഗത്തുനനിനള്ള
കപഷദ്യന്റെയ്സനിനന  അവനിനടെതനന  കകേന്ദ്രവീകേരനികചോന്  കേഴനിയുര.  അതയ്  ഇകപ്പെചോള്
നചയ്തുനകേചോണനിരനിക്കുന.  മദ്ധദ്യകകേരളതനില് നകേചോചനിന് കേദ്യചോന്സര് നസന്റെര്  വരുനകതചോടുകൂടെനി
ആര്.സനി. സനി.യുനടെ ബര്ഡന് കുറയചോന് സചോധനിക്കുര.  

ശവീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമചോര്:  സര്,  (ബമകയ്  ഓഫയ്)  തനിരുവനന്തപുരര
ആര്.സനി.സനി.നയ കസ്റ്റേറയ് ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടയ് ആയനി ഉയര്ത്തുനതനിനയ് 125 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ
ഒരു കകേന്ദ്ര പദ്ധതനിയുണചോയനിരുന. സരസചോന വനിഹനിതര അടെയചോതതുനകേചോണയ് അതയ്
മുടെങ്ങനികനിടെക്കുകേയചോനണനയ്  അറനിയുന.  അതനിനന്റെ  ഇകപ്പെചോഴനത  അവസ
എന്തചോനണനയ് പറയചോകമചോ?

ശവീമതനി നകേ  .   നകേ  .   നനശലജ ടെവീചര്: സര്, ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് ആര്.സനി.സനി.-നയ
എല്ലചോ തരതനിലര നല്ല ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടചോയനി വളര്തനിനയടുക്കുനതനിനുള്ള പരനിശമമചോണയ്
ഇകപ്പെചോള് നടെത്തുനതയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര പറഞ്ഞ കേചോരദ്യര പകതദ്യകേ കചചോദദ്യമചോയനി
തനചോല് അതനിനന്റെ മറുപടെനി പറയചോര.



408 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

VI സബ്മനിഷന്

(1)  കേടെല്ഭനിതനി നനിര്മ്മേചോണര

പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല  ):  സര്,  സരസചോനനത
കേടെകലചോരങ്ങള് വലനിയ ഭവീഷണനിയനിലചോണയ്.  കേടെലചോക്രമണര കേചോരണര മതദ്യനതചോഴനിലചോളനികേളുര
സചോധചോരണ  ജനങ്ങളുര  വളനരകയനറ  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  കനരനിടുകേയചോണയ്.  അങ്ങയുനടെ
നനികയചോജകേ മണ്ഡലമചോയ അഞ്ചുനതങ്ങയ്  അടെകര തനിരുവനന്തപുരര ജനില്ലയനിലര  ആലപ്പുഴ
ജനില്ലയനില് പകതദ്യകേനിച്ചുര  വളനര  വദ്യചോപകേമചോയ കതചോതനില് കേടെല്കക്ഷചോഭര  ഉണചോയനി
നകചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  എനന്റെ മണ്ഡലതനിനല സുനചോമനി ബചോധനിത പകദശങ്ങളചോയ
ആറചോട്ടുപുഴ,  തൃക്കുനപ്പുഴ  പഞചോയത്തുകേള് രൂക്ഷമചോയ  കേടെല്കക്ഷചോഭര  കനരനിടുകേയചോണയ്.
പുതനിയ  കേടെലചോക്രമണ  പതനികരചോധ  പവര്തനങ്ങള്നകചോനര  ഈ  സര്കചോര്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടനില്ല. പചോനൂര്, പതനിയചോങര, വട്ടചചോല്, നപരുമ്പള്ളനി, ആറചോട്ടുപുഴ
എനവീ സുനചോമനി ബചോധനിത പകദശങ്ങളനില് കേടെലചോക്രമണര വദ്യചോപകേമചോകുനതുനകേചോണയ്
മതദ്യനതചോഴനിലചോളനികേളുര സചോധചോരണ ജനങ്ങളുര പയചോസമനുഭവനിക്കുകേയചോണയ്. കറചോഡയ്
തനന മുറനിഞ കപചോവന സനിതനിയുണയ്. ഇങ്ങനന കപചോയചോല് എനന്റെ മണ്ഡലതനിനല
ഒരു  പഞചോയതയ്  തനന  ഇല്ലചോതചോവന  സനിതനി  വരുര.  അടെനിയന്തരമചോയനി
പുലനിമുട്ടുകേള്  നനിര്മ്മേനിചനിനല്ലങനില്  ഈ  പകദശനത  നൂറുകേണകനിനയ്  വവീടുകേളുര
മതദ്യനതചോഴനിലചോളനികേളുനടെ മതദ്യബനന ഉപകേരണങ്ങളുര തകേരുര. കറചോഡയ് കപചോലര
തകേര്നനില്ലചോതചോകുര. 

ആറചോട്ടുപുഴ,  തൃക്കുനപ്പുഴ  പഞചോയത്തുകേളനിനല  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലചോയനി
43.74 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ കേടെല്ഭനിതനി,  പുലനിമുട്ടയ് എനനിവ നനിര്മ്മേനികചോനുള്ള കപചോജക്ടുകേള്
കേനിഫ്ബനിയയ്  അരഗവീകേചോരതനിനചോയനി  നല്കേനി  എനചോണറനിയചോന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  'ഹരനിപ്പെചോടെയ്
നനികയചോജകേമണ്ഡലതനില്  കേടെലചോക്രമണര  രൂക്ഷമചോയനി  അനുഭവനപ്പെടുന  വലനിയഴവീകല്,
നപരുമ്പള്ളനി, വട്ടചചോല്, ആറചോട്ടുപുഴ, പതനിയചോങര എനവീ സലങ്ങളനില് ഐ.ഐ.ടെനി.
നചബനയുനടെ പഠന റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് കേടെല്തവീര സരരക്ഷണതനിനചോയനി
കേടെല്ഭനിതനി,  പുലനിമുട്ടയ് എനനിവയയ് വനിശദമചോയ എസ്റ്റേനികമറയ് തയചോറചോകനി അരഗവീകേചോരതനിനചോയനി
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ് ' എനയ് അങ്ങയ് ശവീ. അന്വര് സചോദതനിനന്റെ 930-ാം
നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനയ് മറുപടെനി നലനിയനിട്ടുണയ്. എനചോല് കേടെലചോക്രമണര അനുഭവനപ്പെടുന
ഹരനിപ്പെചോടെയ്  മണ്ഡലതനിനല  മറയ്  പകദശങ്ങളനില്  കേടെല്തവീര  സരരക്ഷണതനിനചോവശദ്യമചോയ
കകേചോസ്റ്റേല്  എഞനിനവീയറനിരഗയ്  ഫവീല്ഡയ്  സ്റ്റേഡവീസുര  റനികപ്പെചോര്ട്ടുര  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
ഇകചോരദ്യതനില് ഇതുവനര യചോനതചോരു നടെപടെനിയുര ഉണചോയനിട്ടനില്ല. കേനിഫ്ബനിയനില് ഈ
പദ്ധതനി  ഏനറടുതനിട്ടനില്ല.  അങ്ങയ്  അസരബനിയനില്  നലനിയ  മറുപടെനിയചോണയ്  ഞചോന്
കനരനത വചോയനിചതയ്.  എനചോല്  ഇതുവനര  നടെപ്പെനിലചോയനിട്ടനില്ല.  (പചോനൂര്-തൃക്കുനപ്പുഴ
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7.30  കകേചോടെനി രൂപ,  ആറചോട്ടുപുഴ ഗ്രചോമപഞചോയതയ്  10.50  കകേചോടെനി രൂപ,  തൃക്കുനപ്പുഴ
ഗ്രചോമപഞചോയതയ് 15.23  കകേചോടെനി രൂപ എനനിങ്ങനനയചോണുള്ളതയ്.)  നചബന ഐ.ഐ.ടെനി.
പഠനര  നടെതനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതചോണയ്.  ഇതയ്  വളനരകയനറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണചോക്കുനണയ്.
ഇതരതനില്  സരസചോനതനിനന്റെ  വനിവനിധ  ഭചോഗങ്ങളനില്  ഇകഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര
കേടെലചോക്രമണര  രൂക്ഷമചോയനി  അനുഭവനപ്പെട്ടു.  ജൂണ്,  ജൂബല  മചോസങ്ങളനില്
മഴകചോലമചോയചോല് ഇതയ് വളനര ശക്തമചോയ രവീതനിയനില് ഉണചോവനമന കേചോരദ്യര നമുകയ്
തള്ളനികളയചോന് കേഴനിയനില്ല. ബഹുമചോനദ്യയചോയ മതദ്യബനന വകുപ്പുമനനി പറയുനതയ്
കേടെല്ഭനിതനി നനിര്മ്മേചോണര കവണ,  അവനിനടെയുള്ള മതദ്യനതചോഴനിലചോളനികേനള മചോറനിപ്പെചോര്പ്പെനിചചോല്
മതനിനയനചോണയ്.  അവനയചോനര പചോകയചോഗനികേമല്ല.  മതദ്യബനനര ഉപജവീവനമചോകനിയവര്കയ്
മറയ് സലങ്ങളനില് വവീടെയ് നനിര്മ്മേനിച്ചു നകേചോടുകചോനമനയ് പറഞ്ഞചോലര അവര് മനറവനിനടെയുര
കപചോയനി തചോമസനിക്കുകേയനില്ല.  പുലനിമുട്ടുകേളുനടെ നനിര്മ്മേചോണവര കേടെല്ഭനിതനികേളുനടെ നനിര്മ്മേചോണവര
നപനട്ടനതനന നടെതണനമനചോണയ് എനന്റെ അഭദ്യര്ത്ഥന.  കേടെല് ഭനിതനിയനിട്ട സലങ്ങളനില്
തനന  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെനിനയ്  കേല്ലുകേള്  റനിബവവയ്  നചയ്നതടുതയ്  കേടെല്
ഭനിതനി നനിര്മ്മേനികചോന് സചോധനിക്കുര.  പുതനിയ കേല്ലുകേളനില്ലചോനത തനന പഴയ കേടെല്ഭനിതനിയുനടെ
നമയനിന്റെനന്സയ്  നടെതനിയചോല്  ഇതനിനയ്  പരനിഹചോരമുണചോകചോന്  സചോധനിക്കുര.  ആയതനിനചോല്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ജലകസചന  വകുപ്പുമനനി  അടെനിയന്തരമചോയനി  ഇടെനപടെണര.  എനന്റെ
മണ്ഡലതനില്  മചോത്രമല്ല   ചനിറയന്കേവീഴയ്  നനികയചോജകേ  മണ്ഡലതനിലര,  വലനിയതുറ,
എറണചോകുളര  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള  സലങ്ങളനിലര  ഈ  പശര  രൂക്ഷമചോണയ്.   ഇതയ്
ഗഇരവമചോനയടുകണനമനയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനികയചോടെയ്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയചോണയ്.  

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശവീ  .   മചോതഡ്യു  .   ടെനി  .   കതചോമസയ്): സര്, ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനിനല
തവീരപകദശങ്ങളനില്  കേടെലചോക്രമണര  തചോരതകമദ്യന  ശക്തമചോയനി  എല്ലചോ  വര്ഷവര
ഉണചോകേചോറുണയ്.  അകദ്ദേഹര  മറയ്  പകദശങ്ങളനിനല പശങ്ങളുര ചൂണനികചോണനിച്ചു.  ഈ
പശര വളനര രൂക്ഷമചോയനി ജൂണ്,  ജൂബല മചോസങ്ങളനില് അനുഭവനപ്പെടെചോറുണയ്.  ഇവയനില്
കൂടുതലര സുനചോമനി ബചോധനിത പകദശങ്ങളചോണയ്.  പകതദ്യകേനിചയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട പതനിപക്ഷ
കനതചോവനിനന്റെ മണ്ഡലതനിനല തൃക്കുനപ്പുഴ,  ആറചോട്ടുപുഴ പഞചോയത്തുകേളനില് അതനിരൂക്ഷമചോയ
കേടെലചോക്രമണര അനുഭവനപ്പെടുനണയ്.  ആറചോട്ടുപുഴ പഞചോയതനില് വലനിയഴവീകലനില്
180  മവീറര് കേടെല് ഭനിതനിയുനടെ നനിര്മ്മേചോണര പൂര്തവീകേരനിച്ചു.  തുടെര്നള്ള 400 മവീറര്
ഭചോഗതയ്  ജനികയചോ  സനിസ്റ്റേര  ഉപകയചോഗനിച്ചുള്ള  4  പുലനിമുട്ടയ്  ശരഖലയുനടെ
നനിര്മ്മേചോണതനിനചോയുള്ള  എസ്റ്റേനികമറയ് തയചോറചോകനിനകചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  അതനിനനത്തുടെര്നള്ള
600  മവീറര് നവീളതനില് തവീര സരരക്ഷണതനിനചോയനി  5  പുലനിമുട്ടുകേളുനടെ നനിര്മ്മേചോണര
പൂര്തവീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കേചോര്ഗനിലനില്  600  മവീറര്  നവീളതനിലര,  നപരുമ്പള്ളനിയനില്
600  മവീറര്  നവീളതനിലര  4  പുലനിമുട്ടുകേള്  വവീതര  നനിര്മ്മേചോണര  പൂര്തനിയചോയനിട്ടുണയ്.
നപരുമ്പള്ളനിയനില്  300  മവീറര്  നവീളതനില് പുതനിയ കേടെല് ഭനിതനിയ്ക്കുര  200  മവീറര്
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നനിലവനിലള്ള  കേടെല്  ഭനിതനിയുനടെ  പുനരുദ്ധചോരണതനിനുര  ആവശദ്യമചോയ  എസ്റ്റേനികമറയ്
തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  ആറചോട്ടുപുഴ  പഞചോയതനില്  12  പുലനിമുട്ടുകേളുനടെ  നനിര്മ്മേചോണര
നബചോര്ഡനിനന്റെ  ധനസഹചോയകതചോനടെ  പൂര്തനിയചോയനിട്ടുണയ്.  ഐ.ഐ.ടെനി.  പഠന
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  പകേചോരര ശക്തമചോയ കേടെലചോക്രമണര കനരനിടുന വട്ടചചോലനില്  1.80  കേനി.മവീ
നവീളതനില്  16  പുലനിമുട്ടയ്  ശരഖലയ്ക്കുര,  ആറചോട്ടുപുഴ  ജരഗ്ഷനനില്  1.20  കേനി.മവീ.
നവീളതനില്  21  പുലനിമുട്ടയ് ശരഖലയ്ക്കുമുള്ള  നനിര്മ്മേചോണതനിനചോയനി  എസ്റ്റേനികമറയ് തയചോറചോകനി
കേനിഫ്ബനിയുനടെ ധനസഹചോയതനിനചോയനി സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.   കേടെലചോക്രമണര കനരനിടെചോനചോയനി
പചോന് ഫണനില്  വര്ഷങ്ങളചോയനി  നവറുര  42  ലക്ഷര  രൂപ  മചോത്രമചോണയ്  വകേയനിരുതചോറുള്ളതയ്.
അതുനകേചോണചോണയ്  ഇതവണ  പധചോന  നനിര്മ്മേചോണങ്ങള്ക്കുകവണനി  കേനിഫ്ബനിയുനടെ
സഹചോയതനിനചോയനി  നവീങ്ങനിയതയ്.  വലനിയഴവീകല് തറയനില്  കേടെവയ്  പകദശതയ്  150
മവീറര് നവീളതനില് നനിലവനിലള്ള കേടെല്ഭനിതനിയുനടെ പുനരുദ്ധചോരണര അതദ്യചോവശദ്യമചോയതനിനചോല്
ഈ പകദശതയ് ഐ.ഐ.ടെനി., സനി.ഡബബ്യൂ.പനി.ആര്.എസയ്.-നന്റെ പഠനര നടെതചോനുള്ള
നടെപടെനി  സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്. തൃക്കുനപ്പുഴ പഞചോയതനില് 700 മവീറര്
നവീളതനില്  കേടെല്  ഭനിതനിയുനടെ  പുനര്  നനിര്മ്മേചോണര  പൂര്തനിയചോയനിട്ടുണയ്.  200  മവീ.
കേടെല്  ഭനിതനിയുനടെ   നനിര്മ്മേചോണതനിനുള്ള  നടെണര്  നടെപടെനികേള്  നടെനവരുന.
അതനിരൂക്ഷമചോയ കേടെലചോക്രമണര കനരനിടുനതനിനചോയനി പതനിയചോങരയനില്  1.50  കേനി.മവീ
നവീളതനില് ഐ.ഐ.ടെനി  പഠന റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  പകേചോരര  13  പുലനിമുട്ടുകേളുനടെ  എസ്റ്റേനികമറയ്
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  പചോനൂരനില്  ഐ.ഐ.ടെനി.  പഠന  റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  650  ലക്ഷര രൂപ അടെങലനില്  300  മവീറര് കേടെല് ഭനിതനിക്കുള്ള
എസ്റ്റേനികമറയ്  ചവീഫയ്  എഞനിനവീയര്  തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്
ഏനറടുനതങനിലര  നമ്മുനടെ  സചോമ്പതനികേ  ലഭദ്യത  വചയ്  പരമചോവധനി  പവൃതനികേള്
നചയചോന്  ശമനിക്കുനതചോണയ്.  ബജറനില്  ഇതനിനന്റെ  അകലചോകകഷന്  കുറവചോണയ്
എനതുനകേചോണചോണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  നചയ്യുനതയ്.  അങ്ങയുനടെ
മണ്ഡലതനിലടെകമുള്ള നപചോതുവചോയ പശമചോണയ്.  സചോധചോരണയചോയുള്ള കേല്ലനിടെവീല് ഈ
പശതനിനയ്  പരനിഹചോരമല്ല.  എനമചോത്രമല്ല  കേല്ലനിട്ടയ്  കേടെല്കക്ഷചോഭനത പതനികരചോധനിക്കുന
നടെപടെനികേള്കയ്   സനി.ടെനി.ഇ.  ചനില  നനിബനനകേള് വചനിട്ടുണയ്.  ആ നനിബനനകേള്
പചോലനിച്ചുനകേചോണയ് ആ പവൃതനി നചയചോന് കേരചോറുകേചോര് തയചോറചോകുനനില്ല.  കേല്ലനിട്ടു എനയ്
പറയുനതല്ലചോനത  കേലയ് ല്ല്  എവനിനടെ  എനയ്  കചചോദനിചചോല്  കേടെലനില്  കപചോനയനചോവര
ഉതരര.  ആയതനിനചോല്  ക്രമകകടുകേള് നടെക്കുന ഒരു കമഖലയചോയനി  ഫനിനചോന്സയ്
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെനിനല സനി.ടെനി.ഇ. ഇതയ് കേനണതനിയനിട്ടുണയ്.  

ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല:  സര്,  ഒരു വനികദശനി  ആരുര പറയചോനത  എനന്റെ
മണ്ഡലതനിനല  പല്ലനയനില് വനയ്  മണ്ണുനകേചോണ്ടുതനന പുതനിയ നടെകകചോളജനി ഉപകയചോഗനിചയ്
പുലനിമുട്ടയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമകന്റെചോ  മറ്റുള്ളവകരചോ  കേചോനശചോനര  നല്കേനിയനിട്ടനില്ല.



സബ്മനിഷന് 411

വളനര  ഇഫകവീവചോയനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമചോയനി  അതവനിനടെ  നനില്ക്കുകേയചോണയ്.
അകചോരദ്യര  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെനിനന്റെ  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനി  പഠനര  നടെതണര.   അവനിടെനത
ജനങ്ങള്കയ്  അതനുഭവകവദദ്യമചോയ കേചോരദ്യമചോണയ്.  അതയ്  പരനികശചോധനിചയ്  ആ മചോര്ഗ്ഗര
സസവീകേരനികചോന് പറ്റുനമങനില് നനചോയനിരനിക്കുനമനചോണയ് എനന്റെ അഭനിപചോയര.

ശവീ  .   മചോതഡ്യു  .   ടെനി  .   കതചോമസയ്: സര്, നമുകയ് ഈ കമഖലയനില് പുതനിയ സചോകങതനികേ
വനിദദ്യയുനടെ  ആവശദ്യമുണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  പതനിപക്ഷ  കനതചോവയ്  ചൂണനികചോണനിച
പദ്ധതനി  ഫലപദമചോനണനയ്  കേനണതനിയചോല്  അതയ്  വദ്യചോപനിപ്പെനികചോര,  അകചോരദ്യര
പകതദ്യകേമചോയനി പരനികശചോധനികചോര. 

(2)  എര.എല്.എ.യുനടെ ഓഫവീസയ് ആക്രമനികനപ്പെട്ട സരഭവര

ശവീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്: സര്, ഈ കേഴനിഞ്ഞ ശനനിയചോഴ്ച 6-ാം തവീയതനി രചോത്രനി
12.30-നുര  1.30-നുര ഇടെയനിലള്ള സമയര, 7-ാം തവീയതനി എനര പറയചോര,  നടെന
സരഭവമചോണയ് ഉനയനിക്കുനതയ്. എനന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലമചോയ കനമത്തുള്ള  എര.എല്.എ.
ഓഫവീസയ്,  അതയ്  പചോര്ട്ടനിയുനടെ  ഓഫവീസുകൂടെനിയചോയചോണയ്  പവര്തനിച്ചു  വരുനതയ്.
അവനിനടെ  പചോര്ട്ടനി  പവര്തകേര്  12.30  വനര  ഇരുനയ്,  പല പവര്തനങ്ങളുനടെയുര
ഡനിസ്ക്കഷനനല്ലചോര കേഴനിഞ്ഞയ് പനിരനിഞകപചോയതനിനുകശഷര പതനിനഞയ് മനിനനിട്ടയ് കേഴനിഞ്ഞയ്
കുറചയ് ആളുകേള്  കറചോഡനില് നനിനര  ഓഫവീസനികലയയ് കേനല്ലറനിയുനനണന വനിവരര
അടുത  വവീട്ടനില്നനിനര  കഫചോണനില്  അറനിയനിക്കുകേയുണചോയനി.  അടുത  അഞയ്
മനിനനിറനിനുള്ളനില്  അക്രമനികേള് മതനില് ചചോടെനി അകേതയ് വനകശഷര ബനി.നജ.പനി.യുനടെ
കബചോര്ഡര  ജനല്ചനില്ലുകേളുര  തകേര്തനിരനിക്കുനനവനയ്  വവീണ്ടുര  കഫചോണ്  വന.
ബനി.നജ.പനി  പവര്തകേര്  രചോത്രനി  ബവകേനി  അവനിനടെ  കപചോയനി  പരനികശചോധനിചകപ്പെചോള്
ഇതനിനന്റെ  ബചോകയ് ഗ്രഇണയ് എന്തചോനണനര, ഇതനിനന്റെ പനിനനില് ആനരചോനകയുനണന
കേചോരദ്യങ്ങളുര മനസനിലചോയനി.  ഇതനിനന്റെ പചോന്ത പകദശങ്ങളനില് കേഴനിഞ്ഞ കുകറ ദനിവസങ്ങളചോയനി
രണയ് മൂനയ് സരഭവങ്ങള് ഉണചോയനിട്ടുണയ്.  അതനിനലചോനയ് നവള്ളചോയണനി കക്ഷത്രതനിനല
ഉതവവമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ് നകേചോടെനി സചോപനിക്കുനതനിനന സരബനനിച്ചുള്ളതചോയനിരുന.
അവനിനടെ കദവനിയുനടെ ചനിത്രര വച്ചുള്ള കേചോവനിനകചോടെനി നചോട്ടനിയകപ്പെചോള്, അതയ് മചോറണനമനയ്
പറഞനകേചോണയ് അവനിനടെ ഡനി.ബവ.എഫയ്.ഐ.കചോരുര മറയ്  മതസരചോയ പവര്തകേരുര
വനയ്, ഡനി.ബവ.എഫയ്.ഐ. നകേചോടെനി നനിര്ബനനിചയ് നകേട്ടുകേയുര അതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്
പശങ്ങളുണചോവകേയുര  നചയ്തനിരുന.  അതുനകേചോണചോണയ്  ഇനതങ്ങനന  സരഭവനിചതചോനണനര
ആരചോണയ്  ഇതനിനന്റെ  പനിറകേനിലള്ളനതനര  ഞങ്ങള്കയ്  മനസനിലചോയതയ്.  നവള്ളചോയണനിയനിലര
പചോപ്പെനരകകേചോടുര  കേചോലടെനിയനിലര  ഇതുകപചോലള്ള  സരഘര്ഷങ്ങള്  ഉണചോയനിട്ടുണയ്.
ഓഫവീസയ് ആക്രമനിച കേചോരദ്യനത സരബനനിചയ് രണയ് മൂനയ് അനുഭവങ്ങള് ഏതചോനുര
മചോസങ്ങള്കകേമുണചോയനി.   ബനി.നജ.പനി.യുനടെ കസ്റ്റേറയ്  ഓഫവീസയ് ടെഇണനികലയയ് മചോറനിയ
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അവസരതനില്  ആ  ഓഫവീസയ്  തുറനയ്  ഏതചോനുര  ദനിവസങ്ങള്കകേരതനന  രചോത്രനിയനില്
വനയ് കബചോരനബറനിഞ്ഞയ് ചനില്ലുകേനളല്ലചോര തകേര്ത സരഭവമുണചോയനി.  അതനിനനക്കുറനിചയ്
പരചോതനി നല്കേനിയകപ്പെചോള് അനണചോയനിരുന കപചോലവീസയ് തലവന് പറഞ്ഞതയ് ഞങ്ങള്
പതനികേനളനയല്ലചോര കേനണതനിയനിട്ടുണയ്  ഉടെനന ആക്ഷനുണചോവനമനചോണയ്.  എനചോല്
ഇതുവനരയുര ഒരു ആക്ഷനുര ഉണചോയനിട്ടനില്ല,  ആരുനടെ കപരനിലര കകേനസടുതനിട്ടുമനില്ല.
അതുകപചോനല  ഒരു  കകേചോര്പ്പെകറഷന്  കേഇണ്സനിലറുനടെ  ഓഫവീസുര  ഇടെതുപക്ഷ
പവര്തകേര്  തകേര്ക്കുകേയുണചോയനി.  അതനിലര  കകേനസടുതനിട്ടനില്ല.   ഇകപ്പെചോള്  എര.
എല്.  എ.യുനടെ ഓഫവീസുര തകേര്ത്തു കേഴനിഞ.  മചോത്രമല്ല കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
അചവീവ്നമന്റെയ്സയ് സരബനനിച വലനിയ കബചോര്ഡയ് വചനിരുനതുര എറനിഞ തകേര്തനിട്ടുണയ്.
അതനിനപ്പുറത്തുണചോയനിരുന  കേചോറുര  തകേര്തനിട്ടുണയ്.  ഈ  സചോഹചരദ്യങ്ങളുണചോയകപ്പെചോഴചോണയ്
ഞങ്ങള് ആശങയനിലചോയതയ്.  ഞചോന് ഇനനല 8 മണനികയ് ആഫവീസനില് കപചോയകപ്പെചോള്
രണയ് കപചോലവീസയ് ഉകദദ്യചോഗസര് വരനികേയുര  ഇവനിനടെ ബനി.നജ.പനി.യുനടെ ഓഫവീസയ് ഉള്ള
കേചോരദ്യര അറനിയനില്ല എന രവീതനിയനില് സരസചോരനിക്കുകേയുര നചയ്തു.  ഈ രവീതനിയനിലചോണയ്
കേചോരദ്യങ്ങള് നടെക്കുനതയ്. ഞങ്ങളുനടെ അകനസഷണതനില് മനസനിലചോയതയ് ആ ഉകദദ്യചോഗസര്
ഭരണകേക്ഷനിയനിനല  ഒരു പചോര്ട്ടനിയുനടെ പവര്തകേരുര ചുമതലനപ്പെട്ട  ആളുകേളുമചോനണനചോണയ്.
അവരനില്  നനിനയ്  നവീതനി  കേനിട്ടുനമനയ്  പതവീക്ഷയനില്ല.  അതുനകേചോണചോണയ്  കുറചയ്
ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  പചോര്ട്ടനി  ഓഫവീസുകേള് ആക്രമനിക്കുന സചോഹചരദ്യമുണചോയതയ്.
ഇതയ് തനികേച്ചുര നതറചോണയ്.  അതനിനയ് പരനിഹചോരമുണചോകചോനുള്ള ചുമതല ഗവണ്നമന്റെനിനുണയ്.
അഭനിപചോയങ്ങളുര അഭനിപചോയ വദ്യതദ്യചോസങ്ങളുമുള്ള ആളുകേള്ക്കുര ജനചോധനിപതദ്യ രവീതനിയനില്
പവര്തനികചോനുള്ള സസചോതനദ്യര ഭരണഘടെന ഉറപ്പുവരുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  നടെപ്പെനിലചോകചോന്
സര്കചോര് തയചോറചോകേണനമനചോണയ് എനനികയ്  പറയചോനുള്ളതയ്. 

മുഖദ്യമനനി  (ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര
ചൂണനികചോണനിച പശര,  അകദ്ദേഹര ഉനയനിച രവീതനിയനിലള്ളതചോകണചോനയനയ് സരശയനികതക
റനികപ്പെചോര്ട്ടചോണയ് എനനികയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 7-5-2017-നയ് രചോവനിനല 8 മണനികയ് പചോപ്പെനരകകേചോടെയ്
നവീറമണ്കേര  എന്.എസയ്.എസയ്.  കകേചോകളജയ്  കറചോഡനിനല  ടെനി.സനി.  55/1381  നമ്പര്
വചോടെകേ വവീട്ടനില് തചോമസനിക്കുന അനനില് കുമചോര് എനയചോള് കസ്റ്റേഷനനില് ഹചോജരചോയനി
നല്കേനിയ  പരചോതനി  പകേചോരര  കകേനസടുതയ്  അകനസഷണര  നടെതനിവരനികേയചോണയ്.
പരചോതനിയനില്  പറയുനതയ്,  7-5-2017-നയ്  പുലര്നച  ഒരു  മണനികയചോനടെ,  അതചോയതയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര  ചൂണനികചോണനിച  ആറചോര  തവീയതനി  രചോത്രനി  സമയതയ്
ബബകനിനലതനിയ നചോകലചോളരകപര് അകദ്ദേഹര തചോമസനിക്കുന വവീട്ടനില് അതനിക്രമനിചയ്
കേയറനി  നബഡയ്  റൂമനിനല  ജനല്  ഗചോസയ്  കേനല്ലറനിഞ്ഞയ്  നപചോട്ടനിക്കുകേയുര   കേചോറനിനന്റെ
ഗചോസ്സുകേള്  കകേടുവരുത്തുകേയുര  നചയ്തു.  മുപ്പെതനിനചോയനിരര  രൂപയുനടെ  നഷ്ടമുണചോകനി.
പരചോതനിയനില്പ്പെറയുന വവീടെനിനന്റെ തചോഴനതനനില ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ഒ.  രചോജകഗചോപചോല്,
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എര.എല്.എ.-യുനടെ ഓഫവീസയ് ആയചോണയ് പവര്തനിക്കുനതയ്. പസ്തുത നകേട്ടനിടെതനിനന്റെ
മുന്വശനത ജനല് ഗചോസയ് നപചോട്ടനിചതചോയുര ഫ്ലകയ് കബചോര്ഡനിനയ് നചറനിയ കേവീറലകേള്
ഉണചോകനിയതചോയുര  പറയുനണയ്.  മലയനിന്കേവീഴയ്  മടെതനിന്കേരയനില്  തചോമസനിക്കുന
ഒ.  എചയ്.  സുനനില്  കുമചോര്,  കേഴകട്ടര  മുള്ളുവനിളയനില്  തചോമസനിക്കുന  ജയകുമചോര്,
വലനിയറതല  സസകദശനി  ബനിജു  എനനിവര്  കചര്നചോണയ്  കൃതദ്യര  നചയ്തനിട്ടുള്ളനതനയ്
സരശയമുള്ളതചോയുര  മറ്റുര  നമചോഴനിയനിലണയ്.  ഇതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  കേരമന
കപചോലവീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  ഐ.പനി.സനി.  447,  452,  427,  34  എനവീ  വകുപ്പുകേള്
പകേചോരര  ബക്രര  705/2017  ആയനി  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റേര്  നചയ്തയ്  അകനസഷണര
നടെതനിവരുന. ഇതയ് സരബനനിചയ് മറയ് പരചോതനികേനളചോനര കപചോലവീസനിനയ് ലഭനിചനിട്ടനില്ല.
പചോഥമനികേ അകനസഷണതനില് ഈ കകേസനിനല ആവലചോതനികചോരന് അനനില് കുമചോറുര
പതനിസചോനതയ് സരശയനിക്കുന സുനനില് കുമചോറുര ഉള്നപ്പെട്ട കകേസ്സുകേളുര പരചോതനികേളുര
നനിലനനില്ക്കുനതചോയനി  കേനണതനിയനിട്ടുണയ്.  സുനനില്  കുമചോറനിനയ്  വനികദശ  നനിര്മ്മേനിത
കേചോര്  വചോങ്ങനി  നല്കേചോനമനയ്  പറഞ്ഞയ്  നചോലലക്ഷര  രൂപ  വചോങ്ങനി  വഞനിചതനിനയ്
അനനില്  കുമചോറനിനനതനിനര  മലയനിന്കേവീഴയ്  കപചോലവീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  രണയ്  കകേസ്സുകേള്
രജനിസ്റ്റേര്  നചയ്തനിട്ടുള്ളതചോണയ്.  ആവലചോതനികചോരന്  അനനില്  കുമചോറനിനയ്  ധചോരചോളര
ആളുകേളുമചോയനി  സചോമ്പതനികേ  ഇടെപചോടുകേളുള്ളതചോയുര  അതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
മുന്ബവരചോഗദ്യമുള്ളതചോയുര  വദ്യക്തമചോയനിട്ടുണയ്.   ആയതനിനചോല്  എര.എല്.എ.-യുനടെ
ഓഫവീസയ്  ലക്ഷദ്യമചോകനിയുള്ള  ആക്രമണമല്ല,  അനനില്  കുമചോറനിനന്റെ  തചോമസസലര
ലക്ഷദ്യമചോകനിയുള്ള  ആക്രമണമചോണയ്  ഉകദ്ദേശനിചനതനയ്  സചോഹചരദ്യനതളനിവകേളനില്  നനിനയ്
വദ്യക്തമചോകുകേയചോണയ്. ആ ഓഫവീസനിനയ് മുമ്പനിലണചോയനിരുന നകേചോടെനികതചോരണങ്ങള്കകചോ
മറയ്  അലങചോരങ്ങള്കകചോ  ഒരു  നചോശനഷ്ടവമുണചോയനിട്ടനില്ല  എനതുര  ഇകചോരദ്യര
വദ്യക്തമചോക്കുന.  ഈ കകേസനില് സരശയനിക്കുനവരുനടെ നമചോബബ ല് കഫചോണ്കകേചോള്
വനിവരങ്ങളുര സമവീപപകദശനത സനി.സനി.ടെനി.വനി. ദൃശദ്യങ്ങളുര പരനികശചോധനിചയ് സരഭവതനിനന്റെ
നനിജസനിതനി അറനിയുനതനിനുര പതനികേനള കേനണത്തുനതനിനുമുള്ള ഊര്ജനിത ശമങ്ങള്
കപചോലവീസയ്  നടെതനിവരനികേയചോണയ്.  ഇകചോരദ്യതനില്  നവീതനികേനിട്ടുനമനയ്  ഉറപ്പെനികചോവനതചോണയ്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗതനിനയ് ഒരു വനിപരവീത പതവീക്ഷ ഇകചോരദ്യതനില് ഉണചോകകേണതനില്ല. 

ശവീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്:  സര്,   മുമ്പുള്ള അനുഭവതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനിലചോണയ്
ഞചോന് ഇതയ് പറയുനതയ്.

ശവീ  .    പനിണറചോയനി വനിജയന്:  സര്,  ഇവനിനടെ സരഭവനിചനിരനിക്കുനതയ്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
അരഗതനിനന്റെ ഓഫവീസയ് ഉകദ്ദേശനിച്ചുനകേചോണ്ടുള്ള ഒരു നവീകമനല്ലനചോണയ് കതചോനനതയ്. 

ശവീ  .   ഒ  .   രചോജകഗചോപചോല്: സര്, രചോഷവീയ പവര്തനതനിനയ് തടെസര ഉണചോക്കുന
രവീതനിയനില് ഇതനിനന ലഘൂകേരനിചയ് കേചോണുനതയ് ശരനിയല്ല. (ബമകയ് ഓഫയ്)
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ശവീ  .    പനിണറചോയനി വനിജയന്:സര്, 'നചോറനിയവനന നതചോട്ടചോല് നതചോട്ടവനുര നചോറുര'

എനള്ള പഴനഞചോല്ലുണയ്. അതുകപചോനല ക്രനിമനിനല് കുറവചോസനയുള്ള ഒരചോള്ക്കുകനനര

അക്രമമുണചോയകപ്പെചോള്  അതനിനന്റെ  തചോനഴയചോയനികപ്പെചോയനി  അങ്ങയുനടെ  ഓഫവീസയ്

എനതുനകേചോണയ്  വനനിട്ടുള്ള  കേചോരദ്യമചോണനിതയ്.  ജനചോധനിപതദ്യ  പക്രനിയനയ ഒരു  തരതനിലര

ഇതയ് പതനികൂലമചോയനി  ബചോധനികനില്ല. ഇകചോരദ്യതനില് ശക്തമചോയ  നടെപടെനിയുണചോകുര. 

ശവീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്:  സര്,  സനി.ഐ.-കയ്  മുകേളനിലള്ള  രണയ്  കപചോലവീസയ്

ഉകദദ്യചോഗസര് ഞങ്ങനള നനിരന്തരര എതനിര്ക്കുന പചോര്ട്ടനിയുനടെ സജവീവപവര്തകേരചോണയ്.

കപചോലവീസയ്  സരഘടെനയുനടെ ചുമതലവഹനിച്ചുനകേചോണയ് അവരുനടെ കേചോരദ്യങ്ങള് കനചോക്കുനതചോണയ്.

ഇതനിനയ്  ഒരു  നതളനിവയ്  ഞചോന്  പറയചോര,  ഇനനല  രചോത്രനിയചോണയ്  സരഭവമുണചോയതയ്.

ജനങ്ങള് സരഭവര എന്തചോനണനയ് അറനിയുനതനിനുമുമ്പയ്  ഇതയ്  കവനറകന്തചോ കേചോരദ്യമചോനണനര

എനനപ്പെറനി കമചോശമചോയനി പറഞ്ഞതുള്നപ്പെനടെയുള്ള എല്ലചോ വനിവരങ്ങളുര  കദശചോഭനിമചോനനി

പത്രതനില് വനനിരനിക്കുന. ഈ ആക്രമണര കബചോധപൂര്വ്വര നടെതനിയതചോനണനചോണയ്

എനനികയ് പത്രര വചോയനിചകപ്പെചോള് മനസനിലചോകചോന് സചോധനിചതയ്. കപചോലവീസയ് ഉകദദ്യചോഗസരുനടെ

റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  മചോത്രര  ഒരു  നനിഗമനതനില്  എതനികചരചോന്

പചോടെനിനല്ലനചോണയ്  എനനികയ് മുഖദ്യമനനികയചോടെയ് പറയചോനുള്ളതയ്. 

ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്:  സര്,  അങ്ങനയകപ്പെചോനലയുള്ള  ഒരചോള്

ഇതരതനില് പരചോമര്ശനിക്കുനതയ് ദഇര്ഭചോഗദ്യകേരമചോണയ്.  കപചോലവീസയ് ഉകദദ്യചോഗസര്കയ്

രചോഷവീയപവര്തനര നടെതചോനുള്ള ഒരു അവകേചോശവമനില്ല.  ഒരു രചോഷവീയപവര്തനതനിനന്റെയുര

ഭചോഗമചോയല്ല  അവര്  കേചോരദ്യങ്ങള്  നവീക്കുനതയ്.  ചനില  ആളുകേകളചോടെയ്  നമുകയ്  സസചോഭചോവനികേമചോയുര

പതനിപതനിയുണചോകേചോര. അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി പകതദ്യകേ  ആകരചോപണങ്ങള് അവരുനടെ

കമല്  ചചോര്തനിനകട്ടുനതയ്  നല്ലതല്ല.  എനന്തങനിലര  വവീഴ്ച  പറനിയനിട്ടുനണങനില്

അകചോരദ്യര പരനികശചോധനികചോര.  അതയ് പരനികശചോധനിക്കുനതനിനയ് വനിഷമമനില്ല.  അങ്ങയുനടെ

ഓഫവീസനിനയ്  മുകേളനില് പലതരതനിലള്ള സചോമ്പതനികേ ഇടെപചോടുകേളനില്നപ്പെട്ടനിരനിക്കുന

ഇതരനമചോരചോള് തചോമസനിക്കുകമ്പചോള് അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയുള്ള പശങ്ങളുണചോകുര. അവര്

തമ്മേനിലള്ള പശങ്ങളുനടെ ഭചോഗമചോയനി  സരഭവനികചോന് പചോടെനില്ലചോനതചോരു കേചോരദ്യര സരഭവനിച്ചു.

അതചോണയ്  യഥചോര്ത്ഥതനിലണചോയനതനചോണയ്  കമല്  വനിവരനിച  കേചോരദ്യങ്ങളനില്നനിനയ്

മനസനിലചോകുനതയ്.  അവനിനടെ  സരഭവനികചോന്  പചോടെനില്ലചോതതയ്  സരഭവനിച്ചുനയനള്ളതയ്

വസ്തുതയചോണയ്.  ജനചോധനിപതദ്യതനിനയ്  ഒരു  കകേചോട്ടവര  നമ്മുനടെ  സരസചോനതയ്

സരഭവനികനിനല്ലനയ്  ഉറപ്പെനിചയ്  കേരുതചോവനതചോണയ്.  അതരതനിലള്ള  എനന്തങനിലര

സരഭവങ്ങളുനണങനില് സര്കചോര് ശക്തമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ്.
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(3) ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

ശവീ  .    അബ്ദുല് ഹമവീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  വള്ളനിക്കുനയ് നനിയമസഭചോമണ്ഡലതനില് ഒരു
ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരരഭനികണനമനള്ളതചോണയ് എനന്റെ സബ്മനിഷന്. ഏനറ ജനസചോന്ദ്രതയുള്ളതുര
നനിരവധനി  വദ്യചോപചോര  സചോപനങ്ങള്,  കകേചോഴനികകചോടെയ്  വനിമചോനതചോവളര,  ഇന്തദ്യന്
ഓയനില് കകേചോര്പ്പെകറഷനന്റെ കബചോട്ടയ് ലനിരഗയ് പചോന്റെയ്,  കേനിന്ഫ തുടെങ്ങനിയ ഒകട്ടനറ പധചോനനപ്പെട്ട
സചോപനങ്ങള് സനിതനിനചയ്യുനതുമചോയ ഒരു നനിയമസഭചോമണ്ഡലമചോണയ്  വള്ളനിക്കുനയ്.
അവനിനടെ  എനന്തങനിലര  അതദ്യചോപതയ്  സരഭവനിക്കുകേയചോനണങനില്  തനിരൂര്,  മലപ്പുറര
കപചോലള്ള ഇടെങ്ങളനില്നനികനചോ  അനല്ലങനില്  ഏകേകദശര  30  കേനികലചോമവീറര്  അകേനലയുള്ള
കകേചോഴനികകചോടെയ്  നനികനചോ കവണര  ഫയര് എഞനിന് എകതണതയ്. മചോത്രമല്ല, എകപ്പെചോഴര
അപകേടെ  സചോദ്ധദ്യതയുള്ള  ഒരു  സചോപനമചോണയ്  ഐ.ഒ.സനി.  കബചോട്ടയ് ലനിരഗയ്  പചോന്റെയ്.
ആയതനിനചോല്  അതവീവഗുരുതരമചോയ ഈ സനിതനിവനികശഷര  മനസനിലചോകനി,  വള്ളനിക്കുനയ്
നനിയമസഭചോമണ്ഡലതനില് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരരഭനികണനമനചോണയ്  എനനികയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനികയചോടെയ് ആവശദ്യനപ്പെടെചോനുള്ളതയ്.

മുഖദ്യമനനി  (ശവീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന്):  സര്,  വള്ളനിക്കുനയ്  നനികയചോജകേ
മണ്ഡലതനില് നനിലവനില് ഫയര് കസ്റ്റേഷനനിനല്ലനതയ് വസ്തുതയചോണയ്.  ഫയര് കസ്റ്റേഷനുകേള്
ആരരഭനിക്കുനതയ് സരബനനിചയ് കകേന്ദ്ര സര്കചോര് നനികയചോഗനിചനിട്ടുള്ള ഏജന്സനിയചോയ
ക്രനിസയ്  മചോകനജയ് നമന്റെയ്  നസചോലബ്യൂഷന്  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യയുനടെ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനില്  വള്ളനിക്കുനയ്
ഉള്നപ്പെടുനമനില്ല. പുതനിയതചോയനി ഫയര് ആന്റെയ് നറസബ്യൂ നനിലയര ആരരഭനിക്കുനതനിനുള്ള
മുന്ഗണനചോ പട്ടനികേയനില് വള്ളനിക്കുനയ് മണ്ഡലതനിനല ഒരു സലവര ഉള്നപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.
ബഹുമചോനദ്യനചോയ അരഗര ഉനയനിച രവീതനിയനില് സചോദ്ധദ്യതയുകണചോനയനയ് പരനികശചോധനി
കചോവനതചോണയ്. 

(4) കകേചോള് നനിലങ്ങളനിനല കൃഷനി സരരക്ഷണര

ശവീ  .    മുരളനി  നപരുനനല്ലനി:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുനടെ
മണ്ഡലമുള്നപ്പെനടെ തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിനല ഏഴയ് മണ്ഡലങ്ങളനില് വദ്യചോപനിച്ചുകേനിടെക്കുന 30000
ഏകര് കകേചോള് നനിലങ്ങളനിനല കൃഷനി സരരക്ഷനികണനമനതചോണയ് ഈ സബ്മനിഷനനിനല
പധചോനനപ്പെട്ട  ആവശദ്യര.  ഈ  നനിലങ്ങളനില്  ഉപ്പുനവള്ളര  കേയറചോതനിരനികചോന്  ഏനചോമചോകല്,
ഇടെനിയഞനിറ,  മുനനിയര  തുടെങ്ങനിയ  ഇരുപതനിനയകട്ടചോളര  തചോല്കചോലനികേ  ചനിറകേള്
സമയബനനിതമചോയനി നനിര്മ്മേനികകണതുണയ്. കേനികലചോമവീററുകേള് നവീണ്ടുകേനിടെക്കുന  കേനചോലകേളനില്
ചണനി വനമൂടെനി നവീനരചോഴകയ് തടെസനപ്പെടുന സനിതനിവനികശഷവമുണയ്.  ഇനതല്ലചോര തുലചോവര്ഷര
കേഴനിഞ്ഞചോലടെന്  നചകയണ  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷര  രണര  കകേചോടെനി
രൂപയചോണയ്  ബജറനില്  ഉള്നകചോള്ളനിചനിരുനതയ്.  അനര  ഇതുകപചോനല  സബ്മനിഷന്
ഉനയനിക്കുകേയുര  അഡവീഷണലചോയനി  രണര  കകേചോടെനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുര



416 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

നചയ്തനിരുന. ബണയ് നനിര്മ്മേചോണതനില് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷര കേചോലതചോമസമുണചോയതനിനന്റെ
ഫലമചോയനി വന്കതചോതനില് കൃഷനി നചോശര സരഭവനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഉപ്പുനവള്ളര കേയറനി
പചോടെകശഖരര പൂര്ണമചോയനിതനന നശനിക്കുന സനിതനിവനികശഷമചോണുണചോയതയ്.  ഈ
വര്ഷവര കൃഷനിനചോശര സരഭവനികചോനുള്ള എല്ലചോ സചോദ്ധദ്യതയുര നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ്.
അതുനകേചോണയ്  ഈ വനിഷയതനില് അടെനിയന്തരമചോയനി  ഇടെനപകടെണതചോണയ്.  ഇകപ്പെചോള്
ബജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേയ്ക്കുപുറകമ അടെനിയന്തരമചോയനി രണര കകേചോടെനി  രൂപ കൂടെനി
അനുവദനികകണതചോണയ്.  ചവീഫയ്  എഞനിനവീയര് തയചോറചോകനി  സബ്ജകയ്  കേമ്മേനിറനികയ് അയച
കുറനിപ്പെനില്  നനിലവനിലള്ള  തുകേ  പരദ്യചോപമനല്ലനയ്  കൃതദ്യമചോയനി  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.
ഡനിസരബര്  15-നുമുമ്പയ്  ചനിറ  നകേകട്ടണതചോണയ്.  അതനിനചോയനി  ഇകപ്പെചോള്തനന തുകേ
അനുവദനിചയ് നടെണര് നടെപടെനികേള് അടെനിയന്തരമചോയനി പൂര്തവീകേരനികകണതുണയ്. അതനിനചോയനി
രണര കകേചോടെനി  രൂപ അനുവദനികണനമനതചോണയ്  എനന്റെ സബ്മനിഷനനിനല പധചോന
വനിഷയര. കൃഷനി വകുപ്പുമനനികൂടെനി ഇതനികനചോടെയ് പതനികേരനിക്കുനമനയ് പതവീക്ഷനിക്കുന. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശവീ  .    മചോതഡ്യു ടെനി  .    കതചോമസയ്):  സര്,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിനല

30000  ഏകര് കകേചോള് നനിലങ്ങളനിനല നനല്ക്കൃഷനി സരരക്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി ഏനചോമചോകല്,

ഇടെനിയഞനിറ,  മുനനിയര തുടെങ്ങനിയ തചോല്കചോലനികേ ചനിറകേള് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുര നവീനരചോഴകനിനയ്

തടെസമചോയ  കുളവചോഴ,  ചണനി  എനനിവ  നവീക്കുനതനിനുര  സചോധചോരണകപചോനല  ഈ

വര്ഷവര  രണര  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ്  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേചോള്

നനിലങ്ങളനിനല  ചചോലകേളനിലൂനടെയുള്ള നവീനരചോഴകനിനല  തടെസങ്ങള്  നവീകര  നചയ്യുനതനിനുര

റഗുകലറര്  ഷട്ടറുകേളുനടെ  അറകുറപ്പെണനികേള് നചയ്യുനതനിനുര ഈ തുകേ മതനിയചോകേനില്ല.

കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷര  അധനികേ വനിനനികയചോഗതനിനചോയനി  കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടനി.

നവീനരചോഴകയ്  തടെസനപ്പെടുത്തുന  കുളവചോഴ,  ചണനി  എനനിവ  നവീകര  നചയ്യുനതനിനുര

കകേചോള് നനിലങ്ങളനിനല ചചോലകേളനില് ആവശദ്യമചോയ അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കുര റഗുകലറര്

ഷട്ടറുകേളുനടെ  റനിപ്പെയറനിരഗയ്  പണനികേള്ക്കുമചോയനി  അധനികേമചോയനി  ഏഴര  കകേചോടെനി  രൂപ

അനുവദനികണനമനയ് സബ്ജകയ് കേമ്മേനിറനിയുനടെ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയനില് ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.

മുനനിയനത സനിരര സരവനിധചോനമചോയ റഗുകലറര് കേര ബനിഡ്ജയ് നബചോര്ഡയ് സവീമനില്

ഉള്നപ്പെടുത്തുനതനിനചോയനി സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി തനന മവീറനിരഗയ്

വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി ഈ പശങ്ങള് ചര്ച നചയ്തനിരുന. കുളവചോഴ,  ചണനി മുതലചോയവ നവീകര

നചയചോന്  എല്ലചോവര്ഷവര  നടെണര്  വനിളനികചോനത  തുടെര്ചയചോയനി  മൂനയ്  വര്ഷകതയയ്

ഒരുമനിചയ് കേരചോര് നകേചോടുക്കുന കേചോരദ്യര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ശദ്ധയനില്

നപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഫലപദമചോയനി  എങ്ങനന  നടെപ്പെനിലചോകചോന്  കേഴനിയുനമനതയ്

പരനികശചോധനിക്കുനതചോണയ്. 
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(5) ബപനചോപ്പെനിള് കേര്ഷകേരുനടെ പശങ്ങള്

ശവീ  .    എല്കദചോ  എബഹചോര:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  11  മചോസമചോയനി  കകേരളതനിനല
കേചോര്ഷനികേ  കമഖലയയ്  പുതനുണര്വണചോക്കുനതനിനുര  കകേരളതനിനന്റെ  തനതയ്  കൃഷനിയുനടെ
സരസചോരതനികലയയ്  ഒരു  തനിരനിച്ചുവരവയ്  ഒരുക്കുനതനിനുര  കൃഷനിയുനടെ  വസന്തകേചോലര
തനിരനിച്ചുനകേചോണ്ടുവരുനതനിനുര കകേരളതനിനല ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യ മുനണനി ഗവണ്നമന്റെയ്
വലനിനയചോരു പങയ് വഹനിച്ചു.  അതനിനയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനനയുര അകതചോനടെചോപ്പെര കൃഷനി
വകുപ്പെയ്  ബകേകേചോരദ്യര  നചയ്യുന  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  ശവീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില്
കുമചോറനിനനയുര അഭനിനന്ദനിക്കുവചോന് ഞചോന് ഈ അവസരര ഉപകയചോഗനപ്പെടുത്തുകേയചോണയ്. 

കകേരളതനില് ബപനചോപ്പെനിള് കേര്ഷകേര് ഇനയ് നനിരവധനി പശങ്ങള് കനരനിടുകേയചോണയ്.
കകേരളതനില് ഏറവമധനികേര ബപനചോപ്പെനിള് ഉലചോദനവര കേചവടെവര നടെക്കുനതയ് മൂവചോറ്റുപുഴ
കകേന്ദ്രവീകേരനിചചോണയ്. മൂവചോറ്റുപുഴയനില് യൂകറചോപദ്യന് സചോമ്പതനികേ സഹചോയകതചോനടെ ആരരഭനിച
ബജവയ്  കേമ്പനനി  ജബ്യൂസയ്  ഉലചോദനിപ്പെനിചയ്  ഇന്തദ്യയകേത്തുര  പുറത്തുര  വനിതരണര നചയ്തനിരുന.
പവര്തനര  പുനരചോരരഭനിച  ബജവയ്  കേമ്പനനി  ബപനചോപ്പെനിള്  കേര്ഷകേര്കയ്  വളനരകയനറ
സഹചോയകേരമചോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  സചോപനമചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ്
അടെച്ചുപൂട്ടനിയ  ബജവയ്  കേമ്പനനി  ഈ  സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ്  പവര്തനമചോരരഭനിച്ചുനവനതയ്
വലനിനയചോരു  കനട്ടമചോണയ്.  കകേരളതനില്  എറണചോകുളര,  കകേചോട്ടയര,  ഇടുകനി  എനവീ
ജനില്ലകേളനിലചോണയ്  പധചോനമചോയുര  ബപനചോപ്പെനിള്  ഉലചോദനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  പതനരതനിട്ട,
കേണ്ണൂര്, കകേചോഴനികകചോടെയ് ജനില്ലകേളനില് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനി നചയചോന് കേര്ഷകേര് സലര
പചോട്ടതനിനനടുക്കുകേയുര ബചോങയ് വചോയ്പനയടുതയ് കൃഷനികചോവശദ്യമചോയ സഇകേരദ്യങ്ങനളചോരുക്കുകേയുര
നചയ്യുകമ്പചോള് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനിനകതനിനര പകദശവചോസനികേളുനടെ എതനിര്പ്പെയ് ഉണചോവകേയചോണയ്.
കേവീടെനചോശനിനനിയുനടെ അമനിതമചോയ പകയചോഗമുനണന പചരണമചോണയ് പല പകദശങ്ങളനിലര
ഉയര്നവരുനതയ്.  മലബചോര്  കമഖലകേളനില്  ബപനചോപ്പെനിള്  കൃഷനിനകതനിരചോയനി  ഉയരുന
പശങ്ങള്കയ്  പരനിഹചോരര  കേനണത്തുനതനിനയ്   പകദശവചോസനികേള്കയ്  കബചോധവല്കരണര
നടെത്തുനകതചോനടെചോപ്പെര  ബപനചോപ്പെനിള്  കേര്ഷകേര്  ഏനതങനിലര  വനിധതനില്  നചോട്ടുകേചോര്കയ്
ബുദ്ധനിമുട്ടുണചോക്കുനനവങനില് അകചോരദ്യതനില് ഗവണ്നമന്റെയ് ഫലപദമചോയ ഇടെനപടെല്
നടെത്തുകേയുര  കബചോധവല്കരണര നടെത്തുകേയുര കവണര.  അതുകപചോനല  ബപനചോപ്പെനിളനിനയ്
പലകപ്പെചോഴര വനില ലഭദ്യമചോകേചോറനില്ല.  മുരബബ മചോര്കറനില് ബപനചോപ്പെനിളനിനന്റെ വനിലയനിടെനിഞ്ഞചോല്
അതയ് കകേരളതനിനല കേര്ഷകേനര ബചോധനിക്കുന. അതുനകേചോണയ് വനിലയുനടെ കേചോരദ്യതനില്
സനിരതയുണചോകേണര.  വചോയ്പകേള് തനിരനിചടെയചോന് കേഴനിയചോത ബപനചോപ്പെനിള് കേര്ഷകേരുനടെ
പലനിശ  എഴതനിതള്ളുനതനിനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി  ഉണചോകേണനമനയ്  ഞചോന്  ഈ
സന്ദര്ഭതനില്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  ശവീ.  നകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  പറഞ്ഞതുകപചോനല
ബപനചോപ്പെനിളനില്നനിനയ്  ബവനുണചോകചോന്  കേഴനിയുകമചോ  എനതയ്  സരബനനിചയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
ആകലചോചനികചോവനതചോണയ്. 26,250 രൂപയചോണയ് ഒരു നഹകര് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനികയ്
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സര്കചോര്  സബ്സനിഡനിയചോയനി  നല്കുനതയ്.  വചോഴക്കുളര  കപചോലള്ള  പകദശങ്ങളനില്
പലകപ്പെചോഴര ആ സബ്സനിഡനി കേര്ഷകേര്കയ് ലഭദ്യമചോകേചോത സനിതനിവനികശഷമുണയ്.  വചോഴക്കുളര
എനതയ് കലചോകേഭൂപടെതനില് അടെയചോളനപ്പെടുതനിയ സലനചോമമചോണയ്.  കേചോരണര ബപനചോപ്പെനിളനിനന്റെ
ഉലചോദനതനില്  വചോഴക്കുളര  വളനരകയനറ  മുനനിലചോണയ്.  ബപനചോപ്പെനിള്  മനുഷദ്യര്കയ്
ആകരചോഗദ്യതനിനയ്  ഏനറ  പകയചോജനപദമചോണയ്,  കേദ്യചോന്സറനിനന  പതനികരചോധനികചോന്
കേഴനിയുനകതചോനടെചോപ്പെര ദഹന പക്രനിയനയയുര സഹചോയനിക്കുന. കലചോകേനത കകേചോടെചോനുകകേചോടെനി
മനുഷദ്യര് ഉപകയചോഗനിക്കുന പധചോനനപ്പെട്ട പഴവര്ഗ്ഗനമന നനിലയനില് അതയ് ഉലചോദനിപ്പെനിക്കുന
കേര്ഷകേരുനടെയുര കേചവടെകചോരുനടെയുര ഈ കമഖലയനില് പണനിനയടുക്കുന ആയനിരക
ണകനിനചോളുകേളുനടെയുര പശതനില് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് സജവീവമചോയനി ഇടെനപടെണനമനചോണയ് ഈ
അവസരതനില് അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമചോര്):  സര്,  ഇന്തദ്യയനില് ഏറവര
നല്ല ബപനചോപ്പെനിള് ഉല്പ്പെചോദനിപ്പെനിക്കുന സരസചോനമചോണയ് കകേരളര.  സരസചോനനതചോട്ടചോനകേ
8080 നഹകര് സലതയ് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനി നചയ്തുവരുന. കകേരളതനില്  ബപനചോപ്പെനിള്
കൃഷനിയുനടെ  60  ശതമചോനര  കകേന്ദ്രവീകേരനിചനിരനിക്കുനതയ്  എറണചോകുളര  ജനില്ലയനിനല
മൂവചോറ്റുപുഴയനിലചോണയ്.  ഭഇമ  സൂചനികേ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ലഭനിച  വചോഴക്കുളര  ബപനചോപ്പെനിള്
കലചോകേത്തുതനന ഏറവര പസനിദ്ധമചോയതചോണയ്.  സരസചോന കഹചോര്ട്ടനികേള്ചര് മനിഷന്
മുഖചോന്തരര നടെപ്പെചോക്കുന മനിഷന് കഫചോര് ഇന്റെകഗ്രറഡയ് നഡവലപ്നമന്റെയ് ഓഫയ്  കഹചോര്ട്ടനികേള്ചര്
എന  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി  പകേചോരര  ബകേതചക  കൃഷനി  കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്
നഹകറനിനയ്   26,250 രൂപ  നനിരകനില്   ഒരു  കേര്ഷകേനയ്  പരമചോവധനി  4  നഹകര്
കൃഷനിക്കുവനര  ധനസഹചോയര  നല്കേനിവരുനണയ്.  2016-17  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷര
957 നഹകര് സലതയ് പുതുതചോയനി ബകേതചക കൃഷനി വദ്യചോപനിപ്പെനിക്കുകേയുര ഈ വകേയനില്
251 ലക്ഷര രൂപ ധനസഹചോയര നല്കുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഈ സചോമ്പതനികേ വര്ഷര
പുതുതചോയനി  400  നഹകര് സലത്തുകൂടെനി  ബകേതചക കൃഷനി വദ്യചോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്
ലക്ഷദ്യമനിടുകേയചോണയ്.   ഇതനിനചോയനി  105  ലക്ഷര  രൂപ  ബജറനില്   വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.
പുനരചോവനിഷ്കരനിച സരസചോന വനിള ഇന്ഷസറന്സയ് പദ്ധതനി പകേചോരര  ഇന്ഷസര് നചയ്ത
കേര്ഷകേര്കയ് ബപനചോപ്പെനിള് വനിളനചോശര സരഭവനിക്കുകമ്പചോള് ഇകപ്പെചോള് ലഭനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുന
25,000  രൂപയ്ക്കുപകേരര നഹകറനിനയ്  50,000  രൂപ ധനസഹചോയര ലഭനിക്കുനതചോണയ്.
കുറഞ്ഞതയ്  50  നസന്റെയ്  സലനമങനിലമുള്ള ബകേതചക കൃഷനികയ്  ഈ ആനുകൂലദ്യര
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള സരവനിധചോനമുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ പകൃതനികക്ഷചോഭരമൂലമുള്ള വനിളനചോശതനിനയ്
ധനസഹചോയര  നല്കുന  പദ്ധതനിപകേചോരര  ബകേതചക  കൃഷനിക്കുണചോകുന  വനിളനചോശതനിനയ്
നസന്റെനിനയ്  300  രൂപ  വവീതര ധനസഹചോയര നല്കുനണയ്.  ബകേതചക കൃഷനിയുനടെ
വനികേസനര,  ഗകവഷണര,  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശവീലനര,  മൂലദ്യവര്ദ്ധനവയ്,
കേയറ്റുമതനിയുള്നപ്പെനടെയുള്ള വനിപണന സചോദ്ധദ്യതകേള് സചോക്ഷചോല്കേരനിക്കുനതനിനചോയനി
വചോഴക്കുളര  കകേന്ദ്രവീകേരനിചയ്  ബപനചോപ്പെനിള്  മനിഷന്,  വചോഴക്കുളര  അകഗ്രചോ  ആന്റെയ്  ഫ്രൂട്ടയ്
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കപചോസസനിരഗയ്  കേമ്പനനി,  ബകേതചക  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രര  എനനിവ  പവര്തനിച്ചു
വരുനണയ്.  ബപനചോപ്പെനിളനിനയ്   വനിലയനിടെനിവയ്  കനരനിടുന  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  കേനികലചോയയ്
17  രൂപ  പകേചോരര  തചോങവനില  നല്കേനി   കേര്ഷകേരനില്നനിനര  സരഭരനിക്കുനണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ കുനറകചോലമചോയനി അടെഞകേനിടെന ഈ കേമ്പനനി തുറനപവര്തനിപ്പെനികചോന്
തവീരുമചോനനിചതനിനനത്തുടെര്നയ്  സരഭരണ സരവനിധചോനര പുനരചോരരഭനിക്കുകേയചോണയ്.  ബപനചോപ്പെനിള്
കൃഷനിയുനടെ വദ്യചോപനര ലക്ഷദ്യമചോകനി എറണചോകുളര,  കകേചോട്ടയര,  ഇടുകനി,  പതനരതനിട്ട
ജനില്ലകേളനില്  കേര്ഷകേര്കയ്  നഹകറനിനയ്  26,250  രൂപ  പകേചോരര  ആര്.നകേ.വനി.ബവ.
സവീര  വഴനി  ധനസഹചോയര  നല്കേനിവരുനണയ്.  ഭഇമ  സൂചനികേ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ലഭനിച
വചോഴക്കുളര ബപനചോപ്പെനിളനിനന്റെ കൃഷനി ബജവ രവീതനിയനിലചോകചോനുള്ള എല്ലചോ സഹചോയവര
കൃഷനി വകുപ്പെയ്  നല്കുനതചോണയ്.  ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനി നചയ്യുനതനില് പല സലങ്ങളനിലര
പകദശവചോസനികേളുനടെ എതനിര്പ്പെയ് കനരനികടെണനിവരുനണയ്. കേചോരണര ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനിയുനടെ
ഉലചോദനര വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി എനത്രല് എന രചോസവസ്തു ഉപകയചോഗനിക്കുനതചോയുര
അതനിനന്റെ ഉപകയചോഗര  ആകരചോഗദ്യ  പശങ്ങള് ഉണചോക്കുനതചോയുര  നപചോതുജനങ്ങള്കനിടെയനില്
നതറനിദ്ധചോരണയുണചോയനിട്ടുണയ്.  എനത്രല്  എനതയ്  കേവീടെനചോശനിനനിയല്ല,  ഉലചോദനര
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള  കഹചോര്കമചോണചോണയ്.  ഇതനിനന്റെ  ഉപകയചോഗരമൂലര  നചടെനികേള്
ഒകരസമയര പുഷ്പനിക്കുനതനിനചോല് വനിളനവടുപ്പെയ് ഒരുമനിചയ് നടെതചോന് സചോധനിക്കുന. ആകരചോഗദ്യ
പശങ്ങളുണചോക്കുന  എന  കേചോരണതചോല്  നനിലവനില്  റബ്ബറനിനന്റെ  ഇടെവനിളയചോയനി
ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനി നചയ്യുനതനിനയ്  കേര്ഷകേര് തയചോറചോകുനനില്ല.  ഈ കഹചോര്കമചോണ്
ഉപകയചോഗനിക്കുനതയ്  സരബനനിചയ്  ജനങ്ങള്കനിടെയനില്  ഉണചോയനിരനിക്കുന  ആശങ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  ശചോസ്ത്രവീയമചോയ  പഠനര  നടെത്തുനതനിനുകവണനി  കേചോര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലചോശചോലയുനടെയുര കൃഷനി വകുപ്പെനിനന്റെയുര ഉനതസരഘനത നനികയചോഗനിക്കുനതചോണയ്.

ശവീ  .   പനി  .   സനി  .   കജചോര്ജയ്:  സര്,

മനി  .   നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര്:  ഇതയ് സബ്മനിഷനചോണയ്.  പവീസയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനിനനിസ്റ്റേര്
വഴങനനതന്തനിനചോണയ്.  ഇതയ് സബ്മനിഷനചോണയ്.

ശവീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമചോര്:  സര്,  അകദ്ദേഹര  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു
കേചോരദ്യമചോണയ് പറയുനതയ്.  

ശവീ  .    പനി  .    സനി  .    കജചോര്ജയ്:  സര്,  (ബമകയ്  ഓഫയ്)  എനത്രല് എനപറയുനതയ്
ഗുണകേരമനല്ലനയ് അങ്ങയ് മനസനിലചോകണര. ഇതയ് കതചയ് കേഴനിഞ്ഞചോല് റബ്ബര് ഉണങ്ങനി
കപ്പെചോകുനതനികനചോനടെചോപ്പെരതനന ആ മണനില് റബ്ബര്  കൃഷനി നചയചോന് സചോധനികചോത
സചോഹചരദ്യവര ഉണചോവകേയചോണയ്.  എനത്രല് എനപറയുനതയ്  യചോനതചോരു കുഴപ്പെവമനി
ല്ലചോതതചോനണന അങ്ങയുനടെ അഭനിപചോയര ശരനിയല്ല.  അകങ്ങയയ് അവനിനടെ വനചോല്
ഇതയ് കേചോണചോവനതചോണയ്.  അതുനകേചോണയ് ഈ അകനസഷണര കപചോരചോ. എനത്രല് കതയ്ക്കുനതയ്
തടെകയണനിവരുര. ഇനല്ലങനില് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനി തടെയചോന് ഞങ്ങള് നനിര്ബനനിതരചോകുര.
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ശവീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമചോര്:  സര്,  അങ്ങയ് സഭനയ നതറനിദ്ധരനിപ്പെനികരുതയ്.
അങ്ങയ് പറഞ്ഞ ആശങ ഞചോന് മനസനിലചോക്കുന.  ഞചോന് പറയനട്ട.... (ബഹളര).....

മനി  .   നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര്:പവീസയ്...  ഇതയ്  സബ്മനിഷനചോണയ്.   ചര്ചയചോകരുതയ്.
പവീസയ്..

ശവീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമചോര്  :  സര്,  എനന  പറയചോന്  അനുവദനികണര.
Ethrel has many uses, such as, hastening the production of flowering in
fruit trees. As  hastening  ripening when  applied to a plant it is absorbed
and broken into Ethylene, which is a natural non-toxic substance. Ethrel is
commonly used in India.  ഇതചോണയ് ഇതുസരബനനിചയ് എനനിക്കു കേനിട്ടനിയനിരനിക്കുന
വനിശദവീകേരണര. ഇവനിനടെ അങ്ങയ് പറയുന ഒരു കേചോരദ്യര റബ്ബറുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടതചോണയ്.
റബ്ബറനില് ഏകതചോ ഒരു നകേമനികല് ഉപകയചോഗനിക്കുനനവനയ് പറയുന. അതയ് സര്കചോരനിനന്റെ
ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ട കേചോരദ്യമല്ല. റബ്ബര് കൃഷനിയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട പരനിപചോലന മുറകേനളല്ലചോര
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  റബ്ബര്  കബചോര്ഡചോണയ്.   റബ്ബര്  കബചോര്ഡനിനന്റെ  കനതൃതസതനില്
മചോരകേമചോയ  ഏനതങനിലര  രചോസവസ്തു  പകയചോഗനിക്കുനകണചോനയനള്ള  കേചോരദ്യര  പകതദ്യകേര
പരനികശചോധനിക്കുനതചോണയ്. അതനിനുകവണനി പകതദ്യകേമചോയ പരനികശചോധന നടെത്തുനതചോയനിരനിക്കുര.
എനചോല്  ഇവനിനടെ  ബപനചോപ്പെനിളുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ട  വനിഷയമചോണയ്.  ബപനചോപ്പെനിള്
കൃഷനിക്കുപകയചോഗനിക്കുന എനത്രല് എന കഹചോര്കമചോണ്  വലനിയ കടെചോകനികേയ് ആനണനയ്
ഇതുവനര  ആരുര  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  ബപനചോപ്പെനിള്  കൃഷനി  ഇവനിനടെ  നനിര്തചോനല്ല
ഗവണ്നമനകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ബപനചോപ്പെനിള്  കൃഷനി  ബജവരവീതനിയനില്,  ജനങ്ങള്കയ്
അപകേടെമുണചോകചോത  രവീതനിയനില്  വദ്യചോപനിപ്പെനികചോന്തനനയചോണയ്  സരസചോന
ഗവണ്നമനകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  അതുനകേചോണയ് ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനിനയ ഏനതങനിലനമചോരു
പകതദ്യകേ കേചോരണര പറഞ്ഞയ് ഒഴനിവചോകചോന് കേഴനിയുനതല്ല.   ബപനചോപ്പെനിള് കൃഷനിയുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട  ആശങ  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനചോയനി  കേചോര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലചോശചോലയനിനല
വനിദഗയ് ദ്ധനരയുര കേര്ഷകേ പതനിനനിധനികേനളയുര കൃഷനി വകുപ്പെനിനല പധചോന ഉകദദ്യചോഗസനരയുര
നനികയചോഗനിചയ് കൃതദ്യമചോയ പരനികശചോധന  നടെതനി അതനിനന്റെ സതദ്യസനിതനി ജനങ്ങനള
കബചോദ്ധദ്യനപ്പെടുത്തുനതനിനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സരസചോന കൃഷനി വകുപ്പെനിനന്റെ ഭചോഗത്തു
നനിനണചോകുര.

(6) ആശുപത്രനി ആക്രമണര

കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനവീര്:  സര്,  വടെകേര  'ആശ'  ആശുപത്രനിയനില്  ഏപനില്
23 ഞചോയറചോഴ്ച രചോത്രനി 9.30 മണനികയ് തലകവദനയയ് ചനികേനിത കതടെനി ഒരു കുട്ടനി വന.
അതയ് ബമകഗ്രനചോനണനയ് മനസനിലചോകനി പചോഥമനികേ ശുശ്രൂഷ നല്കേനി.  പനക്ഷ കവദന
ശമനിക്കുനനിനല്ലനയ്  കേണകപ്പെചോള്  'നട്രെെമകഡചോള്' ഇന്ജക്ഷന്  നല്കുകേയുണചോയനി.
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ക്രകമണ കവദന കുറനഞ്ഞങനിലര കുട്ടനികയ്  ഒരു ഭചോഗര തളരുനതുകപചോനല കതചോനനി.
അതനിനന നഹമനിപനിജനികേയ് ബമകഗ്രന് എനചോണയ് പറയുനതയ്. ഉടെന്തനന അവനിടെനത
എമര്ജന്സനി  ഫനിസനിഷദ്യനന  വനിളനിച്ചു.  അകദ്ദേഹര  പരനികശചോധനിചതനിനുകശഷര
24  മണനികര് നകേചോണയ് സുഖര പചോപനികചോവന ഒരവസയചോയതുനകേചോണയ് അധനികേര
ഭയനപ്പെകടെണതനിനല്ലനയ് അറനിയനിച്ചു. പനക്ഷ ഇതനിനനിടെയനില് മുപ്പെകതചോളര ആളുകേള് വനയ്
അവനിടെനത ഡബ്യൂട്ടനി കഡചോകനറ കേകയറര നചയ്യുകേയുര  കഹചോസനിറലനിനന്റെ പവര്തനര
തടെസനപ്പെടുത്തുകേയുര കേചോഷസചോലനിറനി നബഡനില് കേയറനി കേനിടെക്കുകേയുര നചയ്തു.  അതനിനുപുറകമ
ഏകേകദശര  ഒരു  മണനി  സമയതയ്  അവനിനടെയുള്ള  റസനിഡന്റെയ്  കഡചോകനറ  ഒരു
വണനിയനില്  തട്ടനിനകചോണ്ടുകപചോകുകേയുര  വഴനിയനില്  വചയ്  കപചോലവീസയ്  അകദ്ദേഹനത
റനിലവീസയ്  നചയ്തയ്  നകേചോണ്ടുകപചോകുകേയുര  നചയ്തു.  ഇവര്  നമഡനികല്  കകേചോകളജനികലയയ്
കുട്ടനിനയ നകേചോണ്ടുകപചോയകപ്പെചോള് അവര് റനികകചോര്ഡ്സയ് കനചോകനി ആശ കഹചോസനിറലനില്
നചയ്ത ചനികേനിതയയ് യചോനതചോരു കുഴപ്പെവമുണചോയനിട്ടനിനല്ലനചോണയ് പറഞ്ഞതയ്.  മചോത്രമല്ല,
കുട്ടനി സുഖര പചോപനിക്കുകേയുര നചയ്തു. ഇതയ് അവനിടെനത സനി.സനി.ടെനി.വനി.-യനില് കനചോകനിയചോലര
നമഡനികല്  റനികകചോര്ഡ്സയ്  കനചോകനിയചോലര  നമഡനികല്  കകേചോകളജനില്നനിനള്ള
റനികകചോര്ഡ്സയ് കനചോകനിയചോലര മനസനിലചോകുനതചോണയ്.  

ശവീ  .   സനി  .   നകേ  .   നചോണു: സര്, ഇതയ് എനന്റെ മണ്ഡലതനിനല കേചോരദ്യമചോണയ്.

മനി  .   നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര്: അടുത സബ്മനിഷനുണയ്. അകപ്പെചോള് അവതരനിപ്പെനികചോര.

കഡചോ  .   എര  .   നകേ  .   മുനവീര്: സര്, ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ് കകേരള സര്കചോര് തനന
ഒരു നനിയമമുണചോകനിയനിട്ടുണയ്. 2012-ല് കകേരള ആകരചോഗദ്യ രക്ഷചോ കസവന പവര്തകേരുര
ആകരചോഗദ്യ രക്ഷചോ കസവന സചോപനങ്ങളുര  (അക്രമവര സസതനിനുള്ള നചോശവര തടെയല്)
ആകയ്  പകേചോരര  ഇങ്ങനന  സരഘര  കചര്നയ്  ആളുകേകളചോ  സരഘടെനചോ  കനതചോകവചോ
അക്രമര  നചയ്യുകേകയചോ  നചയചോന്  ശമനിക്കുകേകയചോ  കപരനിപ്പെനിക്കുകേകയചോ  പകചചോദനര
നല്കുകേകയചോ ആകരചോഗദ്യ രക്ഷചോ പവര്തകേര്നകനന്തങനിലര ഹചോനനികയചോ പരനികകചോ
ജവീവന്  അപചോയനപ്പെടുത്തുകേകയചോ  ഭവീഷണനിനപ്പെടുത്തുകേകയചോ  കജചോലനി  തടെസനപ്പെടുത്തുകേകയചോ
നചയ്തചോല്  അതയ്  കുറകേരവര  മൂനയ്  വര്ഷര  തടെവര  50,000  രൂപ  പനിഴയുര  നല്കേനി
ശനിക്ഷനികനപ്പെടെചോവനതുമചോണയ്.  ചനില സലങ്ങളനില് കഡചോകര്മചോരുനടെ അശദ്ധമൂലവര
പശങ്ങളുണചോകേചോറുണയ്.  പനക്ഷ അല്ലചോത രവീതനിയനില് കഡചോകര്മചോര്കയ്  സചോധചോരണ
ചനികേനിത  നടെതചോന് സചോധനികചോനത വരനികേയുര അതനിനനചോനക ആക്രമണര നടെത്തുകേയുര
നചയ്തുകേഴനിഞ്ഞചോല്  കഡചോകര്മചോര്  ചനികേനിതയനില്നനിനര  പനികനചോട്ടുകപചോകുന  ഒരു
സചോഹചരദ്യമുണചോകുകേയുര അതനിവനിടെനത നപചോതു ആകരചോഗദ്യരരഗനത ബചോധനിക്കുകേയുര
നചയ്യുനമനള്ളതുനകേചോണയ്  ഇതനില്  ബനനപ്പെട്ടവനര  അറസ്റ്റേയ്  നചയ്യുനതടെകമുള്ള
നടെപടെനി സസവീകേരനികചോനുര ഈ നനിയമര പചോവര്തനികേമചോക്കുനതനിനുകവണനി ആകരചോഗദ്യ
വകുപ്പുമനനി കവണ കേചോരദ്യങ്ങള് നചയണനമനഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ശവീ  .   സനി  .    നകേ  .   നചോണു : സര്,
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മനി  .   നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര് : അങ്ങയുനടെ അടുത സബ്മനിഷനനില് ഇതുകൂടെനി ഉള്നപ്പെടുതചോര.

ആകരചോഗദ്യവര സചോമൂഹദ്യനവീതനിയുര വകുപ്പുമനനി (ശവീമതനി നകേ  .   നകേ  .   ബശലജ ടെവീചര്  ):
സര്,  ഈ വനിഷയവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടതചോനണങനില് ഇകപ്പെചോള്തനന കചചോദനിക്കുനതചോണയ്
നല്ലതയ്.

ശവീ  .   സനി  .   നകേ  .   നചോണു: സര്,  അടുത  സബ്മനിഷന്  കവനറ  വനിഷയമചോണയ്.
മണ്ഡലതനിനല  എര.എല്.എ.  എന  നനിലയയ്  ഈ  വനിഷയവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്,   രചോത്രനി ഒരു കുട്ടനിനയ ചനികേനിതയചോയനി നകേചോണ്ടുവരനികേയുര,
അവനിനടെ  ചനികേനിതനിചകപ്പെചോള് ആ കുട്ടനികയ്  വനിഷമമുണചോയതനിനനത്തുടെര്നയ്  കഡചോകര്
രണചോമതുര ഇന്ജക്ഷന് എടുക്കുകേയുര നചയ്തു. അതനിനുകശഷര കുട്ടനിയയ് വലനിയ വനിഷമത
ഉണചോയകപ്പെചോള്  അവര്കയ്  സചോധചോരണ  ഉണചോകുന  പരനിഭ്രമതനിനന്റെ  ഫലമചോയനി
ബന്ധുകനളനയചോനക വനിളനിച്ചു.  പകക്ഷ കഡചോകനറ കേകയറര നചയ്തനിട്ടനില്ല.  അതനിനുകശഷര
നമഡനികല് കകേചോകളജനികലയയ്  ആരബുലന്സനില് കുട്ടനിയുമചോയനി കപചോയകപ്പെചോള് കഡചോകര്കൂടെനി
വരണനമനയ്  അവര്  നനിര്ബനനിചതനിനചോല്  ആ  നനിര്ബനതനിനയ്  വഴങ്ങനിയചോകേചോര
കഡചോകര് കേയറനി ഫണയ് സവീറനില് ഇരുനതയ്.  200  കേനി.മവീറര് കേഴനിഞ്ഞകപ്പെചോള് കഡചോകര്
വണനി നനിര്തചോനചോവശദ്യനപ്പെട്ടു.  പുറകേനില് കപചോലവീസുണചോയനിരുന.  കഡചോകര് ഇറങ്ങനി
കപചോലവീസയ് വണനിയനില് തനിരനിച്ചുവന.  അതചോണയ് സരഭവനിചതയ്.  ഒഞനിയത്തുള്ള എല്ലചോ രചോഷവീയ
പചോര്ട്ടനികേളുര ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട കേമ്മേനിറനിയനിലണയ്.  അവരുര ഞചോനുമചോയനി സരസചോരനിച്ചു.
വടെകേര മുനനിസനിപ്പെല് നചയര്മചോന്,  ഐ.എര.എ.-യുനടെ പതനിനനിധനികേള്, കഡചോകര്മചോര്
എനനിവരുമചോയനി ഞങ്ങള് സരസചോരനിചനിരുന. ഇതയ് ഒരു നചറനിയ കുട്ടനിയുനടെ അസുഖവമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട പശമചോണയ്.   കഡചോകനറ  അടെനിചനിട്ടനില്ല.   ഇനനല ഞചോന് ബനനപ്പെട്ടകപ്പെചോള്
ഐ.എര.എ.-യുനടെ പതനിനനിധനികേളുമചോയനി സരസചോരനിചതനിനുകശഷര പറയചോനമനചോണയ്
പറഞ്ഞതയ്.  തവീര്കചോനമനയ് ഉറപ്പുപറഞ്ഞനില്ല.  അവര് തമ്മേനില് ചര്ച നചയ്തു.  ഇതു നമ്മേള്
പരനിഹരനിക്കുര.  കേചോരണര ഒരു പകദശതയ് നചോട്ടുകേചോര്  കഹചോസനിറലനിനയ് മുമ്പനിലനിരനിക്കുനതയ്
ശരനിയല്ല. രമദ്യമചോയനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ശമര നടെക്കുകേയചോണയ്.

ആകരചോഗദ്യവര സചോമൂഹദ്യനവീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശവീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ബശ ലജ
ടെവീചര്): സര്, കകേചോഴനികകചോടെയ് ജനില്ലയനിനല വടെകേര ആശചോ ആശുപത്രനിയനിനല കഡചോകനറ
ആക്രമനിച  പതനികേള്നകതനിനര  ആശുപത്രനി  സരരക്ഷണ  നനിയമപകേചോരര  നടെപടെനി
നയടുകചോതതനില് പതനികഷധനിചയ് 3-5-2017-ല് ഇന്തദ്യന് നമഡനികല് അകസചോസനികയഷന്
കകേചോഴനികകചോടെയ് ജനില്ലയനില് നടെതനിയ സമരതനിനയ് നകേ.ജനി.എര.ഒ.എ. (കകേരള ഗവണ്നമന്റെയ്
നമഡനികല്  ഓഫവീകസഴയ്  അകസചോസനികയഷന്)  പനിന്തുണ  പഖദ്യചോപനിക്കുകേയുര  ഒരു
ദനിവസര  കകേചോഴനികകചോടെയ്  ജനില്ലയനില്  സര്കചോര്  കഡചോകര്മചോര്  കൂട്ട  അവധനിനയടുതയ്
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പതനികഷധനിക്കുകേയുര  നചയ്തനിരുന.  എനചോല്  കകേചോഴനികകചോടെയ്  ജനില്ലയനില്  അനനത
ദനിവസര  പതനികരചോധ  കുതനിവയ്പ്പുകേള്  തടെസമനില്ലചോനത  നടെക്കുകേയുര  പചോഥമനികേചോകരചോഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളുര സചോമൂഹനികേചോകരചോഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളുര സചോധചോരണകപചോനല പവര്തനിക്കുകേയുര
നചയ്തനിരുന.  കമജര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒ.പനി.  ഒഴനിനകേ  കേചോഷസചോലനിറനി,  നഎ.പനി.
സര്വ്വവീസയ്   എനനിവനയല്ലചോര  കൃതദ്യമചോയനി നടെനനിട്ടുണയ്. ഇഇ വനിഷയതനില്  ആശചോ
കഹചോസനിറലനിനല  കേചോഷസചോലനിറനി  നമഡനികല്  ഓഫവീസറചോയ കഡചോ.  അനുരചോജയ്  ആര്.
എന കഡചോകറുനടെ പരചോതനിയനില് വടെകേര കപചോലവീസയ് കസ്റ്റേഷനനില് പകതദ്യകേമചോയനി  ഒരു
കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര് നചയ്യുകേയുര  ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ് രണ്ടുകപനര അറസ്റ്റേയ്  നചയ്യുകേയുര
നചയ്തനിട്ടുണയ്.  സരസചോനനത  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലള്ള  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു
വനിഷയമചോണനിതയ്.  കഡചോ. എര. നകേ. മുനവീറുര ശവീ. സനി. നകേ. നചോണുവര ഇഇ വനിഷയനതക്കുറനിചയ്
സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ഒരു  കരചോഗനിനയ  ആശുപത്രനിയനില്  അഡനിറചോക്കുകമ്പചോള്   എനന്തങനിലര
നനഗനിജന്സയ്  ഉണചോയചോല്  സസചോഭചോവനികേമചോയുര  അകനസഷണ  വനികധയമചോയനി  ആ
കഡചോക്ട്രര്നകതനിനര  നടെപടെനിനയടുകചോര.  മനനഃപൂര്വ്വമചോകയചോ  മനനഃപൂര്വ്വമല്ലചോനതകയചോ
അശദ്ധയുണചോകേചോന്  പചോടെനിനല്ലനതയ്   ശദ്ധനികകണ  ഒരു  വനിഷയമചോണയ്.  ഇകപ്പെചോള്
നചറനിയ പശങ്ങള്കപചോലര  വലതചോകനി  കഡചോകര്മചോനര കേകയറര നചയ്യുന അവസ
ചനിലയനിടെനതല്ലചോര   ഉണചോയനിനകചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  സവീരനിയസചോയനിട്ടുള്ള   പശങ്ങള്
വരുകമ്പചോള് ചനിലകപ്പെചോള് ഭചോഗദ്യകദചോഷതനിനയ് മരണര സരഭവനികചോര, അതയ് കഡചോകറുനടെ
അശദ്ധനകേചോണല്ല,  നനിര്ബനമചോയനിട്ടുള്ള കേചോരണങ്ങള് നകേചോണചോനണങനില് നമുകയ്
എന്തചോണയ് നചയചോന് സചോധനിക്കുകേ.  പകക്ഷ  നചറനിയ കേചോരണങ്ങള്കപചോലര നപരുപ്പെനിചയ്
വലനിയ പശമുണചോക്കുകേയുര കഡചോകര്മചോനര കേകയറര നചയചോന് ശമനിക്കുകേയുര നചയ്യുന
സരഭവങ്ങളുണചോകുനണയ്.  അങ്ങനന ഉണചോകേരുനതനചോണയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്.
സലര എര.എല്.എ.  എന നനിലയനില് ശവീ.  സനി.  നകേ.  നചോണു ഇഇ വനിഷയതനില്
ഇടെനപട്ടയ്   പശര  പരനിഹരനിക്കുന  എനള്ളതനില്  വളനര  സകന്തചോഷമുണയ്.  പകക്ഷ
സര്കചോര് ആശുപത്രനികേളനില്  ഇതയ് വളനര കൂടുതലര  സസകേചോരദ്യ ആശുപത്രനികേളനില്
തചോരതകമദ്യന കുറവമചോണയ്.   ആശചോ കഹചോസനിറല്  ഒരു സസകേചോരദ്യ കഹചോസനിറലചോണയ്.
ചനില സര്കചോര് ആശുപത്രനികേളനില്  നപചോളനിറനികല്  ഇന്റെന്ഷനുരകൂടെനി വരുനതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി ആശുപത്രനിയുനടെ പവര്തനനത തടെസനപ്പെടുത്തുന രവീതനിയനില് ഭയങര
ബഹളമുണചോകുന. മനനഃപൂര്വ്വമചോയ അശദ്ധകയചോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള എനന്തങനിലര കേചോലതചോമസകമചോ
ഉണചോയചോല്  അതയ്  ഗഇരവമചോയനി  അകനസഷനിചയ്  കഡചോകര്മചോര്ക്കുര  അതുകപചോനല
ആശുപത്രനി  വനിഭചോഗതനിലള്ള  എല്ലചോ  സ്റ്റേചോഫുകേള്ക്കുനമതനിനര  അകനസഷണവനികധയമചോയനി
നടെപടെനിനയടുക്കുനമന കേചോരദ്യര  ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെയ് ഉറപ്പെനിചയ്  പറയുകേയചോണയ്.  പകക്ഷ
അകേചോരണമചോയനി ആശുപത്രനി ജവീവനകചോനരയുര കഡചോകര്മചോനരയുര കേകയറര നചയചോന്
വരുനവര്നകതനിനര സര്കചോര് ശക്തമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുര.  അവര്കചോവശദ്യമചോയ
നപചോട്ടക്ഷന് നകേചോടുകകണതയ് സര്കചോരനിനന്റെയുര ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെനിനന്റെയുര ആവശദ്യമചോണയ്.
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ഇതരതനിലള്ള സരഭവങ്ങള് ആവര്തനികചോന് പചോടെനിനല്ലനള്ളതചോണയ്  ഇഇ സരഭവതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്. ശവീ. സനി. നകേ. നചോണുവനികനചോടുള്ള ബഹുമചോനകതചോനടെ
പറയുകേയചോണയ്,  ആ  പകദശത്തുള്ള  പശങ്ങള്  രമദ്യമചോയനി  പരനിഹരനികചോന്  അങ്ങയ്
ഇടെനപടുനതനില് എനനികയ്  വളനര സകന്തചോഷമുണയ്  ആ രവീതനിയനിലനിടെനപട്ടയ് പശങ്ങള്
പരനിഹരനികണര.      

(7) ജനില്ലചോ ആശുപത്രനി നകേട്ടനിടെര പൂര്തനിയചോകല്

ശവീ  .   സനി  .   നകേ  .   നചോണു  : സര്, ഒരു വര്ഷര  ഒ.പനി.-യനില് പതയ് ലക്ഷകതചോളവര
നഎ.പനി.-യനില് പതനിനചോയനിരകതചോളവര കരചോഗനികേള് വരനികേയുര കേനിടെക്കുകേയുര നചയ്യുന
സലമചോണയ് വടെകേര ജനില്ലചോ ആശുപത്രനി.  അതയ് ജനില്ലചോ ആശുപത്രനി ആകനിയതനിനുകശഷര
അഞയ് കകേചോടെനി  രൂപ പുതനിയ നകേട്ടനിടെതനിനുകവണനി സര്കചോര്  അനുവദനിച്ചു.  അഞയ്
വര്ഷതനിലധനികേമചോയനി അതനിനന്റെ പണനി നടെക്കുകേയചോയനിരുന. എനചോല് ഇഇ അഞയ്
കകേചോടെനി രൂപ നചലവഴനിചതനിനന്റെ ഫലമചോയനി ഇനവനര ഒരു മുറനി  കപചോലര ഉപകയചോഗനപ്പെടുതചോന്
സചോധനിചനിട്ടനില്ല.  ഇകപ്പെചോള് അതനിനന്റെ പണനി  നടെക്കുനനില്ല. ഇകപ്പെചോഴര ജനില്ലചോ ആശുപത്രനിയചോയനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി കകേചോടെനികണകനിനയ്  രൂപ സര്കചോര് നചലവഴനിക്കുന.
ആ  ആശുപത്രനിയനില്  ഇകപ്പെചോള്തനന  നല്ല  ഡയചോലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്,  ബഡയ്
കസ്റ്റേചോകറജയ്  സരവനിധചോനങ്ങള്,  കേചോന്സര്  നകേയര്  സഇകേരദ്യങ്ങള്  എനനിവയുണയ്.
പകക്ഷ അവനിനടെ  അഞയ് കകേചോടെനി രൂപ നചലവഴനിചനിട്ടുര ഇതുവനര ഒരു മുറനി കപചോലര
ഉപകയചോഗനികചോന് സചോധനിചനിട്ടനിനല്ലനയ് മചോത്രമല്ല  ഓകരചോ ഭചോഗവര നശനിചയ്   ഇകപ്പെചോള്
മഴനപയ്തചോല്  കചചോരുനനണനചോണയ് ഞചോന് മനസനിലചോകനിയതയ്. ഒരു കേചോരണവശചോലര
ഇതരതനിലള്ള ഒരു നകേട്ടനിടെര എടുകചോന് പചോടെനില്ല.  ഒരു സര്കചോര് ആശുപത്രനിയചോയനി
എടുക്കുന  നകേട്ടനിടെര  സൂക്ഷ്മമചോയനി  പരനികശചോധന  നടെതചോനത,  അതനിനചോവശദ്യമചോയ
സരവനിധചോനങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുതചോനത  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  നകേചോല്ലര  ആരചോണനിനതചോനക
ഏനറടുതനതനയ്   പരനികശചോധനികണര.  വടെകേര  നകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനിലര
ഇതുകപചോനലചോരു പശമുണയ്. 50 ലക്ഷര രൂപ നചലവഴനിചയ് ഒരു നകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി
ബസയ്  സ്റ്റേചോന്റെയ്  പണനിതു.  എനചോല്  25  ലക്ഷര  രൂപ  നചലവഴനിചനിട്ടനിനല്ലനപറഞ്ഞയ്
നചോട്ടുകേചോര്  പകക്ഷചോഭമുണചോക്കുകേയുര  വനിജനിലന്സയ്  എന്കേസയറനി  നടെത്തുകേയുര  നചയ്തു.
അതുനകേചോണയ് സര്കചോര് ഫണ്ടുപകയചോഗനിചയ്  നകേട്ടനിടെങ്ങള് എടുക്കുകമ്പചോള് നനിര്ബനമചോയുര
അതയ് പരനികശചോധനികണര. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട ശവീമതനി ടെവീചര് പസ്തുത ആശുപത്രനിനയ ജനില്ലചോ
ആശുപത്രനിയചോയനി  ഉയര്ത്തുകേയുര  അതനിനചോയനി  അഞയ്  കകേചോടെനി  രൂപ  പഖദ്യചോപനിക്കുകേയുര
നചയ്തു. അതനിനുകശഷര അധനികേചോരതനില് വന കേഴനിഞ്ഞ സര്കചോര് പണനിയചോരരഭനിച
നകേട്ടനിടെതനിനന്റെ  അവസയചോണനിതയ്.   ഇതനിനയ്  അടെനിയന്തരമചോയനി  പരനിഹചോരമുണചോകണര.
ഇഇ സര്കചോര് അനുവദനിച  ഏഴയ്  കകേചോടെനിയനിലധനികേര  രൂപ  വനിനനികയചോഗനിചയ്  നകേട്ടനിടെ
നനിര്മ്മേചോണര  അടെനിയന്തരമചോയനി  പൂര്തനിയചോകനി  പശങ്ങള്  പരനിഹരനികണനമനയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.
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ആകരചോഗദ്യവര സചോമൂഹദ്യനവീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശവീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ബശ ലജ
ടെവീചര്):   സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര ചൂണനികചോണനിച ഒരു കേചോരദ്യര ശരനിയചോണയ്.
കനരനതനയചോനക ഇങ്ങനന പണര അനുവദനിചയ്  നകേട്ടനിടെര എടുകചോന് തുടെങ്ങനിനയനയ്
പറഞ്ഞ  ധചോരചോളര  പവര്തനങ്ങള്  മുടെങ്ങനികേനിടെക്കുകേയചോയനിരുന.  ഇഇ  സര്കചോര്
അധനികേചോരതനില്  വനതനിനുകശഷര  അതരര  കേചോരദ്യങ്ങനളല്ലചോര  കേര്ശനമചോയനി
പരനികശചോധനിചനിട്ടുണയ്.  മുടെങ്ങനിയ പവൃതനികേനളല്ലചോര  തസരനിതഗതനിയനില് പൂര്തനിയചോക്കു
നതനിനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനികേള് സസവീകേരനിചനിട്ടുണയ്. വടെകേര ജനില്ലചോ ആശുപത്രനികയ് 2010-ല്
അഞയ്  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ   ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയതചോണയ്.   അതനിനന്റെ  ഗ്രഇണയ്
കഫ്ലചോറുര ഒനചോര നനിലയുമചോണയ് 5 കകേചോടെനി രൂപയയ് നനിര്മ്മേനികചോന് തവീരുമചോനനിചനിരുനതയ്.
ഇഇ  പവൃതനി  നടെണര്  നചയ്തു.  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കകേചോര്പ്പെകറഷന്
എസ്റ്റേനികമറനികനകചോള്  7.5  ശതമചോനര  ഉയര്ന നനിരകനിലചോണയ്  ഏനറടുതതയ്.   ഇതനിനന്റെ
സ്ട്രേക്ചറല് വര്കയ് മചോത്രമചോണയ്  നടെതചോന് സചോധനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  മറയ് പണനികേള്കയ് ഇഇ
പണര  തനികേയുമചോയനിരുനനില്ല.  അതനിനുകശഷര  കേരചോറുകേചോനര  നടെര്മനികനറയ്  നചയ്യുന
അവസയചോണയ് ഞങ്ങള് പരനികശചോധനിചകപ്പെചോള് കേണതയ്.  പവൃതനിയുനടെ രണചോരഘട്ടമചോയനി
13 കകേചോടെനി  70  ലക്ഷര  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.
പറഞ്ഞതുകപചോനല 7 കകേചോടെനി രൂപയല്ല.  13  കകേചോടെനി  70 ലക്ഷര രൂപ ഇഇ സര്കചോര്
വടെകേര ജനില്ലചോ ആശുപത്രനികയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആ പവൃതനി നടെണര് നചയ്തനിട്ടുണയ്.
ആ പവൃതനികയ് എന്തചോയചോലര കേഴനിഞ്ഞ പചോവശദ്യനത ഗതനിവരനില്ല.  ആ പവൃതനി
കമചോണനിറര് നചയചോന്  ഞങ്ങള് തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ് പരനികശചോധനിചയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
കേചോലയളവനില്തനന പവൃതനി പൂര്തനിയചോക്കുര. ആദദ്യനമചോരു പരനികശചോധന നടെതനിയകപ്പെചോള്
അതനില്  രണ്ടുനനിലയുരകൂടെനി  പണനിയചോനുള്ള  ഫഇകണഷനുണയ്  എനള്ളതചോണയ്
ലഭദ്യമചോയനിട്ടുള്ള റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്.  നചോട്ടുകേചോരനില് ചനിലര്കയ്  ഒരു സരശയര കതചോനനി അവര്
വചോകചോല്  ഫഇകണഷന്  കപചോരചോ  എനള്ള  അഭനിപചോയര  പറഞ്ഞതചോണയ്.  അതയ്
ഒനകൂടെനി പരനിഹരനിചയ് വളനര നപനട്ടനതനന പണനി പൂര്തനിയചോക്കുനതചോണയ്. അഞയ്
കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  പവൃതനി  പൂര്തനിയചോയനിട്ടുണയ്.  അതനില്  ഇനനി   തുകേനയചോനര
ബചോകനിയനില്ല.   13  കകേചോടെനി  70  ലക്ഷര  രൂപയുനടെ  നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങള്
തസരനിതഗതനിയനില്  പൂര്തനിയചോകനി  ഇഇ  ആശുപത്രനിയുനടെ  എല്ലചോ  സഇകേരദ്യങ്ങളുര
നമചനപ്പെടുതചോനുള്ള നടെപടെനി  സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ്.  

ശവീ  .   സനി  .   നകേ  .   നചോണു  : സര്, ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ്നമന്റെയ് തലതനില്തനന പരനികശചോധനികചോനുള്ള
നടെപടെനിയുണചോകുകമചോ; ഭചോവനിയനിലര ഇതനിനന്റെ പവൃതനി സരബനനിചയ് വനിലയനിരുതചോന്
നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുകമചോ?

ശവീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    ബശ ലജ  ടെവീചര്:   സര്,  തവീര്ചയചോയുര.  പചോഥമനികേ
പരനികശചോധന നടെതനിയകപ്പെചോള് ഫഇകണഷനയ് കുഴപ്പെനമചോനമനിനല്ലനചോണയ്  പറഞ്ഞതയ്.
പകക്ഷ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ. പറഞ്ഞ സനിതനികയ് അതുസരബനനിചയ് വനിദഗ്ദ്ധമചോയ
പരനികശചോധന   നടെതചോര.
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(8) നഡങനിപ്പെനനി നനിയനണര

ശവീ  .    സണനി  കജചോസഫയ് :  സര്,  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിനല  പല  സലങ്ങളനിലര
നഡങനിപ്പെനനി  വദ്യചോപകേമചോയനി  പടെര്നപനിടെനിക്കുകേയചോണയ്.  ജനില്ലചോ  ആശുപത്രനിയനിലര
പരനിയചോരര നമഡനികല് കകേചോകളജനിലര നഡങനിപ്പെനനി ബചോധനിച നനിരവധനിയചോളുകേളുണയ്.
മട്ടന്നൂരനിലചോണയ് പനനി ആരരഭനിചതയ്.  മട്ടന്നൂരനില്നനിനയ് മറയ് പകദശങ്ങളനികലയയ്  പനനി
പടെരുകേയചോണയ്. ആശുപത്രനികേളനില് കവണത്ര സഇകേരദ്യങ്ങളനില്ല. രക്തതനിനല കേഇണയ്
കുറഞകപചോകുനതനിനുള്ള പരനിഹചോരമുണചോകചോനുര കപറയ് നലറയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര
അതദ്യചോവശദ്യമചോയനിട്ടുള്ളതചോണയ്  കേരകപചോണന്റെയ്  നസപ്പെകറഷന്  യൂണനിറയ്.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലചോ
ആശുപത്രനിയനിനല  ഈ  സരവനിധചോനര  ഏഴയ്  മചോസമചോയനി  മുടെങ്ങനികനിടെക്കുകേയചോണയ്.
അതനിനന്റെ ബലസന്സയ് പുതുകചോന് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനികചോതതുനകേചോകണചോ, ബലസന്സയ്
പുതുകനികനിട്ടചോതതുനകേചോകണചോ ആണയ് നഡങനിപ്പെനനി ചനികേനിതയയ് ഏറവര അതദ്യചോവശദ്യമചോയനിട്ടുള്ള
ഈ സരവനിധചോനര ജനില്ലചോ ആശുപത്രനിയനില് മുടെങ്ങനികനിടെക്കുനതയ്.  സസകേചോരദ്യ ആശുപത്രനിയനിലര
നനിരവധനി കപര് ചനികേനിത കതടെനി വരുനണയ്.  പരനിയചോരര നമഡനികല് കകേചോകളജുള്നപ്പെനടെയുള്ള
സര്കചോര് ആശുപത്രനികേളനിനലത്തുന കരചോഗനികേള്കയ്  നല്ല രവീതനിയനിലള്ള ചനികേനിതചോ
സഇകേരദ്യര നല്കേചോനുള്ള നടെപടെനികേളുണചോകേണര.  Prevention is better than cure
എനചോണയ്.  കരചോഗപതനികരചോധതനിനചോവശദ്യമചോയനിട്ടുള്ള  ശുചവീകേരണമുള്നപ്പെനടെയുള്ള
നടെപടെനി  സസവീകേരനികണര. 

ആകരചോഗദ്യവര സചോമൂഹദ്യനവീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശവീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ബശലജ
ടെവീചര്) : സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല മട്ടന്നൂര് നഗരസഭയനിലര
പചോന്തപകദശങ്ങളനിലര  നഡങനിപ്പെനനി  പടെര്നപനിടെനിക്കുനനചോരവസ  ഉണചോയനിരുന.
അവനിനടെ  മചോത്രമല്ല,  സരസചോനതനിനന്റെ  ചനില  ഭചോഗങ്ങളനില് നഡങനിപ്പെനനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്
നചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതരര പകേര്ചവദ്യചോധനികേള് വര്ദ്ധനികചോനനിടെയുണയ് എനള്ളതചോയനിരുന
ഇതവണ ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പെനില്നനിനയ്  കേനിട്ടനിയ മുനറനിയനിപ്പെയ്.  അതുനകേചോണയ്  വളനര
കനരനതതനന ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെയ് ഇടെനപട്ടയ് പതനികരചോധ നടെപടെനികേള് സസവീകേരനിക്കുകേയുര
ഇതരതനിലള്ള ലക്ഷണങ്ങള് കേചോണുന സലതയ്  അടെനിയന്തര ഇടെനപടെലനിലൂനടെ
അതയ്  നനിയനനികചോനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണയ്.  മട്ടന്നൂരനില്
നഡങനിപ്പെനനി  ബചോധനിച  കുകറ  ആളുകേനള  സസകേചോരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനിലചോണയ്  ആദദ്യര
അഡനിറയ്  നചയ്തതയ്.  ഞചോന് മട്ടന്നൂര് ആശുപത്രനി സന്ദര്ശനിചകപ്പെചോള് അവനിനടെ നഡങനിപ്പെനനി
ബചോധനിച കുറച്ചുകപര് മചോത്രകമ ഉണചോയനിരുനള. അവനിനടെ വച്ചുതനന പത്രസകമ്മേളനര
നടെതനി നഡങനിപ്പെനനി ബചോധനിക്കുനവര് സര്കചോര് ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  വരണനമനയ്
പറയുകേയുണചോയനി.  സസകേചോരദ്യ ആശുപത്രനികേളനില് തുടെകതനില് ഇതനിനന്റെ ട്രെെവീറയ്നമന്റെയ്
ശരനിയചോയ  രവീതനിയനില്  നടെതചോതതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനിട്ടചോണയ്  പലകപ്പെചോഴര  മരണര
സരഭവനിക്കുനതയ്. കൂടുതലര അങ്ങനനയചോണയ് വരുനതയ്. സര്കചോര് ആശുപത്രനികേളനില്
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ട്രെെവീറയ്നമന്റെനിനയ്  സര്കചോര്  തയചോറചോകനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  രവീതനിയുണയ്.  അതനുസരനിചയ്
ചനികേനിത  നടെതചോന് സചോധനിക്കുര.  പത്രസകമ്മേളനര നടെതനിയതനിനുകശഷര ആളുകേള്
സര്കചോര്  ആശുപത്രനികേളനില്  വരചോന്  തുടെങ്ങനി.  ഞചോന്  മചോത്രമല്ല,  അതനിനുകശഷര
നപചോതുജനചോകരചോഗദ്യ  വനിഭചോഗര  അഡവീഷണല്  ഡയറകറുനടെ  കനതൃതസതനില്  കസ്റ്റേറയ്
എന്ഡകമചോളജനിസ്റ്റേയ്,  പരനിയചോരര നമഡനികല് കകേചോകളജനിനല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി നമഡനിസനിന്
നപചോഫസര്  എനനിവരുനടെ  കനതൃതസതനിലള്ള  ടെവീര  അവനിനടെ  സന്ദര്ശനര  നടെതനി.
ഉടെന്തനന ഡനി.എര.ഒ.-യുനടെ കനതൃതസതനിലള്ള നചോല്പ്പെതയ് അരഗസരഘര  മട്ടന്നൂനരതനി
നഗരസഭചോ നചയര്മചോനുമചോയുര ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെയ് സ്റ്റേചോന്റെനിരഗയ് കേമ്മേനിറനി നചയര്മചോനുമചോയനി
ചര്ച നടെതനി ആവശദ്യമചോയ നടെപടെനികേള് സസവീകേരനികചോന് ശമനിച്ചു. ഏറവര നനചോയനി
ശുചവീകേരണര  നടെതനി  അവചോര്ഡയ്  വചോങ്ങനിയ നഗരസഭയചോണതയ്.  പനക്ഷ അവനിനടെ
നമ്മേള് പറയുന കേചോരദ്യങ്ങള് ചനില വചോര്ഡയ് നമമ്പര്മചോര് പൂര്ണമചോയനി ഉള്നകചോള്ളുനനി
നല്ലനനചോരു  സങടെമുണയ്.  അവനിടെനത  രണയ്  വചോര്ഡകേളനില്  ശുചവീകേരണര  കുറചയ്
പുറകേനിലചോയനിരുന.  അമ്പലര വചോര്ഡയ് എനയ് അറനിയനപ്പെടുന അമ്പലതനിനന്റെ പരനിസരത്തുള്ള
രണയ്  വചോര്ഡകേളചോണതയ്.  ഈ പകതദ്യകേ  സരഘര ആ  രണയ്  വചോര്ഡകേള് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുര
നകേചോതുകേനിനന്റെ  ഉറവനിടെ  സചോധദ്യത  പൂര്ണമചോയുര  നനിരവീക്ഷനിചയ്  മനസനിലചോക്കുകേയുര
അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  ഇടെനപടെല്  നടെത്തുകേയുര  നചയ്തനിട്ടുണയ്.  നഗരമധദ്യതനില്
നനിര്മ്മേചോണതനിലനിരനിക്കുന ഒരു കഷചോപ്പെനിരഗയ് മചോളനിനന്റെ തചോനഴയുള്ള കഷചോപ്പെനില് കജചോലനി
നചയ്തനിരുന  എല്ലചോവര്ക്കുര  നഡങനിപ്പെനനി  ബചോധനിച്ചു.  അവനിനടെ  നനിര്മ്മേചോണതനിലനിരനിക്കുന
ഭചോഗതയ് നവള്ളര നകേട്ടനിനനിര്ത്തുന സലതയ് വലയനിടെചോതതനിനചോല് നകേചോതുകേയ് വളരചോനുള്ള
സചോധദ്യതയുണചോയനിരുന.  അങ്ങനനയചോണയ്  നഡങനിപ്പെനനി  വനതയ്.  അകപ്പെചോള്  അതയ്
പരനികശചോധനിചയ്  അവനിനടെയുള്ള നവള്ളര ഒഴനിവചോകചോനുള്ള അടെനിയന്തര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുകേയുണചോയനി.  മചോത്രവമല്ല,  അവനിടെനത നഗരസഭ നനചോയനി ഇടെനപട്ടു.  മുനനിസനിപ്പെല്
നചയര്മചോനന്റെ കനതൃ തസതനില് നചോട്ടുകേചോരുനടെ കയചോഗര വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു.  വന്കതചോതനില്
ബഹുജനപങചോളനിതകതചോടുകൂടെനി  നഗരസഭയുനടെ  മുഴവന്  വചോര്ഡകേളനിലര
യുദ്ധകേചോലചോടെനിസചോനതനില്  ശുചവീകേരണ  പവര്തനവര  നകേചോതുകു  നശവീകേരണവര
നടെതനി.  വളനര  നല്ല  ഇടെനപടെലചോണയ്  ആ  കമഖലയനില്  ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പുര
തകദ്ദേശസസയരഭരണ സചോപനവര  ഇടെനപട്ടയ്  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുനകേചോണ്ടുതനന
നഡങനിപ്പെനനി നനിയനനികചോന് സചോധനിച്ചു.  ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പെയ് ജവീവനകചോര്,  കുടുരബശവീ
കവചോളന്റെനിയര്മചോര്,  നപചോതുജനങ്ങള്,  സനദ്ധസരഘടെനചോ  പവര്തകേര്  തുടെങ്ങനി
എല്ലചോവരുര  പനങടുക്കുനണയ്.  കഫചോഗനിരഗനിനുര  മറ്റുര  ആവശദ്യമചോയ  ഉപകേരണങ്ങള്
ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  എതനിച്ചുനകേചോടുത്തു.  മട്ടന്നൂര്  ആശുപത്രനിയനില്  നബഡര  മറയ്
കേചോരദ്യങ്ങളുര കൂടുതല് സജവീകേരനിച്ചു. ഇരനിട്ടനി തചോലൂകയ് ആശുപത്രനി, ജനില്ലചോ ആശുപത്രനി,
തലകശരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനി  എനനിവനിടെങ്ങളനിനലല്ലചോര  കരചോഗര  കനരനിടെചോന്  നല്ല
സജവീകേരണമുണചോകനി. മചോത്രമല്ല, കൂടുതല് കഡചോകര്മചോനര മട്ടന്നൂര് ആശുപത്രനിയനില്
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നനിയമനിച്ചു.  ചുരുകനിപ്പെറഞ്ഞചോല്  നനചോയനി  നനിയനനിചനിട്ടുനണനയ്  അര്ത്ഥര.  227
പനനികകസ്സുകേളചോണയ്  മട്ടന്നൂരനില്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  നചയ്തതയ്.  അതനില്  പനതണമചോണയ്
നഡങനിപ്പെനനിയചോയനി സനിരവീകേരനിചതയ്. ഇകപ്പെചോള് നഡങനിപ്പെനനി പൂര്ണമചോയുര നനിയനണ
വനികധയമചോണയ്.  എങനിലര  ഈ  സബ്മനിഷനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഒരു  കേചോരദ്യര   പറയചോന്
ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്,  വരചോനനിരനിക്കുന മഴകചോലര നമ്മേള് വളനരകയനറ ശദ്ധനികകണതുണയ്.
ഇതവണ  കേചോലചോവസ  വളനര  വദ്യതദ്യസമചോയനിരുന,  നകേചോടുരചൂടെയ്,  മഴ  തചോമസനിച്ചു.
വരചോനനിരനിക്കുന മഴകചോലര വളനര ശദ്ധനികണര. എര.എല്.എ.-മചോര് മുഴവന് അവരവരുനടെ
നനികയചോജകേമണ്ഡലതനില്  നകേചോതുകു  നശവീകേരണതനിനുര  ശുചവീകേരണതനിനുര
മുന്കേനയടുക്കുനതനിനയ്  പഞചോയതയ്  പസനിഡനമചോനരനയല്ലചോര  വനിളനിച്ചുകചര്തയ്
അടെനിയന്തരമചോയനിട്ടുള്ള  ഇടെനപടെലണചോകണനമനയ്  ഞചോന്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്.
ആകരചോഗദ്യവകുപ്പെയ്  നല്ല  മുന്കേരുതലകേള്  സസവീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മരുനകേള്  കൃതദ്യമചോയനി
എല്ലചോ  ആശുപത്രനികേളനിലര  എതനിചനിട്ടുണയ്.  അതുനകേചോണയ്  മരുനനിനന്റെ  ക്ഷചോമമനില്ല.
നഡങനിപ്പെനനി മചോത്രമല്ല, ചനിലയനിടെതയ് എചയ് വണ്, എന് വണ് എനനിവയുര റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്
നചയ്യുനണയ്.   വനിവനിധ  സരസചോനങ്ങളനില്  ഇതവണ  എചയ്  വണ്,  എന്  വണ്
പടെര്നനിട്ടുണയ്.  മൂനവര്ഷതനിനുമുമ്പചോണയ്  ഇതയ്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  നചയ്തനിരുനതയ്.  ഇകപ്പെചോള്
കൂടുതല് റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  നചയ്യുനണയ്.  നമുക്കുര അതയ്  ബചോധനികചകചോര.  ഇകപ്പെചോള്തനന
ചനില കകേസ്സുകേള്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  നചയ്തനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ പചോവശദ്യര  ഡനിഫയ് തവീരനിയ  കപചോലള്ള
അസുഖങ്ങള് വരചോനത നനിയനനിച്ചു നനിര്തനിയതചോണയ്.  വളനര ജചോഗരൂകേരചോയനി  സഭ
ഒനടെങര  ഈ  പകേര്ചവദ്യചോധനി  പതനികരചോധതനിനുകവണനി  ഇടെനപടെണര.  അതനില്
ഭരണ-പതനിപക്ഷ കഭദമനില്ലചോനത  എര.എല്.എ.-മചോരുനടെ  പനിന്തുണ ശക്തമചോയനിട്ടുണചോ
കേണനമനകൂടെനി ഞചോന് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്. 

(9) കഗ്രസയ് മചോര്കയ് 
ശവീ  .    കറചോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്:  സര്, സരസചോന-ഭചോരതയ് സഇട്ടയ് ആന്റെയ്  നനഗഡ്സനിനന്റെ

പവര്തനര ഹയര് നസകണറനി തലതനില്കൂടെനി വദ്യചോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെയ് അനുമതനി നല്കേനി ഉതരവചോയനിട്ടുണയ്. പസ്തുത ഉതരവനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് ഹയര്
നസകണറനി  ഡയറകറുനടെ  സര്ക്കുലര്  പകേചോരര  കേട്ടപ്പെന  മുനനിസനിപ്പെചോലനിറനിയനില്
നമചനപ്പെട്ട പവര്തനര നടെത്തുന ഓസചോനര ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയര ഹയര് നസകണറനി
സ്കൂളനില്  സഇട്ടയ് &  ബഗഡ്സയ് അനുവദനിചതചോയനി അറനിയനിപ്പെയ് ലഭനിച്ചു. തുടെര്നയ് ഹയര്
നസകണറനി  ഡയറകറുനടെ  സര്ക്കുലര്  പകേചോരര  അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ  പരനിശവീലനതനിനുള്ള
ലനിസ്റ്റേനില് പസ്തുത സ്കൂളനിനന ഉള്നപ്പെടുത്തുകേയുര അതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് അദ്ധദ്യചോപകേര്
വനിജയകേരമചോയനി  പരനിശവീലനര  പൂര്തനിയചോക്കുകേയുര  നചയ്തു.  നനിര്കദ്ദേശനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
എല്ലചോ നനിബനനകേളുര പചോലനിച്ചുനകേചോണചോണയ് സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സനിനന്റെ പവര്തനര
ഓസചോനര  ഇരഗവീഷയ്  മവീഡനിയര  ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളനില്  തുടെരുനതയ്.  പസ്തുത
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സ്കൂളനിനയ്  ബഹസ്കൂള്  തലതനില്  ഗവണ്നമന്റെയ്,  എയ്ഡഡയ്,  അണ്-എയ്ഡഡയ്
വദ്യതദ്യചോസമനില്ലചോനത സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സയ് മറയ്  പചോഠദ്യചോനുബന പവര്തനങ്ങകളചോനടെചോപ്പെര
പരനിഗണനിക്കുകേയുര കഗ്രസയ് മചോര്കയ്  ലഭനിക്കുകേയുര നചയ്യുനണയ്. 2016-17 അദ്ധദ്യയന
വര്ഷര കേട്ടപ്പെന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ ജനില്ലയനില് സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സനിനന്റെ പവര്തനങ്ങളനില്
മനികേച ബഹസ്കൂളനിനുള്ള അരഗവീകേചോരര  ഈ സ്കൂള് കനടെനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെചോനത  2016-17
അദ്ധദ്യയന വര്ഷര ബഹസ്കൂള് തലതനില്  32  കുട്ടനികേള് രചോജദ്യപുരസചോര് അവചോര്ഡനിനുര
ഏഴയ്  കുട്ടനികേള്  രചോഷപതനി  സഇട്ടയ്  അവചോര്ഡനിനുര  അര്ഹരചോവകേയുര  നചയ്തു.  എല്ലചോ
സ്കൂളുകേളനിലര  ഹയര്  നസകണറനി  വനിഭചോഗതനില്  കുട്ടനികേള്കയ്  എന്.എസയ്.എസയ്.,
എന്.സനി.സനി.,  കേല, കേചോയനികേര തുടെങ്ങനിയവയയ് തുലദ്യ പരനിഗണനയുര കഗ്രസയ് മചോര്ക്കുര
നല്കുകമ്പചോള് ഹയര് നസകണറനി തലതനില് സഇട്ടയ്സയ്  ആന്റെയ് ബഗഡ്സനില് കചര്നനിട്ടുള്ള
അര്ഹരചോയ  കുട്ടനികേള്കയ്  കഗ്രസയ്  മചോര്കയ്  നനികഷധനികനപ്പെടുന  അവസയചോണയ്
നനിലവനിലള്ളതയ്.  കഗ്രസയ് മചോര്കയ് അനുവദനിച്ചുനകേചോണ്ടുള്ള സര്കചോര് ഉതരവയ്  എയ്ഡഡയ്,
അണ്-എയ്ഡഡയ്  വദ്യതദ്യചോസമനില്ലചോനത  എല്ലചോ  ഹയര്നസകണറനി  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനളയുര
ഉള്നകചോള്ളനിചചോണയ്  നല്കേനിയനിരുനതയ്.  സ്കൂള്തലതനിലര  ഹയര്  നസകണറനി
തലതനിലര ഉതരവകേളുര സര്ക്കുലറുകേളുര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ എയ്ഡയ് എനപറഞ്ഞചോണയ്
ആരരഭനിക്കുകേ.  എനചോല് ഇവനയല്ലചോര അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലര ബചോധകേമചോയനി
ലഭനിക്കുനണയ്.  ഹയര് നസകണറനി തലതനില് ഈ സ്കൂളനില്നനിനയ്  14  നപണ്കുട്ടനികേളുര
12  ആണ്കുട്ടനികേളുര  സഇട്ടയ്  ആന്റെയ്  ബഗഡ്സനില്  മനികേച  പവര്തനരവഴനി  കഗ്രസയ്
മചോര്കനിനയ്  അര്ഹരചോയനിട്ടുണയ്.  എനചോല്  ഇതുവനരയുര  ഈ  കുട്ടനികേള്കയ്  കഗ്രസയ്
മചോര്കയ് ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി ആരരഭനിചനിട്ടനില്ല. കമല്പ്പെറഞ്ഞ സചോഹചരദ്യര എനന്റെ
ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് പതനിനചോലചോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ നചോലചോര
സകമ്മേളനതനിനല  1323-ാംനമ്പര് നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെചോത കചചോദദ്യതനിലൂനടെ  2-3-2017-നയ്
നനിയമസഭയനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിയുനടെ  ശദ്ധയനില്  ഈ
വനിഷയര നകേചോണ്ടുവരനികേയുര ഇകചോരദ്യതനില് അനുഭചോവപൂര്വ്വമചോയ മറുപടെനി മനനിയുനടെ
ഭചോഗത്തുനനിനയ് ലഭനിക്കുകേയുര നചയ്തു.  എനചോല് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി നനിയമസഭയനില്
നല്കേനിയ ഉറപ്പെനിനുര നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യസ വകുപ്പെയ് പുറതനിറകനിയ ഉതരവനിനുര വനിരുദ്ധമചോയനി
വനികവചനപരമചോയ  നടെപടെനി  തുടെരുനകവചോ  എന  സരശയര  നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ്.
ഇകചോരദ്യതനില്  അടെനിയന്തരമചോയനി  ഇടെനപടെചോനുര  കേട്ടപ്പെന  ഓസചോനര  ഇരഗവീഷയ്
മവീഡനിയര  ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളനില്  2015-17  കേചോലയളവനില്  വനിജയകേരമചോയനി
സഇട്ടയ് ആന്റെയ് ബഗഡ്സനിനന്റെ പവര്തനര പൂര്തനിയചോകനിയ 26 കുട്ടനികേള്കയ് കഗ്രസയ്
മചോര്കയ് ലഭനിക്കുനതനിനയ് അടെനിയന്തരമചോയ ഇടെനപടെല് ഉണചോകേണനമനതുമചോണയ് എനന്റെ
സബ്മനിഷന്.
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വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്):  സര്,  കേട്ടപ്പെന
ഓസചോനര  ഇരഗവീഷയ്  മവീഡനിയര  ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളനിനല  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ്
സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സയ്  കഗ്രസയ്  മചോര്കയ്  ലഭദ്യമചോക്കുനതയ്  സരബനനിചയ്  ശവീ.  കറചോഷനി
അഗസ്റ്റേനിന്  21-12-2016-ല്  സര്കചോരനിനയ്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന.  ഇഇ
അകപക്ഷയുനടെ അടെനിസചോനതനില് നനിലവനില് കേട്ടപ്പെന ഓസചോനര ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയര
ഹയര് നസകണറനി  സ്കൂളനിനയ്  18-5-2018  വനര  സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സയ്  വചോലനിഡനിറനി
ഉള്ളതനിനചോലര ഇഇ സ്കൂളനിനല സഇട്ടയ് & ബഗഡ്സയ് സവീമനിനല വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള് സഇട്ടയ്
&  ബഗഡ്സയ് പവര്തനര നടെതനിയതനിനചോലര ഇഇനയചോരു ബചോചനിനുമചോത്രര കഗ്രസയ്
മചോര്കയ് അനുവദനിക്കുനതനിനചോയനി ഹയര് നസകണറനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ ഡയറകര് സമര്പ്പെനിച
നപചോകപ്പെചോസല് സര്കചോര് പരനികശചോധനിക്കുകേയുര ആയതനികന്മേല് ഹയര് നസകണറനി
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ഡയറകകറചോടെയ്  ചനില  വനിശദവീകേരണങ്ങള്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയുര  നചയ്തു.
അതനുസരനിചയ്  ഹയര്  നസകണറനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ഡയറകര്  ടെനി  സ്കൂളനികനചോടെയ്
ഇതുസരബനനിച വനിശദചോരശങ്ങള് ആവശദ്യനപ്പെനട്ടങനിലര ആയതയ് ലഭദ്യമചോകനിയനിട്ടനില്ല.
ഹയര് നസകണറനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ ഡയറകറുനടെ 29-5-2014-നല സര്ക്കുലര് പകേചോരര
ഗവണ്നമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ് ഹയര് നസകണറനി സ്കൂളുകേളനില് നനിനമചോത്രമചോണയ് സഇട്ടയ് &
ബഗഡ്സയ് യൂണനിറ്റുകേള് തുടെങ്ങചോനുള്ള അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുനതയ്.  പസ്തുത സര്ക്കുലറനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില് സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സയ്  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കുകവണനി അണ്എയ്ഡഡയ്
ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളുകേള്  അകപക്ഷനിക്കുകേയനിനല്ലന  വനിശസചോസതനില്  ആദദ്യര
ലഭനിച  400  അകപക്ഷകേള്കയ്  സഇട്ടയ്  &  ബഗഡ്സയ്  യൂണനിറ്റുകേള്  തുടെങ്ങചോനുള്ള
തചോല്കചോലനികേചോനുമതനി  നല്കുകേയചോയനിരുന.  എനചോല്  അണ്എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളചോനണന
വസ്തുത മറച്ചുവച്ചുനകേചോണചോണയ്  പസസ്തുത സ്കൂള് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിചതയ്.  മചോത്രവമല്ല,
2014-ല് സഇട്ടയ് & ബഗഡ്സയ് യൂണനിറ്റുകേള് അനുവദനിച്ചുനവങനിലര 2016 വനര പസ്തുത
സ്കൂള്  കഗ്രസയ്  മചോര്കനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെനിചനിരുനനില്ല.  2015-17  വര്ഷനത
കഗ്രസയ് മചോര്കനുവദനികചോനചോണയ് ഇഇ സ്കൂള് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുനതയ്.  2015-17
വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള കഗ്രസയ് മചോര്കയ് നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സസവീകേരനിച്ചു വരുനകതയുള.
ആയതനിനചോല് കേട്ടപ്പെന ഓസചോനര ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയര ഹയര് നസകണറനി സ്കൂളനില്
നനിനര ഹയര് നസകണറനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ ഡയറകകററനില് മറുപടെനി ലഭനിക്കുന മുറയയ്
പസ്തുത വനിദദ്യചോലയതനിനല സഇട്ടയ് & ബഗഡ്സയ് വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ് കഗ്രസയ് മചോര്കയ്
നല്കുനതനിനനക്കുറനിചയ് പരനികശചോധനിക്കുനതചോണയ്.

(10) പനി.ജനി. കകേചോഴകേള് അനുവദനികല്

ശവീ  .    കജചോര്ജയ് എര  .    കതചോമസയ്:  സര്, 1980-ലചോണയ് കകേചോടെകഞരനി ഗവണ്നമന്റെയ്
ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേചോകളജയ് അനുവദനിചതയ്. 36 വര്ഷര പനിനനിട്ടനിട്ടുര അവനിനടെ
നചോലയ് ബനിരുദ കകേചോഴകേളുര രണയ് പനി.ജനി.  കകേചോഴകേളുര മചോത്രമചോണുള്ളതയ്.  സമവീപകേചോലതയ്
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അനുവദനിച നനിരവധനി കകേചോകളജുകേളനില് ആറുര ഏഴര കകേചോഴകേള് അനുവദനിചകപ്പെചോള്
കകേചോടെകഞരനി ഗവണ്നമന്റെയ് കകേചോകളജനിനയ് കേചോരദ്യമചോയ പരനിഗണന ലഭനിചനിട്ടനില്ല. അവനിനടെ
നല്ല ഫചോകല്റനിയുണയ്.  അതുപകയചോഗനപ്പെടുതനിയചോല് ഫനിസനികനിലര കബചോട്ടണനിയനിലര
രണയ്  പനി.ജനി.  കകേചോഴകേള്  ആരരഭനികചോന്  പയചോസമനില്ല.  ഇതയ്  അഡവീഷണല്
കപചോസ്റ്റേനിരനഗചോനര കവണനിവരുന കേചോരദ്യമല്ല. കേചോലനികറയ് യൂണനികവഴനിറനി അതനിനചോവശദ്യമചോയ
നറകനമകന്റെഷന്  നല്കേനികഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതുനകേചോണയ്  അടുത  അകചോദമനികേ
വര്ഷരതനന  കബചോട്ടണനി  ഫനിസനികയ്  എനവീ  വനിഷയങ്ങളനില്  പനി.ജനി.  കകേചോഴകേള്
ആരരഭനികചോനചോവശദ്യമചോയ  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സസവീകേരനികണനമനതചോണയ്  എനന്റെ
സബ്മനിഷന്.

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്):  സര്,  1980-ല്
ജൂനനിയര്  കകേചോകളജചോയനി  ആരരഭനിച  കകേചോടെകഞരനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജനില്
നനിലവനില്  നചോലയ്  ബനിരുദ  കകേചോഴകേളുര  രണയ്  ബനിരുദചോനന്തര  കകേചോഴകേളുമചോണുള്ളതയ്.
മലകയചോര കമഖലയനില് ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനുള്ള ഏകേ സചോപനമചോണയ്  എല്ലചോ
അടെനിസചോന സഇകേരദ്യങ്ങളുമുള്ള ഇഇ കകേചോകളജയ്.   ഇഇ കകേചോകളജനില് രണയ്  പനി.ജനി.
കകേചോഴകേള്ക്കുള്ള  അകപക്ഷ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതനിനന്റെ
ജനില്ലചോതല പരനികശചോധനചോ സമനിതനിയുനടെ പരനികശചോധന നടെനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.
പസ്തുത പരനികശചോധനചോ റനികപ്പെചോര്ട്ടനികന്മേലള്ള കേചോലനികറയ് യൂണനികവഴനിറനിയുനടെ ശനിപചോര്ശ
ലഭനിക്കുന മുറയയ് തുടെര് നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ്.

(11) ഒഴനിവകേള് നനികേതല്

ശവീ  .    നഎ  .    സനി  .    ബചോലകൃഷ്ണന്:  സര്,  സര്കചോര്  മലയചോളര  നനിര്ബന
പചോഠദ്യവനിഷയമചോകനി മചോറനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  എനചോല് മലയചോളര നനിര്ബന പചോഠദ്യവനിഷയവര
കശഷ ഭചോഷയുനമല്ലചോമചോനണങനിലര മലയചോള അദ്ധദ്യചോപകേ നനിയമനര സരസചോനതയ്
കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി  നടെക്കുനനണനയ്  കതചോനനനില്ല.  മലയചോള  ഭചോഷ  നനിര്ബന
പചോഠദ്യവനിഷയമചോകനിയചോല് മചോത്രര കപചോരചോ,  അതയ്  പഠനിപ്പെനികചോന് മലയചോള അദ്ധദ്യചോപകേരുര
കവണര.  വയനചോടെയ് കപചോനലയുള്ള ജനില്ലകേളനില് ആദനിവചോസനികേളുനടെയുര സചോധചോരണകചോരുനടെയുര
കേര്ഷകേരുനടെയുര  മകള്  പഠനിക്കുന  സര്കചോര്  സ്കൂളുകേളനില്കപ്പെചോലര  മലയചോളര
അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ കുറവയ് പഠനനത ബചോധനിക്കുനണയ്.  ഇകപ്പെചോള് വയനചോടെയ് ജനില്ലയനില്
എചയ്.എസയ്.എ. (മലയചോളര)  തസനികേയനില് ഒമ്പതയ് ഒഴനിവകേളുനണനയ് ജനില്ലചോ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
ഓഫവീസനില് നനിനര അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  അകതസമയര  പനി.എസയ്.സനി.-കയ്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്
നചയ്തതയ്  രണയ്  ഒഴനിവകേള് മചോത്രമചോനണനചോണയ്   അറനിയുനതയ്.  വയനചോടെയ്  ജനില്ലയനില്
മചോത്രമല്ല, മറയ് ജനില്ലകേളനിലര ഇഇ വനിഷയമുണയ്. ആയതനിനചോല് പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനര മലയചോളര അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ് നനിയമനര നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സസവീകേരനിക
ണനമനചോവശദ്യനപ്പെടുന.
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വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്):  സര്,  2017-18

അദ്ധദ്യയന വര്ഷര മുതല് സരസചോനനത എല്ലചോ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങളനിലര

മലയചോള  ഭചോഷചോ  പഠനര  നനിര്ബനമചോകനിനകചോണ്ടുള്ള  2017-നല  മലയചോളഭചോഷ

(നനിര്ബനനിത ഭചോഷ) ബനില് 27-4-2017-നയ് നനിയമസഭ പരനിഗണനിക്കുകേയുര ആയതയ്

സബ്ജകയ്  കേമ്മേനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയയ് അയയ്ക്കുകേയുര നചയ്തനിരുന.  കേനടെ-തമനിഴയ് മവീഡനിയര

സ്കൂളുകേളനിലര  ഓറനിയന്റെല്  അറബയ്-സരസ്കൃതര  സ്കൂളുകേളനിലര  ഇപകേചോരര  മലയചോളര

നനിര്ബനനിത  പചോഠദ്യവനിഷയമചോകുകമ്പചോള്  അതനിനചോയനി  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികകണനി

വരുര.  സര്കചോര്  വനിദദ്യചോലയങ്ങളനില്  ഇപകേചോരമുണചോകുന  ഒഴനിവകേനളല്ലചോര  നനിയമചോനുസൃതര

നനികേത്തുനതചോണയ്.  വയനചോടെയ്  ജനില്ലയനില് എചയ്.എസയ്.എ.  (മലയചോളര)  തസനികേയനില്

ആനകേ 9 ഒഴനിവകേളചോണയ് ഇകപ്പെചോഴള്ളതയ്.  ഇതനില് രണയ് ഒഴനിവകേള് കനരനിട്ടുര   മൂനയ് ഒഴനിവകേള്

ബബ ട്രെെചോന്സ്ഫര് വഴനിയുര നനികേത്തുനതനിനയ് പനി.എസയ്.സനി.-കയ് റനികപ്പെചോര്ട്ടയ് നചയ്തനിട്ടുണയ്.

മൂനയ് ഒഴനിവകേള് നപചോകമചോഷന് വഴനിയുര ഒനരചോഴനിവയ് അന്തര്ജനില്ലചോ സലരമചോറതനിനചോയുര

മചോറനിവചനിട്ടുണയ്.  സരസചോനനതചോട്ടചോനകേ  സര്കചോര്  സ്കൂളുകേളനിനല  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട   ഒഴനിവകേള്

കേചോലവനിളരബര കൂടെചോനത പനി.എസയ്.സനി.-കയ് റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  നചയണനമനയ് എല്ലചോ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ

ഉപഡയറകര്മചോര്ക്കുര നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശര നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

VII ധനകേചോരദ്യര

2017-18 സചോമ്പതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബജറനിനല

ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേലള്ള ചര്ചയുര കവചോനട്ടടുപ്പുര

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്):  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,

കേചോയനികേവനികനചോദര, കേല, സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില്

കേചോരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില്  പസ്തുത  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനനര

ഏഴചോര  കകേചോളതനില്  യഥചോക്രമര  കേചോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സചോമ്പതനികേ

വര്ഷനത നചലവകേള് പൂര്തവീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി അനുവദനികണനമന പകമയര

ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനചോഭദ്യ
ര്ത്ഥന
നമ്പര്

ധനചോഭദ്യര്
ത്ഥനയുനടെ

കപരയ്

ബജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല്
സഭയുനടെ കവചോട്ടനിനയ്

സമര്പ്പെനിച
ധനചോഭദ്യര്ത്ഥന തുകേ

സഭയുനടെ കവചോട്ടനിനയ് സമര്പ്പെനിക്കുന
ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ തുകേ

റവനബ്യൂ

(₹)

മൂലധനര

(₹)

റവനബ്യൂ

(₹)

മൂലധനര

(₹)

ആനകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XVII വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,
കേചോയനികേവനി
കനചോദര, 
കേല, 
സരസചോരര

4976,85,
14,000

74,64,5
0,000

14930,55,
43,000

222,93,4
9,000

15154,48,
92,000

തുറമുഖവര  മബ്യൂസനിയവര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവര  വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .
രചോമചന്ദ്രന് കേടെനപ്പെള്ളനി): സര്, ഞചോന് പകമയനത പനിന്തചോങന.

ധനകേചോരദ്യവര  കേയറുര  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി
(നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്):  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര  എന  XVII-ാം  നമ്പര്  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  സരബനനിക്കുന  സബ്ജകയ്
കേമ്മേനിറനി  ശനിപചോര്ശകേളനികന്മേല് ചട്ടര  236 (3)  പകേചോരമുള്ള പസചോവന ധനകേചോരദ്യവര
കേയറുര വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞചോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മനി  .   സവീകര്: ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനികചോവനതചോണയ്.

ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപങ്ങള്

ധനചോഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII―വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര, കേചോയനികേവനികനചോദര, കേല,
സരസചോരര (നയനനിരചോകേരണതനിനുള്ള നവട്ടനിക്കുറയല്)

ശവീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമചോര്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (പുതനിയ
അദ്ധദ്യയന വര്ഷര ആരരഭനികചോന് ദനിവസങ്ങള് മചോത്രര കശഷനിചനിരനിനക സ്കൂളുകേളുനടെ

285/2020



434 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

അറകുറപ്പെണനികേള്  നടെത്തുവചോന്  യചോനതചോരു   നടെപടെനിയുര  സസവീകേരനികചോതതചോയനി
പറയനപ്പെടുനതയ്  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര
ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    സണനി  കജചോസഫയ്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (എല്ലചോ  സ്കൂള്
കുട്ടനികേള്ക്കുര സഇജനദ്യ യൂണനികഫചോര നല്കുനമനയ് പഖദ്യചോപനിചനിട്ടുര ബപമറനി സ്കൂളുകേളനിനല
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ് മചോത്രമചോയനി  സ്കൂള് യൂണനികഫചോര പരനിമനിതനപ്പെടുതനിയതചോയനി പറയനപ്പെടുന
വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര  ഞചോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    അബ്ദുല്  ഹമവീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (പരവീക്ഷ
നടെതനിപ്പെനിനല  ക്രമകകടുകേളുര  കചചോദദ്യകപപ്പെര്  കചചോര്ചയുര  സരബനനിചയ്  ചര്ച
നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    വനി  .    നകേ  .    ഇബചോഹനിര കുഞ്ഞയ്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,
കേല, സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000 രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ് നചകയണതചോണയ് (കചചോദദ്യകടെലചോസയ്
കചചോര്ച  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളനില്  സൃഷ്ടനിചതചോയനി  പറയനപ്പെടുന  അരക്ഷനിതകബചോധര
പരനിഹരനികചോനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസവീകേരനികചോതതചോയനി  പറയനപ്പെടുനതയ്  സരബനനിചയ്
ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    അനനില്  അകര:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (കേഴനിഞ്ഞ
സര്കചോരനിനന്റെ  അവസചോന  കേചോലതയ്  ഹയര്  നസകണറനി  കമഖലയനില്  നനിയമനിച
അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  നനിയമന  അരഗവീകേചോരവര  ശമ്പളവര  ലഭനികചോതതചോയനി  പറയനപ്പെടുന
വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര  ഞചോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,  സരസചോരര
എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 15154,48,92,000
രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ് നചകയണതചോണയ് (സര്കചോര് കകേചോകളജുകേളനില് പനിന്സനിപ്പെല്മചോരുനടെ
ഒഴനിവകേള് നനികേതചോതതുമൂലര ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗത്തുണചോയതചോയനി പറയനപ്പെടുന
പതനിസനനി സരബനനിചയ് ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശവീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,  സരസചോരര
എന  XVII-ാം  നമ്പര്  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ  കപരനില്  വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (യൂണനികവഴനിറനി
കകേചോകളജയ്  കപചോലള്ള ബപതൃകേ കേലചോശചോലകേളനില് സദചോചചോര കപചോലവീസയ് ചമഞള്ള
ആക്രമണങ്ങളുണചോയനിട്ടുര  കേഇണര്  കകേനസടുപ്പെനിചയ്  അക്രമനികേള്കയ്  സുരക്ഷനയചോരുകചോന്
കൂട്ടുനനില്ക്കുനതചോയനി  പറയനപ്പെടുന  വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബചോഹനിര:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ് നചകയണതചോണയ്  (ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
കമഖലയുനടെ നനിലവചോരതകേര്ചമൂലര സരസചോനനത ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങളനില്
നനിനര പഠനിചനിറങന കുട്ടനികേള്കയ് കജചോലനിക്കുള്ള അവസരങ്ങള് നഷ്ടമചോകുനതചോയനി
പറയനപ്പെടുന  വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര
ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേവീന്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ് നചകയണതചോണയ്  (നപചോഫഷണല്
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  നനിലനനില്ക്കുനതചോയനി  പറയനപ്പെടുന  അരക്ഷനിതചോവസയുര
നകേടുകേചോരദ്യസതയുര സരബനനിചയ് ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര
ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    പചോറകല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (സസചോശയ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങളനില് വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള് കനരനികടെണനിവരുന പവീഡനങ്ങള്കയ്
ഉതരവചോദനികേളചോയ മചോകനജയ് നമനകേള്നകതനിനര നടെപടെനിനയടുകചോതതചോയനി പറയനപ്പെടുന
വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര  ഞചോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ് നചകയണതചോണയ്  (മലപ്പുറര ഗവണ്നമന്റെയ്
വനനിതചോ കകേചോകളജനില് പനിന്സനിപ്പെല് ഉള്നപ്പെനടെ ആവശദ്യമചോയ അദ്ധദ്യചോപകേ-അനദ്ധദ്യചോപകേ
തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികചോതതുമൂലര ഉണചോയനിട്ടുള്ളതചോയനി പറയനപ്പെടുന പയചോസങ്ങള്
സരബനനിചയ് ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശവീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതവീശന്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (കേചോയനികേ
വനികനചോദര  കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  വദ്യക്തമചോയ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനികചോതതചോയനി
പറയനപ്പെടുനതയ്  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര
ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .   അടൂര് പകേചോശയ്: സര്, വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര, കേചോയനികേവനികനചോദര, കേല, സരസചോരര
എന  XVII-ാം  നമ്പര്  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ  കപരനില്  വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (കേചോയനികേ
കമഖലയനില് സരസചോനര പനിനനിലചോകേചോനുള്ള കേചോരണങ്ങനളക്കുറനിചയ് പഠനര നടെതനി
പരനിഹചോരര  കേചോണചോന്  ശമനികചോതതചോയനി  പറയനപ്പെടുന  വനിഷയര  സരബനനിചയ്
ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന്: സര്, വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര, കേചോയനികേവനികനചോദര, കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (കേലചോരരഗനത
കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ് വദ്യക്തമചോയ നയര ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനില് പരചോജയനപ്പെട്ടതചോയനി
പറയനപ്പെടുനതയ്  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര
ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുനയ്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,

സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

15154,48,92,000  രൂപ ഒരു രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (സര്കചോരനിനല

ഉനതര്  സരസചോരശൂനദ്യമചോയനി  നപരുമചോറുനതനിനചോല്  സരസചോനതനിനന്റെ  സചോരസചോരനികേ

രരഗര കമചോശമചോകുനതചോയുര ആയതയ് തടെയചോതനിരനിക്കുനതചോയുര പറയനപ്പെടുന വനിഷയര

ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ്:  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,

സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

15154,48,92,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയചോയനി  കുറവയ്  നചകയണതചോണയ്  (സചോരസചോരനികേ

കകേന്ദ്രങ്ങളുനടെ അറകുറപ്പെണനികേള് യഥചോസമയര നടെത്തുനതനിനയ് നടെപടെനി സസവീകേരനികചോ

തതചോയനി  പറയനപ്പെടുന  വനിഷയര  സരബനനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുനതനിനയ്)  എന

ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ നവട്ടനിക്കുറയല്

ശവീ  .    കറചോഷനി  അഗസ്റ്റേനിന് :  സര്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,
സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ കപരനില് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
15154,48,92,000  രൂപയനില്നനിനയ് നൂറയ് രൂപ കുറവയ് നചകയണതചോണയ്  (നപചോതുവചോയനി
ചര്ച നചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപര ഞചോന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

ശവീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസവീര്:  സര്,  ഞചോന് ഇഇ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ അനുകൂലനിക്കുന.
വനിശസവനിഖദ്യചോതനചോയ അകമരനികന് നസനറര് നഹചോനനറസയ് മചോനചോണയ് (Horace Mann)
അകമരനികയനില്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനയ്   വലനിയ  പചോമുഖദ്യവര  പരനിഗണനയുര
നല്കേനിയതയ്.  കകേരളതനിനല  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  നപചോഫ.  സനി.  രവവീന്ദ്രനചോഥനിനന
നമുകയ് അകമരനികന് നസനറര്  നഹചോനനറസ യ്മചോകനചോടെയ് ഉപമനികചോര.  കേചോരണര അകദ്ദേഹവര
കകേരളതനിനന്റെ നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സരരക്ഷണതനിനചോണയ് പചോമുഖദ്യര നകേചോടുക്കുനതയ്.
ഒരു വര്ഷര തനികേയചോന് കപചോകുന ഇടെതുപക്ഷ സര്കചോര് കകേരളതനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
കമഖലയനില്  നടെപ്പെചോകനിനകചോണനിരനിക്കുന ഓകരചോ  പവര്തനങ്ങളുര  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സരരക്ഷണതനിനയ് ഉഇനല് നല്കേനിനകചോണ്ടുള്ളവയചോണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ് 'നപചോതു'
എന  വചോകനികനചോടെയ്  അലര്ജനിയചോയനിരുന.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  നപചോതുജനചോകരചോഗദ്യര,
നപചോതുവനിതരണര  ഇനതചോനക  കകേള്ക്കുകമ്പചോള്  അവര്കയ്  അലര്ജനിയചോയനിരുന.
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനര പൂട്ടുകേ,  നപചോതുകമഖലചോ വദ്യവസചോയര പൂട്ടുകേ അതചോയനിരുന
യു.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ  നയനമങനില്  അതനില്  നനിനയ്  വദ്യതദ്യസമചോയനി  അടെച്ചുപൂട്ടചോന്
തവീരുമചോനനിച മലചോപ്പെറമ്പയ് സ്കൂള് ഉള്നപ്പെനടെ  4  സ്കൂളുകേള് ഏനറടുകചോന്  തവീരുമചോനനിച്ചു
നവനതചോണയ് ഇഇ സര്കചോരനിനന്റെ നയര.  യു.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ ഭരണകേചോലതയ് പചോഠപുസകേര
കചചോദനിചകപ്പെചോള് തലയടെനിയചോയനിരുന.  കകേരളതനിനല നതരുവകേളനില് എസയ്.എഫയ്.നഎ.-കചോരുനടെ
കചചോരനയചോഴകേനിയനിരുന. എനചോല് ഇഇ സര്കചോര് പചോഠപുസകേര സമയബനനിതമചോയനി
വനിതരണര നചയ്തുനവനയ് മചോത്രമല്ല, ഇഇ അദ്ധദ്യയനവര്ഷര 3 വചോലദ്യങ്ങളചോയനി പചോഠപുസകേര
വനിതരണര  നചയചോന്  ശമനിക്കുകേയചോണയ്.  ഒനയ്  മുതല്  എട്ടയ്  വനര  കചോസ്സുകേളനില്
എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. കഭദനമകനദ്യ എല്ലചോ കുട്ടനികേള്ക്കുര യൂണനികഫചോര സഇജനദ്യമചോയനി
നല്കുന.  അതചോണയ് ഇഇ സര്കചോരനിനന്റെ പകതദ്യകേത.  കകേരളതനിനല  ഏതചോണയ്
നചോലചോയനിരകതചോളര  വരുന അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്   മുഖദ്യമനനി  ശവീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയനുര
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  നപചോഫ.  സനി.  രവവീന്ദ്രനചോഥര  നനദവമചോണയ്.  കേചോരണര,
അദ്ധദ്യചോപകേനര പുനര്വനിനദ്യസനിക്കുന സമവീപനമചോണയ് ഇഇ സര്കചോര് സസവീകേരനിചതയ്.
കകേരളതനിനന്റെ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലനയ  സരരക്ഷനിക്കുന  സമവീപനര  സസവീകേരനിചയ്
ഇഇ  സര്കചോര്  മുകനചോട്ടുകപചോകുകേയചോണയ്.  ഒനയ്  മുതല്  എട്ടയ്  വനര  കചോസ്സുകേളനിനല
കുട്ടനികേളനില്  നനിനയ്  കേകലചോതവതനിനയ്  ഫണയ്  കശഖരനിക്കുനതയ്  ഇഇ  സര്കചോര്
നനിര്തലചോകനി.  കമളയുനടെ നടെതനിപ്പെനിനയ്  4  കകേചോടെനി രൂപ  സര്കചോര്  അനുവദനിച്ചു.
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141 RMSA സ്കൂളുകേള് സര്കചോര് സ്കൂളനിനയ് തുലദ്യമചോകനി.  അധനികേ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിചയ്
അദ്ധദ്യചോപകേ-അനദ്ധദ്യചോപകേ  ക്ഷചോമര  പരനിഹരനികചോന്  ഇഇ  സര്കചോരനിനയ്  കേഴനിഞ.
ഇപകേചോരര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില് നനിരന്തരമചോയ പവര്തനങ്ങള്കയ് കനതൃതസര
നകേചോടുക്കുന. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പചോനല് ഓഫയ് നചയര്മചോന് ശവീ. പനി. ഉബബദുള്ള)

ഹയര് നസകണറനി സ്കൂളുകേളനിനല തസനികേ എവനിനടെനയനയ്  സഭയകേതയ് ചനിലര്
കചചോദനിച്ചു.   നനിങ്ങള്  ഇഷ്ടര  കപചോനല  അധനികേ  ബചോചയ്  നകേചോടുത്തു,    അദ്ധദ്യചോപകേ
നനിയമനതനിനന്റെ  കപരനില്  നനിങ്ങള്  കേചോശയ്  വചോങ്ങനി  കേവീശയനിലനിട്ടു,  മചോകന ജയ് നമന്റെയ്
ഭചോഗത്തുനനിനയ്  കേചോശയ്  വചോങ്ങനിച്ചു.  ഇഇ  സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വനകശഷര
മൂവചോയനിരകതചോളര ഹയര് നസകണറനി അദ്ധദ്യചോപകേര്ക്കുകവണനി  70  കകേചോടെനി  രൂപ
നവീകനിവച്ചു.   ഇങ്ങനന കകേരളതനിനന്റെ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  നനിരവധനി
വനികേസന പവര്തനങ്ങള്കയ് കനതൃതസര നകേചോടുകചോന് ഇഇ സര്കചോരനിനചോയനി എനയ്
അഭനിമചോനകതചോനടെ പറയചോന് ഞങ്ങള്കയ് സചോധനിക്കുര. ഇതുമചോത്രമല്ല,  കേചോസര്കഗചോഡയ്,
കചര്തല  സര്കചോര്  കപചോളനിനടെകനിക്കുകേളനില്  നമകചോനനികല്  ബചോഞനില്  ഓകരചോ
കകേചോഴയ്  അനുവദനിച്ചു.  തനിരുവനന്തപുരര  സനി.ഇ.ടെനി.-യനില്  രണയ്  പനി.ജനി.  കകേചോഴയ്
അനുവദനികചോന്  ഇഇ  സര്കചോരനിനയ്  കേഴനിഞ.   മൂനചോര്  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജനില്
എര.എ.  തമനി ഴയ്,  എര.കകേചോര എനവീ കകേചോഴകേളനികലയചോവശദ്യമചോയ അദ്ധദ്യചോപകേ തസനികേകേള്
സൃഷ്ടനികചോനുര സര്കചോരനിനയ് കേഴനിഞനവനയ് അഭനിമചോനകതചോനടെ പറയചോന് സചോധനിക്കുര.
ഇനയ്  കകേരളതനിനന്റെ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  ഒരു  ഉതവതനിനന്റെ
പതവീതനിയചോണയ്.  എനന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനില്  135  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളുര  19
ഗവണ്നമന്റെയ് സ്കൂളുകേളുര ഉള്നപ്പെനടെ 154 സ്കൂളുകേളചോണുള്ളതയ്. ഇകപ്പെചോള്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
നമചനപ്പെടുതചോനുള്ള  മതരമചോണയ്  കകേരളതനില്  അരകങ്ങറനിനകചോണനിരനിക്കുനതയ്.
പൂര്വ്വവനിദദ്യചോര്ത്ഥനി  സരഗമങ്ങള്,  സ്കൂള്  വചോര്ഷനികേചോകഘചോഷങ്ങള്,  അതനിനനല്ലചോര  ഓകരചോ
സ്കൂളുകേളുര  മതരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര   വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  എനന്റെ
മണ്ഡലതനില് വന.  അന്തചോരചോഷ നനിലവചോരതനിനലതനികചോന് ഒരു സ്കൂളനിനയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനിയുനടെ  സചോനനിദ്ധദ്യതനില്  100  പവന്   വനിതരണര  നചയ്തു.   ഇങ്ങനന
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയുനടെ ഉനമനതനിനുകവണനി ഇത്രമചോത്രര കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി
പവര്തനിച  കവനറ  ഏതയ്  സര്കചോരുനണനയ്  കചചോദനികചോന്   ഞചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.
അതുകപചോനല  നനഹസ്കൂള്  തലങ്ങളനില്  45000  കചോസയ്  റൂമുകേള്  നനഹനടെകേയ്
ആക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  ഇഇ  സര്കചോര്  ആരരഭനിച്ചു.   എല്ലചോ  നനിയമസഭചോ
മണ്ഡലങ്ങളനിലര  ഓകരചോ  സ്കൂള്  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രമചോകനി  മചോറ്റുന.   മനികേവനിനന്റെ
കകേന്ദ്രമചോക്കുകമ്പചോള് അതയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  എര.എല്.എ.  മചോര് ജയനിച മണ്ഡലങ്ങളനിനല
സ്കൂളുകേളല്ല, മറനിചയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  എര.എല്.എ.-മചോരുനടെ മണ്ഡലങ്ങളനിനല സ്കൂളുകേള്കപചോലര
അന്തചോരചോഷ നനിലവചോരമുള്ളതചോകനി മചോറ്റുന പവര്തനങ്ങള്കചോണയ്  ഇഇ സര്കചോര്
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കനതൃതസര  നകേചോടുക്കുനതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ  കേചോലതയ്  എല്ലചോര  രചോഷവീയമചോയനി
കനചോകനികണചോയനിരുന  പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെചോകനിയനിരുനതയ്.  ഇടെതുപക്ഷതനിനന്റെ
ഏനതങനിലര മണ്ഡലങ്ങളനില് വനികേസന പവര്തനര  ഇവര് നടെതനികയചോ?  പകേരര
തുരങര  വയ്ക്കുകേയചോയനിരുന.  സര്കചോര്  കമഖലയനില്  229  സ്കൂളുകേളുനടെ  ഭഇതനികേ
സചോഹചരദ്യര  നമചനപ്പെടുതചോന്  3  കകേചോടെനി  രൂപ വവീതര ഇഇ സര്കചോര് അനുവദനിച്ചു.
മചോത്രമല്ല,  200  വര്ഷര  പനിനനിട്ട  നനപതൃകേ  സ്കൂളുകേള്കയ്  പകതദ്യകേര  പരനിഗണന
നല്കുന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലചോകചോനുര സര്കചോര് തവീരുമചോനനിച്ചു.  കുട്ടനികേളുനടെ സചോമൂഹനികേ
സചോമ്പതനികേ  നനവകേചോരനികേ  പശങ്ങള് മനസനിലചോകനി  പഠനതനില്  മനികേവയ്  പുലര്തചോന്
കേഴനിയചോത വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെ കേഴനിവകേളുയര്ത്തുനതനിനയ് 'ശദ്ധ' എന പദ്ധതനി ഇഇ
സര്കചോര്  നടെപ്പെനിലചോകനി.  കേരനിക്കുലര  അധനിഷനിതമചോകനിയുള്ള  ഡനിജനിബറകസഷന്
കകേന്ദ്രമചോയനി കസ്റ്റേറയ്  ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടയ്   ഓഫയ്   എഡഡ്യുകകഷന് ആന്റെയ്  നട്രെെയനിനനിരഗനിനന
ഉയര്തചോനുര  സര്കചോരനിനചോയനി.  ഇങ്ങനന കകേരളതനിനന്റെ നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില്
നനിരവധനി  പവര്തനങ്ങള്കയ്  ഇഇ  സര്കചോരനിനയ്  കനതൃതസര  നകേചോടുകചോനചോയനി.
കകേരള  ചരനിത്രതനിലചോദദ്യമചോയനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കലചോണ്  എഴതനിതള്ളചോനുര  കലചോണ്
എടുത വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ് സഹചോയര നകേചോടുകചോനുര  മുകനചോട്ടുവന ഒരു സര്കചോരചോണനിതയ്.
ഇനനി  ഒരു  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനിയുര  കലചോണ്  അടെയചോന്  സചോധനികചോതതനിനന്റെ  കപരനില്
ആത്മഹതദ്യ നചയചോന് പചോടെനിനല്ലന നനിലപചോടെചോണയ്  ഇഇ സര്കചോരനിനുള്ളതയ്.   പലകപ്പെചോഴര
കകേരളതനിനല  ദൃശദ്യ-മചോധദ്യമങ്ങള്കയ്  അനതചോരു  വചോര്തയല്ല.  മലയചോളഭചോഷയയ്
പചോമുഖദ്യര നകേചോടുക്കുന, ഒരു ഫണനമന്റെല് ലചോരകഗസജയ് അകപചോചല്ല ഇഇ സര്കചോരനികന്റെതയ്.
മലയചോളതനിനയ്  പചോമുഖദ്യര  നകേചോടുക്കുകമ്പചോള്  ഇരഗവീഷനിനുര  പചോമുഖദ്യമുണചോകേണര.
കേചോരണര  ഇരഗവീഷയ്  ഒരു  കഗചോബല് ലചോരകഗസജചോണയ്.  ആ കഗചോബല്  ലചോരകഗസജനിനന
അവഗണനിക്കുന സമവീപനമല്ല ഇഇ സര്കചോര് സസവീകേരനിക്കുനതയ്.   മലയചോളഭചോഷയയ്
പചോമുഖദ്യര  നകേചോടുക്കുകമ്പചോള്തനന  ഇരഗവീഷനിനുര  പരനിഗണന  നകേചോടുക്കുന  ഒരു
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ക്രമനതയചോണയ്  ഇഇ സര്കചോര്  കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനതയ്.   ഇതചോണയ്
ഇഇ  സര്കചോരനിനന്റെ  നയര.  എന്തചോയനിരുന  കനരനതയുള്ള  സര്കചോര്  നചയ്തതയ്?
നനിങ്ങള്കയ് ഓര്മ്മേയനികല്ല,  യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കചോരനിനന്റെ തുടെകര മുതല് കുഴപ്പെമകല്ല?
മനനിയുനടെ വവീടെനിനന്റെ കപരയ്  'ഗരഗ'.  മനനി പറഞ, 'ഗരഗ'യനില് കേനിടെകനില്ല,   കപരയ്
'പചോത്തുമ്മേ' എനചോകണര.  വവീടെനിനന്റെ കപരയ് 'പചോത്തുമ്മേ' എനചോകചോന് തയചോറനല്ലങനില്
ഞങ്ങള് കേനിടെകനില്ല.  ഒടുവനില് മുസവീര ലവീഗയ് കനതചോകന്മേചോര് ഇടെനപട്ടു. 'കഗ്രസയ്'  എനയ്
കപരയ്  മചോറനിയകപ്പെചോഴചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ മനനിയചോയ ശവീ.  പനി.  നകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്  ആ
വവീട്ടനില്കപ്പെചോയനി കേനിടെകചോന് തയചോറചോയതയ്.  ഇതയ് നചോണകകടെകല്ല.  തലയനില് കരചോമനതചോപ്പെനിയുര
വച്ചു  കപചോയ  സനി.എചയ്.  കകേരളതനില്  ഉണചോയനിരുന.  സനി.എചനി.-നന്റെ  മുഖകതയയ്
കനചോകനി ഒരചോളുര വര്ഗ്ഗവീയവചോദനിനയനയ് വനിളനിചനിരുനനില്ല.  പകക്ഷ, കകേരളതനിനന്റെ മുന്
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി  എന്തുനകേചോണയ്  ഇഇ സമവീപനര സസവീകേരനിച്ചു എനള്ളതയ്
ഇവനിനടെ ചര്ച നചകയണ കേചോരദ്യമചോണയ്.  



440 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

ശവീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  മുന് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിനയ സരബനനിചയ് വളനര
നനിരുതവചോദപരമചോയുര  കമചോശമചോയുര  ഒരു വവീടെനിനന്റെ കപരയ്  'പചോത്തുമ്മേ'  എനചോകണ
നമനനചോനക  അകദ്ദേഹര  പറയുനതയ്  എന്തനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനിലചോനണനയ്  അറനിയനില്ല.
അതുനകേചോണയ്  അനതചോനര  കരഖയനിലണചോകേചോന്  പചോടെനില്ല.  അടെനിസചോനരഹനിതമചോയ
കേചോരദ്യമചോണയ്.  പസരഗതനിനയ് നര്മ്മേര പകേരചോന് ചനിലനതചോനക കചര്ക്കുനതയ് ഭരഗനിയചോണയ്.
പകക്ഷ  'പചോത്തുമ്മേ',  'ഗരഗ'  എനനചോനക  പറയുനതയ്  വളനര  ദുരുകദ്ദേശപരമചോണയ്.
അനതചോനര കരഖയനിലണചോകേചോന് പചോടെനില്ല.

മനി  .    നചയര്മചോന്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര ഉനയനിച കേചോരദ്യര പരനികശചോധനിചയ്*

നടെപടെനി സസവീകേരനികചോര.

ശവീ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസവീര്: സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര് തര്കനികകണതനില്ല.  ഇതയ്
കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്കയ് അറനിയചോവന കേചോരദ്യമചോണയ്. 'ഗരഗ' എന കപരയ് മചോറനികയചോ
ഇല്ലകയചോ? 'ഗരഗ' എന കപരയ് 'കഗ്രസയ്' എനചോകനിയനിട്ടുണയ്.  എന്തചോയചോലര ഇതവണ
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരവീക്ഷയുനടെ റനിസള്ട്ടയ്  വനകപ്പെചോള് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനികയ്
ഒറ  റനിസള്കട്ട  പഖദ്യചോപനികകണനി  വനള.  കേഴനിഞ്ഞ  പചോവശദ്യനമങ്ങനനയചോണയ്?
'ലചോസ്റ്റേയ് ബസയ്  കൂടെനിയുണയ്' എനനചോരു നചചോല്ലുണയ് നമ്മുനടെ നചോട്ടനില്. അതുകപചോനലയചോണയ്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-കയ് ഒരു തവണ റനിസള്ട്ടയ്  വന,  ഇതല്ല ഒറനിജനിനല് ഒനര
കൂടെനി വരുനണയ്. അതുര വന, അതയ് ഒനരകൂടെനി വരുനണയ്.  നനിങ്ങകളചോര്കണര ഒരു
സ്കൂളനിനല കേദ്യചോന്റെവീനനിനല സ്റ്റേചോഫനിനുകപചോലര എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  ബനിരുദ സര്ട്ടനിഫനികറയ്
നല്കേനിയ കേചോലമചോയനിരുന കേടെനകപചോയതയ്.  അതനില് നനിനര വദ്യതദ്യസമചോയനി വളനര
കൃതദ്യമചോയനി  ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യ  മുനണനി  സര്കചോരനിനയ്  രണയ്  വര്ഷവര
ഫലപദമചോയനി  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഫലര  പഖദ്യചോപനികചോന്  കേഴനിഞനവനള്ളതനില്
അഭനിമചോനനികചോന്  കേഴനിയുര.  കകേരളതനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  എനപറഞ്ഞചോല്
കപചോ  നനവസയ്  ചചോന്സലറചോണയ്.  എന്തചോയനിരുന  നമ്മുനടെ  സനിതനി;  കേചോലനികറയ്
യൂണനികവഴനിറനി  ഡനിഗ്രനി  സര്ട്ടനിഫനികറനിനന്റെ  കചചോര്ച  കേനണതനിയതയ്  ഏഷദ്യചോനനറചോയനിരുന.
ഏഷദ്യചോനനറയ്  ചചോനല്  വചോര്ത  പുറത്തുവനിട്ടു,  'ഡനിഗ്രനി  സര്ട്ടനിഫനികറയ്  വദ്യചോജമചോയനി
നകേചോടുക്കുന.' ബനി.എസയ്.സനി. കേമ്പബ്യൂട്ടര് സയന്സുകേചോരനയ് ബനി.എസയ്.സനി. നഴനിരഗനിനന്റെ
സര്ട്ടനിഫനികറയ്.  ബനി.എ.  കചോരനയ്  ബനി.ബനി.എ.  സര്ട്ടനിഫനികറയ്.   അതനിനനക്കുറനിചയ്
കചചോദനിചകപ്പെചോള്  അനതചോരു  ബനി  കൂടെനികപ്പെചോയതകല്ല,  മചോയ്ചചോല്  മതനിനയനചോയനിരുന
സമവീപനര.  പച ബഇസയ്,  പച കകേചോട്ടയ്......,   പച കേസസ്റ്റേദ്യന് കപപ്പെര് അടെനികചോതതയ്
നമ്മുനടെ  ഭചോഗദ്യമചോയനികട്ട  ഞചോന്  കേചോണുനള.  അതചോയനിരുന  യു.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ
ഭരണകേചോലര. കേരനിക്കുലര കേമ്മേനിറനിയനില് അവര്കനിഷ്ടമുള്ള ആളുകേനള  കുടെനിയനിരുത്തുന

* സഭചോദ്ധദ്യക്ഷനന്റെ ഉതരവനിന് പകേചോരര  (ഫയല് നമ്പര്  2084/ഇ.ബനി/2017/നനി.നസ തവീയതനി  9-5-2017)
സഭചോകരഖയനില് നനിലനനിര്തനി.



ധനകേചോരദ്യര 441

സമവീപനമചോയനിരുന യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേചോലനതങനില് അതനില് നനിനര വനിഭനിനമചോയനി
കകേരളതനിനന്റെ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  ഉതവതനിനന്റെ  പതവീതനി  ഉണചോകചോന്
കേഴനിഞനവനയ്  ഒരു വര്ഷകചോലര തനികേയചോന് കപചോകുന ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
അഭനിമചോനകതചോനടെ  പറയചോന്  സചോധനിക്കുനമനചോണയ്  ഇഇ  കവളയനില്  എനനികയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുവചോനുള്ളതയ്.  ഇവനിനടെ സസചോശയ കമഖലനയക്കുറനിചചോണയ് ചര്ച നചയ്യുനതയ്.
ആരചോണയ് ഇഇ ഭൂതനത തുറനവനിട്ടതയ്;  ഞങ്ങളചോകണചോ;  ഇകപ്പെചോഴര ഞങ്ങള് യു.ഡനി.എഫയ്.
കനചോടെയ്  പറയുന,  നനിങ്ങള്കയ് ആത്മചോര്ത്ഥതയുനണങനില് കകേരളതനിനല സസചോശയ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ നകേചോള്ളകചോനര പനിടെനിച്ചുനകേട്ടചോന് ഇടെതുപക്ഷകതചോനടെചോപ്പെര   നനില്ക്കുനമങനില്
ഒരു മണനികര് നകേചോണയ് കകേരളതനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കേചവടെര അവസചോനനിപ്പെനികചോന്
ഞങ്ങള്കചോകുര.  ഞങ്ങള്കയ് ഉറപ്പുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ സകമ്മേളനതനില് ഒരു അടെനിയന്തരപകമയര
നകേചോണ്ടുവന.  അതനില്  മറകര  കടെചോരസയ്  കകേചോകളജനിനനപ്പെറനിയചോണയ്  പരചോമര്ശര.
കേണ്ണൂരനിനല  ഹനിന്ദുഭവനങ്ങളനില്  ഒരു  കപചോസ്റ്റേര്  കേചോണചോര.  മുതപ്പെന്  ഇഇ  വവീടെനിനന്റെ
നഎശസരദ്യര.  അതുകപചോനല  മറകര  കടെചോരസയ്  കകേചോകളജനില്  കപചോയചോല്  അവനിടെനത
ഓകരചോ കചോസയ് മുറനിയനിലര കകേരളതനിനന്റെ മുന്മുഖദ്യമനനി ഉമ്മേന് ചചോണനിയുനടെ കഫചോകട്ടചോ
കേചോണചോര.  എനനിട്ടയ്  അവരചോണയ്  വനയ് പറയുനതയ്,  സസചോശയ കേചടെവടെനതക്കുറനിചയ്.
കകേരളതനിനന്റെ  മണനില്  സസചോശയ കേചവടെകചോര്കയ്  തഴച്ചുവളരചോന്  അവസരനമചോരു
കനിനകചോടുതതയ് നനിങ്ങളചോണയ്. ആരചോണയ് കൃഷ്ണദചോസയ്? മഹനിജയുര ജനിഷ്ണു പകണചോയനിയുര
ഞങ്ങള്നകല്ലചോകചോലത്തുര കൂടെപ്പെനിറപ്പുകേളചോണയ്.  ഒരു നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ് വരുകമ്പചോള് മചോത്രര
വരുന കൂടെപ്പെനിറപ്പുകേളല്ല.  കകേരളതനിനല സസചോശയ കേചവടെര അവസചോനനിപ്പെനികണനമന
കേചോരദ്യതനില്  ഞങ്ങള്കയ്  ആത്മചോര്ത്ഥതയുണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കുകണചോ?  ആരചോണയ്  നകേചോള്ളകചോര്.
സസചോശയ  ഭൂതനത  തുറനവനിട്ടതചോരചോണയ്.  സസചോശയ  കേചവടെര  എല്ലചോകചോലത്തുര
കകേരളതനില്  ഒരു  opening  the  Pandora's  box  ആണയ്,  തുറക്കുകമ്പചോള്  എല്ലചോര
വച്ചുപൂട്ടചോന്  കേഴനിയനില്ല,  എനന്തങനിലര  പുറത്തുനനില്ക്കുര.  ഇതനില്  ആത്മചോര്ത്ഥമചോയനി
നനിങ്ങള് നനിനചോല് ഇഇ അദ്ധദ്യയന വര്ഷനമങനിലര സസചോശയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ പശതനിനയ്
പരനിഹചോരമുണചോകചോന്  സചോധനിക്കുനമന വനിശസചോസര  ഞങ്ങള്ക്കുണയ്.   അതനിനയ്  നനിങ്ങള്
കൂനടെ  നനില്ക്കുകമചോ ഇല്ലകയചോ?  നനിങ്ങള് ഒകര സമയര കവട്ടകചോരനന്റെയുര ഇരയുനടെയുര
കൂനടെ കൂടുര. നനിങ്ങള് ഒകര സമയര സസചോശയ കേചവടെകചോരുനടെയുര വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെയുര കൂനടെ
നനില്ക്കുര.  അതനിനയ് ഒരു മടെനിയുര നനിങ്ങള്കനിനല്ലനയ്  കപചോയ കേചോലര നതളനിയനിചതചോണയ്.
മുന്  കകേരള  മുഖദ്യമനനി  ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി  പറഞ്ഞകല്ലചോ,  'എനന  അവര്
പറനിച്ചുകേളഞ'നവനയ്.  ഒരു  നനിരചോശചോകേചോമുകേനനകപ്പെചോനല കകേരളതനില് കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ
തലമുതനിര്ന  കനതചോവനിനയ്  വനിലപനികകണനിവന   സചോഹചരദ്യര  ഇവനിനടെ  സൃഷ്ടനിചതചോരചോണയ്.
ഇതനിനയ്  പരനിഹചോരമുണചോകചോന് നമുകയ്  കേഴനിയകണ.  ഇതയ്  മചോത്രമല്ല,  കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ
സനിതനി എന്തചോണയ്?  ഉത്കപക്ഷയുനടെ വനിവരണര എങ്ങനനയചോണയ്?
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'മനറചോനനിന് ധര്മ്മേകയചോഗതചോലതുതചോനല്ലകയചോയനിതയ് 

എനയ് വര്ണദ്യതനിലചോശങ ഉത്കപക്ഷചോഖദ്യചോലരകൃതനി'. 

ഇകപ്പെചോള് കകേചോണ്ഗ്രസ്സുര ബനി.നജ.പനി.യുര ഏതചോനണനയ് മനസനിലചോകുനനില്ല. ഒരു
സനിനനിമയനില് ശവീനനിവചോസകനചോടെയ് മകള് പറയുര  'അകയചോ അചചോ കപചോകേകല്ല എനയ്'.
ഇകപ്പെചോള്  കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ  ഒചോഫവീസയ്  തുറനചോല്  'അകയചോ  ആരുര  കപചോകേകല്ല,
സചോനമചോനങ്ങള് നല്കേചോര, ഞങ്ങളുനടെ കൂനടെ നനില്കണര' എനചോണയ് കകേള്ക്കുനതയ്.
ഇഇ ഒരു ഗതനികകേടെനികലയയ് കകേചോണ്ഗ്രസയ് എതനിയനികല്ല; കകേചോണ്ഗ്രസയ് കനതചോകന്മേചോര്
കൂട്ടകതചോനടെ ബനി.നജ.പനി.യനികലയയ് കപചോകുന കേചോഴ്ചയകല്ല കേചോണുനതയ്; കകേചോണ്ഗ്രസനിനയ് ഇഇ
അവസ എന്തുനകേചോണയ് ഉണചോയനി?  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  തകേരചോന് പചോടെനില്ല.  നവലനിബറല്
നയര ഞങ്ങള് തനിരുതനിനല്ലനയ് ഇവനിനടെ ഒരു കനതചോവയ് പറഞ. നവലനിബറല്  നയര
തനിരുതനി ഇഇ നചോട്ടനിനല ജനങ്ങകളചോടെയ്  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  മചോപ്പെയ്  പറയണര.  ഇവനിടെനത
നബ്യൂനപക്ഷങ്ങകളചോടെയ് കകേചോണ്ഗ്രസയ് മചോപ്പെയ് പറയണര.  'ഇഇ കേചോലമത്രയുര ഞങ്ങള്കയ് പറനിയ
അബദ്ധങ്ങള്കയ്  ഇഇ  നചോടെനികനചോടെയ്  മചോപ്പെയ്  പറയുന'നവനയ്  പറയണര.  ഞങ്ങളുനടെ
കപരനിനന്റെ കൂനടെ രണക്ഷരകമചോ മൂനക്ഷരകമചോ ഇനല്ലങനിലര ഞങ്ങള് ഇങ്ങനനനയചോനക
ഉണചോകുര.  രണക്ഷരവര മൂനക്ഷരവര കപരനിനന്റെ കൂനടെ കവണ.  രണക്ഷരവര മൂനക്ഷരവര
ഇനല്ലങനിലര  കകേരളതനിലര ഇന്തദ്യയനിലര  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  ഉണചോകുകമചോ?  അതചോണകല്ലചോ
415-ല്  നനിനയ്  44  -കലയയ്  എതനിയകപ്പെചോള്  പലരുര  കൂടെചോരരവനിട്ടയ്  കപചോകുനതയ്.
മുങ്ങനിനകചോണനിരനിക്കുന കേപ്പെലനില്  നനിനയ്  പലരുര  ചചോടുന.  എന്തുനകേചോണയ്  കകേചോണ്ഗ്രസയ്
തകേര്ന? കകേചോണ്ഗ്രസയ് എനയ് ഇരഗവീഷനില് എഴതുകമ്പചോള് കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ അക്ഷരങ്ങളുണയ് '
C ' stands for Corruption,  കകേചോണ്ഗ്രസയ് അഴനിമതനികചോരുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്. '  O'
stands  for  Opportunism,  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  അവസരവചോദനികേളുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്.  'N'
stands  for  Nepotism,  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  സസജനപക്ഷവചോദനികേളുനടെ  പചോര്ട്ടനിയചോണയ്  'G'
stands for Gundayism,  കകേചോണ്ഗ്രസയ് നകേ.  സുധചോകേരന്മേചോരുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്. 'R'
stands  for  Rape,  കകേചോണ്ഗ്രസയ്  നനിലമ്പൂരനിനല  രചോധമചോനര  ബലചോല്സരഗര  നചയ്ത
ആളുകേളുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്. 'E'  stands for enemity,  കകേചോണ്ഗ്രസയ് എല്ലചോകേചോലത്തുര
ശത്രുത വചയ് പുലര്ത്തുന ഒരു സരഘര ആളുകേളുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്. 'S'  stands for
scam,  കകേചോണ്ഗ്രസയ് തട്ടനിപ്പുകേളുനടെ പചോര്ട്ടനിയചോണയ്. 'S'  stands for scandal  കകേചോണ്ഗ്രസയ്
അപകേവീര്തനി  പറഞ  പചരനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  സരഘര  ആളുകേളുനടെ  പചോര്ട്ടനിയചോണയ്.
കകേചോണ്ഗ്രസനിനന രക്ഷനികചോന് ഇനനിയചോര്ക്കുര സചോധനിക്കുനമനയ് കതചോനനനില്ല. കകേചോണ്ഗ്രസയ്
തകേര്നടെനിഞ്ഞനിരനിക്കുന, എനചോലര അഹങചോരതനിനയ് ഒരു കുറവമനില്ല.  ഞങ്ങളുകണചോ
എനയ്  നനിങ്ങള് കചചോദനിക്കുര.  ഞങ്ങള്കയ്  ഇന്തദ്യയനില് അനള്ള സസചോധവീനനമചോനക
ഇനമുണയ്.  നനിങ്ങള്  എന്തുനകേചോണയ് ഇവനിനടെനയതനിനയന കേചോരദ്യര ചനിന്തനികണര.
ബരഗചോളനിനനക്കുറനിനചചോനര നനിങ്ങള് കബജചോറചോകകേണ. 2019-കലയയ്  ഉയര്തനികചോണനികചോന്
ഒരു  കനതചോവമനില്ലചോത  പചോര്ട്ടനിയചോണയ്  കകേചോണ്ഗ്രസയ്.  എന്തുനകേചോണചോണയ്  അങ്ങനന
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എതനിയതയ്?  നനിങ്ങള് അനുവര്തനിച നയര,  നനിങ്ങള് നചയ്തുകൂട്ടനിയ പചോപങ്ങള്കയ്
ജനര നല്കേനിയ മറുപടെനിയചോണയ് നനിങ്ങനള ഇഇ നനിലയനികലയ്നകതനിചതയ്.  നനഹ്റു
പുനരവതരനിചചോല്കപ്പെചോലര  രക്ഷനികചോന്  സചോധനികചോത  അവസയനികലയയ്  കകേചോണ്ഗ്രസയ്
ദുര്ബ്ബലമചോയനിരനിക്കുന.  ഞങ്ങളുനടെ  മൂകയ്  നചതനി ഉപ്പെനിലനിടെചോന് ഇറങ്ങനി  പുറനപ്പെട്ടവരകല്ല
നനിങ്ങള്.  എത്ര  കപരുമചോയചോണയ്  നനിങ്ങള്  നതരനഞ്ഞടുപ്പെനിനന  കനരനിട്ടതയ്;  ഇകപ്പെചോള്
എത്ര ആളുകേള് നനിങ്ങളുനടെ കൂനടെയുണയ്?  നനിങ്ങളനികപ്പെചോള് രകണകേചോല് പചോര്ട്ടനിയചോണയ്.
മചോണനി  ആരുനടെ  കൂനടെയചോണയ്?  ഒരു  ജനില്ലചോ  പഞചോയതനിനന്റെ  അധനികേചോരര
നഷ്ടനപ്പെടുകമ്പചോകഴയ്ക്കുര മചോണനി സചോറനിനന നചോനള മുതല് ഞങ്ങള് മചോണനിനയനയ് മചോത്രകമ
വനിളനികനവനയ് പറയചോന്  നനിങ്ങള്കയ് മരദ്യചോദയനികല്ല;  പചോയര നചന മനുഷദ്യനകല്ല;
സവീനനിയര്  പചോര്ലനമകന്റെറനിയനകല്ല.  ഒരു  പചോര്ട്ടനി  കയചോഗര  കചര്നയ്  എടുകകണ
തവീരുമചോനമചോകണചോ ഇതയ്.  ഇതയ് നനിയമസഭയനിനല അനമന്റെയ് നമന്റെചോകണചോ;  നനിയമസഭയകേതയ്
അനമന്റെയ്നമന്റെയ് വരുര  'ല്'  എനള്ളതയ്  'ആ'  എനചോകണര.  കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ നകേ.പനി.സനി.സനി.
കയചോഗര  കചര്നനടുത  തവീരുമചോനര  മചോണനി  സചോറനിനന  നചോനള  മുതല്  മചോണനിനയനയ്
മചോത്രകമ വനിളനിക എനചോണയ്.   ഇതചോണയ്  കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ അവസ.  കകേചോണ്ഗ്രസയ്
എന  രചോഷവീയ  പസചോനര  പുനര്വനിചനിന്തനതനിനയ്  വനികധയമചോകേണനമകന
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുനള. 

ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യമുനണനി  ഒരു  വര്ഷകചോലര  നകേചോണയ്  ജനങ്ങള്കയ്
നകേചോടുത വചോഗചോനങ്ങള്  ഒചോകരചോനചോയനി  പചോലനിചയ്  മുകനചോട്ടയ്  കപചോകുന.  അനതചോനര
പത്രങ്ങള്കയ് വചോര്തയചോകേനില്ല.  ഇനനല ഒരു വചോര്തയുണചോയനിരുന,  എല്ലചോ പത്രങ്ങളനിലര
ഇല്ല.  ഇതര  സരസചോന  നതചോഴനിലചോളനിനയ  രക്ഷനികചോന്  മചോന്കഹചോളനികലയയ്  എടുതയ്
ചചോടെനിയ  നഇഷചോദയ്  എന നചറുപ്പെകചോരനന്റെ  ഭചോരദ്യ  സഫവീനയയ്  കജചോലനി  നകേചോടുതതയ്
ഇനനല പത്രങ്ങളനില് വചോര്തയചോയനിരുന.  കജചോലനി നകേചോടുതതയ്  ശവീ. പനിണറചോയനി
വനിജയനചോണയ്,  ശവീ.  ഉമ്മേന്  ചചോണനിയല്ല.  തട്ടനിപ്പെയ്,  നവട്ടനിപ്പെയ്,  പറനിപ്പെയ്,  ഉഡചോയനിപ്പെയ്
അതചോണകല്ലചോ ശവീ. ഉമ്മേന് ചചോണനി. എന്തയ് പറഞ്ഞചോലര നവളളചോനകേളുനടെ നചോടെയ് എന
സനിനനിമയനിനല കുതനിരവട്ടര  പപ്പുവനിനന കപചോനലയചോണയ്.  ഇകപ്പെചോ  ശരനിയചോകനിതരചോര.
എന്തചോണയ് ശരനിയചോകനിയതയ്, നനിങ്ങള് എന്തചോയനിരുന ശരനിയചോകനിയതയ്, ഒരു കേചോരദ്യവര
ശരനിയചോകചോന്  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  ആയനിട്ടനില്ല.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ശരനിയചോകനി,  ഇഇ
നകേചോടുരചൂടെനിലര  വരള്ചയുള്ളകപ്പെചോഴര  സരസചോനതനിനകേതയ്  നനവദഡ്യുതനി  കേട്ടയ്  ഇല്ലചോനത
മുകനചോട്ടയ്  കപചോകേചോന്  സചോധനിച്ചു.  ഞചോന്  ദവീര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില്ല.  ഞചോന്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
സചോരസചോരനികേ വകുപ്പുമനനികയചോടെയ് നന്ദനി പറയുകേയചോണയ്.  ഉതര മലബചോറനിനന്റെ തലസചോനമചോയ,
ചരനിത്ര നഗരമചോയ തലകശരനി ഇതവണനത സരസചോന ഫനിലനിര അവചോര്ഡയ് നനനറയ്
കവദനിയചോകനിയതനിനയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട സചോരസചോരനികേ വകുപ്പുമനനികയചോടെയ് തലകശരനികചോരുനടെ
കപരനില്  നന്ദനി  പറഞനകേചോണയ്  ഇഇ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനള  ശക്തമചോയനി  പനിന്തുണച്ചു
നകേചോണയ് ഞചോന് എനന്റെ വചോക്കുകേള് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശവീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റചോര:  സര്,  ഞചോന് ഇഇ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ എതനിര്ക്കുകേയചോണയ്.
ഇവനിനടെ  ധചോരചോളര  പഖദ്യചോപനങ്ങള്  നടെക്കുനണയ്.  പനക്ഷ,  പവൃതനി  പഥതനില്
വളനര  കുറചയ്  കേചോരദ്യങ്ങള് മചോത്രകമ  വരുനള എനതചോണയ്  ഇഇ ഗവണ്നമന്റെനിനന
ക്കുറനിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുനടെ വനിമര്ശനര.  അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി തനനയചോണയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെനിനന്റെ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനളയുര ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുനതയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനി  നനിയമസഭചോ  കചചോദദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  മറുപടെനികേളനില്  പറയുനതുകപചോനല
ഏനതചോരു നചറനിയ കേചോരദ്യനതയുര വളനര വനിശചോലമചോയനി, തചോതസനികേമചോയനി വനിശകേലനര
നചയ്തയ്  വളനര ആഴതനില് അപഗ്രഥനിചയ്  കേചോരദ്യങ്ങള് പറയചോറുണയ്.  അതനിനന നല്ല
രവീതനിയനില് തനന കേചോണുകേയചോണയ്.  പനക്ഷ അതയ് പലകപ്പെചോഴര പവൃതനിപഥതനില്
വരുനനിനല്ലനള്ള ഒരു പരചോതനിയചോണുള്ളതയ്.   

ഇഇ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  എല്ലചോ  പദ്ധതനികേളുനടെയുര  അടെനിസചോനമചോയനി  മചോറനിയനിരനിക്കുനതയ്
കേനിഫ്ബനിയചോണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടെ  എല്ലചോര  ശരനിയചോകുനമനയ്  പറയുന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
പഖദ്യചോപനിത  മുദചോവചോകേദ്യര  പവൃതനിപഥതനില്  എതനികചോന്  കപചോകുന  എനള്ളതചോണയ്
കേഴനിഞ്ഞ രണയ് വര്ഷമചോയനി നമ്മേള് കകേട്ടുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്. പനക്ഷ, അതനിനുമപ്പുറകതയയ്
കേചോരദ്യങ്ങള്  കപചോകുനനിനല്ലനയ്  വരുകമ്പചോഴചോണയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നപചോതുമരചോമതയ്
വകുപ്പുമനനി  ഇനനല  പറഞ്ഞതുകപചോനല,  കേനിഫ്ബനി  എനയ്  പറയുനതയ്  'തരനികേനിടെ
പരനിപചോടെനി'യചോകണചോ  എന  സരശയര  മനനിസഭയകേത്തുനനിനയ്  തനന  ഉയരുനതയ്.
എന്തചോയചോലര ഞങ്ങള് ആ കേചോരദ്യതനില് ശുഭചോപനി വനിശസചോസനികേളചോണയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
നപചോതുമരചോമതയ് വകുപ്പുമനനിയുനടെ നനികഷധചോത്മകേ നനിലപചോടെയ് ഞങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുനനില്ല,
കേനിഫ്ബനി നനചോകേകട്ട,  കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടെ നപചോതു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങള്കയ് കൂടുതല്
അടെനിസചോന സഇകേരദ്യങ്ങള് ലഭനിചയ്  നല്ല രവീതനിയനില് മുകനചോട്ടയ്  കപചോകേണനമനള്ളതചോണയ്
ഞങ്ങളുനടെയുര  ആഗ്രഹര.   

കചചോര്ച വകുപ്പെചോയനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെയ് മചോറരുനതനള്ള അഭദ്യര്ത്ഥനയുണയ്.
സമവീപകേചോലതയ് നടെന ഏറവര വലനിയ നചോണകകടെചോയനിരുന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരവീക്ഷ കപപ്പെര് കചചോര്നതനിനന്റെ ഫലമചോയനി പരവീക്ഷ റദ്ദേചോകകണനി വന സചോഹചരദ്യര.
ഞചോന് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര് കനരകത പറഞ്ഞ  ആകക്ഷപങ്ങള്നകചോനര
മറുപടെനി  പറയചോനചോഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  കേചോരണര,  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറകചോലമചോയനി  കകേരളതനിനല
സരഘ്പരനിവചോര് കസചോഷദ്യല് മവീഡനിയയനിലൂനടെ പചരനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണനിരുന, പച കകേചോട്ടയ്,
പച ഉടുപ്പെയ്,  പച കബചോര്ഡയ്  അടെകമുള്ള കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസനതക്കുറനിചയ്
ചനിന്തനിക്കുകമ്പചോള് ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട വനിഷയമചോയനി ചര്ച നചകയണനതനയ് അവര്
ചനിന്തനിക്കുനനണങനില്  ഏതചോയചോലര  ഞങ്ങള്  ആ  ട്രെെചോപ്പെനില്  വവീഴചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പവര്തനങ്ങനളക്കുറനിചയ്  കൃതദ്യമചോയ  വനിലയനിരുതല്
നടെതചോര.  ഞങ്ങള്  കുറച്ചുകൂടെനി  കസചോളനിഡചോയനിട്ടുള്ള  കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിചചോണയ്
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പറയചോനചോഗ്രഹനിക്കുനതയ്. കചചോദദ്യകപപ്പെര് കചചോര്നതനിനന്റെ ഫലമചോയനി പരവീക്ഷ റദ്ദേചോകനി,
പുനനഃപരവീക്ഷ  നടെകതണനി  വരുന.  മലയചോളര  കപപ്പെറനില്  ഇരഗവീഷനിനന്റെ  കചചോദദ്യര
ഉണചോകുന.  ആ നനിലയനില് അകങ്ങയറര നചോണകകടുര പനിടെനിപ്പുകകേടുര പല രരഗങ്ങളനിലര
കേചോണചോന് സചോധനിക്കുനണയ്.  മനനിനയന വദ്യക്തനി അതനിനനല്ലചോര ഉതരവചോദനി  ആനണനയ്
ആകക്ഷപനികചോന്  തയചോറല്ല.  പകക്ഷ അകദ്ദേഹര  കുറച്ചുകൂടെനി  ജചോഗ്രത  കേചോണനികണര.
ജചോഗ്രതക്കുറവയ് മറയ്  പല ആളുകേള്ക്കുര ഉണചോയതനിനന്റെ കപരനില് ശനിക്ഷചോനടെപടെനികേള്
കനരനിട്ട  ഒരു  ഗവണ്നമനര  കേദ്യചോബനിനറ്റുര  കൂടെനിയചോണനിതയ്.  അതുനകേചോണയ്  അകങ്ങയയ്
കുറച്ചുകൂടെനി  ജചോഗ്രതയുണചോകേണനമനയ്  മചോത്രമചോണയ്  എനനികയ്  ആ  കേചോരദ്യനതക്കുറനിചയ്
പറയചോനുള്ളതയ്.  അദ്ധദ്യചോപകേ  സരഘടെനകേളുനടെ  കനതൃതസതനില്  നടെക്കുന  കചചോദദ്യകപപ്പെര്
കേചവടെര,  ഒരു  വര്ഷര  ഏതചോണയ്  15  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  കേചവടെമചോണയ്  നടെക്കുനനതനചോണയ്
മചോധദ്യമങ്ങള്  പുറത്തു  നകേചോണ്ടുവരുന  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്.  അതനില്  ഏറവര  പധചോന
പങ്കുവഹനിക്കുനതയ് അകങ്ങയയ് ഏറവര പനിയനപ്പെട്ട നകേ.എസയ്.ടെനി.എ. എന ഇടെതുപക്ഷ
അദ്ധദ്യചോപകേ സരഘടെനയചോനണനതയ്  നമുനകല്ലചോവര്ക്കുര  അറനിയചോവന കേചോരദ്യമചോണയ്.
അതുനകേചോണയ്,  അതനിനന നനിയനനികണര.  ഹയര് നസകണറനി വകുപ്പെയ് ഡയറകര് തനന
അതരതനിലള്ള നനിര്കദ്ദേശര നല്കേനിയനിട്ടുനണനചോണയ് മചോധദ്യമങ്ങളനിലൂനടെ അറനിയചോന്
സചോധനിചതയ്.  ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പരനികശചോധനിച്ചുനകേചോണയ്  കചചോദദ്യകപപ്പെര് മചോഫനിയനയ
നനിയനനികചോനുള്ള  ഒരു  തവീരുമചോനര  തചോങളുനടെ  ഭചോഗത്തുനനിനയ്  ഉണചോകേണനമനയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്. 

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനില്  പലതനിലര  എന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  പുസകേങ്ങള്
പഠനിപ്പെനികണനമന നനിര്കദ്ദേശര വനനിട്ടുണയ്.  പനക്ഷ,  നമ്മുനടെ നചോട്ടനിനല സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.
സ്കൂളുകേള്  പലകപ്പെചോഴര  എന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  പുസകേര  അല്ലചോനത  സസകേചോരദ്യ  പുസകേ
കേചവടെകചോരനില് നനിനയ് അവരുനടെ കേമ്മേവീഷന് പറനിനകചോണയ് അവര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന
പുസകേങ്ങള് പഠനിപ്പെനിക്കുന അവസയുണയ്.  ഒരു തരതനിലള്ള സമചോനതയുമനില്ലചോത
അവസയചോണയ്.  ഇഇ  കമഖലയനില്  കുതഴനിഞ്ഞ  സരവനിധചോനമചോണയ്  നനിലനനില്ക്കുനതയ്.
അകചോരദ്യതനില് ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഏതയ്  തലതനില് ഇടെനപടെചോന് സചോധനിക്കുനമനള്ള
തനിനനക്കുറനിചയ് ആകലചോചനികകണതുണയ്. 

ഇഇ കമഖലയനില് ചനില അനവീതനികേള് നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  2012-ല് കസ്റ്റേര്
കകേചോ-ഓര്ഡനികനററചോയനി നനിയമനികനപ്പെട്ട കുകറ അദ്ധദ്യചോപകേരുണയ്.  ടെവീകചഴയ്  ബചോങനില്നപ്പെട്ടയ്
retrenched  അദ്ധദ്യചോപകേനരന  കപരനില്  പുറത്തുനനില്കകണനി  വരുന  ആളുകേനള
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ് കസ്റ്റേര് കകേചോ-ഓര്ഡനികനറര്മചോരചോയനി നനിയമനിചനിരുന.
ഏതയ്  ഗവണ്നമനന്റെന  രചോഷവീയ  തര്കങ്ങളനികലയയ്  കപചോവകേയല്ല.  അവരനില്  പലര്ക്കുര
കബസനികേയ്  കപയുര ഡനി.എ.യുര മചോത്രമചോണയ് കേനിട്ടുനതയ്.  എനചോല് അകത തലതനില്
നനിയമനികനപ്പെടുന  ഇകപ്പെചോഴനത  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  അവരുനടെ  മചോതൃസ്കൂളുകേളനില്
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ഉണചോയനിരുന എല്ലചോ ആനുകൂലദ്യങ്ങളുര ലഭനിക്കുനണയ്. ഒകര തസനികേയനില് പവര്തനിക്കുന
രണയ്  വനിഭചോഗര  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  രണയ്  തരതനിലള്ള  കസവന-കവതന-വദ്യവസ
നനിലനനില്ക്കുന  സചോഹചരദ്യമുണയ്.  ഇഇ  അകനചോമലനി  പരനിഹരനികചോന്  ഗവണ്നമന്റെയ്
ഇടെനപടെണനമനചോണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.  

കേചോയനികേ  അദ്ധദ്യചോപകേരടെകമുള്ള  നസഷദ്യലനിസ്റ്റേയ്  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  വലനിയ
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുണയ്.  കേചോയനികേ കമഖലയനില് വലനിയ സസപര കേചോണുന സരസചോനമചോണയ്
കകേരളര.  പകതദ്യകേനിചയ് സ്കൂളുകേളചോണയ് എല്ലചോ കേചോലത്തുര കേചോയനികേ തചോരങ്ങനള വളര്തനി
നയടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  സ്റ്റേചോഫയ്  ഫനികകഷനന്റെ  പശര  വരുകമ്പചോള് കേചോയനികേചോദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ
തസനികേ  പലയനിടെത്തുര  ഇല്ലചോതചോകുന  അവസയുണയ്.  ഹയര്  നസകണറനിയനില്
കേചോയനികേചോദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ തസനികേയനില്ല. അതയ് സൃഷ്ടനികചോന് തയചോറചോകേണര. എസയ്.എസയ്.എ.
വഴനി  കേചോയനികേചോദ്ധദ്യചോപകേനര  നനിയമനിക്കുനനണങനിലര  അതയ്  സര്കചോര്  സ്കൂളുകേളനില്
മചോത്രമചോണയ്.  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളചോണയ്  പലകപ്പെചോഴര  ഇഇ  കമഖലയനില്  മുനനില്
നനില്ക്കുനതയ്. അവനികടെയയ് കേചോയനികേചോദ്ധദ്യചോപകേര്കയ് പവര്തനികചോന് സചോഹചരദ്യമുണചോകുനനില്ല.
അതുനകേചോണയ്  തനന  എസയ്.എസയ്.എ.  വഴനി  നനിയമനികനപ്പെടുന  കേചോയനികേചോദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്
മൂനര നചോലര സ്കൂളുകേളനില് കജചോലനി നചകയണനി വരുനതുനകേചോണയ് അവര്കയ് അധനികേ
കജചോലനി ഭചോരമുണയ്. കൃതദ്യമചോയനി കകേചോണ്നസന്കട്രെെഷന് ലഭനിക്കുന സചോഹചരദ്യമുണചോകുനനില്ല.
അവര്കയ് പലകപ്പെചോഴര നനപമറനി  സ്കൂളുകേളനിനല  ശമ്പളര മചോത്രകമ ലഭനിക്കുനളനവന
ഒരവസയുണയ്.  അകചോരദ്യതനില് കൂടെനി ഗവണ്നമന്റെയ് ഇടെനപടെചോന് തയചോറചോകേണനമനചോണയ്
എനനികയ്  അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.  സചോകങതനികേ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സചോപനങ്ങനളന
നനിലയനില്  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ടതചോണയ്  കപചോളനിനടെകനിക്കുകേള്.  ഐ.ടെനി.ഐ.-ക്കുര
എഞനിനവീയറനിരഗനിനുര ഇടെയനില് ഒരു ലനിങചോയനി പവര്തനികകണ സചോകങതനികേ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സചോപനങ്ങളചോണയ് കപചോളനിനടെകനിക്കുകേള്. എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.-യുനടെ പുതനിയ മചോനദണ്ഡങ്ങള്
പകേചോരര  കകേരളതനിനല  കപചോളനിനടെകനിക്കുകേള്  പലകപ്പെചോഴര  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  കനരനിടുനണയ്.
തനിരുവനന്തപുരനത  പശസ  നസന്ട്രെെല്  കപചോളനിനടെകനികേയ്  അടെകമുള്ള  സചോപനങ്ങളുനടെ
അരഗവീകേചോരര  നഷ്ടനപ്പെടുന  സചോഹചരദ്യവര  ഉണചോയനിട്ടുണയ്.  പലകപ്പെചോഴര  ഇനതചോനക
കവണത്ര ചര്ച നചയനപ്പെടുനനില്ല.  നൂറയ് നമഡനികല് സവീറയ്  കുറഞ്ഞകപ്പെചോള് വലനിയ
രവീതനിയനില് ചര്ച നചയ്തു.  പകക്ഷ കപചോളനിനടെകനികേയ് കമഖലയനിലള്ള പശങ്ങള് കവണത്ര
ചര്ച നചയനപ്പെടുനനില്ല.  അതുനകേചോണയ് എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.-യുനടെ പുതനിയ മചോനദണ്ഡങ്ങള്കനു
സൃതമചോയനി  കകേരളതനിനല  കപചോളനിനടെകനികേയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസനത  സരരക്ഷനികചോനുള്ള
നടെപടെനി സസവീകേരനികണനമനചോണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.  

അതുകപചോനലയചോണയ് സനില്  നഡവലപ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോരദ്യങ്ങള്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട പവര്തനര പച കകേചോട്ടുര  പച കബചോര് ഡനമചോനമല്ല.  അഡവീഷണല്
സനില് അകേസനിസനിഷന് കപചോഗ്രചോര (ASAP) അടെകമുള്ള നതചോഴനിലധനിഷനിത അനല്ലങനില്
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നതചോഴനില്  ബനപുണദ്യ  പരനിശവീലനതനിനുകവണനിയുള്ള  നനിരവധനി  സചോപനങ്ങള്
കകേരളതനില് നടെത്തുനണയ്.  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി സനില് പചോര്ക്കുകേള് അടെകമുള്ള പദ്ധതനികേളുര
നല്ല രവീതനിയനില് മുകനചോട്ടുകപചോകുനണയ്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നചോഷണല് സനില്സയ്
കേസചോളനിഫനികകഷന്സയ് നഫയനിര വര്കയ് (എന്.എസയ്.കേബ്യൂ.എഫയ്.) 2018-നകേര പൂര്ണമചോയുര
ഇന്തദ്യ മുഴവന് നടെപ്പെചോകണനമനചോണയ് നനിര്കദ്ദേശര. 2020  മുതല് കകേന്ദ്ര സര്കചോരനികന്റെയുര
നപചോതുകമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുനടെയുര  കജചോലനികേള്കയ്  എന്.എസയ്.കേബ്യൂ.എഫയ്.-നന്റെ
കയചോഗദ്യതകേള് നനിര്ബനമചോകണനമനര പറയുനണയ്.  പകക്ഷ കകേരളതനില് അതയ്
കവണത്ര നടെപ്പെചോകനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  നടെകനികല് ബഹസ്കൂളുകേളനില് മചോത്രകമ നടെപ്പെചോകനിയനിട്ടുള.
ഇകപ്പെചോള് നവചോകകഷണല് ഹയര് നസകണറനി സ്കൂളുകേളനികലയയ്  വദ്യചോപനിപ്പെനിക്കുനമനയ്
പറയനപ്പെടുന.  കകേരളതനിനല ഹയര് നസകണറനി കമഖലയനില് ഇനതങ്ങനനയചോണയ്
നടെപ്പെചോക്കുനതയ് എനതനിനനക്കുറനിചയ് ഗവണ്നമന്റെയ് കവണത്ര ആകലചോചനിചനിട്ടനില്ല.  ആ
നനിലയനില്  നതചോഴനില്  ബനപുണദ്യമടെകമുള്ള  കേചോരദ്യങ്ങള്കയ്  പചോധചോനദ്യര  നല്കേണനമനചോണയ്
എനനികയ്  പറയചോനുള്ളതയ്.  നതചോഴനില് ബനപുണദ്യനമനയ്  പറയുകമ്പചോള് മഹചോരചോജചോസയ്
കകേചോകളജനികലതുകപചോനല വചോര്കപ്പെണനിയടെകമുള്ള നതചോഴനിലകേള് മചോത്രര ശദ്ധനിചചോല്
കപചോനരനള്ള അഭദ്യര്ത്ഥനകൂടെനിയുണയ്.  അതുകപചോനലയുള്ള കകേചോഴകേള്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യുനടെ
കനതൃതസതനിനലചോനക  കകേരളതനിനല  പല  കകേചോകളജുകേളനിലര  നടെക്കുനണയ്.   ആ
നനിലയനിലള്ള വചോര്കപ്പെണനി  കകേചോഴകേള്ക്കുപകേരര  ശരനിയചോയ നതചോഴനില്  ബനപുണദ്യ
കകേചോഴകേള്കയ്  പചോധചോനദ്യര  നല്കേനിനകചോണ്ടുള്ള  പവര്തനര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനമുണചോകേണനമനയ്  ഒരനികല്കടെനി  അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുനകേചോണയ്  ഞചോന്  ഈ
ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ എതനിര്ക്കുകേയചോണയ്.

ശവീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ബടെസണ് മചോസ്റ്റേര്: സര്, ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ അനുകൂലനിക്കുന. ഈ
ചര്ചയനില് പനങടുകചോന് അദ്ധദ്യചോപകേനചോയ എനനികയ് അവസരര കേനിട്ടനിയതനില് ഞചോന്
സകന്തചോഷര  കരഖനപ്പെടുത്തുകേയചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമചോയനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസരരഗര
ഉയനിര്നതഴകനല്പ്പെനിനന്റെ  പചോതയനിലചോണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണവര  അനനത
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിയുര ചനില്ലുപചോത്രര എറനിഞടെയ്ക്കുര കപചോനലയചോണയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
കമഖലനയ തകേര്തതയ്.  സ്കൂളനിനന്റെ മുനനിലൂനടെ കപചോയ കുട്ടനിക്കുകപചോലര ബകേ നനിറനയ
എ  പസയ്  നകേചോടുതയ്  ജയനിപ്പെനിച്ചുവനിട്ടതുര  വര്ഷചോവസചോനപ്പെരവീക്ഷയ്ക്കു  മുമ്പുമചോത്രര
പചോഠപുസകേര കേനിട്ടനിയനിരുനതുര   അകചോലതചോയനിരുന.  ആ കേചോലതനിനന്റെ ഹചോങയ്
ഓവറനില് ചനില കേചോരദ്യങ്ങള് ഈ വര്ഷവര സരഭവനിനചങനിലര  അതനികവഗതനിലള്ള
പരനിഹചോര  നടെപടെനികേളചോണയ്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  സസവീകേരനിചതയ്.  ഇങ്ങനന  നപനട്ടനയ്
പരനിഹചോരമുണചോകുകമ്പചോഴചോണയ്  കേമ്മേട്ടനിപ്പെചോടെതനിനല ബചോലനനകപ്പെചോനല നമ്മേളുര കേയടെനികടെചോ
എനയ് പറഞകപചോകുനതയ്.  രചോഷതനിനന്റെ ഭചോവനി രൂപനപ്പെടുനതയ് കചോസയ് മുറനികേളനിലചോ
നണനള്ളതയ്  കകേചോതചോരനി  കേമ്മേവീഷനന്റെ  നനിരവീക്ഷണമചോണയ്.  1966  ജൂണ്  29-ാം
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തവീയതനി ആ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ് സര്കചോരനിനയ് സമര്പ്പെനികനപ്പെട്ടകപ്പെചോള് പരനിവര്തനതനിനന്റെ
ഒരുപചോടെയ്  പതവീക്ഷകേളചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  പവര്തകേര്  നനകഞറനിയതയ്.   വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
ഉലചോദകേരരഗവമചോയനി ബനനപ്പെട്ടനിരനികണനമനര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനികന്റെയുര സരസചോരതനികന്റെയുര
അടെനിസചോന ഘടെകേമചോയനി ശചോസ്ത്രനത അരഗവീകേരനികണനമനര നതചോഴനില് പരനിചയര
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ അവനിഭചോജദ്യ ഘടെകേമചോയനി മചോറണനമനമുള്ള കേമ്മേവീഷനന്റെ
ശനിപചോര്ശയുണചോയനിരുന.  59  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷവര  അനതചോനര   യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോയനില്ല.
ഡനി.പനി.ഇ.പനി.യുനടെയുര  പുതനിയ  പചോഠദ്യപദ്ധതനിയുനടെയുര  ഒനര  ദശചോബ്ദകചോലനത
നവവീകേരണ  ഘട്ടതനിനലചോഴനിചയ്  കകേരളതനിനല  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സമ്പ്രദചോയര  ജവീര്ണ
ഗനതനിലമര്നകേഴനിഞ. ഈ ഘട്ടതനിലചോണയ് രചോഷപനിതചോവചോയ ഗചോനനിജനി നമ്മുനടെ
ഓര്മ്മേയനികലയയ് കേടെനവരുനതയ്. ഗചോനനിജനിയുനടെ ഏറവര വലനിയ സരഭചോവന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗതചോനണന പറഞ്ഞചോല് നബ്യൂ നജനകറഷന്  മചോത്രമല്ല ഓള്ഡയ് കകേചോണ്ഗ്രസ്സുകേചോരുര
അത്ഭുതനപ്പെട്ടുകപചോകുര.  1937-ല്  ഗചോനനിജനി  രൂപര  നല്കേനിയ  അടെനിസചോന  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
പദ്ധതനി ഇകപ്പെചോഴര ആധുനനികേമചോണയ്. 'ബന തചോലനിര' (Nai Talim)  എനചോണയ് മഹചോത്മജനി
അതനിനയ് നല്കേനിയ കപരയ്.  "നചോര ഇനവനര കുട്ടനികേളുനടെ മനസനില് പലതരര അറനിവകേള്
കുതനിനനിറയ്ക്കുനതനിനചോണയ്  നമ്മുനടെ  ശക്തനിനയല്ലചോര  കകേന്ദ്രവീകേരനിചതയ്.  അവരുനടെ  മനസനിനയ്
പകചചോദനകമചോ  വനികേചോസകമചോ  നല്കേണനമനയ്  ഒരനികലര  വനിചചോരനിചനിട്ടനില്ല”എനയ്
ഗചോനനിജനി ഹരനിജന് മചോസനികേയനില് എഴതനി.  പുതനിയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രവീതനികേള്കചോയനി
അകനസഷനിക്കുനവര്ക്കുര സര്കചോരനിനുര സസവീകേരനികചോവന ഒരു മചോതൃകേ രൂപനപ്പെടുത്തു
കേയചോയനിരുന  ഗചോനനിജനി.  "മചോതൃഭചോഷയനിലൂനടെയചോകേണര  അദ്ധദ്യയനര  നടെകകണതയ്.
സ്കൂളനികനയുര  ഗൃഹചോന്തരവീക്ഷകതയുര  ബനനപ്പെടുത്തുന  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസമചോയനിരനികണര
നല്കകേണതയ്. വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ നമചോതര നനിയനണര ജനങ്ങളുനടെ കേയനിലചോയനിരനികണര"
എനയ് അകദ്ദേഹര ഒരു മറചോഠനി വചോരനികേയനില് എഴതനി.  ഈ ഗചോനനിയന് ദര്ശനങ്ങള്
അതനിനന്റെ സൂക്ഷ്മചോര്ത്ഥതനിലനല്ലങനിലര  ഇകപ്പെചോള് ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യമുനണനി
ഗവണ്നമന്റെയ്  നടെപ്പെനിലചോകനിനകചോണനിരനിക്കുന  പരനിഷ്കചോരങ്ങള്കയ്  അടെനിസചോനമചോകുകേയചോണയ്.
ജനകേവീയചോസൂത്രണ  പസചോനതനികന്റെയുര  അധനികേചോര  വനികകേന്ദ്രവീകേരണതനികന്റെയുര
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സരരക്ഷണ യജതനിനന്റെയുനമചോനക പനിനനില് ഗചോനനിജനിയുനടെ
മഹതചോയ ദര്ശനങ്ങളുണചോയനിരുന.  പസയ് ടു വനര അദ്ധദ്യയന ഭചോഷ മചോതൃഭചോഷയനികലയയ്
മചോറ്റുന പരനിഷ്കചോരര യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോയനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷര ആവനിഷ്കരനിച നചോലയ്
മനിഷനുകേളനിനലചോനചോയ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സരരക്ഷണ  യജതനിനന്റെ  തൂണുകേള്
സചോപനികനപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതയ്  ജനപങചോളനിതതനിലചോണയ്.  2017-18  ബജറനില്  വദ്യക്തമചോയ
പരനിപചോടെനികേളചോണയ്  മുകനചോട്ടുവചനിരനിക്കുനതയ്.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  നനിലവചോരര  ഉയര്ത്തുനതനിനയ്
അദ്ധദ്യചോപകേകരയുര രക്ഷനിതചോകകളയുര ജനങ്ങകളയുര ഉള്നപ്പെടുതനിനകചോണയ്  നടെനവരുന
പവര്തനങ്ങള്  പുതനിനയചോരു  വനിതചോനതനികലയയ്  ഉയരചോന്  കപചോകുകേയചോണയ്.
അതുകപചോനല ഹയര് നസകണറനി വനിഭചോഗതനില് 45000 കചോസയ് മുറനികേള് ബഹനടെകേയ്
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ആക്കുര.  മചോസ്റ്റേര് പചോനനിനന്റെ അടെനിസചോനതനിലചോയനിരനിക്കുര ഈ സ്കൂളുകേളുനടെ നവവീകേരണര.
ഓകരചോ  മണ്ഡലതനികലയുര  ഓകരചോ  സ്കൂള്  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കുര.  ആയനിരര
കുട്ടനികേളനികലനറ പഠനിക്കുന സ്കൂളനിനന്റെ വനികേസനതനിനചോയനി 3 കകേചോടെനി രൂപ.  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളനിനയ്  ധനസഹചോയര.  ഇവനയചോനക വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലനയ കേചോതനിരനിക്കുന സമഗ്ര
വനികേസനമചോണയ്.  ഇതുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്  വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേള് രൂപവീകേരനികനപ്പെടുകമ്പചോള് ആ
കേമ്മേനിറനികേളനിനലല്ലചോര  പൂര്വ്വ  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുള്നപ്പെനടെയുള്ള  ആളുകേള്  വളനര
സകന്തചോഷകതചോനടെയചോണയ്  സരഭചോവനകേള് നല്കുനതയ്.   കേയ്പമരഗലര മണ്ഡലതനില്
മനികേവനിനന്റെ കകേന്ദ്രമചോകനിയ നകേ.വനി.ജനി.എചയ്.എസയ്.-നല പൂര്വ്വവനിദദ്യചോര്ത്ഥനി സരഗമതനില്
ഒരു പൂര്വ്വവനിദദ്യചോര്ത്ഥനി ഒരു കകേചോടെനി രൂപ ഓഫര് നചയ്ത കേചോരദ്യര വളനര സകന്തചോഷപൂര്വ്വര
ഞചോന് അറനിയനികനട്ട. കനരനത ഇവനിനടെ പറഞ്ഞതുകപചോനല നൂറയ് പവന് ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള
ഓഫറുകേള് പല സലങ്ങളനിലമുള്ള ആളുകേള് നല്കുനണയ്.  അത്രമചോത്രര  കസ്നേഹര
ആളുകേള് ഇതനികനചോടെയ്  കേചോണനിക്കുനണയ്.   അധനികേമചോരുര  അറനിയചോത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വനിചക്ഷണനചോണയ് ജചോന് അകമചോസയ് നകേചോകമനനിയസയ് (Jan Amos Comenius).  1592
മുതല്  1670  വനരയചോയനിരുന  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ജവീവനിതകേചോലര.  "നഴറനി  ടെവീചര്മചോര്ക്കു
കവണനിയുള്ള പുസകേര, ഭചോഷകേളുനടെ കേവചോടെര തുറനനിരനിക്കുന" എനനിവയചോണയ് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
മനികേച  രണയ്  കൃതനികേള്.   അകദ്ദേഹതനിനന്റെ   “The  Great  Dionysius” എന
കൃതനിയനില് ഒരു നനിരവീക്ഷണമുണയ്.   "വനിവനിധ  എഴത്തുകേചോരനില്നനിനര  സസരുകട്ടനിയ
പദങ്ങളുര  വചോകേദ്യങ്ങളുര  ആശയങ്ങളുര  കുട്ടനികേളുനടെ  തലയനില്  കുതനിനനിറയലല്ല
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,   മറനിചയ്  കുട്ടനികേളുനടെ  അറനിയചോനുള്ള കേഴനിവനിനന  പുറര  കലചോകേകതയയ്
തുറനവയലചോണയ്.  അങ്ങനന നചയ്തചോല് ഒരു മരതനിനന്റെ മുകുളങ്ങളനില്നനിനയ് ഇലകേളുര
പൂകളുര  കേചോയ്കളുര  പുറനപ്പെടുനതുകപചോനല  അവരുനടെ  മനസനില്നനിനര  ജവീവനുള്ള
ജലപവചോഹര  തനന  നനിര്ഗ്ഗമനിക്കുര”.  ഇതചോണയ്  ഇനയ്  നടെക്കുന  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
പരനിവര്തനര.  ഇങ്ങനന ഒരു വശതയ് മചോറങ്ങളുനടെ വസന്തര ആര്ത്തുണരുകമ്പചോഴര
മറുവശതയ്  ഇരപനിടെനികചോന്  ഇടെനിമുറകേളുമചോയനി  കേചോതനിരനിക്കുന  സസചോശയ  വദ്യചോപചോരനികേളുനടെ
കലചോകേര കൂടെനിയചോണനിതയ്.  സസചോശയ ഗുണചോസരഘതനിനന്റെ ചൂഷണതനിനുര അതനിക്രമ
തനിനുനമതനിനര  ശക്തമചോയ നനിലപചോടെചോണയ് ഈ സര്കചോര് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില്
സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ  വര്ഷനത  ബജറനികലയ്നകത്തുകമ്പചോള്
കേല,  സരസചോരര  എനവീ  രരഗങ്ങളനില്  മുഖദ്യ  വനികേസന  കമഖലനയന  പദവനി
ലഭനിക്കുകേയചോണയ്.  കേലയുകടെയുര സരസചോരതനിനന്റെയുര വനിദൂര സലങ്ങളനിലള്ള വദ്യക്തനികേളുര
സചോപനങ്ങളുര  സമഗ്ര വനികേസന മുകനറതനിനന്റെ വനിരല് സര്ശനകമല്ക്കുകേയചോണയ്.
സചോരസചോരനികേ  കമഖലയനില്  വലനിയ  സസചോധവീനര  നചലതചോന്  കേഴനിയുന  ജനില്ലചോ
സചോരസചോരനികേ സമുചയങ്ങള്, ഫനിലനിര സനിറനി,  സനിരര നഫസ്റ്റേനിവല് കവദനി തുടെങ്ങനിയവയുനടെ
നനിര്മ്മേചോണര  ഈ  വര്ഷര  വനിഭചോവനര  നചയ്യുന.  അകചോഡമനികേനളല്ലചോര  കവണ
രവീതനിയനില്  ശദ്ധനികനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  യുവകേലചോകേചോരന്മേചോര്കയ്  നഫകലചോഷനിപ്പെചോയനി
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പതനിനചോയനിരര  രൂപ വനര നല്കേചോന് ഈ സര്കചോര് തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുന.  കേലയുനടെ
വനിസ്മയകേരമചോയ സര്കഗ്ഗചോതവമചോയനി മചോറനിയ നകേചോചനിന് ബനിനചോനലയയ്  രണയ് കകേചോടെനി
രൂപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  രചോജദ്യതനിനന്റെ സചോരസചോരനികേ മണ്ഡലതനില് അസഹനിഷ്ണുതയുനടെ
വനിഷപ്പുകേ  പരനകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന  ഈ  കേചോലതയ്  പതനികരചോധതനിനന്റെ നന്മേനനിറഞ്ഞ
കകേരളര പടുത്തുയര്തചോനുള്ള  ശക്തനി  പകേരുകേയചോണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യ
മുനണനി സര്കചോര്.  ഉറച കേചോലടെനികേകളചോനടെ നവീങന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിക്കുര
സര്കചോരനിനുര  എനന്റെ  അഭനിനന്ദനങ്ങള്.  അകതചോനടെചോപ്പെര  പങചോളനിത  നപന്ഷന്  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള
നനിരവധനി  കേചോരദ്യങ്ങളനില്  ഒരു  നല്ല  സമവീപനര  സസവീകേരനികകണതുണയ്.  അതരര
സമവീപനങ്ങളുള്നപ്പെനടെയുള്ള  പരനിപചോടെനികേളുമചോയനി  ഈ  സര്കചോര്  മുകനചോട്ടുകപചോകുനമനയ്
ഉറപ്പുണയ്.  ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  അഭനിമചോനകതചോനടെ അനുകൂലനിക്കുന.    

1.00 PM]

ശവീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുനയ്:  സര്,  ഇഇ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  ഞചോന്

എതനിര്ക്കുകേയചോണയ്.   എനനിക്കുമുമ്പയ് പസരഗനിച ബഹുമചോനനപ്പെട്ട തലകശരനി അരഗര

ചനില  കേചോരദ്യങ്ങള്  ഇവനിനടെ  പറയുകേയുണചോയനി.  ഇഇ  സഭയനില്  ഒരു  ബനി.നജ.പനി.

അരഗമുനണനയ്  നമുനകല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോര.  പനക്ഷ,  യുവകമചോര്ചയയ്  ഒരരഗമുനണനയ്

തലകശരനി  അരഗതനിനന്റെ  പസരഗര  കകേട്ടകപ്പെചോഴചോണയ്  മനസനിലചോയതയ്.  വര്ഗ്ഗവീയ

ധ്രുവവീകേരണമുണചോക്കുന  പസരഗര  നടെതനിയചോല്   നനിങ്ങള്കയ്  അതുനകേചോണയ്  ഒരു

കനട്ടവമുണചോകേചോന് കപചോകുനനില്ല, കനട്ടമുണചോകുനതയ് മനറചോരു പചോര്ട്ടനികചോണയ്.  അതുനകേചോണയ്

അതരതനിലള്ള  പസരഗര  നടെതരുനതനചോണയ്  എനനികയ്  അവകരചോടെയ്  പറയചോനുള്ളതയ്.

ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര് ഇവനിനടെ എണവീറയ് നനില്ക്കുനതയ്  തനന xxx* പറയചോനചോണയ്

എനയ് നമുകറനിയചോര.   അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഒരചോഗ്രഹമുണയ്.   അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ആഗ്രഹര

'ഇനനത വചോചകേര'  എനതനില് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കപരയ്  വരണനമനചോണയ്. മലയചോള

മകനചോരമ പത്രകചോകരചോടെയ്  പറയചോര അകദ്ദേഹതനിനന്റെ വചോചകേര നചോളനത പത്രതനില്

നകേചോടുകണനമനയ്; അകപ്പെചോള് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ആഗ്രഹര  അവസചോനനിക്കുമകല്ലചോ.

ശവീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖചോദര്:  സര്,  കപചോയനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്....ഇഇ

സഭയനില്  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  അരഗര  xxx  പറയുനതയ്  ഓര്ഡറനിലചോകണചോ?  അതയ്

ശരനിയചോയനിട്ടുള്ള കേചോരദ്യമല്ല.  അതയ് കരഖയനില്നനിനയ് നവീകര നചയണര. 

മനി  .   നചയര്മചോന്:  അതയ് പരനികശചോധനിചയ് നടെപടെനികേള് സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ്.

*പനിന്വലനിച്ചു.
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ശവീ  .   എന്  .   എ  .   നനല്ലനിക്കുനയ്:  സര്, അതയ് xxx* എനതുനകേചോണയ്  ഉകദ്ദേശനിചതയ്
പറഞ്ഞതയ് ശരനിയല്ല എനചോണയ്.  ( .......ബഹളര......) അതയ് ഞചോന് പനിന്വലനിക്കുന. 

മനി  .   നചയര്മചോന്: ആവശദ്യമനില്ലചോതനതചോനക കരഖയനില്നനിനയ് നവീകര നചയ്യുന.

ശവീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുനയ്:   സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അബ്ദു  റബ്ബയ്  വവീടെയ്
മചോറനിയതനിനനക്കുറനിനചചോനക ഇവനിനടെ പറയുകേയുണചോയനി.  എത്ര ആളുകേള് മുമ്പയ് വവീടെയ്
മചോറനിയനിട്ടുണയ്.  ശവീ.  കകേചോടെനികയരനി  ബചോലകൃഷ്ണന്  ആഭദ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുനകപ്പെചോള്
അകദ്ദേഹര  വവീടെയ്  മചോറനിയനിട്ടനികല്ല;  ആരുനടെ  നനിര്കദ്ദേശപകേചോരമചോണയ്  അകദ്ദേഹര  വവീടെയ്
മചോറനിയതയ്?  അനതചോനര ഞചോനനിവനിനടെ പറയചോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  അതുനകേചോണയ്
വര്ഗ്ഗവീയ  ധ്രുവവീകേരണമുണചോക്കുന  ഇതരര  പസരഗങ്ങള്  നടെതചോതനിരനികണനമനചോണയ്
സനി.പനി.എര.  അരഗങ്ങകളചോടെയ് പറയചോനുള്ളതയ്.  അതയ് ബനി.നജ.പനി-യുര യുവകമചോര്ചയുര
ഇവനിനടെ നടെത്തുനണകല്ലചോ;  പനിനന നനിങ്ങള് എന്തനിനചോണയ് ആ പണനി ഏനറടുക്കുനതയ് ?  

ഇഇ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനള  ഞചോന്  എതനിര്കചോനുള്ള  കേചോരണര  കകേരളതനിനന്റെ
ദവീര്ഘകേചോലചോടെനിസചോനതനിലള്ള വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ പുകരചോഗതനികയ് ഉകപചോല്ബലകേമചോകുന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങനളചോനര ബഡ്ജറനില്  കേചോണുനനില്ല.   മറനിചയ്,  ശവീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റചോര
സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല  നടെപ്പെചോകചോന്  സചോധനികചോതതുര  അഥവചോ  നടെപ്പെനിലചോകനിയചോല്
ഫലപദമചോകേചോന്  സചോദ്ധദ്യതയനില്ലചോതതുമചോയ  കേകറ  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  ബഡ്ജറനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്. അതുനകേചോണചോണയ് ഞചോന് ഈ ബഡ്ജറനിനന എതനിര്ക്കുനതയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി നമ്മുനടെ സ്കൂളുകേനള  'സ്മചോര്ട്ടയ് റൂര' ആക്കുനമനയ് പറയുനണയ്.
ഇതുനകേചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  മചോറമുണചോകചോകനചോ  പുകരചോഗതനിയുണചോകചോകനചോ
നമുകയ്  സചോധനിക്കുകമചോ?  ഇരഗവീഷയ്  മവീഡനിയര  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസകതചോടുള്ള  ആളുകേളുനടെ
ആഭനിമുഖദ്യര  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയചോനണനയ്  നമുനകല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോര.  ഇതയ്  ഇരഗവീഷയ്  മവീഡനിയര
സചോപനങ്ങളുനടെ  വദ്യചോപനതനികലയചോണയ്  സരസചോനനത  നയനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.
സര്കചോര് സ്കൂളുകേളനിലര എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലര ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയര സ്കൂളുകേള് തുടെങ്ങനി.
ഇതയ്  ഒനചോര  കചോസ്സുമുതല് തുടെങ്ങനിയതചോണയ്.  ഒരു  സര്കചോരനിനന മചോത്രര കുറനപ്പെടുതചോന്
ഞചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.   മചോറനിമചോറനി  വരുന  സര്കചോരുകേനളചോനക  ഇതനിനുള്ള  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ഉയര്ത്തുന ഗഇരവകമറനിയ പശങ്ങള് നമ്മേള് കേചോകണണതുണയ്. ഇഇ
സ്കൂളുകേളനിനല അദ്ധദ്യചോപകേര് കനരനത റനിക്രൂട്ടയ്  നചയനപ്പെട്ടവരചോണയ്.  ഇവര്കയ് കേനിട്ടുന
പരനിശവീലനനമന്തചോനണനയ് നമുനകല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോര. ഇവനരചോനക ടെനി.ടെനി.സനി. പചോസചോയനി വന
ആളുകേളചോണയ്.   മലയചോളര  മവീഡനിയതനില്  പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശവീലനമചോണയ്
ഇവര്കയ് കേനിട്ടനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ഇവര് ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയതനില് പഠനിപ്പെനികചോന് നനിര്ബനനി
തരചോകുകേയചോണയ്. ഇവനര പനി.എസയ്.സനി. നതരനഞ്ഞടുതതയ് മലയചോളര മവീഡനിയതനില്
പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനിയചോണയ്.  ഇവര് ഇരഗവീഷയ് മവീഡനിയതനില് പഠനിപ്പെനിക്കുകമ്പചോള്

*പനിന്വലനിച്ചു.
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സസചോഭചോവനികേമചോയുര  കുട്ടനികേള്കയ്  ഭചോഷചോ  പരനിജചോനര  ഉണചോകുനനിനല്ലനമചോത്രമല്ല
മറ്റുള്ള വനിഷയങ്ങള് പഠനിക്കുനതനിനയ് പയചോസവമുണചോകുന.  ഇതനിനയ് എന്തചോനണചോരു
പതനിവനിധനി?  പചോഥമനികേ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര പൂര്ണമചോയുര മചോതൃഭചോഷയനിലചോകചോനുള്ള  നടെപടെനിയചോണു
ണചോകകേണതയ്. അതനിനുകശഷമചോകേചോര 'സ്മചോര്ട്ടയ് കചോസയ്റൂര' എനചോണയ് അതുസരബനനിചയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനിയുനടെ ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതചോനുള്ളതയ്. 

2500  തസനികേകേള് ഹയര് നസകണറനി വനിഭചോഗതനില് ഒഴനിഞകേനിടെക്കുനനണനചോണയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി ഇഇ സഭയനില് പറഞ്ഞതയ്.   ഈ ഒഴനിവകേള് നനികേത്തുനമനയ്
പറയുകേയുര  വര്കയ്  കലചോഡയ്  അനുസരനിചയ്  പുനനഃക്രമവീകേരണര നടെതനിയതനിനുകശഷര
ഒഴനിവകേള് നനികേത്തുനതനിനനക്കുറനിചയ് ചനിന്തനികചോനമനയ്  പറയുകേയുര നചയ്യുനതയ് ശരനിയല്ല.
പത്രവചോര്തയനുസരനിചയ്  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പെനിനന്റെ  നനിര്കദ്ദേശര  ഒരു  അദ്ധദ്യചോപകേനന്റെ
വര്കയ് കലചോഡയ് ഇകപ്പെചോഴള്ളതനില്നനിനയ് ഒരചോഴ്ചയനില് ഏതചോണയ് 6 പവീരനിയഡയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനി
കണനമനചോയനിരുന.  നചോര ഒരു കേചോരദ്യര മനസനിലചോകകണതയ്,  ഹയര് നസകന്ഡറനി
കുട്ടനികേള് കേഇമചോര പചോയതനിലള്ളവരചോണയ്.  ഇവനര പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര നനിയനനിക്കുനതനിനുര
അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ് വളനരയധനികേര പയചോസമുനണനയ് നമുനകല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോര.  ഒരു
അദ്ധദ്യചോപകേന്  ഒരു  ദനിവസര  6  മണനികര്  പഠനിപ്പെനികണനമനപറഞ്ഞചോല്  അതയ്
നവീതനികകചോ യുക്തനികകചോ നനിരക്കുനതല്ല.  ഇകപ്പെചോള് ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പെയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെനിനന ചുറനിമുറുകനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിയുനടെ തചോലരദ്യമല്ല
ഇവനിനടെ  നടെക്കുനതയ്.  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനടെയുര  വകുപ്പെയ്  നസക്രട്ടറനിയുനടെയുര
തചോലരദ്യങ്ങള്ക്കുര ഇരഗനിതതനിനുര അനുസരനിചചോണയ്  കേചോരദ്യങ്ങള് നടെക്കുനതയ്. ഹയര്
നസകണറനി  തലതനില്  തസനികേകേള്  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുനനവനയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
മനനിതനന സമ്മേതനിചതചോണയ്.  ഇകപ്പെചോള് ഇഇ തസനികേകേളനില് ഗസ്റ്റേയ് അദ്ധദ്യചോപകേനര
നനിയമനിചചോണയ് കേചോരദ്യങ്ങള് നടെത്തുനനതനയ് എല്ലചോ എര.എല്.എ.-മചോര്ക്കുര അറനിയചോവന
കേചോരദ്യമചോണയ്.  ഇതരര  ഗസ്റ്റേയ് അദ്ധദ്യചോപകേനരനകചോണയ് കചോസയ് നടെതനിക്കുനതനിലൂനടെയുണചോകുന
പശങ്ങള്   പലരുര  ചൂണനികചോട്ടനിയതചോണയ്.  അദ്ധദ്യചോപകേന്  കൂടെനിയചോയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനികയ്  ഇകചോരദ്യതനില്  ധചോരണയുണചോകുര.  ഒരു  ഗസ്റ്റേയ്  അദ്ധദ്യചോപകേനയ്
നകേചോടുകകണനി വരുന കവതനര ഒരുമചോസതനില് പരമചോവധനി  20,000  രൂപയചോണയ്.
ഒരു നറഗുലര് അദ്ധദ്യചോപകേനന നനിയമനിക്കുകമ്പചോഴചോകേനട്ട,  ശമ്പളര  ഏതചോണയ്  40,000
രൂപകയചോളര വരുര.  ഗസ്റ്റേയ് അദ്ധദ്യചോപകേനര നനിലനനിര്തചോനുള്ള തചോലരദ്യര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെനികന്റെതനല്ലനയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിനയ അറനിയുന എല്ലചോവര്ക്കുമറനിയചോവനതചോണയ്.
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മനസനിനന,  നനിലപചോടെനിനന,  തചോലരദ്യനത  നമുനകല്ലചോവര്ക്കുര
നനചോയറനിയചോര.  എനചോല്  ഇഇ തചോലരദ്യര ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പെനികന്റെതചോനണനയ് പറയചോന്
ഞചോന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  
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കകേചോകളജചോകേനട്ട,  സ്കൂളചോകേനട്ട  പനി.എസയ്.സനി.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞചോല്
നടെസ്റ്റുര ഇന്റെര്വബ്യൂവര കേഴനിഞ്ഞയ് റചോങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  വരണനമങനില്  ധചോരചോളര  സമയനമടുക്കുനണയ്.
ഗവണ്നമന്റെയ് കകേചോകളജനിനല ഇരഗവീഷയ് അദ്ധദ്യചോപകേ നനിയമനതനിനയ് ഏതചോണയ് നചോലയ്
നകേചോല്ലതനിനുമുമ്പചോണയ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതയ്. ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി അതയ് നനികഷധനിക്കുനമനയ്
കതചോനനനില്ല.  ഇതുവനര  റചോങയ് പട്ടനികേ ആയനിട്ടനില്ല.  ഇഇ പശര ഇകപ്പെചോള് കകേചോടെതനിയനി
ലചോനണനചോണയ് അറനിയുനതയ്.  ഇഇ സര്കചോര് തനന കകേചോടെതനിയനിലചോണയ്,  ഇകപ്പെചോള്
ആഴ്ചയനില്  ഓകരചോ  ബുധനചോഴ്ചയുമചോണയ്  മനനിസഭചോകയചോഗര  കചരുനതയ്.  ഇനനി  കുകറ
കേഴനിഞ്ഞചോല് സുപവീരകകേചോടെതനിയനിലചോയനിരനിക്കുര നമ്മുനടെ മനനിസഭചോ കയചോഗര നടെകചോന്
കപചോകുനതയ്.  കേചോരണര  കകേസനിനയ്  പനിനചോനല  കകേസചോണയ്.  നനിയമനങ്ങള്
തസരനിതഗതനിയനിലചോകചോതനിരനിക്കുനനിടെകതചോളര കേചോലര ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പെനിനചോണയ് ഇതുനകേചോണയ്
ലചോഭമുണചോകുനനതനയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനികയ് നനചോയറനിയചോര.
നനിയമനങ്ങള്  തസരനിതഗതനിയനിലചോകണര.  നനിയമനങ്ങള്  ബവകേനിപ്പെനിക്കുനതനില്  സര്കചോരുര
പനി.എസയ്.സനി.-യുര തമ്മേനില് ഒത്തുകേളനിയുനണന പറഞ്ഞചോല് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനി  വനികയചോജനിക്കുനമനയ്  എനനികയ്  കതചോനനനില്ല.  ഉനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗതയ് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കചോര് ഓകരചോ നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിലര ഒരു
കകേചോകളജയ്  എന  സമവീപനര  സസവീകേരനിചനിരുന.  എനചോല്  ഇഇ  കകേചോകളജുകേളനില്
മതനിയചോയ സഇകേരദ്യങ്ങള് ഇനനിയുര സൃഷ്ടനിചനിട്ടനില്ല;  ബലബറനിയനില്ല;  കപരനിനുമചോത്രര
ഒരു കകേചോകളജുണയ്. 

സര്വ്വകേലചോശചോലയനില്  ഏര്നപ്പെടുതനിയ  നസമസ്റ്റേര്,  ഇകന്റെണല്  മചോര്കയ്
സമ്പ്രദചോയനതക്കുറനിചയ്  സമവീപകേചോലതയ് ധചോരചോളര  പരചോതനികേള് ഉയര്നവനനിട്ടുണയ്.
ഇകചോരദ്യതനില് പുനര് ചനിന്തനമുണചോകേണര. ഇകപ്പെചോള് സരസചോനതയ് ഹയര് എഡബ്യൂകകഷന്
കേഇണ്സനില് ഉകണചോനയനയ് മറുപടെനി  പസരഗതനില് വദ്യക്തമചോകണനമനചോണയ്  എനനികയ്
പറയചോനുള്ളതയ്.  ഹയര്  എഡബ്യൂകകഷന്  കേഇണ്സനിലനിനന്റെ  പുനനഃസരഘടെനനയ  കുറനിചയ്
പഠനിക്കുനതനിനചോയനി എര. ജനി. യൂണനികവഴനിറനിയുനടെ മുന് ബവസയ് ചചോന്സലര് ശവീ. രചോജന്
കുരുകനള നനിയമനിചനിരുന.  അകദ്ദേഹര സര്കചോരനിനയ്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുനണനയ്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനികറനിയചോര. എനചോല് ഇതുവനര കേഇണ്സനില് പുനനഃസരഘടെനിപ്പെനിക്കുകേകയചോ
ബവസയ്  നചയര്മചോനനകയചോ നമമ്പര് നസക്രട്ടറനിനയകയചോ നനിയമനിക്കുകയചോ നചയ്തനിട്ടനില്ല.
യു.ജനി.സനി.-യുനടെയുര  കകേന്ദ്ര  സര്കചോരനിനന്റെയുര  പല  ധനസഹചോയങ്ങള്ക്കുര  ഹയര്
എഡബ്യൂകകഷന്  കേഇണ്സനില്  ആവശദ്യമചോനണനയ്  ഒരു  കകേചോകളജയ്  നപചോഫസറചോയനിരുന
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനികയചോടെയ്  ഞചോന് പറകയണ ആവശദ്യമനില്ല.  അതുനകേചോണയ് സര്കചോര്
ഇഇ നനിസരഗത അവസചോനനിപ്പെനികണനമനചോണയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്.  കേചോസര്കഗചോഡനിനന്റെ
പനികനചോകചോവസ  കേണകനിനലടുതയ്  ധചോരചോളര  കകേചോഴകേള്,  പകതദ്യകേനിചയ്  കജചോബയ്
ഓറനിയന്റെഡയ്  കകേചോഴകേള്  ആ  കകേചോകളജുകേളനില്  തുടെങ്ങചോന്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി
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തചോലരദ്യനമടുകണര. ഇഇ കകേചോഴകേനളചോനര  ഇല്ലചോതതുനകേചോണയ് കേചോസര്കഗചോഡള്ള കുട്ടനികേള്
മരഗലചോപുരര കപചോനലയുള്ള സലങ്ങളനില് കപചോയചോണയ് പഠനിക്കുനതയ്.  ഇതനിനനചോരു ശചോശസത
പരനിഹചോരര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെ  ഭചോഗത്തുനനിനണചോകേണനമനയ്  പറഞനകേചോണയ്
ഒരനികല്  കൂടെനി  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനള എതനിര്ത്തുനകേചോണയ്  ഞചോന്  എനന്റെ  വചോക്കുകേള്
ഉപസരഹരനിക്കുന. 

ശവീ  .    നകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമചോര്: സര്, ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ വളനര
സകന്തചോഷകതചോനടെ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയചോണയ്.  2010-11 കേചോലഘട്ടതനില് മുന്മനനിയചോയനിരുന
ടെനി.  എര.  കജകബയ്  അദ്ധദ്യക്ഷനചോയനി യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഒരു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
പരനിഷ്കരണ  സമനിതനി  രൂപവീകേരനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫയ്.  അധനികേചോരതനില്  എത്തുകേയചോനണങനില്
കകേരളതനിനല നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര എങ്ങനന നനചോകചോനമനയ് പഠനികചോന് കവണനി
രൂപവീകേരനിച ആ സമനിതനിയനില്  ശവീമതനി ഹൃദയ കുമചോരനി ടെവീചര്, മുന് വനി.  സനി.  യചോയനിരുന
സുകുമചോരന്  നചോയര്  സര്  ഇവനരല്ലചോവരുമുണയ്.  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പചോനകേ  കപചോകകേണ
കേചോരദ്യമനിനല്ലങനിലര നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര നനചോകേണര.  എനന്റെ മണ്ഡലമടെകമുള്ള കേനിഴകന്
മലകയചോര പകദശങ്ങളനില് തചോമസനിക്കുന പചോവനപ്പെട്ട പട്ടനികേജചോതനി വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ട
കുട്ടനികേള്കയ്  ഉനതനനിലവചോരമുള്ള  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  കേനിട്ടനി  അതനിലൂനടെ  സചോമൂഹദ്യ
സമതസമുണചോകേണനമന ആഗ്രഹകതചോനടെ ഞചോന് തനിരുവനന്തപുരര ഗസ്റ്റേയ് ഹഇസനില്
ഏതചോണയ്  അരമണനികകറചോളര  കേചോതനിരുനയ്  സമനിതനി  മുമ്പചോനകേ  പല  കരഖകേളുര
ഹചോജരചോകനി  ചര്ചയനില് പനങടുത്തു.  അനയ്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനന
കുറനിചയ്  ഒരു  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  ഉണചോകനി.  പനിനവീടെയ്  ആകറഴയ്  മചോസര  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെചോള്
യു. ഡനി.എഫയ്.  അധനികേചോരതനില് വന. ഞചോന് പലകപ്പെചോഴര ടെനി.  എര. കജകബനികനചോടെയ്
കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെചോര്നട്ടചോനക ഉണചോകനിയനിട്ടയ് എന്തചോയനി എനയ് കചചോദനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെനയചോരു
കപജയ് കപചോലര വചോയനിചയ് കനചോകചോന് അനനത ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി തയചോറചോയനില്ല.
അകദ്ദേഹര  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  സസന്തര  ഇഷ്ടപകേചോരര,  വവീടെനിനന്റെ  കപരയ്  മചോറനിയതനിനന
പറനിനയചോനര ഞചോന് പറയുനനില്ല.  പനക്ഷ ഒരു കേചോരദ്യര പറയചോര.  മുസവീര ലവീഗനിനന
ഞചോന്  ഒരു  വര്ഗ്ഗവീയ  പചോര്ട്ടനിയചോയനി  കേചോണുനനില്ല.  ചനിലയചോളുകേളുനടെ  നയതനില്
അങ്ങനന കതചോനനതനില് നതറനില്ല.  മുസവീര ലവീഗയ് വര്ഗ്ഗവീയ പചോര്ട്ടനിയല്ല.  അതനിനന്റെ
നനിലപചോടുകേള്  വര്ഗ്ഗവീയത  നനിറഞ്ഞതല്ല,  അതനിനനതനിനര  പവര്തനിക്കുകേയുര
സരസചോരനിക്കുകേയുര  നചയ്തനിട്ടുള്ള  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  തചോങനളകപചോനലയുള്ളവരുനടെനയചോനക
നനിലപചോടുകേനള ഞചോന് ബഹുമചോനനിക്കുനയചോളചോണയ്. ഇവനിനടെ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എ. എന്.
ഷരസവീര് പറഞ്ഞതനിനന എല്ലചോവരുര എതനിര്ത്തു.  അകദ്ദേഹര സനില് അകേസനിസനിഷന്
കപചോഗ്രചോമനിനനക്കുറനിചയ് പറഞ. എനന്റെ ആത്മസുഹൃതചോയ ശവീ. എന്. എ. നനല്ലനിക്കുനര
അതനിനനപ്പെറനി പറയുകേയുണചോയനി.   സനില് അകേസനിസനിഷന് കപചോഗ്രചോമനിനന്റെ ജനില്ലചോതല
ഓഫവീസര്മചോരചോയനി  ശവീ.  പനി.  നകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്  നനിയമനിച  ആളുകേളുനടെ  കപരുര
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അഡ്രസുര എടുതയ് വചോയനിചചോല് മനസനിലചോകുര. എനന്തങനിലര പറഞ്ഞയുടെനന അവനര
ബനി.നജ.പനി. യചോകണ. ഞചോന് ബനി.നജ.പനി. ഒനമല്ല.  നപചോതുകവദനിയനിലര എല്ലചോയനിടെത്തുര
മകതതര  നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനിക്കുന,  അതനിനനതനിനര  ശക്തമചോയനി  സരസചോരനിക്കുനയചോളചോണയ്
ഞചോന്.   എനന്റെ രചോഷവീയ പചോരമ്പരദ്യവര  അതചോണയ്.   ഞചോനനചോരു കേലചോകേചോരനചോണയ്.
എനനികയ് ജചോതനിയുര മതവനമചോനമനില്ല.  എവനിനടെനയങനിലര ഒരു ജചോതനികചോകരചോ സമുദചോയകചോകരചോ
സരഘടെനിചചോല് മറുവശതയ് കവനറ  ആളുകേള് സരഘടെനിചയ് വര്ഗ്ഗവീയത ഉണചോക്കുനതയ്
അവനിനടെനനിനമചോണയ്.  അതുനകേചോണയ്  ജനചോധനിപതദ്യ  രചോജദ്യമചോയ  ഇന്തദ്യയനില്   വര്ഗ്ഗവീയത
ഒഴനിവചോക്കുനതനിനയ്  എല്ലചോവരുര  ഉള്നകചോള്ളുനനചോരു  മകനചോഭചോവമുണചോകേണര.  സനില്
അകേസനിസനിഷന് കപചോഗ്രചോമനിനന്റെ മുന് ഉകദദ്യചോഗസനന ഈ ഗവണ്നമന്റെയ്  വനതനിനുകശഷര
മചോറനിയനിട്ടുണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എ. എന്. ഷരസവീര് പറഞ്ഞതനില് നതറനില്ല.  ശവീ. എ.
എന്.  ഷരസവീര്  പറഞ്ഞതുനകേചോണയ്  അകദ്ദേഹനത  ബനി.നജ.പനി.  കചോരനചോകചോന്
കനചോകകണ.  അങ്ങനന എനന്തങനിലര പറഞ്ഞചോല് ഉടെന് നമ്മേള് അങ്ങനന പറയുര.
ഈ സര്കചോര് അധനികേചോരതനില് വനതനിനുകശഷര സചോമൂഹദ്യ സമതസനമന ഇടെതുപക്ഷ
ജനചോധനിപതദ്യമുനണനിയുനടെ  മുദചോവചോകേദ്യര  ഉയര്തനിപനിടെനിച്ചുനകേചോണചോണയ്  ഈ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസനയര  ഉണചോകനിയനിരനിക്കുനതയ്.  നമ്മേള്  ടെനി.വനി.-യനില്  കേചോണുനനചോരു
പരസദ്യമുണയ്.  എനന്റെ സ്കൂള് കദശവീയ നനിലവചോരതനികലയയ് ഉയരചോന് കപചോകുനനനയ് കുട്ടനി
അചകനചോടെയ്  പറയുകമ്പചോള് കുട്ടനിയുനടെയുര അചനന്റെയുര മുഖതയ് വനിടെരുന സകന്തചോഷര
കകേവലര ഒരു പരസദ്യ ചനിത്രതനില് അഭനിനയനിചവരുനടെ ഭചോവപകേടെനമല്ല.  കകേരളതനിനല
ഗ്രചോമപകദശനത  ഒരു  സ്കൂള്  അന്തചോരചോഷ  നനിലവചോരതനികലയയ്  ഉയര്തചോന്
കപചോകുകേയചോനണനയ്  പറയുകമ്പചോള്  കുഞങ്ങളുനടെയുര  രക്ഷനിതചോകളുനടെയുര  മുഖനത
ഭചോവര എനനിക്കുര നനിങ്ങള്ക്കുര എല്ലചോവര്ക്കുര കേചോണചോന് കേഴനിയുര.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ നനിലവചോരര
ഉയരണര. ബപമറനി കചോസയ്  മുതല് അവഗണനികനപ്പെട്ടനിരുന നവചോകകഷണല് ഹയര്
നസകണറനി   സ്കൂളുകേള്ക്കുവനര  ഈ  ബജറനില്  3  കകേചോടെനി  രൂപ  നവീകനിവചനിട്ടുണയ്.
2017  ഡനിസരബര്  17-നുമുന്പയ് കകേരളതനിനല  8-ാം കചോസയ് മുതല്  12-ാം കചോസയ്
വനരയുള്ള മുഴവന് ഹയര് നസകണറനി/നവചോകകഷണല് ഹയര് നസകണറനി കചോസയ്
മുറനികേളുര  ഡനിജനിറബലസയ്  നചയ്യുനമനയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി
സഭയയ് ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനുള്ള ഫണയ് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനര നപചോബവഡയ്
നചയ്തുനകേചോണചോണയ് മുകനചോട്ടുകപചോകുനതയ്.  അല്ലചോനത ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പെയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനിനയ  വരനിഞ  നകേട്ടനിയനില്ല.  എന്തനിനുര  പണര  ആവശദ്യമചോണയ്.  45000
കചോസയ്  മുറനികേള്  ഡനിജനിറബലസയ്  നചയ്യുകേനയനയ്  പറഞ്ഞചോല്  ഒരു  കചോസയ്  മുറനി
ഡനിജനിറബലസയ് നചയചോന്  3  ലക്ഷര രൂപ കവണനിവരുര.  അകപ്പെചോള്  45000  കചോസയ്
മുറനികേള്  ഡനി ജനിറബലസയ് നചയചോന് എത്ര രൂപകവണനമനയ്  ഗുണനിച്ചു കനചോകനിയചോല്
അറനിയചോന് സചോധനിക്കുര. അത്രയുര തുകേ സരഭരനികചോന് കേനിഫ്ബനികയ് കേഴനിയുനമനള്ളതയ്
നകേചോണചോണയ്  സമയബനനിതമചോയനി  അതരതനിലനള്ളചോരു  കപചോജക്ടുമചോയനി  മുകനചോട്ടു
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കപചോകുനതയ്.  എനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  തനന  സ്കൂളനിനന്റെ  കേചോരദ്യതനില്  30-ാം
തവീയതനിക്കുമുന്പയ് തവീരുമചോനനമടുകണനമനയ് പറഞ.  അവര് അതയ് നചയ്തു.  ഞചോന്
അതനില് സന്തുഷ്ടനചോണയ്.    സമയബനനിതമചോയനി ഇതയ് പരനിഷ്കരനിചചോല്  ഒരു ദനിവസര
മുന്കപ  നമ്മുനടെ  കുട്ടനികേള്കയ്  നല്ല  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  ലഭനിക്കുര.  ഒരു  നനിയമതനിലൂനടെ
മലയചോളര നനിര്ബനമചോകനി.  മലയചോളര നനിര്ബനമചോക്കുകമ്പചോള് കുട്ടനികേനള ഇരഗവീഷയ്
കൂടെനി  പഠനിപ്പെനികണനമനചോണയ്  എനനികയ്  കസ്നേഹകതചോനടെ  പറയചോനുനള്ളചോരു  കേചോരദ്യര.
ഏറവര  കൂടുതല്  പവചോസനികേളുള്ള  സരസചോനമചോണയ്  കകേരളര.   കലചോകേനതവനിനടെയുര
കപചോയനി ജവീവനികചോന് കേഴനിയുന ഇരഗവീഷയ് എന നപചോതുഭചോഷ നമ്മുനടെ കുഞങ്ങനള
സരസചോരനികചോനുര  വചോയനികചോനുര  എഴതചോനുര  പഠനിപ്പെനികണനമനയ്  വനിശസസനിക്കുന
ആളചോണയ് ഞചോന്. ഒനചോര കചോസയ് മുതല് നചോലചോര കചോസയ് വനര വലനിയ പഠനതനിനന്റെനയചോനര
ആവശദ്യമനില്ല.  മലയചോളവര ഇരഗവീഷര നതറ്റുകൂടെചോനത ഒരു കപജയ് അവനന്റെ ഭചോവനയനില്നനിനര
എഴതചോന് പഠനികണര.  കേണകയ് കൂട്ടചോനുര ഗുണനികചോനുര ഹരനികചോനുര പചനവള്ളര
കപചോനല  പഠനിചചോല്  കലചോകേതയ്  എന്തയ്  വനിഷയവര  കുട്ടനിനയ  പഠനിപ്പെനിനചടുകചോനമനയ്
വനിശസസനിക്കുനയചോളചോണയ് ഞചോന്.  നമ്മുനടെ നചോട്ടനില് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനില് പഠനിപ്പെനിക്കുകേ
നയനതല്ല, how to learn  എങ്ങനനയചോണയ് കുട്ടനിനയ പഠനിപ്പെനികകണതയ് എനതചോണയ്
കനചോകകണതയ്.  ഇവനിനടെ ഗദ്യചോലറനിയനില് ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യചോഗസനരചോനക ഇരനിക്കുനണകല്ലചോ,
അവകരചോടെയ്  കചചോദനിക.   എങ്ങനനയചോണയ്  കുട്ടനി  പഠനികകണനതനയ്  ഒരു  കുട്ടനികയ്
മനസനിലചോകനിനകേചോടുതചോല്  എന്തുര  പഠനികചോര.  അടെനിസചോന  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  മലയചോളവര
ഇരഗവീഷര  കേണക്കുമചോണയ്.  ഇനതല്ലചോര  നമ്മേള്  പറയുകമ്പചോഴര  നമ്മുനടെ  നചോട്ടനിനല
സചോമൂഹനികേ  വദ്യവസനിതനി  അനുസരനിചയ്  പചോവനപ്പെട്ടവര്ക്കുര  പട്ടനികേജചോതനി  വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ടവര്ക്കുര
സരവരണ  വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ടവര്ക്കുര  ജവീവനിതതനില്  ഉയര്നവരണനമങനില്
ഗ്രചോമപകദശങ്ങളനിനല  സ്കൂളുകേള് നനചോവണര.  അതനിനയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് എടുക്കുന
നനിലപചോടുകേനള  പരനിപൂര്ണമചോയുര  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ചനില  കേചോരദ്യങ്ങള്  കൂടെനി  പറയചോര.
ആര്ക്കുര വനികരചോധര കതചോകനണ കേചോരദ്യമനില്ല. സതദ്യമചോണയ് പറയുനതയ്.   രചോഷവീയമല്ല.
ഇത്രയുര  പറഞ്ഞതുനകേചോണയ്  അതുകൂനടെ  പറഞ്ഞനിനല്ലങനില്  കമചോശമചോണയ്.  എനന്റെ
നനികയചോജകേ  മണ്ഡലതനില്  ഞചോനനചോരു  കേണനകടുത്തു.   മറയ്  എര.എല്.എ.  മചോര്
ഇനതചോന കുറനിനചടുകണര.  ഭരണ-പതനിപക്ഷനമചോനക അവനിനടെ നനില്കനട്ട.  നചോടെനിനന്റെ
ഖജനചോവയ് കേചോത്തുസൂക്ഷനിക്കുനതനില് എര.എല്.എ.-മചോര്ക്കുര മനനിമചോര്ക്കുര സര്കചോര്
ഉകദദ്യചോഗസര്ക്കുര ചുമതലയുണയ്.   എര.എല്.എ.-മചോരുനടെ ശമ്പളര വളനര തുചമചോണയ്.
പനക്ഷ ഞചോനനചോരു കേണകയ് പറയചോര.  ഈ പണനമല്ലചോര കചചോര്നകപചോകുനതയ് കേണയ്
മനിണചോനത  നനില്കരുതയ്.   എനന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനില്  50 എല്.പനി./യു.പനി.
സ്കൂളുകേളുണയ്.  ബഹസ്കൂള് കവനറയുണയ്.  അതനില് പതനിനഞയ് സ്കൂളുകേളനില് മചോത്രമചോണയ്
100-ല് കൂടുതല് കുട്ടനികേള് പഠനിക്കുനതയ്.  ബചോകനി പനതണതനില് 50-നുര 100-നുര
ഇടെയചോണയ്.  ബചോകനി  25  എണതനില്  50-നയ്  തചോനഴയചോണയ്.   ശരചോശരനി  30.   ഈ
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സ്കൂളുകേളനിനലല്ലചോര  കുട്ടനികേളുണയ്.   ഒരു  സ്കൂളനില്  ഒരു  കുട്ടനിയുര  ഒരു  അദ്ധദ്യചോപനികേയുര
മചോത്രമചോണുള്ളതയ്.  അദ്ധദ്യചോപനികേ തചോമസനിക്കുനതയ് സ്കൂളനിനന്റെ  മൂനയ് മവീറര് കറചോഡനിനയ്
അപ്പുറതയ്.  കുട്ടനി വരുന ദനിവസര അദ്ധദ്യചോപനികേ സ്കൂള് തുറക്കുര.  കുട്ടനിക്കുള്ള ആഹചോരര
ഉണചോകനിനകേചോടുക്കുര. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷര രണയ് അദ്ധദ്യചോപകേരുണചോയനിരുന.  ഞങ്ങളുനടെ
പഞചോയതയ്  പസനിഡന്റെനികനചോ  നചോട്ടുകേചോര്കകചോ  എര.എല്.എ.-യ്കകചോ  ആ സ്കൂള് തുറനയ്
വയ്ക്കുനതനികനചോടെയ് ആഗ്രഹമനില്ല. ഒരു കുട്ടനിയുള്ളതനിനന്റെ കപരനില് ആ സ്കൂള് തുറനവയ്ക്കുന
ധചോര്മ്മേനികേതകയചോടെയ് എനനികയ് കയചോജനികചോന് കേഴനിയനില്ല. ധചോര്മ്മേനികേതയല്ല അനതചോരു കദശവീയ
നഷ്ടമചോണയ്.  ആ  കുഞ്ഞനിനനയുര  സ്കൂളനിനനയുര  നശനിപ്പെനിക്കുകേയചോണയ്.   സ്കൂള്  അടെച്ചുപൂട്ടചോന്
കപചോകുനനവനയ് മചോധദ്യമങ്ങള് പറയുന.  നചോട്ടുകേചോര് പറയുന അടെച്ചുപൂട്ടുനതുനകേചോണയ്
യചോനതചോരു കുഴപ്പെവമനില്ല. ഒരു കുട്ടനിക്കുകവണനി ഈ സ്കൂള് തുറനയ് വയ്കകണ, ഏനതങനിലര
ഓഫവീസയ്  ആകനിമചോറ്റുനതനില് നതറനിനല്ലനചോണയ് നചോട്ടുകേചോര് പറയുനതയ്.  ഞചോനനചോരു
എര.എല്.എ.  ആണയ്.  25സ്കൂളുകേളനില്  30-ല്  തചോനഴ കുട്ടനികേളചോണയ് പഠനിക്കുനതയ്.  ഒരു
സ്കൂളനില്  പഠനിപ്പെനികചോന്  നചോലയ്  അദ്ധദ്യചോപകേരചോണയ്.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെയ്  നസക്രട്ടറനിയുര
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനിയുര എല്ലചോവരുര ശദ്ധനികണര.  25 x 4 =100 ടെവീകചഴചോണയ് ഈ
25  സ്കൂളനില്  പഠനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  25  കുട്ടനികേള്  25സ്കൂള്  25 അദ്ധദ്യചോപകേര്  ശരചോശരനി
30  കുട്ടനികേനള വചയ് പഠനിപ്പെനിചചോല്  750  കുട്ടനികേനളയചോണയ് പഠനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  അതനിനന
100  നകേചോണയ്  ഡനിബവഡയ്  നചയ്തചോല്  ഒരു  അദ്ധദ്യചോപകേന്  7.5 കുട്ടനികേനളയചോണയ്
പഠനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  ഇതയ് നദ്യചോയമചോകണചോ?  ഒരു ബപമറനി സ്കൂള് അദ്ധദ്യചോപകേനന്റെ ശമ്പളര
25,000 രൂപ മുതല് 40,000 രൂപ വനരയചോണയ്.  7.5 കുട്ടനികേനള പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്
ഈ 100 അദ്ധദ്യചോപകേര് വചോങനതയ് എത്ര ലക്ഷര രൂപയചോണയ്. എനന്റെ മണ്ഡലതനില്
പട്ടചോഴനി എന സലതയ് ഒകര വചോര്ഡനില് ഒരു കേനികലചോമവീററനിനുള്ളനില് 3 സ്കൂളുകേളുണയ്.
രണയ് സര്കചോര് സ്കൂളുകേളുര ഒരു എയ്ഡഡയ് സ്കുളുര യു.പനി.യുര എല്.പനി. യുമചോണയ്. മൂനയ്
സ്കൂളനിലര കൂടെനി ആനകേ പഠനിക്കുന കുട്ടനികേളുനടെ എണര  70-ല് തചോനഴയചോണയ്.  എന്തുനകേചോണയ്
ഈ  മൂനയ്  സ്കൂളനിനനയുര  കൂടെനി  കബ്ബയ്  നചയ്തയ്  ഒരു  നല്ല  സ്കൂളചോകനി  നടെതനികൂടെചോ.
ആനരനയങനിലര  സകന്തചോഷനിപ്പെനികചോന്,  നമ്മുനടെ കദശവീയ നഷ്ടര എര.എല്.എ.-മചോരചോയ
നമ്മേള് കേണനിനല്ലനയ് നടെനികരുതയ്. 'സ്കൂള് അടെച്ചുപൂട്ടചോന് ദുഷ്ടനചോയ എര.എല്.എ. കൂട്ടുനനിന'
എനയ്  പത്രതനില്  വചോര്ത  വരുര.  അതരര  ചനിത്രവീകേരണങ്ങളനിനലചോനര  ഞചോന്
ഭയനപ്പെടുനനില്ല.  ഈ രചോജദ്യതനിനന്റെ നനിലനനില്പ്പുര  നമ്മുനടെ നചോടെനിനന്റെ നന്മേയുമചോണയ് പധചോനര.
അടെച്ചുപൂട്ടണനമങനില് അടെച്ചുപൂട്ടണര. Uneconomic  എനപറയുനതനില് അര്ത്ഥമനില്ല.
ഇതയ്  നപചോതു  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസമചോണയ്,  ലചോഭനഷ്ടങ്ങളുനടെ  കേണകയ്  പറകയണ.  പനക്ഷ
ദുരുപകയചോഗര  നചയരുതയ്.  ഞചോന്  അങ്ങയുനടെ  വകുപ്പെനില്  നടെക്കുന  പശങ്ങള്
ചൂണനികചോണനികചോന്  ഇഇ  അവസരര  ഉപകയചോഗനിക്കുകേയചോണയ്.  എര.എല്.എ.യുനടെ
ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനര  ചക്കുവരയല്  നനഹസ്കൂളനിനുകവണനി  ഫണയ്
അനുവദനിചയ്  പചോന്  വരചയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വഴനി  നകേചോടുതനിട്ടയ്  ഒന്പതയ്  മചോസമചോയനി.
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ഇതുവനര  ഒരു  തവീരുമചോനവമനില്ല. ആ  ഫയല്  ഡനി.ഡനി.യനികലയ്ക്കുര  ഡനി.ഇ.ഒ.യനികലയ്ക്കുര
പന്തടെനിക്കുനതുകപചോനല  അടെനിക്കുകേയചോണയ്.  അവസചോനര  ഡനി.പനി.നഎ.-യനില്  ഫയല്
എതനിയകപ്പെചോള് പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എകനികേബ്യൂട്ടവീവയ് എഞനിനവീയര് നകേട്ടനിടെനനിര്മ്മേചോണവമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ് ഒരു എര.എല്.എ.-യുനടെ  ഫയല് വനനിട്ടുകണചോ എനയ് വനിളനിച്ചു കചചോദനിചകപ്പെചോള്
ആ സവീറവീലനിരനിക്കുന ഒരു ഉകദദ്യചോഗസ പറഞ്ഞ മറുപടെനി ഇഇ സചോമ്പതനികേ വര്ഷനത
ബജറനില്  അതനിനയ്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടനില്ല.  അടുത  വര്ഷര  കനചോകചോനമനചോണയ്.
അവരുനടെ കപരയ് എനനികറനിയചോര അതയ് ഞചോന് പനിനവീടെയ് പറഞതരചോര, എര.എല്.എ.
ഫണചോണയ്  അനുവദനിചനിരനിക്കുനതയ്  എനയ്  എര.എല്.എ.  യുനടെ  നലറര്പചോഡനില്
എഴതനിയ   കേതയ്  ആ  ഫയലനില്  ഇരനിക്കുനണയ്.  അതനിനല   ആ  വരനി  വചോയനിച്ചു
കനചോകചോനുള്ള  സചോമചോനദ്യ  മരദ്യചോദകപചോലര  കേചോണനികചോതവനര  ആ  കേകസരകേളനില്
ഇരുതരുനതനയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനികയചോടെയ് ഞചോന് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്.

ഞചോന് ഇവനിനടെ പറയുനതയ് സതദ്യമചോയ കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്.  ഇഇ വനിഷയങ്ങള്  അകങ്ങയയ്
അകനസഷനികചോവനതചോണയ്.  സതദ്യര  പറയചോന്  ഇഇ  സഭയനില്  സചോധനിചനിനല്ലങനില്
പനിനന എവനിനടെയചോണയ് ഇനതചോനക പറയുനതയ്. കറചോഡനില്  ഇറങ്ങനിനനിനയ് പറയചോന്
സചോധനിക്കുകമചോ?  ഞചോന്  പത്രസകമ്മേളനര  നടെത്തുന  ആളല്ല.  ഞചോന്  പറകയണതയ്
ഇവനിനടെ പറയുര. എനന്റെ മണ്ഡലതനിനല തലചനിറ നനഹസ്കൂളനിലചോണയ് ഏറവര കൂടുതല്
നനമകനചോരനിറനി,  പട്ടനികേജചോതനി  വനിഭചോഗങ്ങളനില്നപ്പെട്ട  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുനതയ്.  പണകചോരചോയ
കുട്ടനികേനളചോനര  അവനിനടെയനില്ല.  സചോധചോരണകചോരചോയ  ധചോരചോളര  കുട്ടനികേള്  അവനിനടെ
പഠനിക്കുന.  ഒന്പതയ് മചോസതനിനനിടെയനില് പതനിനചോറയ്  അദ്ധദ്യചോപകേനര യൂണനിയന്കേചോര്
സലര മചോറനി.  ആ വചോര്ഡനിനല നമമ്പറുര പനി.ടെനി.എ. പസനിഡനര സനി.പനി.നഎ.(എര)
കനതചോവമചോയ  ഒരു  സഖചോവയ്  കഫചോണനില്  വനിളനിചയ്  അവനര  അസഭദ്യര  പറഞ.
ധചോരചോളര  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന  സ്കൂളചോണയ്.  ഒന്പതയ്  മചോസതനിനനിടെയനില്  പതനിനചോറയ്
സലര മചോറര. ഇതയ് ശരനിയചോകണചോ?

മനി  .   നചയര്മചോന്: പവീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്...

ശവീ  .    നകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമചോര്:  സര്,  നതറയ് ആരയ് നചയ്തചോലര നതറ്റുതനനയചോണയ്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി ഒരു അദ്ധദ്യചോപകേന് കൂടെനിയചോണയ്.  അങ്ങയനില് നമുകയ് ഒരുപചോടെയ്
പതവീക്ഷകേളുണയ്.  അദ്ധദ്യചോപകേനര  പന്തടെനിക്കുനതുകപചോനലയചോണയ്  സലരമചോറ്റുനതയ്.
പചോവനപ്പെട്ടവരുനടെ  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന  സ്കൂളനില്  നനിയമനര  കേനിട്ടനിയചോല്  അവനിനടെ
കപചോയനി പഠനിപ്പെനികണര.  കകേരളതനില് എവനിനടെയചോനണങനിലര കജചോലനി നചയചോനമനയ്
പറഞ്ഞകല്ല  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  കജചോലനി  വചോങനതയ്.  അതുനകേചോണ്ടുതനന
അദ്ധദ്യചോപകേനര മുഴവന് ക്രമവീകേരനികണര. ഇനയ് രചോവനിനല ഒരു ശദ്ധ ക്ഷണനികലനിനയ്
മറുപടെനിയചോയനി  പുതനിയ  അദ്ധദ്യചോപകേനര  നനിയമനികനില്ല  എനയ്  പറയുകേയുണചോയനി.
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നനപവറയ്-എയനിഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലര ഗവണ്നമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനിലമചോയനി നനിയമനിചനിരനിക്കുന
അദ്ധദ്യചോപകേനര വദ്യചോപകേമചോയനി മചോറനി നനിയമനിച്ചുനകേചോണയ് ഇതനിനന ഒരു സന്തുലനചോവസയനില്
എതനിചയ്  കുട്ടനികേനള  പഠനിപ്പെനികചോന്  അദ്ധദ്യചോപകേനര  ലഭദ്യമചോകണര.  അചന്കകേചോവനിലനിലര
കുമ്പളയനിലര ഇടുകനിയനിലര  കപചോകുകേയനിനല്ലനയ്  പറയുനതയ്  ശരനിയല്ല.  സര്കചോര്
ശമ്പളര  വചോങനനണങനില്  നനിയമനിക്കുനനിടെതയ്  കപചോയനി  കജചോലനി  നചയണര.
അതനില് ഒരു വനിട്ടുവവീഴ്ചയുര നചകയണ കേചോരദ്യമനില്ല. ഇകചോരദ്യതനില്  കേര്ശന നനിലപചോടെയ്
സസവീകേരനിചയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  മുകനചോട്ടയ്  കപചോകേണര.  ഇകചോരദ്യതനില്  കകേരള
സമൂഹതനില് നനിനര രചോഷവീയതനിനതവീതമചോയ  പനിന്തുണ   അകങ്ങയയ്  ലഭനിക്കുര.
സതദ്യകമ ജയനിക്കുകേയുള. 

മനി  .   നചയര്മചോന്:  പവീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്...

ശവീ  .    നകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമചോര്:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സചോരസചോരനികേ
വകുപ്പുമനനികയചോടെയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്,  അങ്ങയ് സനിനനിമചോപവര്തകേനര നനിയനനിചതനില്
എനനികയ്  സകന്തചോഷമുണയ്.  ഞചോനുര  ഒരു  സനിനനിമചോപവര്തകേനചോണയ്.  നനിലയയ്
നനിര്കതണവനര  നനിര്കതണനിടെതയ്  നനിര്തനിയതനിനയ്  എനനികയ്  സകന്തചോഷമുണയ്.
സമരര  നചയ്തകപ്പെചോള് മനിണചോതനിരനിക്കുകേ എന അങ്ങയുനടെ  നയമചോണയ്  വനിജയനിചതയ്.
ഫനിലനിരസനിറനിയുണചോക്കുകമ്പചോള്  ഏനതങനിലര  ഒരു കേമ്പനനിനയ  കേണ്സള്ട്ടന്റെചോകനി
വയചോനത  സനിനനിമനയ  അറനിയുന  സനിനനിമയുനടെ  പചോകയചോഗനികേത  അറനിയുനവനര
ഏല്പ്പെനികണര.  ആന്ധ്രയനിലര മറ്റുമുള്ള ഫനിലനിരസനിറനികേള് വനിജയനിചനതങ്ങനനനയനയ്
കനരനിട്ടയ് പഠനിചയ് ഒരു സവീര തയചോറചോകണര. ഇനല്ലങനില് ഇതയ് പരചോജയനപ്പെടുര.

കസചോര്ട്സയ് വകുപ്പുമനനികയചോടെയ്   ഒരു അകപക്ഷകൂടെനിയുണയ്. 80-90  വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ
ഫുട്കബചോള്, ഒളനിമ്പനികയ് അകസചോസനികയഷന് പസനിഡനമചോനര മചോറ്റുനതനിനയ് നനിയമനനിര്മ്മേചോണര
നകേചോണ്ടുവരണര.  കേചോയനികേ  രരഗര  ഊര്ജസസലതയുകടെതചോണയ്.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സുപവീര
കകേചോടെതനി  കപചോലര  ക്രനികറയ്  അകസചോസനികയഷനന്റെ  കേചോരദ്യതനില്  ഇടെനപട്ടനിട്ടുണയ്.
എര.എല്.എ.-മചോര്കയ് കുഴപ്പെമനില്ല.  അതയ് ജനങ്ങള് നതരനഞ്ഞടുക്കുനവരകല്ല?  അകസചോസനികയഷനന്റെ
തലപ്പെതയ്  90-ാം വയസനിലര കസചോര്ട്സുമചോയനി ഒരു ബനവമനില്ലചോത മുതലചോളനിമചോര്
പലരുര   ഇരനിക്കുനതയ് അവസചോനനിപ്പെനികണര. 90-100 വയസ്സുള്ള കേചോയനികേതചോരങ്ങള്
ആ സചോനങ്ങള് വഹനിചചോലര കുഴപ്പെമനില്ല. കസചോര്ട്സുമചോയനി ഒരു ബനവമനില്ലചോതവര്
ആ സചോനതനിരനിക്കുനതയ് അവസചോനനിപ്പെനികണര.

ശവീ  .   ആര്  .   രചോകജഷയ്: സര്, വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര, കേചോയനികേവനികനചോദര, കേല, സരസചോരര
എന  XVII-ാം  നമ്പര്  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  ഞചോന്  പരനിപൂര്ണമചോയുര  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയചോണയ്.
കേടെനകപചോയ  ഒരു  വര്ഷകചോലമചോണയ്  ഇഇ  വകുപ്പുകേളനിനലല്ലചോര  അസചോമചോനദ്യ
പുകരചോഗതനിയുണചോയതയ്. നമ്മുനടെ നചോടെയ് വളര്നവനതയ് ഒരുപചോടെയ് ചരനിത്ര കപചോരചോട്ടങ്ങളനി
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ലൂനടെയചോണയ്.  സസചോമനി  വനികവകേചോനന്ദന്,  ഭ്രചോന്തചോലയര എനയ്  വനിളനിച  നചോടെചോണയ്  നമ്മുകടെതയ്.
ഒകട്ടനറ നകവചോത്ഥചോന നചോയകേന്മേചോരുകടെയുര സചോമൂഹദ്യപരനിഷ്കര്തചോകളുകടെയുര തദ്യചോഗപൂര്ണമചോയ
പവര്തനതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയചോണയ് കകേരളര ഇനയ് കേചോണുന രവീതനിയനികലയയ് മചോറനിയതയ്.
ശവീനചോരചോയണ  ഗുരുകദവനുര  അയന്കേചോളനിയുര  ചട്ടമ്പനിസസചോമനികേളുര  വചോഗ്ഭടെചോനന്ദനുര
സകഹചോദരന്  അയപ്പെനുര  സഖചോവയ്  പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ളയുര  അടെകമുള്ള  നകവചോത്ഥചോന
നചോയകേന്മേചോരുര സചോമൂഹദ്യപരനിഷ്കര്തചോകളുര നടെതനിയ പവര്തനങ്ങനള ഇഇ നചോടെയ്
നന്ദനികയചോനടെ സ്മരനിക്കുന. ആ നകവചോത്ഥചോന നചോയകേന്മേചോനരയുര സചോമൂഹദ്യപരനിഷ്കര്തചോ
കനളയുര ആദരനിക്കുകേയുര അവര് നടെതനിയ പവര്തനങ്ങനള അരഗവീകേരനിക്കുകേയുര
നചയ്യുകേ  എന ഉതരവചോദനിതസമചോണയ്   സചോരസചോരനികേ  വകുപ്പെയ്   നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
എല്ലചോ  ജനില്ലകേളനിലര  ഇവരുനടെ  നചോമകധയതനില്  സചോരസചോരനികേ  സമുചയങ്ങള്
നനിര്മ്മേനികചോനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സര്കചോര് സസവീകേരനിച്ചുവരുന.  ചലചനിത്ര കമഖലയനില്
ഒരു പുതന് ഉണര്വയ്  സൃഷ്ടനിക്കുന  വകുപ്പെയ് എന നനിലയനികലയയ് സചോരസചോരനികേ വകുപ്പെയ്
മചോറുകേയചോണയ്.  സചോരസചോരനികേ  വകുപ്പെയ്  അതരര  പവര്തനങ്ങള്  ജനകേവീയമചോയനി മുകനചോട്ടു
നകേചോണ്ടുകപചോകുനതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  140   നനികയചോജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലര  തവീകയറര്
സമുചയങ്ങള് സചോപനികചോനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുനണയ്.  ജചോതനിവദ്യതദ്യചോസങ്ങളചോല്
അനകേചോരതനിലചോയനിരുന  കകേരളനത  നവളനിചതയ്  നകേചോണ്ടുവനതനില്  സുപധചോനനിയചോയ
ശവീനചോരചോയണ  ഗുരുകദവന്  1916 കമയയ്  16-നയ്  നടെതനിയ  ജചോതനിയനില്ലചോ  വനിളരബരതനിനന്റെ
പസക്തനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനിയചോണയ്  കകേരളതനിനല  സചോരസചോരനികേ  വകുപ്പെയ്
6000 കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ജചോതനിരഹനിതമചോയ,  ജചോതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി വനികവചനമനില്ലചോത
ഒരു  കകേരളര  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  പചരണപവര്തനങ്ങള്  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കറചോഡകേള്  മചോത്രര  കപചോര,  സചോരസചോരനികേമചോയ  പുകരചോഗതനിയുമുണചോകേണര.  ഇവനിനടെ
നഇഷചോദയ്  എര.എല്.എ.  ചൂണനികചോണനിച്ചു.  രണയ്  മനുഷദ്യര്  മചോന്കഹചോളനികലയയ്
വവീഴകമ്പചോള് ജചോതനികയചോ മതകമചോ രചോഷവീയകമചോ വര്ണകമചോ വരശകമചോ ഒനര കനചോകചോനത
അവരുനടെ  ജവീവന്  രക്ഷനികചോന്  കവണ  നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനിച  ആകട്ടചോറനിക്ഷചോ
നതചോഴനിലചോളനിയചോയ  ഒരു നചറുപ്പെകചോരനന  സരരക്ഷനികചോനമന  വചോകയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കചോര് നല്കേനിയനിരുന. പകക്ഷ ആ വചോകയ് പചോലനിചതയ് കകേരളതനിനല ഇടെതുപക്ഷ
ജനചോധനിപതദ്യമുനണനി സര്കചോരചോണയ്. ആ നചറുപ്പെകചോരനന്റെ കുടുരബതനിനയ്, വനിധവയയ്
കജചോലനി  നകേചോടുകചോനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി  സസവീകേരനിചതയ്  ഇഇ  സര്കചോരചോണയ്.
ജചോതനിയുനടെ  ഭചോഗമചോയ  അനവനിശസചോസങ്ങളചോല്  നതറചോയ  കേവീഴയ് വഴകങ്ങള്  നമ്മുനടെ
നചോടെയ്   കേചോണുകേയചോണയ്.  ഉതകരന്തദ്യയനില്  ദളനിതരുര  സചോമൂഹദ്യമചോയനി  പനികനചോകര
നനില്ക്കുനവരുര വല്ലചോനത പവീഡനിപ്പെനികനപ്പെടുകേയചോണയ്.   ഇഇ രചോജദ്യതയ് ദളനിതനചോയ
ഒരചോളുനടെ ഭചോരദ്യ പനിടെഞവവീണയ് മരനിചചോല്  അറുപതയ് കേനികലചോമവീറര് ദൂരര ആ മൃതകദഹവര
ചുമനനടെകകണ നചോടെചോണയ്  നമ്മുനടെ  ഭചോരതര.   ആ മൃതകദഹര നകേചോണ്ടു കപചോകേചോന്
ആരബുലന്സയ് ഇല്ലചോത രചോജദ്യതയ് പശുവനിനയ് ആരബുലന്സയ് ഏര്നപ്പെടുത്തുന രവീതനിയനില്
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എന്തുനകേചോണയ് കകേരളര മചോറനി  എനതനിനന്റെ ഉതരമചോണയ്  നമ്മുനടെ  നചോട്ടനില്  ഭൂതകേചോലതയ്
നടെതനിയ ഇത്രയുര വനിപുലമചോയ പവര്തനങ്ങള്.  അതരര പനിന്തനിരനിപ്പെന് ആശയങ്ങള്
കകേരളതനികലയയ്  നകേചോണ്ടുവരചോന്  പരനിശമര  നടെക്കുകേയചോണയ്.  ആ  പരനിശമങ്ങനള
കൂട്ടചോയനി  നചറുത്തുകതചോല്പ്പെനികകണതുണയ്.  ഡനി.നനവ.എഫയ്.നഎ.യുനടെ  സരസചോന
പസനിഡനര തലകശരനി എര.എല്.എ.-യുമചോയ ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര്   പസരഗനിചകശഷര
ശവീ.  എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുനയ് ഷരസവീറനിനന കനചോകനിനകചോണയ് ഡനി.നനവ.എഫയ്.നഎ
ആകണചോ  യുവകമചോര്ചയചോകണചോനയനയ്  കചചോദനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഡനി.നനവ.എഫയ്.നഎ.യുര
യുവകമചോര്ചകയയുര തമ്മേനില് തനിരനിചറനിയചോന് കേഴനിയചോതതയ് ശവീ.  എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുനയ്
എന വദ്യക്തനിയുനടെ പശര നകേചോണല്ല.  അകദ്ദേഹര മുസവീര  ലവീഗയ്  ആയതുനകേചോണചോണയ്.
ബചോബചോ രചോരകദവയ്  10  കകേചോടെനി കവചോട്ടയ് ലക്ഷദ്യമനിട്ടുനകേചോണചോണയ് ഇന്തദ്യയനില് വനിപുലമചോയ
കസചോമയചോഗര  നടെതനിയതയ്.  കകേരളതനില്  കസചോമയചോഗര  നടെത്തുകമ്പചോള്  ആ
യചോഗപ്പെന്തലനികലയയ്  കപചോയതയ്  ആരചോണയ്?  നനിങ്ങളുനടെ  കനതചോവയ്  സചോദനിഖയ്  അലനി
ശനിഖചോബയ് തങ്ങളചോണയ്.  മുസവീരലവീഗയ്  അതയ് മറനകപചോകേചോന് പചോടെനില്ല.  സചോദനിഖയ് അലനി
ശനിഖചോബയ്  തങ്ങള്  ആ  കസചോമയചോഗ  കവദനിയനികലയയ്  കപചോയതയ്  തനിരനിചറനിയചോന്
കശഷനിയനില്ലചോതതുനകേചോണചോണയ്. ലചോ അകചോദമനിയുനടെ കപരനില് നടെതനിയ കൂട്ടുമുനണനി
സമരതനില്, യുവകമചോര്ചയുനടെ കനതചോവയ് വനി. വനി. രചോകജഷയ് സമരപ്പെന്തലനില് കേനിടെക്കുകമ്പചോള്
ആരചോണയ് അവനികടെയയ് കപചോയതയ്?  ആ സമരപ്പെന്തലനികലയയ് കപചോയനി വനി.  വനി.  രചോകജഷനിനന്റെ
നനകേ പനിടെനിചയ്  സമരതനിനയ്  എല്ലചോ പനിന്തുണയുര നകേചോടുതതയ്  പചോണകചോടെയ്  നസയ്ദയ്
അലനി ശനിഖചോബയ്  തങ്ങളചോണയ്.  എന്തുനകേചോണചോണയ്? അതയ് വദ്യക്തനിപരമല്ല, ലവീഗചോയതു
നകേചോണചോണയ്.  നപചോതുപവര്തകേര്കയ്  അറനിയനികല്ല ഒരു രചോഷവീയപചോര്ട്ടനിയുനടെ ഫണയ്
പനിരനിവയ്?  ആ ഫണയ് പനിരനിവനിനന്റെ ഉദ്ഘചോടെനര നടെതചോന് പചോടെനില്ലചോനയനയ് ലവീഗനിനന്റെ
ഒരു കനതചോവനിനയ് അറനിയനികല്ല?  ബനി.നജ.പനി.യുനടെ ഫണയ് കശഖരണര  ഉദ്ഘചോടെനര
നടെതനിയതയ് ലവീഗയ് കനതചോവചോയ ഖമറുനനിസ അന്വറചോണയ്. നനിങ്ങള് അവനര പുറതചോകനി.
ഞങ്ങള്  അതനിനന സസചോഗതര നചയ്യുന. പകക്ഷ ഞങ്ങള് ലവീഗനികനചോടെയ് കചചോദനിക്കുന.
ആര്ജവമുകണചോ?  ഖമറുനനിസ  അന്വര്  പറഞ  ഞചോന്  പമുഖനചോയ  ഒരു  ലവീഗയ്
കനതചോവനിനന  വനിളനിച്ചുകചചോദനിചനിട്ടചോണയ് അവനിനടെ കപചോയനതനയ്. ശവീ. ഇ. ടെനി.  മുഹമ്മേദയ്
ബഷവീറചോണയ്  ആ  കനതചോനവനയ്  ഞങ്ങള്  മനസനിലചോക്കുന.  എകന്ത  ഖമറുനനിസ
അന്വര് പറഞ്ഞ, ബനി.നജ.പനി.-യുനടെ ഫണയ് കശഖരണതനിനയ് കപചോകേചോന് അനുവചോദര
നകേചോടുത ആ ഉനതനചോയ ലവീഗയ് കനതചോവനിനന പുറതചോകചോന് ലവീഗനിനയ് ആര്ജവമുകണചോ?
നനിങ്ങള്  പറയുന,  മലപ്പുറര  നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ്  വര്ഗ്ഗവീയതയ്നകതനിരചോയ  കപചോരചോട്ട
മചോയനിരുനനവനയ്.  കകേവലമചോയ  കവചോട്ടുമചോത്രമചോണയ്  ബനി.നജ.പനി.കയ്  അധനികേമചോയനി
കേനിട്ടനിയതയ്.  ലവീഗനിനന്റെ  നമചമല്ല.  ഞങ്ങള്  സരശയനിക്കുന.  മലപ്പുറതനിനന്റെ  മണനില്
കസചോമയചോഗപന്തലനികലയയ്  കപചോയ  സചോദനിഖയ്  അലനി  ശനിഖചോബയ്  തങ്ങള്,  വനി.  വനി.
രചോകജഷനിനന്റെ  സമരപന്തലനികലയയ്  കപചോയ  പചോണകചോടെയ്  നസയ്ദയ്  അലനി  ശനിഖചോബയ്
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തങ്ങള്  ബനി.നജ.പനി.-യുനടെ ഫണയ് കശഖരണര ഉദ്ഘചോടെനര നചയ്ത ഖമറുനനിസ അന്വര്,
നനിങ്ങളുനടെ രചോഷവീയര ബനി.നജ.പനിയുനടെ കവചോട്ടയ്  പര്കചസയ് നചയ്തു.  ആ പര്കചസനിനന്റെ
ഭചോഗമചോണയ്  ബനി.നജ.പനി.യുനടെ  കവചോട്ടയ്  വര്ദ്ധനികചോതതയ്.  ആ  അവനിശുദ്ധ  കൂട്ടുനകേട്ടയ്
ഇവനിനടെ ഗരഗ മചോറനി കഗ്രസയ് ആകനിയനികല്ല,  എവനിനടെയചോണയ് നുണപറഞ്ഞതയ്.  പചകള്ളര,
പച നുണ ഞങ്ങളുകടെതനില് പചനയചോനര കേചോണനില്ല.  അദ്ധദ്യചോപനികേമചോര് പച ബഇസയ്
മചോത്രകമ ധരനികചോവൂനവനയ് നനിങ്ങള് സര്ക്കുലര് ഇറകനിയനികല്ല? നനിങ്ങള്കയ് അങ്ങനന
സര്ക്കുലര് പുറനപ്പെടുവനികചോര,  അതയ്  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതചോകണചോ അപരചോധര?   പച
ബഇസയ് മചോത്രകമ ധരനികചോന് പചോടുള, പച കകേചോട്ടയ് മചോത്രകമ ഇടെചോന് പചോടുള. ഗരഗയുനടെ
കപരയ്  മചോറനി  കഗ്രയ്സയ്  ആകനിയനികല്ല;  നനിങ്ങള്  നചയചോത  കേചോരദ്യമചോകണചോ  പസരഗനിചതയ്;
നനിങ്ങള്കയ് നചയചോര.  ജചോതനിക്കുര മതതനിനുര അതവീതമചോയനി ഒരു പുതനിയ തലമുറനയ
വളര്തനിനകചോണ്ടുവരചോന് നനിലപചോടെയ് സസവീകേരനികകണ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി ഒരു
തചോല്പ്പെരദ്യതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഗരഗ  എന  കപരയ്  കഗ്രയ്സയ്  ആകനി  മചോറചോന്
പരനിശമനിക്കുനതചോണയ് വര്ഗ്ഗവീയത. അതരര നനിലപചോടുകേള് സുനചോമനി കപചോനലയചോണയ്.
ഇകന്തചോകനഷദ്യയനിനല  സുമചോത്രയനില്  നചറനിയ  സുനചോമനി  ഉണചോയകപ്പെചോള്  അതനിനന്റെ
അലയടെനികേള് കലചോകേമചോനകേ ഉണചോയനി.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിനയകപ്പെചോനല ഉനത
സചോനതനിരനിക്കുന ഒരചോള്  ഇതരര നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനിചചോല് അതയ് കകേരളനത
പനികനചോട്ടയ് നകേചോണ്ടുകപചോകുര.  

കേചോയനികേകമഖലയനില്  വദ്യക്തമചോയ  കസചോര്ട്സയ്  നയതനിനന്റെയുര   കേചോഴ്ചപ്പെചോടെനിനന്റെയുര
ഭചോഗമചോയനിട്ടചോണയ്  സര്കചോര് പവര്തനിക്കുനതയ്.  അനവധനി പതനിഭചോധനന്മേചോരചോയ  കേചോയനികേതചോരങ്ങള്
നമ്മുനടെ ഗ്രചോമങ്ങളനിലണയ്.   കേചോയനികേ സരസചോരനത വളര്തനിനകചോണ്ടുവരനികേ എന
കേടെമ നനിര്വ്വഹനിച്ചുനകേചോണചോണയ് സരസചോനതയ് എല്ലചോ പഞചോയത്തുകേളനിലര കേളനികളങ്ങള്
നനിര്മ്മേനികചോനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി  സസവീകേരനിക്കുനതയ്.  അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ആദദ്യഘട്ടതനില്
135  കേളനികളങ്ങള്  നനിര്മ്മേനികചോന്  ഈ  സര്കചോര്  തവീരുമചോനനമടുത്തുകേഴനിഞ.
സരസചോനനത രണയ് കസചോര്ട്സയ് സ്കൂളുകേള് കേമ്മേനിറനി വനിസനിറയ് നചയ്തതചോണയ്.  ജനി.വനി.
രചോജ കസചോര്ട്സയ് സ്കൂള്,  കേണ്ണൂര്  കസചോര്ട്സയ് സ്കൂള് എനനിവ.  എന്തചോണയ് കസചോര്ട്സയ്
സ്കൂളുകേളുനടെ സനിതനി; നമ്മുനടെ  സരസചോനതയ് ആനകേയുണചോയനിരുനതയ് കസചോര്ട്സനിനയ്
മചോത്രമചോയുള്ള രണയ്  സ്കൂളുകേളചോണയ്.  നസഷദ്യല് കകേചോച്ചുമചോരനില്ല, 400  മവീറര് ട്രെെചോകനില്ല,
ആവശദ്യമചോയ സഇകേരദ്യങ്ങളനില്ല. ജനിരകനഷദ്യമനില്ല,  നമഡനിസനിനനില്ല, ഭക്ഷണമനില്ല.  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ് ആ പരചോധവീനതകേള് തനിരനിചറനിഞനകേചോണചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെനില്
നനിനര കേചോയനികേ വകുപ്പെയ്  ഏനറടുതയ് ആ  കസചോര്ട്സയ് സ്കൂളുകേനള ശക്തനിനപ്പെടുതചോനചോ
വശദ്യമചോയ നടെപടെനി  സസവീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേചോയനികേ ഉപകേരണങ്ങള് വചോങ്ങചോന് സ്കൂളുകേള്കയ്
മുന്കേചോലങ്ങളനിലനില്ലചോത  നനിലയനില്  പണര  അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  14  ജനില്ലകേളനിലര
മള്ട്ടനി പര്പ്പെസയ്  ഇന്കഡചോര് കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള് നനിര്മ്മേനികചോനചോവശദ്യമചോയ അനുമതനി ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ് നകേചോടുതനിരനിക്കുന. 
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നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  സമചോനതകേളനില്ലചോത  മുകനറമചോണയ്  ഈ
സര്കചോര് നടെതനിനകചോണനിരനിക്കുനതയ്.  വനിദദ്യനകേചോണയ്  പബുദ്ധനചോകേചോന് ശവീനചോരചോയണഗുരു
കദവന് ആഹസചോനര നചയ്തു.  പഞമനിയുനടെ ബകേപനിടെനിചയ് ഊരുട്ടമ്പലത്തുള്ള സ്കൂളനികലയയ്
അയങചോളനി  നടെനകേയറനിയതയ്  ഒരു  സമൂഹനത  മചോറചോന്  കവണനിയചോണയ്.  അതനിനന്റെ
തുടെര്ചയചോയനിട്ടചോണയ്  1957-ല്  അധനികേചോരതനില് വന ആദദ്യനത സര്കചോര് മുതല്
ഇകപ്പെചോള്  അധനികേചോരതനില്  വന  ഇടെതുപക്ഷ  സര്കചോര്  വനര  കകേരളതനിനല
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മചോറങ്ങള്  ഉണചോകചോനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി
സസവീകേരനിക്കുനതയ്.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സരരക്ഷണ യജര എനള്ളതയ് കകേവലര
ഒരു  കപരയ്  മചോത്രമല്ല,  നമ്മുനടെ  നചോടെനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയുനടെ  പുകരചോഗമന
മതനനിരകപക്ഷ  ബപതൃകേര  സരരക്ഷനികചോനചോവശദ്യമചോയ  വലനിയ  കപചോരചോട്ടമചോണതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷകചോലര  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  എന്തചോയനിരുന  നചോടെനിനന്റെ
സനിതനി;  ഒരു  സസചോശയവല്കരണതനിനന്റെ  പചോതയനിലചോയനിരുന  കകേരളതനിനന്റെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖല.   കകേരളതനിനല  സ്കൂളുകേളനില്  പചോഠപുസകേര  ഇല്ലചോയനിരുന.
ഓണപ്പെരവീക്ഷയചോകുകമ്പചോള്  അനനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിരുനതയ്
മഹചോബലനി കനരകത വനതുനകേചോണയ് ഞങ്ങള്കയ് പചോഠപുസകേര കനരകത നല്കേചോന്
ആവനില്ല എനചോണയ്.  ഓണപ്പെരവീക്ഷ കനരകതയചോകനി.  പചോഠപുസകേര നകേചോണ്ടുനചനനിനല്ലങനില്
കുട്ടനികേനള  അടെനിക്കുമചോയനിരുന  കകേരളതനില്,  നനിങ്ങളുനടെ  കേചോലതയ്  പചോഠപുസകേര
കചചോദനിചചോല് കുട്ടനികേനള അടെനിക്കുന നനിലയനികലയയ് എതനി.  ഈ അദ്ധദ്യയന വര്ഷര
ആരരഭനിക്കുകമ്പചോള്  എല്ലചോ  കുട്ടനികേള്ക്കുര  പചോഠപുസകേര  എതനികചോനചോവശദ്യമചോയ
നടെപടെനി സര്കചോര് സസവീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.

ഒരു  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി  മചോത്രകമ  സ്കൂളനിലള്ളുനവങനിലര  ആ  സ്കൂളനിനന  ശക്തനിനപ്പെടു
തചോനചോവശദ്യമചോയ  നയമചോണയ് കകേരളതനിനല സര്കചോര് സസവീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ ഒരു
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനിയനില്  നനിനയ്  കൂടുതല്  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള  ജനകേവീയമചോയനി  സരഘടെനിപ്പെനികചോനുര
കൂടുതല്  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളനികലയയ്  ആ  സ്കൂളനിനന  എതനികചോനുര  ആവശദ്യമചോയ
നടെപടെനികേളചോണയ് സസവീകേരനിക്കുനതയ്.  സ്കൂള് പൂട്ടചോനുള്ള അകപക്ഷ സസവീകേരനിക്കുന ഒരചോളചോയനി
കകേരളതനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി മചോറനിയനിരുന.  മൂവചോയനിരകതചോളര അകപക്ഷകേള്
നനിങ്ങളുനടെ കേചോലതയ് സ്കൂള് പൂട്ടചോന് കേനിട്ടനിയനിരുനനവനചോണയ് പറയനപ്പെടുനതയ്.  ഞങ്ങളുനടെ
ഭരണകേചോലതയ്  ഒരു  സ്കൂളുര  പൂട്ടചോനുള്ള  നടെപടെനി  സസവീകേരനികനില്ല  എനമചോത്രമല്ല
നനിങ്ങളുനടെ കേചോലതയ് പൂട്ടചോന് തവീരുമചോനനിചനിരുന  മലചോപ്പെറമ്പയ്, കേനിനചോലൂര്, മങ്ങചോട്ടുമുറനി,
പചോലചോട്ടയ്  എനവീ  നചോലയ്  സ്കൂളുകേള്  ഈ  സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ്  ഏനറടുകചോന്
തവീരുമചോനനിക്കുന.  ഇനനി ഒരചോള്ക്കുര കേകയറചോന് കേഴനിയചോത നനിലയനില് ആവശദ്യമചോയ
നടെപടെനികേള് മൂനചോറനിനന്റെ മണനില് സസവീകേരനിക്കുനമനയ് കകേരളതനിനന്റെ ബഹുമചോനദ്യനചോയ
മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞതുകപചോനല ഇനനി ഒരചോള്ക്കുര സ്കുളുകേള് പൂട്ടചോതനിരനികചോന് കേഴനിയചോത
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നനിലയനില്  ആവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി  കകേരളതനിനല  സര്കചോര്  സസവീകേരനിക്കുര.  കകേരള
എഡബ്യൂകകഷന് ആകനിനല നസക്ഷനുകേള് കഭദഗതനി നചയ്തുനകേചോണയ് ഇനനിയുര സ്കൂളുകേള്
പൂട്ടചോതനിരനികചോനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി  സസവീകേരനിക്കുന  സര്കചോരചോയനി  ഈ  സര്കചോര്
മചോറുകേയചോണയ്.  RMSA  സ്കൂളുകേള്  141  എണര  ഏനറടുകചോന്  തവീരുമചോനനിക്കുന,
സര്കചോര്  കമഖലയനികലയയ്  കചര്കചോന്  തവീരുമചോനനിക്കുന  ഗവണ്നമന്റെചോയനി  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ് മചോറുകേയചോണയ്. 

1  മുതല് 8  വനര കചോസ്സുകേളനിനല  എല്ലചോ കുട്ടനികേള്ക്കുര സഇജനദ്യമചോയനി യൂണനികഫചോര
നകേചോടുകചോനുര ബകേതറനി യൂണനികഫചോര വദ്യചോപകേമചോകചോനുമചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുന.
എല്ലചോ കുട്ടനികേള്ക്കുര ഇന്ഷസറന്സയ് പദ്ധതനി  ഏര്നപ്പെടുതനി.  രക്ഷനിതചോവയ് മരണനപ്പെട്ടചോല്
സനിരനനികക്ഷപമചോയനി 50,000 രൂപ വവീതര നകേചോടുകചോനുള്ള  നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുന.
ഈ സര്കചോര് ജനകേവീയ നടെപടെനികേള്  സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണയ് മുകനചോട്ടുകപചോകുകേയചോണയ്.
ചനില  സമരങ്ങളുനടെ  കപരനില്  ഇടെതുപക്ഷനത  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി  പസചോനങ്ങനള
ദുര്ബ്ബലമചോകചോന് കേഴനിയുകമചോ എനയ് നനിങ്ങള് കനചോക്കുകേയചോണയ്.  ഒരു വര്ഷതനിനുമുമ്പയ്
ശവീ.  ഷചോഫനി  പറമ്പനില് ഇവനിനടെ   പസരഗനിചതയ്  ഞചോന് ഓര്ക്കുന.  വലതുപക്ഷ
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി സരഘടെന കേചോലനികറയ്  സര്വ്വകേലചോശചോല പനിടെനിനചടുക്കുകമ്പചോള് ഞങ്ങള്
ഇതചോ കേചോലനികറയ്  സര്വ്വകേലചോശചോല പനിടെനിചനിരനിക്കുനനവനര  അടുത വര്ഷമചോകുകമ്പചോകഴയ്ക്കുര
കകേരളതനിനല എല്ലചോ സര്വ്വകേലചോശചോലയുര  പനിടെനിക്കുന വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി പസചോനമചോയനി
നകേ.എസയ്.യു. മചോറുനമനമചോണയ് പറഞ്ഞതയ്. നനിങ്ങളുനടെ നകേ.എസയ്.യു. എവനിനടെയചോണയ്;
നനിങ്ങള്  കനചോകണര.  നനിങ്ങള്  പനിടെനിച  കേചോലനികറയ്  സര്വ്വകേലചോശചോല  തനിരനിനകേ
പനിടെനിച്ചുനകേചോണചോണയ് ഞങ്ങളുനടെ വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി പസചോനര  (എസയ്.എഫയ്.ഐ.)  കേചോലനികറയ്
ഭരനിക്കുനതയ്.  എല്ലചോ കപചോളനിനടെകനിക്കുകേളുര  ഭരനിക്കുനതയ്   എസയ്.എഫയ്.ഐ.  ആണയ്.
ഐ.ടെനി.ഐ.-കേള് ഭരനിക്കുനതയ് ഇടെതുപക്ഷ പസചോനങ്ങളചോണയ്.  മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജയ്
ഉള്നപ്പെനടെ  ഇടെതുപക്ഷതനിനയ്  സസചോധവീനമുള്ള  ചനില  കകേചോകളജുകേളനില്  ഇടെതുപക്ഷ
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി പസചോനനത  ഇല്ലചോതചോകചോന് കവണനിയുള്ള വലനിയ പരനിശമമചോണയ് നടെത്തുനതയ്.
അങ്ങനന  ഇല്ലചോതചോകുനവരല്ല ഞങ്ങള്.  ഇനയ് കകേരളതനിനല മനനിയചോയ ശവീ. എ.
നകേ.  ബചോലനന നനിങ്ങള് നകേചോലനപ്പെടുതചോന് തവീരുമചോനനിചതചോണയ്.  തലനചോരനിഴയചോണയ്
അതയ്  മചോറനി  സഖചോവയ്  അഷ്റഫയ്  നകേചോലനചയനപ്പെട്ടതയ്.   കദവപചോലന്,  എര.  എസയ്.
പസചോദയ്,  സനി.  വനി.  കജചോസയ്  അങ്ങനന  എത്രകയചോ  ആളുകേള്.  നനിങ്ങള്കയ്  എങ്ങനനയചോണയ്
ഇകങ്ങചോട്ടുകനചോകനി ഞങ്ങളുനടെ  അക്രമനതക്കുറനിചയ്  പറയചോനചോവകേ;  ഇവനിനടെ ആദദ്യര
ഇരനിക്കുനതയ് കകേരളതനിനന്റെ നപചോതുമരചോമതയ് വകുപ്പുമനനിയചോയ ശവീ. ജനി. സുധചോകേരനചോണയ്.
എനന്റെ മണ്ഡലതനില്  ഒരു രക്തസചോക്ഷനി മണ്ഡപമുണയ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ അനുജന്
ജനി.  ഭുവകനശസരനന  നകേചോനതള്ളനിയതചോരചോണയ്;  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യുനടെ  ഒരു
അക്രമതനിനന്റെയുര  ഭചോഗമചോയനി   കകേരളതനിനല  ഒരു  കേദ്യചോമ്പസനിലര  ഒരചോനളയുര
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നകേചോലനചയനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  നകേ.എസയ്.യു.  നടെതനിയ  അക്രമതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനിട്ടചോണയ്
കകേരളതനിനല കേദ്യചോമ്പസുകേളനില് നകേചോലപചോതകേമുണചോയതയ്. നനിങ്ങളുനടെ പതചോകേയുനടെ കേവീഴനികലയയ്
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള് വരചോതതനിനയ് ഞങ്ങള് എന്തയ് പനിഴച്ചു; നനിങ്ങള് സസവീകേരനിക്കുന നടെപടെനി
ശരനിയചോയനിരനികചോര.  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെചോള്  ഐ.എ.എസയ്.-നനക്കുറനിചയ്  നഫയ്സയ്  ബുകനില്,
കസചോഷദ്യല്  മവീഡനിയയനില്  കപചോസ്റ്റേയ്  നചയ്യുനണകല്ലചോ;  ചനില  സബയ്  കേളകര്മചോനര
വനിശുദ്ധരചോക്കുന.  പകക്ഷ നനിങ്ങള്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെനിനന്റെ ഡയറകറചോയനിരുന
ശവീ.  കകേശകവന്ദ്ര കുമചോറനിനന  എന്തചോണയ്  നചയ്തതയ്;  ശവീ.  കകേശകവന്ദ്ര  കുമചോറനിനന്റെ
ശരവീരതനികലയയ്  കേരനി  ഓയനില് ഒഴനിച വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി സരഘടെനയചോണയ്  നനിങ്ങളുകടെതയ്.
ഇവനിനടെ  ലവീഗയ്  പറഞ്ഞതുകപചോനലയല്ല,  ശവീ.  നകേ.  എസയ്.  ശബരവീനചോഥനന്റെ
മണ്ഡലതനില്   നകേ.എസയ്.യു.-വനിനന്റെയുര  എ.ബനി.വനി.പനി.-യുനടെയുര  പതചോകേകേള്
കൂട്ടനിനകട്ടനിയചോണയ്  നനിങ്ങള്  മതരനിചതയ്.   അതരനമചോരു  അവനിശുദ്ധ  കൂട്ടുനകേട്ടയ്
നനിങ്ങളുനടെ വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി സരഘടെന തനിരനിചറനിയണര. ഇകപ്പെചോള് ഇല്ലകല്ലചോ;  നനിങ്ങളുനടെ
കനതചോകന്മേചോര് ആ സരഘടെന പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  

മനി  .   നചയര്മചോന്: പവീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്...

ശവീ  .   ആര്  .   രചോകജഷയ്: സര്, ഞചോന് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുകേയചോണയ്.  കകേരളതനിനന്റെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ-സചോരസചോരനികേ  കമഖലകേളനിലര  കേചോയനികേരരഗത്തുര  സമചോനതകേളനില്ലചോത
കനട്ടങ്ങള് സമ്മേചോനനിച്ചുനകേചോണ്ടുകപചോകുന ഈ ഇടെതുപക്ഷ സര്കചോരനിനന്റെ നയനത
പനിന്തുണച്ചുനകേചോണയ് ഞചോന് എനന്റെ വചോക്കുകേള് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.

കഡചോ  .    എന്  .    ജയരചോജയ്:  സര്,  എബഹചോര ലനിങണ് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മകേനന
ആദദ്യമചോയനി   വനിദദ്യചോലയതനികലയയ്  അയചകപ്പെചോള്  സ്കൂള്  ടെവീചറനിനയ്  നകേചോടുത്തുവനിട്ട
മകനചോഹരമചോയ  ഒരു  കേത്തുണയ്.  ബഹുമചോനദ്യയചോയ  ടെവീചര്,  ഞചോന്  എനന്റെ  മകേനന
ആദദ്യമചോയനി  വനിദദ്യചോലയതനികലയയ്  അയയ്ക്കുന  എനപറഞനകേചോണയ്  ആരരഭനിക്കുന
കേതചോണതയ്.  യഥചോര്ത്ഥതനില്  നമ്മുനടെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കേരനിക്കുലതനില്  അനതചോരു
പചോഠമചോകണനമനള്ള  അഭനിപചോയകചോരനചോണയ്  ഞചോന്.  എബഹചോര  ലനിങണ്  ആ
കേതനില്  പറയുന  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  യഥചോര്ത്ഥതനില്  നമ്മുനടെ  നചോട്ടനിനല  ഓകരചോ
രക്ഷകേര്തചോകളുര   ഒരു വനിദദ്യചോലയതനികലയയ്  തനന്റെ മകേനന അനല്ലങനില് മകേനള
അയയ്ക്കുകമ്പചോള്  അവരുനടെ മനസനില്  കകേചോരനിയനിടുനതയ്.   എബഹചോര ലനിങണ് പറയുനതയ്
ടെവീചര് എനന്റെ മകേന് ആദദ്യമചോയനി വനിദദ്യചോലയതനികലയയ് കേടെനവരുകമ്പചോള് അവനിനടെയുള്ളനതല്ലചോര
പുതുമകേള് നനിറഞ്ഞതുര അപരനിചനിതവമചോയനിരനിക്കുര.  അതുനകേചോണയ് തനന  കസ്നേഹപൂര്വ്വര
അവനന  ബകേപനിടെനിച്ചുനകേചോണയ്  അനുഭവതനിനന്റെയുര  അറനിവനിനന്റെയുര  പുതനിയ
തലങ്ങളനികലയയ്  അയയണനമനയ്  പറഞനകേചോണയ്  ആരരഭനിക്കുന വളനര  സുദവീര്ഘമചോയ
കേതചോണതയ്.  അകദ്ദേഹര  പറഞവയ്ക്കുനതയ്  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു  കേചോരദ്യമചോണയ്,
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പകതദ്യകേനിചയ്  ഈ കേചോലഘട്ടതനില്.  കതചോല്വനികേള് ഉണചോകുകമ്പചോള് അതയ്  ഏറ്റുവചോങ്ങചോന്
പഠനിപ്പെനികണനമനചോണയ് അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞതയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെരതനന വനിജയങ്ങളനില്
ആഹചോദമുണചോവകേ. തനന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആകേചോശതനില് പചോറനിനടെക്കുന പറവകേനള കേചോണചോനുര
തനന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹരനിതചോഭമചോയ കുനനിനല പകൃതനിഭരഗനി ആസസദനികചോനുര  കേഴനിവള്ള
ഒരു  കുട്ടനിയചോകനി  മചോറണനമനയ്  പറയുന  സുദവീര്ഘമചോയ  കേതനില്  തനന്റെ  സസന്തര
കേഴനിവകേളനില് ആത്മവനിശസചോസര പുലര്തനിനകചോണയ് മനുഷദ്യരനില് ആത്മവനിശസചോസമുണചോകചോന്
കേഴനിയുന ഒരു വദ്യക്തനിയചോയനി അവനന വളര്തണനമനയ്  പറയുന.  നമ്മുനടെ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗതനിനന്റെ ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട ഒരു പകതദ്യകേത ഒരനികലര കതചോല്വനികേളുണചോകേരുനതനയ്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയുര  എല്ലചോ  പരവീക്ഷകേളുര  ജയനികകണതചോനണനയ്  വനിശസസനിക്കുകേയുര
നചയ്യുനതചോണയ്.  ജവീവനിതതനിനല എല്ലചോ പരവീക്ഷകേളനിലര  ഒരനികല്കപ്പെചോലര  പരചോജയനപ്പെടെചോന്
പചോടെനിനല്ലനയ് കബചോധപൂര്വ്വകമചോ അകബചോധപൂര്വ്വകമചോ പുതനിയ തലമുറയനികലയയ്  സനനികവശനിചതചോയ
ചനിന്തകേള് ഒരു കേചോലഘട്ടതനില് ഉണചോയനി എനള്ളതചോണയ് ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട ഒരു
കേചോരദ്യര.   നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗത്തുണചോയ   ക്രമചോനുഗതമചോയ  മചോറങ്ങള്കയ്  അതരര
അനചോവശദ്യമചോയ ഒകട്ടനറ ചനിന്തകേള് വഴനിനതളനിച്ചുനവനള്ളതയ് ഒരു യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോണയ്.
ശവീ.  ആര്.  രചോകജഷയ് സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല  നമ്മുനടെ നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗമചോണയ്
മലയചോളനിനയ ഏറവര ഔനതദ്യമുള്ള  സചോമൂഹദ്യ നവീതനിയുനടെയുര അകതചോനടെചോപ്പെരതനന
അവനന്റെ സചോരസചോരനികേ തലതനികലയ്ക്കുര നകവചോത്ഥചോന ചനിന്തകേളനികലയ്ക്കുനമചോനക ഉയര്ത്തുനനതന
കേചോരദ്യതനില്  ഒരു  സരശയവമനില്ല.  കേചോലചോകേചോലങ്ങളചോയനി  നടെനവരുന  മനിഷണറനി
പവര്തനങ്ങളുനടെ  ഭചോഗമചോയനി  ഇവനിനടെ  കേടെനവന  മനിഷണറനി  പവര്തകേര്  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള
ഇവനിനടെ  നനിനര  കേടെനകപചോയ  പൂര്വ്വസൂരനികേളചോയ വലനിയ  ഒരു  തലമുറയുനടെ  പങചോളനിതര
യഥചോര്ത്ഥതനില് ഉനണന കേചോരദ്യതനില് ഒരു സരശയവമനില്ല.  2017  വര്ഷര മനിഷണറനി
പവര്തനതനിനന്റെ  ഇരുന്നൂറചോര  വര്ഷര  സനി.എസയ്.ഐ.  സഭ  ആകഘചോഷനിക്കുന
സന്ദര്ഭര  കൂടെനിയചോണയ്.  യഥചോര്ത്ഥതനില്  അവര്  തുടെങ്ങനിവച  നചറനിയ  പവര്തനങ്ങള്,
കകേചോട്ടയര  സനി.എര.എസയ്.  കകേചോകളജയ്  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള  ഒട്ടനവധനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സചോപനങ്ങള് പനിനവീടെയ്  നമ്മുനടെ സമൂഹതനിലണചോകനിയ വലനിനയചോരു മചോറര വളനര
പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യമചോണയ്.   ഒരുപകക്ഷ  ആ  ഒരു തലതനില്നനിനര  നമ്മുനടെ  ജനചോധനിപതദ്യ
മകതതര  സങല്പ്പെങ്ങനള  ഉയര്തനികചോണനികചോനചോയനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനയ്  കേഴനിഞനവനള്ളതുര  ഒരു
യഥചോര്ത്ഥദ്യമചോണയ്.  പകക്ഷ എവനിനടെകയചോ ചനില ചുവടുവയ്പ്പുകേളനിലണചോയ അനല്ലങനില്
എവനിനടെകയചോ  ചനില  ചുവടുകേള്  നമുകയ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടുകപചോയനി  എനള്ളതുര  വളനര
പധചോനനപ്പെട്ട കേചോരദ്യമചോണയ്.   പകതദ്യകേനിചയ് ഈ കേചോലഘട്ടതനിനന്റെ  ഒകട്ടനറ ദുരന്തങ്ങള്
ഏറ്റുവചോകങ്ങണനിവരുന  ഒരു  കേചോലഘട്ടതനിലചോണയ്  തവീര്ചയചോയുര  നമ്മേനളചോനക
ജവീവനിക്കുനതയ്.  അങ്ങനനനയചോരു മചോറമുണചോയതനില്  ഏറവര വലനിയ പങയ് നമ്മുനടെ
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  കുനറ  കേചോലങ്ങളചോയനി  ഉണചോയനിട്ടുള്ള  ഒരു
യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോണയ്.  പകതദ്യകേനിചയ്  നമ്മുനടെ  സചോരസചോരനികേ-സചോമൂഹനികേ അസമതസങ്ങള്
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സൃഷ്ടനികനപ്പെടെചോന്  അതരര  ദുരന്തങ്ങള്  ഉണചോകചോന്  കേചോരണമചോയനി  എനള്ളതുര
നമ്മുനടെ  മുനനില്  നനില്ക്കുന  വസ്തുതയചോണയ്.  ഇനയ്  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ്
ഏനറടുക്കുന നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗനത മചോറങ്ങള്കയ്,  തവീര്ചയചോയുര  ആ ഒരു
തനിരനിചറനിവനില്നനിനചോണയ്  യഥചോര്ത്ഥ മചോറതനികലയ്ക്കുള്ള ശമങ്ങള് ഉണചോകുനനതന
കേചോരദ്യതനില്  യചോനതചോരു  സരശവമനില്ല.  അതയ്  വളനര  ഗഇരവമചോയനി  നമ്മുനടെ  നപചോതുസമൂഹര
കേചോണുനനവനയ്  പറയചോനചോണയ്  ഞചോന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.
കേചോരണര ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഒരു ബചോലദ്യകേചോല കേഇതുകേതനിനന്റെ പചോഠചോവലനികേള്കയ്
അപ്പുറതയ്  കേഴനിഞ്ഞകേചോല  വസന്തതനികലയയ്  നമ്മുനടെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗനത തനിരനിനകേ
നകേചോണ്ടുകപചോകേചോനുള്ള  സസചോഗതചോര്ഹമചോയ  പവര്തനങ്ങള്  ഈ  കേചോരദ്യതനില്
ബഹുമചോനദ്യനചോയ മനനിയുര ഈ ഗവണ്നമനര ഏനറടുക്കുകേയചോനണങനില് അതയ് കേക്ഷനി
രചോഷവീയതനിനപ്പുറത്തുനനിനനകേചോണയ്  നമ്മുനടെ  നപചോതുസമൂഹര  അരഗവീകേരനിക്കുകേയുര
ആദരനിക്കുകേയുര  നചയ്യുനമനള്ള കേചോരദ്യതനില്  യചോനതചോരു സരശയവമനില്ല.  കേചോരണര
നമുകയ് ബകേകമചോശര വനകപചോയ, ബകേവനിട്ടുകപചോയ ഒകട്ടനറ മൂലദ്യങ്ങളുണയ്.  അതുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ് സചോന്ദര്ഭനികേമചോയനി പറയചോന് ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്, ബഹുമചോനദ്യനചോയ നമ്മുനടെ
പനി. സനി. കജചോര്ജയ് കേഴനിഞ്ഞദനിവസമചോണയ് ദുബചോയനില് നനിനര മടെങ്ങനിവനതയ്.  അകദ്ദേഹര
അവനിനടെകപചോയനി നകേചോമ്പയ് ചനികേനിത നടെത്തുകേയുണചോയനി. രക്തതനിനകേത്തുള്ള മചോലനിനദ്യങ്ങനളയുര
രക്തതനിനല വനിഷചോരശങ്ങനളയുനമചോനക മചോറചോന് കേഴനിവള്ളതചോണയ്  നകേചോമ്പയ്  ചനികേനിതനയനചോണയ്
ഞചോന് മനസനിലചോക്കുനതയ്. വളനര ഈര്ജസസലനചോയചോണയ് അകദ്ദേഹര മടെങ്ങനിവനതയ്.
നമ്മുനടെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗതയ്  നകേചോമ്പയ്  ചനികേനിതയ്ക്കുകവണനിയുള്ള ഒരു പവര്തനമചോയനി
ഞചോന് ഇതനിനന കേചോണുകേയചോണയ്.  അതനിനകേനത വനിഷചോരശനതയുര മചോലനിനദ്യങ്ങനളയുനമല്ലചോര
തുടെച്ചുമചോറനി ശവീ.  പനി.  സനി.  കജചോര്ജനിനനകപ്പെചോനല ഊര്ജസസലമചോകനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗനത മചോറചോന് ഈ പവര്തനങ്ങള്കയ്  കേഴനിയകട്ടനയനയ്  ഞചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.
രണയ് പധചോനനപ്പെട്ട കേചോരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞയ് വളനര നപനട്ടനയ് ഞചോന് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുനതചോണയ്.
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗനത  മചോലനിനദ്യങ്ങള്  തുടെച്ചുമചോറ്റുനമനചോണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഞചോനതയ്
നപചോതുവചോയനി  പറഞ്ഞതചോണയ്.  അതനില് രചോഷവീയനമചോനര  പറഞ്ഞതല്ല.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗതയ് പവര്തനങ്ങള് നടെത്തുകമ്പചോള് ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട കേചോരദ്യര എല്.പനി.,
യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്നനിനചോണയ്  യഥചോര്ത്ഥതനില്  വളനര  പധചോനമചോയുര  വകരണതയ്
എനതചോണയ്.   സമയക്കുറവനകേചോണചോണയ്  കപചോയനിനകേള്  മചോത്രര  പറയുനതയ്.  യഥചോര്ത്ഥതനില്
അങ്ങയ് വനിഭചോവനര നചയ്യുന ഈ പദ്ധതനി പൂര്ണമചോയുര നടെപ്പെചോകണനമങനില് നമുനകചോരു
ഏകേവീകൃതമചോയ സനിലബസയ് സ്കൂളുകേളനില് നകേചോണ്ടുവകരണതുണയ്.  എസയ്.എസയ്.എ.-യുനടെയുര
ആര്.എര.എസയ്.എ.-യുനടെയുര  പവര്തനങ്ങളുനടെ  ഭചോഗമചോയനി  ഇരുപതനിയഞയ്
നട്രെെയനിനനിരഗുകേള് മചോത്രമചോണയ് മചോര്ചയ്  മചോസതനില് മചോത്രമചോയനി നടെതനിയനിരനിക്കുനതയ്.
എതചോണയ്   പതനിനനട്ടയ്  ദനിവസനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ദനിനങ്ങള്  നഷ്ടനപ്പെട്ടുകപചോയ
വനിദദ്യചോലയങ്ങള്കപചോലമുണയ്.  അതുനകേചോണയ് കൃതദ്യമചോയ നഷഡബ്യൂളനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില്
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ആ  പവര്തനങ്ങള്  നടെതണനമനചോണയ്  സൂചനിപ്പെനികചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.
അതുകപചോനലതനന  നമ്മുനടെ  സചോരസചോരനികേ  പവര്തനങ്ങനളല്ലചോര  പല  ഡയറക്ഷനനികലയചോണയ്
കപചോകുനതയ്.  പുസകേ പകേചോശനര എല്ലചോകപരുര  ഏനറടുക്കുകേയചോണയ്.  കഫചോകയ് കലചോര്
അകചോദമനിയുര   സചോഹനിതദ്യ  അകചോദമനിയുര  നചയ്യുന.  അകതചോനടെചോപ്പെര  മനറല്ലചോ  സചോപനങ്ങളുര
നചയ്യുന.  ഒരു ഏകേവീകൃത സസഭചോവര  സചോരസചോരനികേ പവര്തനതനിനയ് ഉണചോവകേയുര
ഒരു സചോരസചോരനികേ നയമുണചോകചോനുള്ള ശമമുണചോവകേയുര കവണര. എനന്റെ നനികയചോജകേ
മണ്ഡലതനിനല പകതദ്യകേനിചയ്  കേചോഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി കകേരളതനിനന്റെ കേചോയനികേകമഖലയയ് ഒകട്ടനറ
സരഭചോവനകേള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കമഖലയചോണയ്.  കേചോയനികേകമഖലയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്
2014-2015-നല  ബജറനില്  അവനിനടെനയചോരു  കസചോര്ട്സയ്  സ്കൂള്  ആരരഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവര രണയ് കകേചോടെനി രൂപയുര അനയ് പഖദ്യചോപനിചതചോണയ്.  പകക്ഷ പവര്തനങ്ങള്
ഇതുവനരയുര  ഒനമചോയനിട്ടനില്ല.  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  കസചോര്ട്സയ്  വകുപ്പുമനനി  മുന്കേനയടുതയ്
അവനിനടെ  അഞയ് ഏകര് സലര ഇതനിനചോയനി  മചോറനിയനിട്ടനിട്ടുണയ്.  ആവശദ്യമചോയ എല്ലചോ
സഇകേരദ്യങ്ങളുര  ഉണചോകുര. ആ കേചോരദ്യതനില് അനുകൂലമചോയ ഒരു തവീരുമചോനര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനര  ഉണചോകേണനമനയ്  ഒരനികല്കടെനി  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  കഡചോ.  എസയ്.
രചോധചോകൃഷ്ണന്  ഔകദദ്യചോഗനികേ  സചോനത്തുനനിനര  വനിടെവചോങ്ങനിയകപ്പെചോള്  ഇന്തദ്യയനിനല
യൂണനികവഴനിറനി  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേകളചോടെയ്  പറഞ്ഞ  വചോക്കുകേള്  വളനര  അനസര്ത്ഥമചോണയ്.
നനിങ്ങള് വഴനിവനിളക്കുകേളചോകേരുതയ്.  നനിങ്ങള് നക്ഷത്രങ്ങളചോകേണര.  സസയര പകേചോശനികചോനുര
മറ്റുള്ളവര്കയ്  പകേചോശര  പകേരചോനുര  കേഴനിയുന  നക്ഷത്രങ്ങളചോയനി  മചോറണനമനചോണയ്
പറഞ്ഞതയ്.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗത്തുണചോകുന മചോറങ്ങള് കൂടുതല് നക്ഷത്രങ്ങനള
കകേരളതനിനയ്  സരഭചോവന  നചയചോന്  ഇടെയചോകനട്ടനയനയ്  വളനര  ആത്മചോര്ത്ഥമചോയനി
ആശരസനിച്ചുനകേചോണയ് ഞചോന് എനന്റെ വചോക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

ശവീ  .    എര  .    മുകകേഷയ്:  സര്,  ഞചോന്  ഈ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  ശക്തമചോയനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കകേവലര രചോഷവീയ കേചോരണങ്ങളചോലല്ല എനന്റെ പനിന്തുണ. വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ-
കേലചോസചോരസചോരനികേ രരഗതയ് മചോനവനികേ ദര്ശനര സചോക്ഷചോല്കരനികചോന് ഇടെതുപക്ഷ
സര്കചോര്  ശമനിക്കുനനവനതുനകേചോണചോണയ്  കേലചോരരഗതയ്  പവര്തനിക്കുന  ഞചോന്
പൂര്ണ പനിന്തുണ പഖദ്യചോപനിക്കുനതയ്.  കേലചോ-സചോരസചോരനികേ പവര്തനര അസസചോതനദ്യതനിനന്റെയുര
അസഹനിഷ്ണുതയുനടെയുര പനിടെനിയനിലമര്ന കേചോലമചോണനിതയ്.  മനുഷദ്യ രചോശനിയുനടെ പതദ്യചോശയുനടെ
മുഖമചോകകേണ കേലയുര സരസചോരവര ഇനയ്  മനുഷദ്യ വനികദസഷതനിനചോയനി  പചരനിപ്പെനികനപ്പെടുന.
മഹചോനചോയ കേവനി ഖലവീല് ജനിബചോന് പറഞ പകൃതനിയനില്നനിനര നനിതദ്യതയനികലയ്ക്കുള്ള
മനുഷദ്യനന്റെ  ചവനിട്ടുപടെനികേളചോണയ്  കേലനയനയ്.  എനചോല്  ഇനയ്  നചോടെകേങ്ങളനിലര
സനിനനിമകേളനിലനമചോനക ഓകരചോ സരഭചോഷണവര എഴതനപ്പെട്ടുകേഴനിയുകമ്പചോള് ആര്നകങനിലര
വൃണനപ്പെട്ടയ്  കേചോണുകമചോ  എന  ചനിന്തയചോണയ്  രചയനിതചോകള്കയ്.  വൃണനപ്പെടെചോന്
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കനചോകനിയനിരനിക്കുന  അസഹനിഷ്ണുതയുനടെ  സമൂഹര  വളര്നനിരനിക്കുന.  മഹതചോയ
കേലചോസൃഷ്ടനി, മഹതചോയ ജവീവനിത ദര്ശനര മുകനചോട്ടുവയ്ക്കുന.  മുമ്പയ് ഏതയ് കേലചോരൂപവര
ആവനിഷ്കരനികനപ്പെടുകമ്പചോള് അതനില് സമൂഹതനിനചോകേമചോനമുള്ള സകന്ദശരകൂടെനി ഉണചോകുമചോയനിരുന.
ആ സകന്ദശനത ജചോതനിമത രചോഷവീയകഭദനമകനദ്യ സമൂഹര സസവീകേരനിചനിരുന.  ഞചോന്
പമുഖ കേചോഥനികേനചോയ  സചോരബശനിവനന ഇവനിനടെ ഓര്ക്കുന.  ആയനിരങ്ങനള ആകേര്ഷനിച
ചനിന്തനിപ്പെനിക്കുന  കേഥ  പറചനില്കേചോരനചോയനിരുന.  കേഥചോപസരഗ  കേല  ഇനയ്  അനദ്യര
നനിനനിരനിക്കുന  എനതനന  പറയചോര.   അകദ്ദേഹര  പല  കേഥകേളനിലര  ഉപകേഥകേള്
നകേചോണ്ടുവരുമചോയനിരുന.  അങ്ങനനനയചോരു ഉപകേഥയചോണയ് എനന്റെ ഓര്മ്മേയനില്നനിനര
എടുത്തുപറയുനതയ്.  ഒരു തുള്ളല്കചോരനന്റെ കേഥയചോണയ്,  ഓട്ടന്തുള്ളല് അല്ല.  ഞങ്ങളുനടെ
നചോട്ടനില്  പകതദ്യകേമചോയനി  നകേചോല്ലര,  തനിരുവനന്തപുരര  ഭചോഗത്തുള്ള  ഒരു  തുള്ളല്
കേഥചോകേചോരന്.  നപനട്ടനയ്  ആള്കട്ടതനിനനിടെയനില്  നനിനനചോരചോള്  കുറചയ്  അപസ്മചോരര
ബചോധനിചതുകപചോനല  ബദവ  സചോനനിദ്ധദ്യമുള്നകചോണ്ടുനകേചോണയ്  പല  കേചോരദ്യങ്ങളുര
പവചനിക്കുന.  ആള്കചോനരല്ലചോര ചുറനിനുര കൂടെനിയകശഷര ആദദ്യനത ഡയകലചോഗയ്  ''ആരചോനചോ,
മരനിച്ചുകപചോയ  അപ്പൂപ്പെനചോകനചോ  അകതചോ  കേചോവനിനല  അമ്മേയചോകനചോ?''  അതയ്
സനിരവീകേരനിചതനിനുകശഷര പനിനവീടെയ് കേബ്യൂവനില്നനിന എല്ലചോകപരുര കചചോദദ്യങ്ങള് കചചോദനിക്കുകേയചോണയ്.
എനന്റെ കകേചോഴനിനയ നഷ്ടനപ്പെട്ടു,  എനന്റെ പശുവനിനന ആകരചോ കമചോഷ്ടനിച്ചുനകേചോണ്ടു കപചോയനി....
അങ്ങനന ഏതയ് കചചോദദ്യവര കചചോദനികചോര. ഒരു കചചോദദ്യതനിനയ് 25 ബപസ. 25 ബപസ
വചനിട്ടയ്  കചചോദദ്യങ്ങള്  കചചോദനിക്കുനതനിനന്റെ  കൂട്ടതനില്,  പുകരചോഗമനവചോദനിയചോയ  ഒരു
നചറുപ്പെകചോരന്  മുകനചോട്ടുവരുന.  എനനികയ് ഒരു കചചോദദ്യര കചചോദനികചോനുണചോയനിരുന.
എന്തയ് കചചോദദ്യവര കചചോദനികചോമുണവീ,... തുള്ളല്കചോര്കയ് എല്ലചോര ഉണനികേളചോണയ്.  25 ബപസ
വയ്ക്കുന,  പുകരചോഗമനവചോദനിയചോയ  നചറുപ്പെകചോരന്  കചചോദനിക്കുന,  അകമരനികയനിനല
കേറുത വര്ഗ്ഗകചോരുനടെ  കനതചോവചോയ മചോര്ട്ടനിന് ലൂഥര് കേനിരഗനിനന ആകരചോ  നവടെനിവചയ്
നകേചോന,  ആരചോനണനയ്  കേണ്ടുപനിടെനിചനിട്ടനില്ല  ഒനപറഞ്ഞചോനട്ട.   തുള്ളല്കചോരന് നഞട്ടുന.
ഇടെരകേണനിട്ടയ്  കനചോകനിയനിട്ടയ്  പറയുന,  വലയ്ക്കുന  കചചോദദ്യങ്ങള്  കചചോദനികരുതുണവീ.
നചറുപ്പെകചോരന് വവീണ്ടുര പറയുന, കുറചയ് കേചോശുകൂടെനിതരചോര മചോര്ട്ടനിന് ലൂഥര് കേനിരഗനിനന
നകേചോനതചോരചോനണനയ് പറയചോനത ഞചോന് വനിടെനില്ല. തുള്ളല് അവനിനടെ അവസചോനനിക്കുന.
അതനിനുകശഷര സചോക്ഷചോല് സചോരബശനിവന് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ശബ്ദതനില് പറയുന
''ഈ  തുള്ളല്  കജചോലനിയനില്  പനങടുക്കുന  എല്ലചോകപരുകടെയുര  ശദ്ധയയ്  മനിനനിമര
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-നയങനിലര  പചോസചോയനിരനികണര''.  ആചചോരതനിനന്റെയുര  വനിശസചോസതനിനന്റെയുര
പതനിനനിധനിയചോണയ്  ആ  തുള്ളല്കചോരന്.  എനനിട്ടുര  സചോരബശനിവനയ്  ഇങ്ങനന
തുറനടെനികചോന്  കേഴനിഞ.  ഇനചോയനിരുനനങനികലചോ;  തുള്ളല്കചോരനന  അപമചോനനിച്ചു
എനപറഞ്ഞയ് കേചോഥനികേനന അറസ്റ്റേയ് നചയ്തയ് അകേതചോകനികയനന.
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ഞചോന്  രണയ്  മലയചോള  സനിനനിമകേളുനടെ  നനിര്മ്മേചോതചോവകൂടെനിയചോണയ്.  ഞചോനുര
ശവീ.  ശവീനനിവചോസനുര  കചര്നയ്  നനിര്മ്മേനിചതചോണയ്  'കേഥപറയുകമ്പചോള്',  'തട്ടതനിന്
മറയതയ്'  എനവീ സനിനനിമകേള്.   'കേഥപറയുകമ്പചോള്'  എന സനിനനിമയുനടെ റനിലവീസനിനയ്
രണയ് ദനിവസര മുമ്പയ് ടെനി.വനി.യനിലൂനടെ 

"വദ്യതദ്യസനചോനമചോരു ബചോര്ബറചോര ബചോലനന

സതദ്യതനിലചോരുര  തനിരനിചറനിഞ്ഞനില്ല”എന  സൂപ്പെര്ഹനിറയ്  ഗചോനര  കേചോണനിച്ചു.
റനിലവീസനിനന്റെ  തകല  ദനിവസമചോയകപ്പെചോള്  എനനിനകചോരു  കഫചോണ്  വന.  "ഈ  പടെര
ഇറങ്ങനില്ല.  കനനര  കകേചോടെതനിയനികലയയ്  കപചോകേചോന്  കപചോവകേയചോണയ്”.  എന്തചോണയ്
കേചോരണനമനയ്  ഞചോന് കചചോദനിച്ചു,   "ബചോര്ബര്മചോനര  എല്ലചോവകരയുര  അപമചോനനിക്കുന
ഒരു സനിനനിമയചോണയ് അനതനയ് ഞങ്ങള്കയ് മനസനിലചോയനി''  ഞചോന് പറഞ, ഒരുപചോടെയ് കപര്
ഇതനിനന്റെ പനിനനില് പവര്തനിചതചോണയ്.  ഒരുപചോടെയ് കേചോശുര നമ്മേള് ഇറകനികഴനിഞ.
നനിങ്ങള് സനിനനിമ കേചോണണര. സനിനനിമയുനടെ ചരനിത്രതനില് ആദദ്യമചോയനി ഒരു ബചോര്ബര്
ഒരു മുഴനവീള  കറചോളനില് ഹവീകറചോ  ആയനിട്ടയ്  അഭനിനയനിക്കുകേയചോണയ്.  മചോത്രമല്ല നചോയനികേയചോയ
ശവീമതനി മവീനയചോണയ്  ഈ ബചോര്ബറുനടെ ഭചോരദ്യ.  അത്രയുര പചോധചോനദ്യമുള്ള കറചോളചോണയ്.
നനിങ്ങള്  സനിനനിമ  കേണതനിനുകശഷകമ  ഒരു  തവീരുമചോനര  എടുകചോവൂ  എനപറഞ.
എന്തചോയചോലര  അകദ്ദേഹര  കകേചോടെതനിയനികലയയ്  കപചോയനില്ല.  രണചോമനത  സനിനനിമയചോയ
'തട്ടതനിന് മറയതയ്'-നന്റെ റനിലവീസനിനന്റെ തകലദനിവസവര ഒരു കഫചോണ്കകേചോള് വരനികേയചോണയ്.
"തട്ടര  ഞങ്ങളുനടെ  മതതനിനന്റെ  പദമചോണയ്.   കകേചോടെതനിയനില്  കേചോണചോര.  ഈ  പടെര
ഇറങ്ങനില്ല. രക്തപ്പുഴനയചോഴകുര.”ഞചോന് പറഞ. സകഹചോദരചോ തട്ടര എനപറയുനതയ്
ഒരു മലയചോള പദമചോണയ്. ആരുനടെയുര മതതനിനന്റെ പദമല്ല. എനമചോത്രമല്ല, ഹനിന്ദുകളുര
തട്ടതനിലചോണയ് പസചോദങ്ങനളചോനക വച്ചുനകേചോണയ് കപചോകുനതയ്.  സനിനനിമ കേണതനിനുകശഷര
തവീരുമചോനനിക്കുകേ.  രണ്ടുകപരുര  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയനില്ല.  അതനിനര്ത്ഥര  ഒരു
പരനിധനിവനര നല്ല കേലചോസൃഷ്ടനികേള് ഉനണങനില് ഭവീകേര പവര്തനര കുറയചോര എനള്ളതചോണയ്.
ഈ അടുത സമയതയ്  ബഡചോയനി  ബരഗചോവയ്  കേണനിരുന എനപറഞ്ഞയ്  എനനിനകചോരു
കഫചോണ് കകേചോള് വന. അഭനിനന്ദനമചോയനിരനിക്കുനമനയ് വനിചചോരനിചയ് ഞചോന് നന്ദനി പറഞ.
അകപ്പെചോള് വനിളനിചയചോള് "നന്ദനി പറയചോന് വരനട്ട, എന്തചോണയ് നനിങ്ങളുനടെ ബഡചോയനി ബരഗചോവനില്
മരയചോന്,  മരയചോതനി  എനനചോനക  പറയുന.  ഞങ്ങനള  ആകക്ഷപനിക്കുനതനിനയ്
തുലദ്യമചോണതയ്.  അടുത  എപ്പെനികസചോഡനില്  അതനിനയ്  മചോപ്പുപറഞ്ഞയ്  ഒരു  സനിറയ്
തയചോറചോകനിനകചോള"  എനപറഞ.  ഞചോന്  പറഞ,  ജചോനപവീഠര  അവചോര്ഡയ്
കനടെനിയ തകേഴനി ശനിവശങരപ്പെനിള്ളയുര ഇതുകപചോനല 'നചമ്മേവീന്' എന അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
കനചോവലനില് മരയചോന്,  മരയചോതനി എനപറഞ്ഞനിട്ടുണയ്. "ആ എല്ലചോതനികന്റെയുര കൂനടെ
കചര്തചോണയ്  അകേതചോകചോന്  കപചോകുനതയ്.”ജചോനപവീഠവര  നമ്മുനടെ  കൂനടെയുണയ്
എനനള്ളചോരു സമചോധചോനമുണയ്. ഇതചോണയ് ഇനനത നനില. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപബ്യൂട്ടനി സവീകര്)
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സമൂഹര മതചോത്മകേമചോയനിനകചോണനിരനിക്കുന.  എവനിനടെയുര അസഹനിഷ്ണുതയചോണയ്.
അസഹനിഷ്ണുതയുനടെ  തവീയണയചോനചോണയ്  ഇടെതുപക്ഷര  ശമനിക്കുനതയ്.  പുകരചോഗമന
പസചോനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേരുതചോര്ജനികകണതുണയ്.  മത  മഇലനികേ  വചോദനികേളുനടെ
തവീവ്രവചോദങ്ങള് ആദദ്യര ഉനര വയ്ക്കുകേ കേലചോരൂപങ്ങനളയചോണയ്.  ജനങ്ങനള ബവകേചോരനികേമചോയനി
സസചോധവീനനിക്കുന  കേലചോരൂപങ്ങളചോണയ്  അവരുനടെ  ആദദ്യ  ലക്ഷദ്യര.  ഇറചോഖനിലര
സനിറനിയയനിലര  ഐ.എസയ്.  തവീവ്രവചോദനികേള്  മബ്യൂസനിയങ്ങളുര  അപൂര്വ്വ  കേലചോകശഖരങ്ങളുര
ചുനട്ടരനിക്കുനതയ് കേചോണുകമ്പചോള് ഈ സതദ്യമചോണയ് ഓര്മ്മേയനില് വരനികേ.  അസഹനിഷ്ണുതയുനടെ
തവീനചോമ്പുകേള്  നമ്മുനടെ  പനിയനപ്പെട്ട  എര.ടെനി.നയ  ആക്രമനിക്കുനതുര  നചോര  കേണ്ടു.
പതനികേരണങ്ങള് നടെതചോന് എര.ടെനി.കയ് എന്തവകേചോശര എനചോയനിരുന ഒരു കൂട്ടരുനടെ
കചചോദദ്യര.  എര.ടെനി.-യുനടെ  ഓകരചോ  വചോക്കുര  നമ്മുനടെ  മചോതൃ  ഭചോഷയുനടെ  ബചതനദ്യവര
ചചോരുതയുമചോണയ്. ഓകരചോ മലയചോളനിയുനടെയുര അഭനിമചോനര. അങ്ങനനയുള്ള എഴത്തുകേചോരനന്റെ
സസചോതനദ്യമചോണയ് കചചോദദ്യര നചയനപ്പെട്ടതയ്.  ഇടെതുപക്ഷ പസചോനങ്ങള് ഇതരര ഭവീഷണനികേനള
മുളയനികല നുള്ളചോന് രരഗതനിറങ്ങനി.  ആയനിരങ്ങള് പനങടുത പഇരചോവലനിയുനടെ അതനിഗരഭവീരമചോയ
സസവീകേരണ  കവദനിയനികലയയ്  എര.ടെനി.നയ  എതനിച്ചുനകേചോണയ്  സനി.പനി.ഐ.(എര.)
നല്കേനിയ ചുട്ട മറുപടെനി മകതതര വചോദനികേള് അഭനിമചോനപൂര്വ്വര സ്മരനിക്കുര. അരനൂറചോണയ്
മുമ്പുള്ള  ആവനിഷ്കചോര  സസചോതനദ്യര  ഇനയ്  ചനിന്തകേള്ക്കുര  അപ്പുറമചോണയ്.  പകക്ഷ
ഇടെതുമുനണനി സര്കചോര് നകവചോത്ഥചോന മൂലദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി നനിലനകേചോള്ളുന എനതുനകേചോണയ്
കകേരളതനിനലങനിലര  ആവനിഷ്കചോര സസചോതനദ്യവര  അഭനിപചോയ  സസചോതനദ്യവനമചോനര
അപകേടെതനിലചോവനിനല്ലനയ് എനനികയ് ഉറപ്പുണയ്.

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  ഈ  സര്കചോര്  നടെത്തുന  ഇടെനപടെലകേള്  വരുര
തലമുറകേള്ക്കുകവണനിയചോണയ്.  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളചോയനി  നപചോതുവനിദദ്യചോലയങ്ങള്
മചോറുര.  ഹരനിതചോഭമചോയ  അന്തരവീക്ഷതനില്  ബഹനടെകേയ്  സഇകേരദ്യങ്ങകളചോനടെ  നമ്മുനടെ
വനിദദ്യചോലയങ്ങളുനടെ രൂപര മചോറുര.  ഭഇതനികേ സചോഹചരദ്യങ്ങള് മചോത്രമല്ല  ഗുണനനിലവചോരവര
നമചനപ്പെടുര.  5  വര്ഷരനകേചോണയ്  1000  സ്കൂളുകേനള  അന്തചോരചോഷ  നനിലവചോരതനികലയയ്
ഉയര്തചോനുള്ള പദ്ധതനി സമചോനതകേളനില്ലചോത നടെപടെനിയചോണയ്. 5  കകേചോടെനി രൂപ വവീതമചോണയ്
ഓകരചോ സ്കൂളനിനുര ഈ ലക്ഷദ്യര നനിറകവറചോന് വകേനകേചോള്ളനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലകപചോനല കേചോയനികേ കമഖലയുര കകേരളതനിനന്റെ വളര്ചനയ
പതനിഫലനിപ്പെനിക്കുനണയ്.  ഇന്തദ്യയുനടെ  കേചോയനികേ  ഭൂപടെതനില്  കകേരളതനിനയ്  നനിര്ണചോയകേമചോയ
സചോനമുണയ്.  നമുകറനിയചോര  കലചോകേ  കേപ്പെയ്  ഫുട്കബചോള്  കപചോനലയുള്ള  മതരങ്ങള്
കലചോകേതനിനന്റെ ഏനതങനിലര കകേചോണനില് അരകങ്ങറുകമ്പചോള് അതനിനന്റെ അലയടെനികേളുയരുകേ
നമ്മുനടെ  ഗ്രചോമങ്ങളനിലചോകുര.  ജചോതനിയുനടെയുര  മതതനിനന്റെയുര  കപരനില്  തമ്മേനിലടെനിക്കുനവര്
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നപചോടുനനന  അര്ജന്റെവീനയുനടെയുര  ബസവീലനിനന്റെയുര  പതനിനനിധനികേളചോയനി  മചോറുന.
ഇതചോണയ് കസചോര്ട്സയ് മചോജനികേയ്.  ഇതരര സന്ദര്ഭങ്ങളനില് മലയചോളനിയുനടെ ഏകേ മതര
ഫുട്കബചോളചോകുനതുര നചോര കേചോണചോറുണയ്.  ഈ കേചോയനികേ അഭനിരുചനിനയ സരരക്ഷനിക്കുകേയുര
വനികേസനിപ്പെനിക്കുകേയുര നചകയണതയ് നചോടെനിനന്റെ ഉതരവചോദനിതസമചോണയ്. ഓകരചോ ജനില്ലയനിലര
35 കകേചോടെനി രൂപ മുതല്മുടെകനില് മള്ട്ടനി പര്പ്പെസയ് ഇന്കഡചോര് കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുര ഓകരചോ
പഞചോയതനിലര  ഓകരചോ  കേളനികളങ്ങളുര  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  കേചോയനികേ
കമഖലയയ് വലനിയ മുതല്കട്ടചോണയ്. 

എല്ലചോ ജനില്ലചോ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലര  40  കകേചോടെനി രൂപ വവീതര വകേയനിരുതനി നകവചോത്ഥചോന
സചോരസചോരനികേ  സമുചയങ്ങള്  സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിച  ഈ
സര്കചോരനിനന്റെ സചോരസചോരനികേ മുഖര വദ്യക്തമചോണയ്.  കേലചോകേചോര നപന്ഷന് ഇരട്ടനിയചോകനി
ഉയര്ത്തുകേയുര  1000  യുവകേലചോകേചോരന്മചോര്കയ്  നഫകല്ലചോഷനിപ്പെയ്  ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയുര
നചോടെകേതനിനചോയനി സനിരര കവദനികേള് ഒരുക്കുനതനിനുള്ള പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുര
നചയ്ത സര്കചോര്  നനിലപചോടെയ്  കകേരളതനിനല സചോരസചോരനികേ  ചരനിത്രതനിനല മചോയചോമുദകേളചോണയ്.
ഈ സര്കചോരനിനയ്  നചോടെകേ രരഗനതക്കുറനിചയ്  തനികേച്ചുര  മഇലനികേമചോയ ധചോരണയുണയ്.
കകേരളതനിനന്റെ  ഇടെതുപക്ഷ  മൂലദ്യങ്ങള്  രൂപനപ്പെടുത്തുനതനില്  നചോടെകേ  പസചോനര
വഹനിച പങനിനനപ്പെറനി കബചോധദ്യമുള്ളവരചോണയ് ഇടെതു സര്കചോര്.  മകതതര പുകരചോഗമന
ആശയങ്ങള് ശക്തനിനപ്പെടുത്തുനതനില്, എന്തനിനയ് കകേരളതനില് കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റേയ് സര്കചോര്
അധനികേചോരതനില് വരുനതനിനുവനര  നചോടെകേ പസചോനങ്ങള്  നനിര്ണചോയകേ പങ്കുവഹനിചനിട്ടുണയ്.
ഞചോന്  പഴയ  ഒരു  സരഭവര  പറഞ  കകേട്ടതയ്  ഓര്ക്കുന.  നകേ.പനി.എ.സനി.-യുനടെ
'പുതനിയ ആകേചോശര പുതനിയ ഭൂമനി' എന നചോടെകേര ഡല്ഹനിയനില് അരകങ്ങറുന. നചോടെകേര
കേചോണചോന്  പധചോനമനനി  ജവഹര്ലചോല്  നനഹയ് റു  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള  പമുഖര്.  അനയ്
കകേന്ദ്ര  മനനിയചോയനിരുന  പനമ്പനിള്ളനി  കഗചോവനിന്ദ  കമകനചോന്  നനഹയ് റുവനിനയ്  നചോടെകേതനിനല
സരഭചോഷണങ്ങള്  പരനിഭചോഷനപ്പെടുതനിനകചോടുത്തുനകേചോണനിരുന.  കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  ദര്ശനങ്ങളുനടെ
ദവീപനി  പസരനിപ്പെനിച  ആ  നചോടെകേനതയുര  നചോടെകേ  പവര്തകേനരയുര  ജവഹര്ലചോല്
നനഹയ് റു  മടെനികൂടെചോനത പശരസനിച്ചു.  ഇനനചോരു കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  നചോടെകേതനിനയ്  അതരനമചോരു
പശരസ കേനിട്ടുകമചോ എനനനനികയ് സരശയമുണയ്.

കതചോപ്പെനില്  ഭചോസനി  ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള  അനനത  നചോടെകേതനിനന്റെ  വക്തചോകള്
കേറകേളഞ്ഞ കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റുകേളചോയനിരുന.  ഉദചോതമചോയ ജവീവനിത ദര്ശനങ്ങളചോയനിരുന
ആ നചോടെകേങ്ങളുനടെ സകന്ദശര.  അവര് കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റുകേളചോയനികപ്പെചോയനി  എന ഒറകചോരണതചോല്
കലചോകകേചോതരമചോയനി ചര്ച നചയനപ്പെകടെണ അവരുനടെ നചോടെകേങ്ങള് പചോകദശനികേമചോയനി
പരനിമനിതനപ്പെട്ടുകപചോയനി.  കകേരളതനില്  മചോത്രമചോയനി  അവരുനടെ  മഇലനികേത  ഒതുങ്ങനികപ്പെചോയനി.
കലചോകേ  നചോടെകേങ്ങകളചോടെയ്  കേനിടെപനിടെനികകണ  കേലചോസൃഷ്ടനികേളചോയനിരുന  അവ.  നചോടെകേ
ചരനിത്രതനില്  ഇതരര  നചോടെകേങ്ങള്കയ്  കനരനികടെണനിവന  അവഗണനയയ്
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ഇടെതുസര്കചോര് ഭരനിക്കുകമ്പചോള് തവീര്ചയചോയുര പതനിവനിധനി ഉണചോകേണര. ജവീവനിതഗനനിയചോയ
മലയചോള നചോടെകേങ്ങള് ചരനിത്രതനില് തനികേഞ്ഞ അഭനിമചോനകതചോനടെ കരഖനപ്പെടുതണര.
ബജറനില് നനിര്കദ്ദേശനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള സനിരര നചോടെകേകവദനികേള് ഇതനിനന്റെ തുടെകമചോകേനട്ട. 130-
ഓളര  നചോടെകേ  ട്രൂപ്പുകേളചോണയ്  ഇനയ്  കകേരളതനിലള്ളതയ്.  കേടുത  സചോമ്പതനികേ
പരചോധവീനതകേളനിലചോണയ്  ഓകരചോ  ട്രൂപ്പുര  പവര്തനിക്കുനതയ്.  കേചോലര  കേഴനിയുകന്തചോറുര
ട്രൂപ്പുകേളുനടെയുര  പൂര്ണ  സമയ  അഭനികനതചോകളുനടെയുര  എണര കുറഞവരുന.  എനനികയ്
കനരനിട്ടറനിയചോവന യചോഥചോര്ത്ഥദ്യങ്ങളചോണയ് ഇനതല്ലചോര.  നചോടെകേങ്ങള് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
സചോമ്പതനികേ സഹചോയങ്ങള് നല്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശനത അഭനിനന്ദനിക്കുന. എനചോല്
അന്തദ്യശസചോസര  വലനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുന  നചോടെകേ  സമനിതനികേനള  നനിലനനിര്തചോന്
അടെനിയന്തര ഇടെനപടെലകേള് ഉണചോകേണര.

ചലചനിത്ര കമഖലയനില് ഈ സര്കചോര് വരുത്തുന ഗുണകേരമചോയ മചോറനതക്കുറനിചയ്
ചനിലതയ്  പറകയണതുണയ്.  ചലചനികത്രചോതവതനിനയ്  സനിരര  കവദനി,  100  തനികയറര്
സമുചയങ്ങള്  എനനിവ  ഇതനികനചോടെകേര  അഭനിനന്ദനര  കനടെനിയ  നടെപടെനികേളചോണയ്.
ദവീര്ഘകേചോലങ്ങളചോയനി  സനിനനിമചോ  കമഖല  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരുന  ഇ-ടെനികറനിരഗയ്  സമ്പ്രദചോയര
കമയയ്  ഒനയ്  മുതല്  സര്കചോര്  തനികയററുകേളനില്  ആരരഭനിചനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  വന്കതചോതനിലള്ള
നനികുതനി  കചചോര്ച തടെയചോന് ഇതനിലൂനടെ  സചോധനിക്കുര.  തനികയററുകേളനികലയയ്  ജനര  തനിരനിനകേ
എതനിനകചോണനിരനിക്കുന  കേചോലമചോണനിതയ്.  കൂടുതല്  തനികയറര്  ആരരഭനിക്കുനതനിനുര
സചോകങതനികേ  മനികേവയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ്  നനിലവചോരര  നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനുമുള്ള  നടെപടെനി
സനിനനിമചോ  കമഖലയനില്  പുതന്  ഉണര്വയ്  സൃഷ്ടനിക്കുര.  ഇനതചോനകയചോനണങനിലര
പചോകദശനികേ ഭചോഷചോ ചനിത്രങ്ങള് വലനിയ നവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന കേചോലമചോണനിതയ്. വന്കേനിടെ
ചനിത്രങ്ങളുനടെ തള്ളനികയറതനില് പചോകദശനികേ ഭചോഷചോ ചനിത്രങ്ങള് നനിലനനില്പ്പെനിനചോയനി
വനിഷമനിക്കുന.  കൂടുതല്  തനികയററുകേള്  ആരരഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി  പചോകദശനികേ
ഭചോഷചോ  ചനിത്രങ്ങള്കയ്  സഹചോയകേരമചോണയ്.  എനനിരുനചോലര  കേര്ണചോടെകേ,  മഹചോരചോഷ
സര്കചോരുകേള് നചയ്യുനതുകപചോനല കേനഡ, മറചോതനി സനിനനിമകേള്കയ് നല്കേനിവരുന
കപചോതചോഹനവര പനിന്തുണയുര മലയചോള സനിനനിമകേള്ക്കുര നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി
ഉണചോകേണനമനയ് ഞചോന് സര്കചോരനികനചോടെയ് വനിനവീതമചോയനി അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയചോണയ്.

അദ്ധസചോനനിക്കുനവര്ക്കുര ഭചോരര ചുമക്കുനവര്ക്കുമുള്ളതചോണയ് സസര്ഗ്ഗരചോജദ്യര എനയ്
ക്രനിസ്തുകദവന്  പറഞ.  മഹതചോയ ഒകകചോബര്  വനിപവതനിനന്റെ  നൂറചോര  വചോര്ഷനികേര
ആകഘചോഷനികനപ്പെടുകമ്പചോള് ഇകത സകന്ദശതനിനന്റെ മനറചോരു ശബ്ദമചോണയ് കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പതദ്യയ ശചോസ്ത്രതനില്നനിനയ് ഉയരുനതയ്.  ഇടെതുപക്ഷ സര്കചോരനിനന്റെ നയങ്ങളുനടെയുര
പവര്തനങ്ങളുനടെയുര  അന്തര്ധചോര  അദ്ധസചോനനിക്കുനവരുനടെയുര  ഭചോരര  ചുമക്കുനവരുനടെയുര
കകശങ്ങള്  തവീര്ക്കുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങളചോനണന  തനിരനിചറനികവചോനടെ  ഞചോന്  ഈ
ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനള ഒരനികല്കൂടെനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.
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ശവീ  .   പനി  .    സനി  .    കജചോര്ജയ്:  സര്,   സതദ്യതനില്  ഞചോനനിനയ് ശവീമൂലരകേളനി കേണയ്
ആസസദനിച രചോജചോവനിനനകപ്പെചോനല ഈ സഭയനില് സരസചോരനിക്കുനവരുനടെ കേചോരദ്യങ്ങള്
ശദ്ധനിക്കുകേയചോയനിരുന.  എനനികയ് നമ്മുനടെ സഭനയപ്പെറനി സകന്തചോഷര കതചോനനി.  ഇനയ്
ആദദ്യര സരസചോരനിച ശവീ.  എ.  എന്.  ഷരസവീര്,  ഒരു വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി കനതചോവയ് എന
നനിലയനില്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  അഭനിപചോയങ്ങള്  പറഞ.  ഞചോന്  അകദ്ദേഹനത
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയചോണയ്.  കകേചോണ്ഗ്രസനില് നനിനയ്  ശവീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റചോര  പറഞ്ഞതയ്
ഇഷ്ടനപ്പെട്ടു.  സനി.പനി.ഐ.യുനടെ ഇ.  ടെനി.  ബടെസണ് മചോസ്റ്റേര്,  അദ്ധദ്യചോപകേനചോണയ്.  ശവീ.
എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുനയ്  മചോത്രമചോണയ്  ഇതനിരനി  വദ്യതദ്യസന്.  ശവീ.  നകേ.  ബനി
ഗകണഷയ് കുമചോര് എന സനിനനിമചോകചോരന്,  ഇകപ്പെചോള് ഇതചോ ശവീ.  എര.  മുകകേഷയ് എന
സനിനനിമചോകചോരന്, ശവീ. ആര്. രചോകജഷയ്, ഡനി.ബവ.എഫയ്.ഐ.-യുനടെ കനതചോവയ്, ഞചോന്
നപചോഫ.  എന്.  ജയരചോജനിനനപ്പെറനി  പനിനവീടു  പറയചോര,   ഞചോന്  എന്തു പറഞ്ഞചോലര
അകദ്ദേഹര  നതറനിദ്ധരനിക്കുര  അതുനകേചോണചോണയ്.   സരസചോരനികചോന്  അര്ഹതനപ്പെട്ട
രവീതനിയനില് തനന ഇവനരല്ലചോര സരസചോരനിച്ചു, എനനികയ് അതുനകേചോണചോണയ് സകന്തചോഷര
കതചോനനിയതയ്  ഞചോന് എല്ലചോകപകരയുര അഭനിനന്ദനിക്കുകേയചോണയ്.   പനക്ഷ ഒരു കേചോരദ്യര
സനി.പനി.ഐ(എര.)-നലയുര കകേചോണ്ഗ്രസനിനലയുര ആളുകേകളചോടെയ് പറയചോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.
ഒരു നചറനിയ കേഥപറയചോര,  മൂനയ് നചകുതചോന്മചോര് ഒരു വവീട്ടനില് തചോമസനിക്കുകേയചോണയ്.
അങ്ങനന തചോമസനിക്കുകമ്പചോള്  ഒരു നചകുതചോന് കവനറചോരു നചകുതചോനന്റെ മുറനിയനികലയയ്
കേയറനികപ്പെചോയനി,  മുനചോമനത നചകുതചോന് വനിശന മരനിചനിട്ടയ് കേണവീര് ഒലനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണയ് രണ്ടു
നചകുതചോന്മചോര് ഇരനിക്കുന മുറനിയനില് കപചോയനി.   വനിശനനിട്ടയ് നചനതചോണയ്.  അവനിനടെ
നചനകപ്പെചോള്  രണയ്  നചകുതചോന്മചോരുര  വനിശനനിട്ടയ്  പരസരര  കേണ്ണുനവീര്
നകനിക്കുടെനിക്കുകേയചോണയ്. ആ നചകുതചോനന്റെ നനിലനയന്തചോനണനയ് ആകലചോചനിച്ചുകനചോക,
എനതുകപചോനലയചോണയ്  സനി.പനി.ഐ.  (എര)  ഉര  കകേചോണ്ഗ്രസ്സുര.  ഡല്ഹനിയനില്
ഇലക്ഷന്  നടെന,  നനിങ്ങള്കയ്  എന്തയ്  കേനിട്ടനി;  കകേചോണ്ഗ്രസനിനുര  കേമ്മേബ്യൂണനിസ്റ്റേനിനുര
വല്ലതുര കേനിട്ടനികയചോ; എ.നകേ.ജനി. നസന്റെര് ഇരനിക്കുന സലതയ് ഒരു സചോനചോര്ത്ഥനിനയ
നനിര്തചോന് നനിങ്ങള്കയ് പറനികയചോ?  എനന്റെ കേചോരദ്യര കപചോകേനട്ട, രണയ് കവചോട്ടയ് കേനിട്ടനികയചോ,
രണ്ടു കവചോട്ടുകപചോലര കേനിട്ടചോതവരചോണയ് നനിങ്ങള്. അകപ്പെചോള് നനിങ്ങള് ചുമ്മേചോ കകേചോണ്ഗസനിനന
കുറര പറകയണ,  എന്തചോനണനയ് കചചോദനിചചോല് കകേചോണ്ഗ്രസയ് കദശവീയ രചോഷവീയതനിനയ്
ആവശദ്യമചോണയ്.   കകേരള രചോഷവീയതനില് നനിങ്ങളുര ആവശദ്യമചോണയ്,   ഇതയ്  പരസരര
ഉള്നകചോളളചോനുള്ള  മചോനദ്യത  നനിങ്ങള്  പകേടെനിപ്പെനികണനമനതചോണയ്  എനന്റെ  അഭനിപചോയര.
അകങ്ങചോട്ടുമനികങ്ങചോട്ടുര  ചവീത  പറയചോനുള്ള  സമയമല്ലനിതയ്,  കേചോരണര  കവനറ  ചനില
ശക്തനികേള് വളര്നവരനികേയചോണയ്.  ആ ശക്തനിനകതനിനര പതനികേരനികകണ നനിങ്ങള്
പരസരര ഇങ്ങനന സരസചോരനിച്ചു നകേചോണനിരുനചോല് എങ്ങനന ശരനിയചോകുര?  ഞചോന്
എനന്റെ  ഒരു  സങടെര  കൂടെനി  പറഞനകേചോള്ളനട്ട,  ഒരു  വര്ഷര  മുന്പയ്  നമ്മുനടെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനിനല അഴനിമതനി അവസചോനനിപ്പെനികചോന് കവണനി മചോതൃകേചോപരമചോയനി
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ഒരു  സ്കൂളനിനല  മചോകനജയ് നമന്റെയ്  50,000  രൂപ  പസയ്  വണ്  അഡനിഷനയ്  ബകേകലനി
കമടെനിചതനിനയ്,  ഞചോന്  സചോക്ഷനിയചോനണന  രവീതനിയനില്  തനന  നതളനിവയ്  വച്ചുനകേചോണയ്
പരചോതനി എഴതനിനകചോടുത്തു.  മുഖദ്യമനനിക്കുര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിക്കുര നകേചോടുത്തു,
ഒരു നകേചോല്ലര കേഴനിഞ.  കചചോദനിക്കുകമ്പചോള് അകനസഷനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്, എന്തയ്
ഒടുകനത അകനസഷണമചോണയ്; ഒരു നകേചോല്ലമചോയനിട്ടുര നടെപടെനി ഉണചോകേചോതതയ് എന്തചോണയ്? ഇതയ്
നചോണകകടെചോണയ്,  ഇതയ്  ശരനിയനല്ലനയ്  പറയചോതനിരനികചോന് കേഴനിയുകേയനില്ല.  അതുകപചോനല
ഇനനത മചോതൃഭൂമനി പത്രര,  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെ അടെനിവസ്ത്രര അഴനിപ്പെനിച്ചു,  ചുരനിദചോറനിനന്റെ
ബകേമുറനിച്ചു,  ഇവനിനടെ ആരുര ഇനതചോനര സഭയനില് പറയുനനില്ലകല്ലചോ.  കേണ്ണൂരനില് പരവീക്ഷ
എഴതചോന് കപചോയ വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളചോണയ്,  നപണ്കുട്ടനികേളുനടെ ചുരനിദചോര് അഴനിപ്പെനിച്ചു,  ഈ
സഭ ഇതയ് അറനിയുനണയ്, ഈ സഭ ചര്ച നചയ്തതയ് അറനിയകണ?  കേണ്ണൂരനില് സചോക്ഷര
കകേരളതനിനുതനന  അപമചോനമചോയനി  പകവശന  പരവീക്ഷയ്നകതനിയ  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെ
അടെനിവസ്ത്രമഴനിപ്പെനിചയ്   പരനികശചോധന,  ഞചോയറചോഴ്ച്ച  നടെന നവീറയ്  പരവീക്ഷയനിലചോണയ്  നനിബനന
കേളുനടെ കപരനില് കേണ്ണൂരനിനല ചനില സസകേചോരദ്യ സ്കൂളുകേളനില് വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെ ബചോയുര
ജവീന്സുമഴനിപ്പെനിചയ്  പരനികശചോധന നടെത്തുകേയുര  ചുരനിദചോറനിനന്റെ നവീളമുള്ള ബകേ മുറനിചയ്
മചോറ്റുകേയുര  നചയ്തു.  ഇതനില്  സചോരസചോരനികേ  വകുപ്പുമനനി  ഇടെനപടെണര,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പുമനനി  ഇടെനപടെണര,  കകേരളതനില്  ഇങ്ങനന  പരവീക്ഷ  എഴതചോന്  കപചോകുന
നപണ്കുട്ടനികേളുനടെ ബചോ ഊരചോന് സഇകേരദ്യമനിനല്ലനയ് പറയചോനുള്ള തകന്റെടെര കേചോണനികകണ?
ഇതരര കേചോരദ്യങ്ങളനില് ശക്തമചോയ നടെപടെനി കവണനമനതചോണയ് എനന്റെ അഭനിപചോയര.

ജനി.വനി.  രചോജചോ  കസചോര്ട്സയ്  സ്കൂള്;  ജനി.വനി.  രചോജ  എനന്റെ  നചോട്ടുകേചോരനചോണയ്,
പൂഞ്ഞചോര്കേചോരന്.  ആ ജനി.വനി. രചോജയുനടെ കപരനിലള്ള കസ്റ്റേഡനിയര പണനി തുടെങ്ങനി മൂനയ്
വര്ഷമചോയനിട്ടുര  തവീര്നനിട്ടനില്ല.   കസചോര്ട്സയ്  മനനി  പകതദ്യകേര  ശദ്ധനികണര.   ഈ
സഭയനില് ശവീ. ഇ. പനി. ജയരചോജന് പസരഗനിക്കുകമ്പചോള് ഞചോന് സചോകൂതര ഇരനിക്കുകേയചോണയ്.
മചോണനിസചോറനിനുകവണനി സരസചോരനിക്കുനനവകനയുള,  ഡനിമചോനകേനള അനുകൂലനിക്കുന
അനല്ലങനില് പതനികൂലനിക്കുന എന പറയുനമനയ് ഞചോന് ഓര്ത്തു, എനന്റെ കൂട്ടതനില്
വരനികേയചോണയ്.   ഞചോന് അനുകൂലനിക്കുനമനില്ല,  പതനികൂലനിക്കുനമനില്ല.   ശവീ.  ഇ.  പനി.
ജയരചോജനുര അതുകപചോനലയചോണയ്,  അനുകൂലനിക്കുനമനില്ല പതനികൂലനിക്കുനമനില്ല.  എനന്റെ
വനിഭചോഗതനികലയയ്  കൂടുതല്  ആളുകേള്  വരുനതനിലള്ള  സകന്തചോഷര  കരഖനപ്പെടുതനിനകചോണയ്
ഞചോന് നനിര്ത്തുന.  

നപചോഫ  .   നകേ  .   യു  .   അരുണന്: സര്,  ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ പനിന്തചോങകേയചോണയ്.
കസചോര്ട്സയ്  പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയമചോണയ്.  കസചോര്ട്സയ്  രരഗതയ്  നചോര  ഇനനിയുര
വളനരകയനറ  മുകനചോട്ടു  കപചോകകേണതചോയനിട്ടുണയ്.  പണയ്  ഒളനിരപനികനില്  ഇന്തദ്യ
പനങടുതനിട്ടുനണങനില്  കഹചോകനികയ്  ഒരു  സസര്ണര  ഉറപ്പെചോയനിരുന.  എനചോല്
ഇകപ്പെചോള് അതുര കപചോയനി.  ഇകപ്പെചോള് ഷൂട്ടനിരഗനിനയ് ഒനരണര കേനിട്ടനിനയന വരചോര.  പണയ്
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നമ്മുനടെ നചോട്ടനില് നനിനയ് കപചോയനിരുന ഏറവര നല്ല നപനചോല്റനി കഷചോര്ട്ടയ്  കകേചോര്ണര്
വനിദഗ്ദ്ധന് പതനിപചോല് സനിരഗയ് ആയനിരുന. അകദ്ദേഹനത എകയ്ട്രെെനിമനിസ്റ്റുകേള് നവടെനിവച്ചു
നകേചോന.  ഇനയ്  ഇന്തദ്യയനില്  കഹചോകനി  5-ാം  സചോനതചോണയ്.  ക്രനികറനിനന
സരബനനിചചോനണങനില് നമ്മേള്  രണചോര സചോനകതചോ, മൂനചോര സചോനകതചോ ആയനിട്ടുണയ്.
നടെന്ഡല്കറുര  കരചോഹനിതയ്  ശര്മ്മേയുര  ഒനകകടെനി  വലനിയ  കനട്ടമുണചോകനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിനയ്  മുന്പയ്  നമ്മുനടെ  ചരനിത്രനമന  പറഞ്ഞചോല്  കേര്ണചോടെകേകചോരന്  ബനികജഷയ്
പകട്ടല്   ഇരഗണനില്  ക്രനികറയ്  കേളനികചോന്  കപചോയനി,  അവനിനടെ  നചനനിട്ടയ്  ക്രവീസനില്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പചോന്റെയ്സയ്  ഊരനികപ്പെചോയനി,  ഇന്തദ്യന്  ക്രനികറനിനന്റെ  പതവീകേനമനയ്
പറഞ്ഞയ്  അകചോലനത  ഇരഗവീഷയ്  മവീഡനിയ   വനികശഷനിപ്പെനിചതയ്  ഈ  ചനിത്രമചോണയ്.
21  നകേചോല്ലതനിനുകശഷര  ഫുട്ബചോള്  രരഗതയ്  ഇന്തദ്യ  100- ാാമതയ്  സചോനതയ്
എതനിയനിരനിക്കുനനയനള്ള  സകന്തചോഷകേരമചോയ  വചോര്ത  ഇനനല  കേണ്ടു.  130  കകേചോടെനി
ജനങ്ങളുള്ള നചോട്ടനിനല  ഏറവര  ആകേര്ഷകേമചോയ കേളനിയുനടെ  വനികശഷമചോണയ്  ഞചോന്
സൂചനിപ്പെനിചതയ്. പണയ്  നമുകയ് നചസയ് കേളനി ഉണചോയനിരുന. അകമരനിക, യൂകറചോപ്പെയ്  റഷദ്യ
എനവീ രചോജദ്യനത  ആള്കചോര് മചോത്രര സസചോധവീനര നചലതനിയനിരുന മസനിഷ്ക യുദ്ധര
എന  പറയുന   നചസയ്  കേളനിയനില്  ശവീ.  വനിശസനചോഥന്  ആനന്ദയ്  ഏകേകദശര  20
വര്ഷകചോലര പട്ടര ചൂടെനിയനിരുന. പകക്ഷ അനതചോനര ആരുര അറനിയുനനില്ല.  അതുകപചോനല
കകേരളതനിനലനര  കവചോളവീകബചോള് ടെവീര ഉണചോയനിരുന. കകേചോഴനികകചോടുകേചോരനചോയ പഴയ
അബ്ദുറഹനിമചോനന നനിങ്ങള്കയ്   ഓര്മ്മേയുണചോകുര.  കവചോളവീകബചോളനിനയ്   നചോമക്കുഴനി  സ്കൂളനില്
നനിനയ് ആദദ്യമചോയനി  വനനിതചോ ടെവീര ഉണചോയനിരുന.  ഏലനിയചോമ്മേ, ഏലമ്മേ, ലളനിതചോ ബനനചോന്
എനനിവരടെങന ആ കവചോളവീകബചോള് ടെവീര ഇകപ്പെചോഴമുണയ്.  കേചോയനികേ രരഗത്തുണചോകുന
മുകനറര  വര്ഗ്ഗവീയചോടെനിസചോനതനിലള്ള  പവണതകേനള  ദുര്ബ്ബലനപ്പെടുത്തുര.  ഇകപ്പെചോള്
സ്കൂളുകേളനിലര  യൂണനികവഴനിറനികേളനിലര  കസചോര്ട്സുണയ്.  സ്കൂള്  തലതനിലര  യൂണനികവഴ യ്സനിറനി
തലതനിലര  മതരങ്ങള്  നടെക്കുനണയ്.  കകേരളതനില്   400  മവീറര്  ട്രെെചോക്കുള്ള ഒരു
പഞചോയതനിനന്റെ കപരയ് പറയചോന് സചോധനിക്കുകമചോ?  സചോധനികനില്ല.  200  മവീറര് ട്രെെചോക്കുള്ളതയ്
പറയചോന്  ഇതനിരനി  ബുദ്ധനിമുട്ടചോനണങനിലര  കുറചയ്  സലങ്ങളനിനലചോനക  ഉണയ്.  അകപ്പെചോള്
പഞചോയത്തുകേളനിലടെകര ആവശദ്യമചോയ അടെനിസചോന സഇകേരദ്യങ്ങള്  ഒരുകനിയചോല്
മചോത്രകമ കേചോയനികേ കമഖലനയ ഉകദ്ദേശനിക്കുന നനിലവചോരതനിനലതനികചോന് സചോധനിക്കുകേയുള.
200  മവീറര്  ട്രെെചോനകങനിലര  ഓകരചോ  പഞചോയതനിലര  നനിര്മ്മേനികചോനത  കസചോര്ട്സയ്
രരഗതയ് അനനികഷധദ്യമചോയ കനട്ടര ബകേവരനികചോന് സചോധനികനില്ല. കസചോര്ട്സയ് രരഗതയ്
കകേരളര എകപ്പെചോഴര പനിറകേനിലചോണയ്.  കസചോര്ട്സനിനനക്കുറനിചയ്  ഒരു സവനിസര പഠനര
ആവശദ്യമചോണയ്. 

മനറചോനയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര. സ്കൂളുകേളനില് കുട്ടനികേള് അദ്ധദ്യചോപകേനര  സചോര് എനചോണയ്
വനിളനിക്കുകേ,  കകേചോകളജുകേളനില്  ചനിലകപ്പെചോള്  മചോഷയ്  എനര  വനിളനിക്കുര.  അവര്
കചചോദനിക്കുനതയ്,  ഞങ്ങള്  പഠനികചോന്  വരുന,   ഞങ്ങള്കകല്ല  പഠനികചോനുള്ള  ആഗ്രഹര,
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ഞങ്ങള്കയ് പഠനികചോനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളകപ്പെചോള് ഏനതല്ലചോര വനിഷയങ്ങളചോണയ് ഞങ്ങള്
കറനിഞകൂടെചോതനതനയ്  ഞങ്ങള്കകല്ല അറനിയചോവൂ,  അതയ് ശരനിയചോണയ്.  ആ വനിഷയങ്ങളനില്
തനന ഏതു  വനിഷയമചോണയ്  കൂടുതല്  വനിഷമനമനള്ളതയ്  ഞങ്ങള്കകല്ല അറനിയുകേ,
അതുര ശരനിയചോണയ്. എങനില്പ്പെനിനന  കേരനിക്കുലവര സനിലബസ്സുര ഞങ്ങളകല്ല തവീരുമചോനനികകണതയ്?
ഞചോന് പറഞ ശരനിയചോണയ്. അതയ് ഒരു സസപനമചോനമല്ല. പനിണറചോയനി സര്കചോരനിനനങനിലര
പഠനികചോന് വരുന കുട്ടനികേളുനടെ  ആഗ്രഹതനിനനുസരനിചയ്  കേരനിക്കുലവര  സനിലബസ്സുര
ചനിട്ടനപ്പെടുതചോന് കേഴനിയുനമന ശുഭ പതവീക്ഷ എനനിക്കുണയ്. കകേരളവീയ സമൂഹര ഹണ്ഡ്രഡയ്
നപര്നസകന്റെജയ്  വനിജയവര അകനസഷനിചയ്  നടെക്കുകേയചോണയ്.  ഞചോന് തൃശ്ശൂരനില് ഏനതങനിലര
ഒരു കുട്ടനി കതചോറ ഒരു സ്കൂനളങനിലര കേചോണനിച്ചുതരചോന് ആവശദ്യനപ്പെനട്ടങനിലര അങ്ങനനനയചോരു
സ്കൂള് കേനണതചോന് കേഴനിഞ്ഞനില്ല. എനന്തചോരു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയമചോണനിതയ്. എല്ലചോ
സ്കൂളനിലര  100  ശതമചോനര  വനിജയര.  ഏതയ്  ആദനിവചോസനി  കുഗ്രചോമതനില് നചനയ്  100
കപനരനയടുതചോലര  99  കപര്   ജയനിചനിട്ടുണയ്.  ആ  രൂപതനിലചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര.
പണയ് കേചോലതയ് അദ്ധദ്യചോപകേര് കുട്ടനികേളുനടെ കതചോളനില് ബകേയനിട്ടയ് നടെക്കുര, കുട്ടനികേള്കയ്
ചചോയയുര  മസചോലകദചോശയുര  വചോങ്ങനിനകചോടുക്കുര,  അത്രയയ്  ദചോരനിദദ്യമുള്ള  സലമചോണയ്
നചോട്ടനികേ.  പനിനവീടെയ് വവീട്ടനില് നചനയ് ഷര്ട്ടഴനിചനിടുകമ്പചോള്  നപണയ് വനയ് കനചോക്കുകമ്പചോള്
അവള്കയ്  വനിഷമമചോകുര,  കേചോശയ്  തവീര്നനിട്ടുണചോവര,  ഇനമനില്ലകല്ലചോ  അഞയ്  ബപസ
എനയ്  പറയുര.  മറ്റുള്ളവനന്റെ  കുട്ടനികേനള  കസ്നേഹനികചോത  ഒരചോളുര  സസന്തര  കുട്ടനികേനള
കസ്നേഹനികനില്ല.  മചോഷയ് കുട്ടനികേളുനടെ കതചോളനില് ബകേയനിട്ടയ് നടെക്കുന എന ആകരചോപണര
കകേട്ടുമടുത്തു. അതയ് രവനിമചോഷയ് നകചോനക ഏകേകദശര അറനിയചോര. അതനില് ഒരുപചോടുകപര്
എര.പനി-മചോരുര  എര.എല്.എ.-മചോരുമചോയനി.  ഇവനിനടെതനന  മൂനവട്ടര  വനനിരുനയ്
സരസചോരനിചയ്  സഭയുനടെ സ്തുതദ്യര്ഹമചോയ അഭനിനന്ദനര ഏറ്റുവചോങ്ങനിയ ശവീ.  ടെനി.  എന്.
പതചോപന്,  രചോകജഷയ്  തുടെങ്ങനി  കുകറകയകറ  ആളുകേളുണയ്.  പചോഠപുസകേതനില്  നനിനയ്
വനിഭനിനമചോയനി  പഠനിപ്പെനിചവരുണയ്.  സനില്വനിയ  ആഷ്ടറനിനന്റെ  "ടെവീചര്"  എന  പുസകേര
ഓര്മ്മേയനികല്ല?  ആ  പുസകേതനില്  പറയുനണയ്  കുട്ടനികേള്  ബഹളമുണചോകനിയചോല്
ആദദ്യര ഡസ്ക്കനില് തട്ടുര പനിനവീടെയ് ചൂരനലടുക്കുര,  എനചോല് ആ പുസകേതനിനല ടെവീചര്,
റൂമനിനന്റെ മൂലയനില് വചനിരനിക്കുന വയലനിന് എടുതയ് ബനികഥചോവനന്റെ 'പചോകതചോസയ് ' ഒനയ്
വചോയനിക്കുര,  അകപ്പെചോള്  കുട്ടനികേള് മനിണചോതനിരനിക്കുര.  എങ്ങനന  കുട്ടനികേളനില്  അചടെക
മുണചോകണനമനയ് ടെനി.ടെനി.സനി.,  ബനി.എഡയ്.  സനിലബസനിനലചോനകയുണയ്.  കകേരളതനില്
ഉണര്നയ്  കകേരളതനില്  പഠനിചയ്  കകേരളതനില്  ബനിരുദ-ബനിരുദചോനന്തര  പഠനവര
നടെതനിയനിട്ടുള്ളവരുനടെ  ഹൃദയതനില്  നനിനയ്  സസചോഭചോവനികേമചോയനി  പുറകതയയ്  വരുന
വചോക്കുകേളനിനല  ബവകേചോരനികേ  പപഞമചോണയ്  കുട്ടനികേനള  മുകനചോട്ടു  നയനിക്കുനതയ്.
അതനിനുകവണനിയുള്ള  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണര  നചയണനമനയ്
വനിനവീതമചോയനി  പറഞനകേചോണയ്  ഞചോന്  എനന്റെ  വചോക്കുകേള്  അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന,
നമസചോരര.
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ശവീ  .    ബഹബനി ഈഡന്:  സര്,  ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ ശക്തമചോയനി
എതനിര്ക്കുന. 2016 നവരബര് 10 -ാം തവീയതനി  നചോലയ് പധചോനനപ്പെട്ട പദ്ധതനികേളചോണയ്
സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നയപഖദ്യചോപനതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഇവനിനടെ പഖദ്യചോപനിചതയ്.
അതനില് വളനര പചോധചോനദ്യമര്ഹനിക്കുന ഒനചോയനിരുന നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര സരരക്ഷനിക്കുകേ
എനള്ളതയ്.  2017 ജനുവരനി  മചോസര  27-ാംതവീയതനി,  ജനപതനിനനിധനികേളുര  രക്ഷകേര്തചോകളുര
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുര  എല്ലചോര  ഒനകചര്നയ്  സര്കചോര്,  എയനിഡഡയ്  സചോപനങ്ങളനിനലല്ലചോര
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  സരരക്ഷനികണനമനചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ്  വലനിയ  രവീതനിയനിലള്ള  പതനിജ
എടുതനിരുന.  നപചോതു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര സരരക്ഷനിക്കുന കേചോരദ്യതനില് ഈ സഭയനില്
ആര്ക്കുര എതനിര്പ്പുണചോവനമനയ്  ഞചോന് കേരുതുനനില്ല,  നമ്മേനളല്ലചോവരുര ഒകര  സസരതനില്
അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയ ആളുകേളചോണയ്.  ജനുവരനി  27-ാം തവീയതനിയനിനല ആ പതനിജയ്ക്കുകശഷര
ഒരു പടെനികപചോലര നമുകയ് മുകനചോട്ടു കപചോകേചോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനിനല്ലനതനിനചോലചോണയ് നപചോതു
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസനത  സരബനനിച  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ലക്ഷദ്യങ്ങള്  നനിറകവറചോന്
സചോദ്ധദ്യതയനിനല്ലനയ്  ഞങ്ങള്  പറയചോന്  കേചോരണര.  4.5  ലക്ഷര  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്
എഴതനിയ ഏഷദ്യയനിനല ഏറവര വലനിയ പരവീക്ഷനയനയ് നമ്മേള് അവകേചോശനപ്പെടുകേയുര
അഭനിമചോനനിക്കുകേയുര  നചയ്യുന  കകേരളതനിനല  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരവീക്ഷനയ
സരബനനിച്ചുവരുന  പത്ര  വചോര്തകേള്  നമ്മേനള  എല്ലചോവകരയുര  അപമചോനനിക്കുന
തരതനിലള്ളവയചോണയ്.  എസയ്.എഫയ്.ഐ.കചോരുര ഡനി.ബവ.എഫയ്.ഐ.കചോരുര കകേരളതനിനന്റെ
മുകനിലര  മൂലയനിലര  നനിനയ്  പസരഗനിക്കുകമ്പചോള്,  ഇരട്ടചങനനനയ്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുനയചോളുനടെ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഇരട്ട പരവീക്ഷ നടെകതണനി വരുന എനള്ളതയ് ഏറവര ദഇര്ഭചോഗദ്യകേരമചോയ
സനിതനിവനികശഷമചോണയ്. ആയനിരകണകനിനയ് കുട്ടനികേള് 9 A+ കനടെനിയനിട്ടുണയ്, അവര്കയ്
ഒരു വനിഷയതനില് A+  കനടെചോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല, ചനില കുട്ടനികേള്കയ് A-യുര മറ്റുചനിലര്കയ്
B-യുര C-യുമചോയനികപ്പെചോയനി.  അനതല്ലചോര  കേണകയ്  പരവീക്ഷയചോണയ്  സരഭവനിചതയ്.
പതനിനനചോനയ്  മചോസര  പൂര്തവീകേരനിക്കുന,  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  എല്ലചോ  കേണക്കുകൂട്ടലകേളുര
നതറനിച ഒനചോയനിരുന കകേരളതനിനല എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരവീക്ഷ.  കചചോദദ്യകടെ
ലചോസ്സുകേനളക്കുറനിച്ചുണചോയ  ആശങ സരബനനിചയ്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി എടുക്കുന
ഏതയ് സദുകദ്ദേശപരമചോയ തവീരുമചോനനതയുര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര സരരക്ഷനികചോന് എടുക്കുന
തവീരുമചോനനതയുര അട്ടനിമറനിക്കുന ചനില അദ്ധദ്യചോപകേ സരഘടെനകേള് വലനിയ മചോഫനിയയുനടെ
കേവീഴനില് പവര്തനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇതുസരബനനിചയ് എല്ലചോ പധചോനനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളനിനലയുര
തലനകട്ടുകേള്  പരനികശചോധനിചചോല്  ഇതയ്  അറനിയചോന്  സചോധനിക്കുര.  'കചചോദദ്യകേര്തചോകള്കയ്
വന്തുകേ നല്കുര, നകേചോയ്യുനതയ് ലക്ഷങ്ങള്, കേണ്സള്ട്ടന്റെയ് ഭരണതനില് തചോളര നതറനി
-എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.,  കചചോദദ്യകപപ്പെര്  കേചവടെര  പതയ്  കകേചോടെനി  -  പനിന്സനിപ്പെല്മചോര്കയ്
കേമ്മേവീഷന്, കേണക്കുകേള് പനിഴച്ചു - എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. കേണകയ് പരവീക്ഷ റദ്ദേചോകനി,
പരവീക്ഷചോകചചോദദ്യങ്ങള് തയചോറചോക്കുന പലര്ക്കുര കചചോദദ്യകടെലചോസയ് മചോഫനിയ ബനര,
പരവീക്ഷ  എന  പരവീക്ഷണര'  തുടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി  വചോര്തകേള്  വരുനണയ്.



ധനകേചോരദ്യര 479

കകേരളതനിനന്റെ  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗര  സരരക്ഷനികണനമനയ്  ആവശദ്യനപ്പെടുകമ്പചോള്
ബപവറയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങളനികലയയ്,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.
തുടെങ്ങനിയ നസനഗ്മെനകേളനികലയയ് വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുര രക്ഷകേര്തചോകളുര മചോറനിചനിന്തനികചോനുള്ള
സചോഹചരദ്യമുണചോകുനതയ് ഈ വനിശസചോസദ്യതയുനടെ തകേര്ചയചോനണനയ് പറയചോന് ഞചോന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.

കകേരളതനിനല എല്ലചോവരുര കമചോഡലചോയനി കേചോണുന അനല്ലങനില് ഭരണ-പതനിപക്ഷ
വദ്യതദ്യചോസമനില്ലചോനത എല്ലചോവരുര സന്ദര്ശനിക്കുന ഒരു സ്കൂളചോണയ് കകേചോഴനികകചോടെയ്  ജനില്ലയനിനല
നടെകചോവയ് സ്കൂള്.  പസ്തുത സ്കൂള് കപചോനല മചോതൃകേചോപരമചോയനി ഭഇതനികേസചോഹചരദ്യങ്ങള്
ഉണചോകണനമനയ്  നമ്മേള്  ആഗ്രഹനിചതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനിലചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെയ്  'ബഹനടെകേയ് സ്കൂള്,  ഡനിജനിറല് സ്കൂള്'  എനയ് അനയ് പഖദ്യചോപനിച നയതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില് മുകനചോട്ടയ് കപചോകുനതയ്.  നടെകചോവയ് സ്കൂളനില്കപചോലര എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-കയ്
100  ശതമചോനര റനിസള്ട്ടുണചോകചോന് സചോധനിചനില്ല എനപറയുകമ്പചോള് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
സരബനനിചയ് ഗഇരവകമറനിയ ചര്ച നടെകതണ കേചോരദ്യമചോണയ്.  കേനിഫ്ബനിവഴനി എല്ലചോ
നനികയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലര ബഹനടെകേയ് സ്കൂള് എന പഖദ്യചോപനിതലക്ഷദ്യര കനടെചോനുള്ള
ശമങ്ങള്  നടെത്തുകേയചോണയ്.  ഞചോനുര  എനന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിനല എളമകര
സ്കൂളനിനന്റെ നപചോകപ്പെചോസല് നകേചോടുത്തു,  അതനിനന്റെ ഡവീനറയനില്ഡയ് കപചോജകയ്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്
ഹചോബനിറചോറയ്  വഴനി  സമര്പ്പെനിച്ചു.  ഭഇതനികേ സചോഹചരദ്യനമചോരുക്കുകേ എനതനിനപ്പുറമചോയനി
അകചോഡമനികേയ് നലവല് ഇരപ്രൂവയ് നചയചോന് എന്തചോണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് ലക്ഷദ്യമനിടുനതയ്?
അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  കവണത്ര  പരനിശവീലനര  നല്കേണര  കേരനിക്കുലര  പരനിഷ്കരനികണര.
മലയചോളഭചോഷയനിലള്ള വലനിയ കപചോമനിനന്സയ് നനിലനനിര്ത്തുകമ്പചോള്തനന വനികദശതടെകമുള്ള
സലങ്ങളനികലയയ്  മലയചോളനികേള്  കജചോലനികയ്  കപചോകുകമ്പചോള്,  ഗ്രൂപ്പെയ്  ഡനിസഷനനില്
അനല്ലങനില്  ഇന്റെര്വബ്യൂവനില്  പനങടുക്കുന  കുട്ടനികേളുനടെ  മചോനദണ്ഡര  അളക്കുനതയ്
ഇരഗവീഷനിലള്ള  പചോവവീണദ്യരകൂടെനി  കേണകനിനലടുതചോണയ്.  ഭചോഷചോ  ഫണനമന്റെലനിസ്റ്റുകേളചോകുനതയ്
ഒരു  കേചോരണവശചോലര  അരഗവീകേരനികനപ്പെകടെണ  കേചോലഘട്ടമല്ല  ഇതയ്.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
സരരക്ഷനിക്കുകമ്പചോള്  ഭചോഷകേള്ക്കുകൂടെനി  പചോധചോനദ്യര  നകേചോടുകകണ?  ഭഇതനികേ
സചോഹചരദ്യതനിനനചോപ്പെര  അകചോഡമനികചോയനി എങ്ങനന എകലന്റെയ് ആകേചോന് കേഴനിയുനമനതയ്
സരബനനിചയ്  ഗഇരവകമറനിയ ചര്ച കൂടെനി നടെകകണനിയനിരനിക്കുന.  ആ വനിഷയതനികലയയ്
ഞചോന്  ദവീര്ഘമചോയനി  കേടെകചോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.  The  core  of  our  Education
system lies in the transition from the close system of education to an open
system of  learning എനചോണയ് പറയുനതയ്.  നമ്മുനടെ ഒരു പരനിവര്തനര,  അടെച്ചുപൂട്ടനിയ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയതനില്നനിനയ് ഓപ്പെണ് സനിസ്റ്റേതനികലയയ്,  തുറസചോയ വനിജചോനതനിനന്റെ,
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ  കലചോകേതനികലയ്ക്കുള്ള  കേടെനകേയറമചോണയ്  ഈ  പരനിവര്തനതനിലൂനടെ
ലക്ഷദ്യര വയ്ക്കുനനതങനില് അതനിനയ് കൃതദ്യമചോയ കേചോഴ്ചപ്പെചോകടെചോടുകൂടെനി ഗവണ്നമന്റെയ് മുകനചോട്ടയ്
കപചോകകേണനിയനിരനിക്കുന.
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ഉനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  മഹചോരചോജചോസയ്  കകേചോകളജനിനനക്കുറനിചയ്
കേഴനിഞ്ഞ  കുകറനചോളുകേളചോയനി  ചര്ച  നചയനപ്പെട്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന.  കകേരളതനിനന്റെ
അകചോദമനികേയ് രരഗകതയയ്, സചോരസചോരനികേ രരഗകതയയ്,  രചോഷവീയനപചോതുമണ്ഡലങ്ങളനികലയയ്
വലനിയ സരഭചോവനകേള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കേദ്യചോമ്പസചോണയ് മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജയ്. അവനിനടെ
കേഴനിഞ്ഞ  കുകറനചോളുകേളചോയനി  നടെക്കുന  series  of  incidents  പരനികശചോധനിചചോല്,
ഡനിസരബര് മചോസര  2016-ല്  നടെന എന്.എസയ്.എസയ്.  കേദ്യചോമ്പയ് തുടെങ്ങനിയതുമുതല്
അചടെകവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്,  റചോഗനിരഗയ്  അടെകമുള്ള  ക്രൂരമചോയ  പവീഡനങ്ങള്
ഏറ്റുവചോകങ്ങണനിവരുന വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള സരബനനിചയ്,  അവനിടെനത എന്.എസയ്.എസയ്.
ഡയറകറചോയ  ശവീ.  ഓമല്  അകലചോഷദ്യസയ് അടെകമുള്ള  അദ്ധദ്യചോപകേര്നകതനിനര  പരചോതനിനകേചോടുത
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ്  സരരക്ഷണര  നകേചോടുകചോന്  മുകനചോട്ടുവന  വനനിതചോ  പനിന്സനിപ്പെചോളനിനയ്,
ദളനിതയ്  വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ട  ഒരു സ്ത്രവീനയ കൂട്ടര  കചര്നയ്  ആക്രമനിക്കുന വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി
സരഘടെനചോപതനിനനിധനികേനള കേചോണചോന് സചോധനിച്ചു.  ധചോരചോളര  ആയുധങ്ങള് പനിടെനിനചടു
ത്തുനവനള്ള വചോര്ത കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര കകേള്കചോനനിടെയചോയനി.  ആയുധങ്ങനള സരബനനിചയ്
ധചോരചോളര  തര്കങ്ങള്  ഈ  സഭയനില്  നടെതനിയനിരുന.  അതയ്  ആയുധങ്ങളല്ല,
പണനിയചോയുധങ്ങളചോനണന രവീതനിയനിലള്ള മുഖദ്യമനനിയുനടെ പസരഗവര സഭയനിലണചോയനിരുന.
ഈ  സരഭവതനിനനതനിനര  എറണചോകുളര  നസന്ട്രെെല്  കപചോലവീസയ്  കസ്റ്റേഷന്
എഫയ്.ഐ.ആര്.  ചചോര്ജയ്  നചയ്തു.  എഫയ്.ഐ.ആര്.-നന്റെ  കകേചോപ്പെനി  എനന്റെ  ബകേവശമുണയ്,
അതനില് പറയുനതയ്, Arms Act 1959-27 പകേചോരര രജനിസ്റ്റേര് നചയ്നതചോരു കകേസനില്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  സഭനയ  നതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുരവനിധതനിലള്ള  നനിലപചോടെയ്
സസവീകേരനിചനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇവനിനടെ  ആക്രമണര  നടെത്തുനവനര  സരരക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്.
എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യുനടെയുര  ഡനി.ബവ.എഫയ്.ഐ.-യുനടെയുര ധചോരചോളര സുഹൃത്തുകള്
നനിയമസഭചോ സചോമചോജനികേരചോയനി വനനിട്ടുണയ്.  അവരചോരുര ഈ മചോര്ഗ്ഗതനിലൂനടെ വനവരചോനണനയ്
ഞചോന്  കേരുതുനനില്ല.  ഈ  ഗുണചോ  മചോഫനിയചോ  പവര്തനങ്ങനള,  കേദ്യചോമ്പസനില്
ക്രനിമനിനല് ആക്രമണര നടെതചോന് ശമനിക്കുന വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള സരരക്ഷനികചോനുള്ള
നനിലപചോടെയ് സസവീകേരനികരുതയ്.  മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജനിനന സരബനനിചയ് വലനിനയചോരു
യശസ്സുണയ്. അവനിനടെ ഈ പറയുന നനിയമവനിരുദ്ധ പവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന, ഒരു
പനിന്സനിപ്പെചോളനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിക്കുന  സരഭവവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്,  കനരനിട്ടയ്
ബനമുള്ള വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി പസചോനതനിനന്റെ കനതചോകന്മേചോനര, എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യുനടെ
ഉതരവചോദനപ്പെട്ട നചയര്മചോന്,  യൂണനിറയ് നസക്രട്ടറനി അടെകമുള്ള ആളുകേള് നടെത്തുന
പവര്തനങ്ങനള ഒരു കേചോരണവശചോലര ഗവണ്നമന്റെയ് പനിന്തുണയരുതയ്.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സരരക്ഷണ  യജര  നടെത്തുകമ്പചോള്  യശസയ്  നനിലനനിര്ത്തുന  ഈ  കകേചോകളജനിനന
സരരക്ഷനികചോനുള്ള  നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനികണര.  സസന്തര  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി  പസചോനതനിനയ്
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള,  കനതചോകന്മേചോനര വചോര്കപ്പെണനികചോരചോയനി ഉപമനിക്കുന  കകേരളതനിനല
ആദദ്യനത  മുഖദ്യമനനിയചോണയ്  ശവീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന്.  കമചോഡകറഷന്
നല്കേനിയചോലര  പചോസചോകേചോത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെനിനന്റെ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  ഞചോന്
അതനിശക്തമചോയനി എതനിര്ത്തുനകേചോണയ്  നനിര്ത്തുന.
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ശവീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി.  :  സര്,  ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ പൂര്ണമചോയനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ യ്  വര്ഷകചോലര  കകേരളതനിനല  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
നനിര്ജവീവമചോയനിരുനനങനില്  ഈ  11  മചോസര  നകേചോണയ്   സജവീവമചോകനിനയടുകചോന്
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനികയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതയ് ഇടെതുപക്ഷതനിനന്റെ നയതനിനന്റെ
ഫലമചോയചോണയ്.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  എനതയ്  കകേവലര  എയ്ഡഡയ്/അണ്  എയ്ഡഡയ്
കമഖലകേളനിലള്ള  കുകറ  മുതലചോളനിമചോരുനടെ  കേചോരദ്യങ്ങളല്ല.  അതയ്  ജനകേവീയമചോനണനര
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  സരരക്ഷനികകണതചോനണനര  ജനങ്ങള്കയ്  കബചോധദ്യനപ്പെടുതനി
നകേചോടുകചോന് ഈ കുറഞ്ഞകേചോലര നകേചോണയ്  സര്കചോരനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഇനതചോനക
സചോദ്ധദ്യമചോകണചോ?  അസചോദ്ധദ്യമകല്ലനയനയ് പതനിപക്ഷത്തുള്ള പല ആളുകേളുര കചചോദനിക്കുനണയ്.
അവര്കയ് അസചോദ്ധദ്യമചോയതയ് സചോദ്ധദ്യമചോകചോനചോണയ് ജനങ്ങള് ഞങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുതതയ്.
അതനിനന്റെ  ഒരു പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യര,  ഞങ്ങള്  പറഞ  എല്ലചോര  ശരനിയചോകുനമനയ്.
എല്ലചോര  ശരനിയചോകുനമനതനിനന്റെ  ഏറവര  വലനിയ  നതളനിവചോണയ്  അടുത  അദ്ധദ്യയന
വര്ഷര ആരരഭനികചോന് കപചോകുനതനിനുമുമ്പയ് തനന മുഴവന് പുസകേങ്ങളുര അചടെനിച്ചുകേഴനിഞ
എനതയ്.  കുട്ടനികേള്ക്കുള്ള  യൂണനികഫചോമുകേളുര  തയചോറചോയനികഴനിഞ.  ജൂണ്  ഒനചോര
തവീയതനി  മുതല്  കുട്ടനികേള്  കചോസനികലയയ്  വരുന  സമയതയ്  അവര്ക്കുകവണ
പചോഠപുസകേങ്ങള് നകേചോടുകചോന് കപചോകുകേയചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്കചോരനിനന്റെ കേചോലതയ്
എന്തചോയനിരുന  അവസ?  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷര  കേഴനിയചോറചോയനിട്ടുര  പചോഠപുസകേങ്ങള്
ലഭനികചോനത  'എനന്റെ റകബ്ബ'  എനയ്  വനിളനിചയ്  കേരഞ്ഞനിരുന കുട്ടനികേള് ഉണചോയനിരുനനങനില്
ആ കേരചനിലകേള് ഇനനി കകേള്കനില്ല.  ഇതചോണയ് എല്ലചോര ശരനിയചോകുര എനയ് പറഞ്ഞതനിനന്റെ
ഒനചോമനത  നതളനിനവനചോണയ്  ഞചോന്  ഇവനിനടെ  പറയചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.
അതുകപചോനല ഈ സര്കചോര് ധചോരചോളര കേചോരദ്യങ്ങള് മുകനചോട്ടയ് വയ്ക്കുനണയ്. അന്തചോരചോഷ
നനിലവചോരമുള്ള സ്കൂളുകേള് എല്ലചോ മണ്ഡലതനിലര ഒനരണനമങനിലര ഉണചോകുകേ; ആയനിരര
കുട്ടനികേളനിലധനികേര പഠനിക്കുന വനിദദ്യചോലയങ്ങള് നസന്റെര് കഫചോര് എകലന്സയ് ആകനി
ഉയര്ത്തുകേ; മൂനയ് കകേചോടെനി രൂപയുനടെ മൂനയ് സ്കൂളുകേളുര ഒരു അന്തചോരചോഷ സ്കൂളുര അടെകര
നചോലയ്  സ്കൂളുകേള്  എനന്റെ  മണ്ഡലതനിലണയ്.  ഭരണ-പതനിപക്ഷ  വദ്യതദ്യചോസമനില്ലചോനത
എല്ലചോവര്ക്കുര ഇതരതനിലള്ള സ്കൂളുകേള് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  തവീര്ചയചോയുര അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി
കേമ്മേനിറനികേള് കൂടെനി ആളുകേള് പവര്തനിച്ചു തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  വരുരവര്ഷങ്ങളനില് അതയ്
കകേരളതനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില് വലനിയ മചോറമുണചോക്കുര.  മചോത്രമല്ല,  വലനിയ
കേചോഴ്ചപ്പെചോടുള്ള ഒരു സര്കചോരചോണയ് എനതനിനന്റെ നതളനിവചോണയ് കൃഷനി പചോഠദ്യപദ്ധതനിയനില്
ഉള്നപ്പെടുതനിയതയ്.  കേചോരണര, മണനികനചോടുര മനുഷദ്യകനചോടുര നമ്മുനടെ കുട്ടനികേള് അകേലര
പചോലനികചോന് തുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  നമ്മേള് കേഴനിക്കുന ഭക്ഷണര എങ്ങനന ഉണചോകുനനവനതു
കപചോലര അറനിയചോത  രവീതനിയനികലയയ്  നമ്മുനടെ  തലമുറ  മചോറനിയനിരനിക്കുന.  അവനര
തനിരനിച്ചുനകേചോണ്ടുവരചോന് മണനികനചോടുര  മനുഷദ്യകനചോടുര  ബനമുണചോക്കുന തരതനിലള്ള
സനിലബസചോകനി  മചോറ്റുകേ  എന  ലക്ഷദ്യമചോണയ്  നമ്മേള്  മുകനചോട്ടയ്  വചതയ്.  അതനിനന്റെ
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ഭചോഗമചോയനി  എല്ലചോ  സ്കൂളുകേളനിലര  ബകയചോ  ബഡ കവഴനിറനി  പചോര്ക്കുകേള്  സചോപനികചോന്
തയചോറചോയനിട്ടുണയ്.  ഇതരതനിലള്ള പവര്തനങ്ങള് ഇനനിയുര കുകറയുണയ്.  കൃഷനിയുര
മണ്ണുര ജവീവനിതഗനനിയചോയ കേചോരദ്യങ്ങളുര പറയുകമ്പചോള് അതദ്യചോധുനനികേമചോയ കേചോരദ്യങ്ങള്
മറക്കുനനില്ല എനള്ളതനിനന്റെ നതളനിവചോണയ് സ്കൂളുകേള് ബഹനടെകേയ് ആകനി മചോറ്റുനനവനള്ളതയ്.
ബഹസ്കൂളുകേളുര  ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളുകേളുര  ബഹനടെകേയ്  ആക്കുകമ്പചോള്  ഞചോന്
അടെകമുള്ള, പല എര.എല്.എ.മചോരുര ആഗ്രഹനിക്കുനതയ് എല്ലചോ സ്കൂളുകേളുര ബഹനടെകേയ്
ആക്കുകേ എനതചോണയ്. അതനിനുകവണനി എര.എല്.എ. ഫണ്ടുകേള് വനിനനികയചോഗനികചോന്
ഞങ്ങള്  തയചോറചോയനിട്ടുണയ്.  എല്.പനി./  യു.പനി.സ്കൂളുകേളനിനല  പശര,  എയ്ഡഡയ്
കമഖലകേളനിലള്ള ചനില  സ്കൂളുകേളുനടെ  നകേട്ടനിടെങ്ങള്  വളനര  കമചോശമചോണയ്.  പലകപ്പെചോഴര
അവനിനടെ പഠനിക്കുന കുട്ടനികേകളചോ അവരുനടെ രക്ഷനിതചോകകളചോ പൂര്വ്വ വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേകളചോ
സചോമ്പതനികേമചോയനി മുനനില് നനില്ക്കുനവരല്ലചോത പല സ്കൂളുകേളുമുണയ്. അങ്ങനനയുള്ള
സ്കൂളുകേള് നവവീകേരനികചോനുള്ള സഹചോയര നചയണനമനചോണയ് എനനികയ് പകതദ്യകേമചോയനി
അഭദ്യര്ത്ഥനികചോനുള്ളതയ്.  ജനകേവീയമചോയനി  സ്കൂളുകേള്  മചോറനിനയടുക്കുന  സമയതയ്
സ്കൂളനിനകേത്തുള്ള പല കേചോരദ്യങ്ങളുര മചോറനിനയടുകകണതുണയ്. അതയ് പകതദ്യകേനിചയ് സനിലബസചോണയ്.
കേല,  സരസചോരര,  കേചോയനികേവനികനചോദര  തുടെങ്ങനിയവനയല്ലചോര  സമനസയനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണയ്
അകചോഡമനികയ്  ഇരപ്രൂവ്നമകന്റെചോടുകൂടെനി  ഒരു വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികയ്  സമഗ്രമചോയ പുകരചോഗതനി
ബകേവരനികചോന് കേഴനിയുന രവീതനിയനില് നമ്മുനടെ സനിലബസയ് പുനരചോവനിഷ്കരനികകണതയ്
വളനര അനനിവചോരദ്യമചോനണനചോണയ് എനനികയ് പറയചോനുള്ളതയ്.  

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സവീകര്)

കദശവീയ തലതനില്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ നയതനിനയ് മചോറര വനനിരനിക്കുന. എഡബ്യൂകകഷന്
എന കകേചോണ്നസപ്റയ് കനചോളഡ്ജയ് ഇകകചോണമനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി മചോറുകേയചോണയ്. അതയ്
കേരനിയര് ഓറനിയന്റെഡചോയനി മചോത്രര മുകനചോട്ടുകപചോകുന അവസയചോണയ്.  ഹഡ്യുമചോനനിറവീസയ്
ആന്റെയ്  കസചോഷദ്യല്  സയന്സനിനയ്  തവീനര  പചോധചോനദ്യര  നകേചോടുക്കുനനില്ല.  ഇകപ്പെചോള്
അതരതനിലള്ള സചോപനങ്ങനള  തകേര്കചോനുള്ള ഒരു കൃതദ്യമചോയ അജണ സരഘപരനിവചോറനിനന്റെ
കനതൃതസതനില് നകേചോണ്ടുവനനിട്ടുണയ്.  നജ.എന്.യു.,  നനഹദരചോബചോദയ്  നസന്ട്രെെല് യൂണനികവഴനിറനി
എനനിവയുള്നപ്പെനടെയുള്ള  യൂണനികവഴനിറനികേളനിനല  റനിസര്ച്ചുകേള്  നനിര്തലചോകചോനുള്ള
ശമങ്ങള്  നടെക്കുനണയ്.  ഇതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കകേരളതനികലയ്ക്കുര  ഇതയ്  വദ്യചോപനിപ്പെനികചോനുള്ള
സചോധദ്യതയുണയ്. കസചോഷദ്യല് സയന്സനിനുര ഹഡ്യുമചോനനിറവീസനിനുര പചോധചോനദ്യര നകേചോടുതനിനല്ലങനില്
മനുഷദ്യ സരബനനിയചോയ കേചോരദ്യങ്ങള്,  പകൃതനിയുമചോയുര  ചുറ്റുപചോടുമചോയുര ബനനപ്പെട്ട
കേചോരദ്യങ്ങനളചോനര പരനിഗണനികചോത ഒരു തലമുറയചോയനി നമ്മേള് മചോറചോനുള്ള സചോധദ്യതയുണയ്.
അതരതനിലള്ള കേചോരദ്യങ്ങള് പരനിഗണനിചയ് ഒനചോര കചോസയ് മുതല് തനന ഹഡ്യുമചോനനിറവീസനിനുര
കസചോഷദ്യല് സയന്സനിനുര  പചോധചോനദ്യര  നകേചോടുകണനമനതയ്  പകതദ്യകേര ശദ്ധനികകണതുണയ്.
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  നഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള് കൂടുതലര ബനിസനിനസയ് ഓറനിയന്റെഡചോയനിട്ടചോണയ്
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പവര്തനിക്കുനതയ്. കകേരളതനില് ഗവണ്നമന്റെയ് നറകഗയ് നനനസ്ഡയ് സചോപനങ്ങളനില്
ഇതരര  മനുഷദ്യസരബനനിയചോയ  കേചോരദ്യങ്ങള്  ഉള്നപ്പെടുതചോനുള്ള  ശമര  സര്കചോരനിനന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനയ്  എന്.ഒ.സനി.  നകേചോടുക്കുകമ്പചോഴണചോകേണനമനയ്  പറയചോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.
അതുകപചോനല  2014-നല ആനുവല് സ്റ്റേചോറസയ് ഓഫയ് എഡബ്യൂകകഷന് റനികപ്പെചോര്ട്ടനില് പറയുനതയ്
കകേരളതനില് അഞചോര കചോസനിനല  50  ശതമചോനര കുട്ടനികേള്ക്കുര രണചോര  കചോസനിനല
മലയചോള  ഭചോഷചോ  പചോഠങ്ങള്  വചോയനികചോന്  അറനിയനിനല്ലനചോണയ്.  അതുനകേചോണചോണയ്
സനിലബസയ് പരനിഷ്കരനികണനമനയ് പറഞ്ഞതയ്.   കുട്ടനികേള് ജയനിച്ചുകപചോയനിട്ടയ് കേചോരദ്യമനില്ല, കേഴനിഞ്ഞ
സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ്  പരവീക്ഷ  എഴതചോതവര്കപചോലര  ജയനിചനിട്ടുനണനചോണയ്
പറയുനതയ്.  കുട്ടനികേള് വനിജയനികണര, ആനരയുര കതചോല്പ്പെനികചോനല്ല നമ്മേള് ഇവനിനടെ
ഇരനിക്കുനതയ്.  പകക്ഷ വനിജയനിക്കുകമ്പചോള് തനന അതനിനുള്ള കയചോഗദ്യതയുര അറനിവര
അവര്  ആര്ജനികണനമനതയ്  പകതദ്യകേര  നമ്മേള്  ശദ്ധനികണര.  അതുകപചോനല
ഇകപ്പെചോള്  അഡനിഷന്  ആരരഭനികചോന്  കപചോകുകേയചോണയ്.  അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പല
സലത്തുനനിനര ആകക്ഷപങ്ങള് ഉയരുനണയ്. കേചോലങ്ങളചോയനി കകേചോഴ വചോങന പല
സ്കൂളുകേളുമുണയ്. അതുകപചോനല ചനില സ്കൂളുകേളനില് എല്.നകേ.ജനി. പകവശനതനിനുകപചോലര
എന്ട്രെെന്സയ് പരവീക്ഷ എഴതനിപ്പെനിക്കുന എന ആകക്ഷപര ഉയര്നനിട്ടുണയ്. ഇതയ് വളനര
ജചോഗ്രതകയചോടുകൂടെനി നനിയനനികണര.  തവീര്ചയചോയുര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ അവകേചോശ നനിയമര
ഇതയ് നനികരചോധനിക്കുനണയ്.  അതയ് നടെപ്പെനിലചോകചോനുള്ള ജചോഗ്രത നമ്മേള് പചോലനികണര.
കകേരളര  കനരനിടുന  ഏറവര  വലനിയ  പശര  സസചോശയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസമചോനണനചോണയ്
എനനികയ്  കതചോനനതയ്.  ഒരു  തലമുറ  തനന  വഴനി  നതറനികപ്പെചോകുന  അവസയചോണുള്ളതയ്.
പതനികേരനികചോന് അറനിയചോത, അടെനിചമര്തനപ്പെട്ട, വളനര ഭയകതചോനടെ കേഴനിയുന ഒരു
തലമുറയചോയനി സസചോശയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന കുട്ടനികേള് മചോറുകേയചോണയ്.
ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യ  മുനണനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേചോരതനില്  വരുകമ്പചോള്
അവനര  നനിയനനികചോനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടെതനിയചോല്  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയനി
അനുകൂല വനിധനി സമ്പചോദനിക്കുന അവസയചോണുള്ളതയ്. കകേരളതനിനല ഒരു തലമുറനയ
നശനിപ്പെനിചതനിനന്റെ  ഉതരവചോദനികേള് യു.ഡനി.എഫയ്.  ആനണനതനന ഞചോന് പറയുര.
2001-ല് ആന്റെണനി സര്കചോര് സസചോശയ കകേചോകളജുകേള് രൂപവീകേരനികചോനുള്ള നനിയമര
നകേചോണ്ടുവന.  അനയ് പറഞ്ഞതയ് രണയ് സസചോശയ കകേചോകളജുകേള് സമര ഒരു സര്കചോര്
കകേചോകളജയ്  എനചോണയ്.  അതയ്  തനിരുതനിയനിട്ടുണയ്  എനതചോണയ്  സതദ്യര.  വസ്തുത
മനസനിലചോക്കുകമ്പചോള് ഇനയ്  ഒരു സസചോശയ കകേചോകളജയ്  സമര  ഒരു ജയനിലചോയനിട്ടചോണയ്
മചോറനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ആ  രവീതനിയനികലയചോണയ്  സസചോശയ  കകേചോകളജുകേള്  മചോറനിയനിരനിക്കുനതയ്.
അനയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കേചവടെകചോരുനടെ തചോല്പ്പെരദ്യങ്ങള് സരരക്ഷനികചോന് കവണനിയചോണയ്
സസചോശയ കകേചോകളജുകേള് ആരരഭനിചതയ്.  അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി രജനനി എസയ്. ആനന്ദയ്
മുതല് ജനിഷ്ണു വനരയുള്ള കുട്ടനികേള് മരണനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ ഉതരവചോദനിതസതനില്
നനിനയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-കനചോ  അനനത ആന്റെണനി സര്കചോരനികനചോ മചോറനി  നനില്കചോന്
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കേഴനിയനില്ല. സസചോശയ കകേചോകളജുകേള് തുടെങനതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി നമരനിറയ് അട്ടനിമറനികനപ്പെട്ടു. പല
കകേചോകളജുകേളനിലര  ഇരുട്ടുമുറനികേളുര  ഇടെനിമുറനികേളുര  രൂപനപ്പെട്ടു.  കകേചോകളജുകേളനില്  രണയ്
മവീറര്  അകേലതനില്  സനി.സനി.ടെനി.വനി.  കേദ്യചോമറകേള്  സചോപനിച്ചു.  കചോസയ്  മുറനികേളനിലര
ബചോതയ്  റൂമുകേളുനടെയുര  കടെചോയയ് നലറ്റുകേളുനടെയുര  മുനനിലര  സനി.സനി.ടെനി.വനി.  കേദ്യചോമറകേള്
സചോപനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിനടെയുള്ള കുട്ടനികേള്, പകതദ്യകേനിചയ് നപണ്കുട്ടനികേള് സദചോ ഞചോന്
നനിരവീക്ഷനികനപ്പെടുന എന കബചോധതനിലചോണയ്  ജവീവനിക്കുനതയ്.  ഇതയ്  ഒരു പകതദ്യകേ
തരതനിലള്ള  മചോനസനികേചോവസയനികലയയ്  കുട്ടനികേനള  മചോറ്റുകേയചോണയ്.  എല്ലചോ  സലത്തുര
സനി.സനി.ടെനി.വനി.  കേദ്യചോമറ  സചോപനികണനമനചോണയ് യു.ജനി.സനി.-  പറയുനതയ്. 2015-നല
ഒരു  പകതദ്യകേ  ഉതരവനില് കേദ്യചോമ്പസ്സുകേള്കകേകതചോ  അതനിനടുകതചോ  കപചോലവീസയ്
കസ്റ്റേഷന്   കവണനമനള്ള  രവീതനിയനികലയചോണയ്  നകരന്ദ്ര  കമചോദനി  സര്കചോര്  മുകനചോട്ടു
കപചോകുനതയ്.  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള ആ രവീതനിയനിലചോണയ് സര്കചോര് കേചോണുനതയ്.  നമ്മുനടെ
സസചോശയ  കകേചോകളജുകേളുനടെ  അവസയുര  വദ്യതദ്യസമല്ല.  ഒരു  മചോധദ്യമതനില്  വന
റനികപ്പെചോര്ട്ടനില് പറയുനതയ്,  സസചോശയ കകേചോകളജനിനല കുട്ടനികേള് തചോടെനി വളര്ത്തുകേകയചോ
ലഘുഭക്ഷണര കേഴനിക്കുകേകയചോ അനുമതനിയനില്ലചോനത അവധനിനയടുക്കുകേകയചോ നചയ്തചോല്
250  രൂപ മുതല്  1000  രൂപ വനരയുര ഹചോള് ടെനികറയ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടചോല്  500  രൂപയുര
നനവകേനി  വനചോല്  100  രൂപയുര  ഷൂസയ്  ധരനിചനിനല്ലങനില്  250  രൂപയുര  പനിറനചോള്
ആകഘചോഷര നടെതനിയചോല്  2000  രൂപയുര നനഫന് നല്കേണര എനചോണയ്.   സസചോശയ
കകേചോകളജനിനല ഇഇ പചോകവീസയ്  പറയുകമ്പചോള് എന്തനിനചോണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്-നയ്  കവദനനിക്കുനതയ്.
അതചോണയ്  നനിങ്ങളുനടെ  രചോഷവീയര,  അതചോണയ്  നനിങ്ങള്  മനസനിലചോകകണതയ്.  ഞചോന്
യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോണയ്  പറയുനതയ്.  ഇവനിനടെ  സസചോശയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  നകേചോള്ള  നടെത്തുനവര്
നമ്മുനടെ കുട്ടനികേനള ക്രൂരമചോയനി പവീഡനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്റെ ചനിത്രമചോണയ് ഞചോന് പറയുനതയ്.
എന്തനിനചോണയ് യു.ഡനി.എഫയ്-നന്റെ ഭചോഗത്തുള്ള ആളുകേള്കയ് കവദന വരുനതയ്,  എന്തനിനചോണയ്
നനിങ്ങള് ഇതനിനന എതനിര്ക്കുനതയ്? ഇങ്ങനന ഒരു കചോസനില്നനിനയ് 15000 രൂപ വനര
പനിരനിനചടുതചോല് പനിന്സനിപ്പെചോളനിനയ് പകതദ്യകേമചോയനി കേമ്മേവീഷന് നകേചോടുക്കുര.  ഇതചോണയ്
സസചോശയ  കകേചോകളജുകേളനിനല  അവസ.  ഇതനിനനതനിനര  പതനികേരനിചചോല്  കുട്ടനികേനള
ഇരുട്ടുമുറനിയനിലര ഇടെനിമുറനിയനിലര നകേചോണ്ടുകപചോയനി മര്ദ്ദേനിക്കുര. അനല്ലങനില് ഇകന്റെണല് മചോര്കയ്
കുറയ്ക്കുകേകയചോ പരവീക്ഷയനില് കതചോല്പ്പെനിക്കുകേകയചോ മചോനസനികേമചോയനി പവീഡനിപ്പെനിക്കുകേകയചോ
നചയ്യുര.  കകേരളതനിനല  161  എഞനിനവീയറനിരഗയ്  കകേചോകളജുകേളനില്  121  എണവര
അണ്എയ്ഡഡചോണയ്.  സസകേചോരദ്യ  സസചോശയ  കകേചോകളജുകേളനില്  47485  സവീറ്റുകേളചോണുള്ളതയ്.
അടെനിസചോന സഇകേരദ്യങ്ങനളചോനമനില്ലചോത ഇഇ കകേചോകളജുകേളനില്  ബനി.നടെകേയ് പഠനര
നടെതനി  6  വര്ഷര കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുര ഇകപ്പെചോഴര  40  ശതമചോനര കുട്ടനികേള് പചോസചോകേചോതവരചോയുണയ്.
ഓകരചോ വര്ഷവര ഇതുകപചോനല പചോസചോകേചോത കുട്ടനികേളുനടെ എണര കൂടുകേയചോണയ്.  ഇഇ
കകേചോകളജുകേളനില്  വനിജയ  ശതമചോനര  വളനര  കുറവചോണയ്.  കുട്ടനികേനള  പവീഡനിപ്പെനിക്കുനമുണയ്.
നമ്മുനടെ  തലമുറയനിനല  കുട്ടനികേള്  പഠനിച്ചുവരുന  കേദ്യചോമ്പസ്സുകേനള  ഇതരതനില്
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അടെനിചമര്തനി  അവര്കയ്  അപകേടെമുണചോക്കുന  സനിതനിയനിനലതനിക്കുകേയചോണയ്.
തവീര്ചയചോയുര ഇതയ് നനിയനനികചോനുള്ള നടെപടെനി വളനര ശക്തമചോയനി ഇഇ സഭ ഒനടെങര
സസവീകേരനികണര.  അതനിനുകവണ  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര  നടെതണര.  ഒരു  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്
പറയുനതയ്, 'India is facing a mental health crisis and its education system is
ill  equipped  to  handle  it'  എനചോണയ്.   നമ്മുനടെ  എഡബ്യൂകകഷന് സനിസ്റ്റേര  ഇതയ്
ഹചോന്ഡനില്  നചയചോന്  കേഴനിയചോത  അവസയനിലചോണയ്.  അത്രയുര  മചോനസനികേ
സമ്മേര്ദ്ദേമുള്ള  തലമുറയചോണയ്  വളര്നവരുനതയ്.  ഇതുമചോത്രമല്ല,  കസചോര്ട്സുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  "അണര്  17  ഫനിഫ"  കവള്ഡയ്  കേപ്പെയ്  നടെക്കുകേയചോണയ്.  അതനിനുള്ള
സഇകേരദ്യങ്ങള്  സമയബനനിതമചോയനി  നചയ്തചോല്  വരുന  കേചോലഘട്ടതനില്  കൂടുതല്
മതരങ്ങള് കകേരളതനിനയ് ലഭനിക്കുകേയുര കകേരളതനിനയ് അഭനിവൃദ്ധനി പചോപനികചോന് അതയ്
സഹചോയനിക്കുകേയുര  നചയ്യുര.  അതുകപചോനലചോരു  കേചോയനികേ  സരസചോരമുണചോകചോനുള്ള
പവര്തനര  സ്കൂള്  തലതനില്  തനനയുണചോകേണര.  ആകരചോഗദ്യപരമചോയനി  നമ്മേള്
വളനര പനിനനികലയയ്  നപചോയ്നകചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഷഗറുര  പഷറുമുള്നപ്പെനടെയുള്ള
അസുഖങ്ങള് മുപ്പെതചോര വയസനില് തനന പനിടെനിനപടുന അവസയചോണുള്ളതയ്. അതുനകേചോണയ്
കേചോയനികേ  സരസചോരമുണചോകചോന്  സചോധനിക്കുന  രവീതനിയനില്  നമ്മുനടെ  സനിലബസയ്
പരനിഷ്കരനികണനമനകൂടെനി  പറഞനകേചോണയ്  ഒരനികല്കൂടെനി  ഇഇ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ
പൂര്ണമചോയനി പനിന്തുണച്ചുനകേചോണയ് നനിര്ത്തുന.

ശവീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബചോഹനിര:  സര്,  ഞചോന് ഇഇ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ ശക്തമചോയനി
എതനിര്ക്കുകേയചോണയ്. കേചോരണര, ഇനതചോരു ജനചോധനിപതദ്യ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയചോയനി
കതചോനനനില്ല.  ഭരണഘടെനചോ  സചോപനമചോയ  കേദ്യചോബനിനറനിനന  കനചോക്കുകുതനിയചോകനി
ശവീ.  പനിണറചോയനി വനിജയന് നടെത്തുന ഇഇവന്റെയ് മചോകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയചോയനിട്ടചോണയ്
എനനികയ്  കതചോനനതയ്.   കേചോരണര കേഇണ്സനില് ഓഫയ് മനിനനികസ്റ്റേഴയ്  എനപറയുന
അതനിശക്തമചോയ  മനനിസഭ  ഇവനിനടെ  നനിലവനിലണയ്.  കഡചോ.  ടെനി.  എര.  കതചോമസയ്
നഎസകേയ്,  ശവീ.  ജനി.  സുധചോകേരന്,  ശവീ.  എ.  നകേ.  ബചോലന് എനനിങ്ങനന അതനിശക്തരുര
പരനിചയ സമ്പനരുര പതനിഭചോശചോലനികേളുമചോയ മനനിമചോരുള്ള സചോനതയ് കേഇണ്സനില്
ഓഫയ്  അബഡസകസഴനിനന്റെ  ഒരു  ടെവീമചോയനി  കകേരളതനിനന്റെ  ഭരണര  നടെത്തുകേയചോണയ്.
എനന്റെ കചചോദദ്യതനിനയ് 6 ഉപകദശകേരുനണനര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എര. വനിന്നസന്റെനിനന്റെ
കചചോദദ്യതനിനയ് 8 ഉപകദശകേരുനണനര  പറയുന. എത്ര കപരുനണനയ് ആര്ക്കുമറനിയചോത
ഇഇ ഉപകദശകേനരനകചോണചോണയ് കകേരളതനില് ഭരണര നടെത്തുനതയ്.  എല്ലചോയനിടെത്തുര
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട പനിണറചോയനി വനിജയന് പരചോജയനപ്പെടുകേയചോണയ്.  മലപ്പുറര ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്പെനില്
പരചോജയനപ്പെട്ടു, ശവീമതനി മഹനിജകയചോടെയ് കതചോറ്റു, മൂനചോറനില്  സനി.പനി.നഎ.-കയചോടെയ് കതചോറ്റു.
അങ്ങനന എല്ലചോയനിടെത്തുര പരചോജനിതനചോയ ഇകദ്ദേഹര  ഇകപ്പെചോഴര  'വനിജയനചോയനി'ട്ടചോണയ്
അറനിയനപ്പെടുനതയ്.  ഇതയ്  കകേരളതനിനന്റെ ഏറവര വലനിയ ഒരു വനികരചോധചോഭചോസമചോയനി
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നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ്.   ഇവനിനടെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെനികലയ്ക്കുള്ള ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകൂടെനി
നടെക്കുനണയ്.  എനന്റെ  പനിയ  കസ്നേഹനിതന്  ശവീ.  എ.  എന്.  ഷരസവീര്  പസരഗര
തുടെങനതുതനന അകമരനികന് നസനററുനടെ ഒരു പനിന്ഗചോമനിയചോയനി ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിനയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണചോണയ്.  ഇനയ്  കദശചോഭനിമചോനനി
പത്രതനില് വന 'മനികേവനികലക്കുണരുന കകേരളര'  എന ശവീ. എസയ്.  പനി.  നമ്പൂതനിരനിയുനടെ
കലഖനതനില്  എകമഴനന്റെ  ചനിന്തചോധചോരയനില്നനിനചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി
പുതനിയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ നയര ആവനിഷ്കരനിചനതനചോണയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  അകമരനികന്
ചനിന്തകേന്മേചോരുനടെയുര  അകമരനികന്  നസനറര്മചോരുനടെയുര  ആശയര  ഉയര്തനിപ്പെനിടെനിച്ചു
നകേചോണചോണയ് കകേരളതനില് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ മനനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ പരനിഷ്കരണര നടെത്തുനനതനയ്
കകേള്ക്കുകമ്പചോള് ഇതയ് സനി.പനി.ഐ. (എര)-നന്റെ നയ വദ്യതനിയചോനമചോകണചോ എനചോണയ്
ഞങ്ങള്കയ് കതചോനനികപ്പെചോകുനതയ്.  ഇവനിനടെ ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസനത
ശക്തനിനപ്പെടുതനിയതചോയനി  പറയുകേയുണചോയനി.   കേചോലചോകേചോലങ്ങളചോയനി  സനി.പനി.ഐ.
(എര)  മചോത്രര  പതനിനനിധചോനര  നചയ്യുന  തലകശരനിയനില്  ഒരു സര്കചോര്  കകേചോകളജയ്
നകേചോണ്ടുവനതയ് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതചോണയ്.    1998-99-ല്
ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യ  മുനണനി  എല്ലചോ  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലര  ഹയര്
നസകണറനി  സ്കൂളുകേള്  അനുവദനിചകപ്പെചോള്  2003-ല്  ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി
ഗവണ്നമന്റെയ്  കമഖലയനില്  മചോത്രമചോണയ്  ഹയര്  നസകണറനി  സ്കൂളുകേള്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആരചോണയ്  നപചോതുകമഖലനയയുര  എയ്ഡഡയ്  കമഖലനയയുര
ശക്തനിനപ്പെടുത്തുനതയ്  എനള്ളതനിനന്റെ  ഏറവര  വലനിയ  ഉദചോഹരണമചോയനി  മചോത്രര
ഇതുപറയുന.  ഇവനിനടെ  ശവീ.  എ.  എന്.  ഷരസവീറുര  ശവീ.  ആര്.  രചോകജഷര
ബനി.നജ.പനി.നയക്കുറനിചയ്  പറയുകേയുണചോയനി.   ബനി.നജ.പനി.-കയ്  ആയുധര  നല്കുന
രവീതനിയനിലചോണയ് ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര് അടെകമുള്ള സനി.പനി.നഎ.(എര).നന്റെ നമമ്പര്മചോര്
പലരുര ഇവനിനടെ പസരഗനിക്കുനതയ്.  ഏതചോയചോലര ഒരു കേചോരദ്യര ഞചോന് പറയചോര,  മുന്
ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനി വനിശസനചോഥ കമകനചോനനയുര ശവീ.  അല്കഫചോണ്സയ് കേണന്തചോനനതയുര
ബനി.നജ.പനി.-കയ്  നകേചോടുതതയ്  ഞങ്ങളുനടെ  പചോര്ട്ടനിയല്ല  സനി.പനി.നഎ.(എര.)  ആണയ്
എനമചോത്രര നനിങ്ങള് മനസനിലചോകനിയചോല് മതനി. 'Education is to know, to behave, to do
and to live'  എനനിവയചോണയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ പധചോനനപ്പെട്ട നചോലഘടെകേങ്ങള്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട ജനി. സുധചോകേരനന്റെ ഒരു പുസകേ പകേചോശന ചടെങ്ങനില് അകദ്ദേഹകതചോടെയ്
'നനിങ്ങള് സചോഹനിതദ്യകേചോരനചോയനിട്ടചോകണചോ രചോഷവീയ കനതചോവചോയനിട്ടചോകണചോ അറനിയനപ്പെടെചോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്' എനയ് പത്രപവര്തകേന് കചചോദനിചകപ്പെചോള് 'ഞചോനനചോരു മനുഷദ്യനചോയനി
അറനിയനപ്പെടെചോനചോണയ്  ആഗ്രഹനിക്കുനനതനചോണയ്'  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതയ്.  പനക്ഷ
മനുഷദ്യനചോകചോന് ഉതകുന ഒരു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയര നമുക്കുകണചോ എനള്ളതചോണയ്
ഇഇ  പരനിഷ്കരണതനിനനിടെയനില്  ആദദ്യവര  അവസചോനവമചോയനി  ചനിന്തനികകണതയ്
എനതചോണയ് എനന്റെ അഭനിപചോയര.  കേചോരണര 'to behave' എനപറയുനതയ്, മഹചോരചോജചോസയ്
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കകേചോകളജനിനല  എസയ്.എഫയ്.നഎ.-കചോനര  ഇതുവനര  behave പഠനിപ്പെനിചനിട്ടനില്ല.   അതുകപചോനല
തനന എങ്ങനന നപരുമചോറണനമനയ് വനികകചോറനിയ കകേചോകളജനിനല എസയ്.എഫയ്.നഎ.-കചോനരയുര
പഠനിപ്പെനിചനിട്ടനില്ല.  അതുനകേചോണയ്   എങ്ങനന നപരുമചോറണനമനയ് എസയ്.എഫയ്.നഎ.-കചോനര
തനനനയങനിലര പഠനിപ്പെനിക്കുന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയമചോണയ് കകേരളതനില്  ആദദ്യമചോയനി
ഉണചോകകേണതയ്.  നമുകറനിയചോര 'to know' എനര 'to behave' എനര 'to do' എനര
പറയുനതനിനുപകേരര  'to  live'  എനപറയുനതനികലയയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  കപചോകുകേയചോണയ്.
ജവീവനികചോനചോവശദ്യമചോയ സരഗതനികേള് കനടെനിനയടുതചോല് ഇതുമുഴവന് വലനിനചറനിയുകേ
എന രവീതനിയനികലയചോണയ് നമ്മുനടെ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയര കപചോകുനതയ്.  ശവീ.  പനി.
പനി.  രചോമചന്ദ്രന് എന കേവനി,  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  'മചോമ്പഴകചോലര'  എന കേവനിതയനില്
'വചോങകേ,  കുടെനിക്കുകേ,  പുറകതയ്നകറനിയുകേ,  ജവീവനിതര നനിറനചചോരവീ  കൂടുകേള് നചോകളയനില്ല'
എനയ്  പറയുനണയ്.  'വചോങ്ങനി  കുടെനിചയ്  പുറകതയ്നകറനിയുകേ'  എനപറഞ്ഞചോല്
പരവീക്ഷ പചോസചോയനി കേഴനിഞ്ഞചോല് പനിനന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര കവണ, അവനവനന്റെ കജചോലനി
മചോത്രര  മതനി.  "എന്തുവനചോലനമനനികചോസസദനികണര,  മുന്തനിരനിചചോറുകപചോലനള്ളചോരു
ജവീവനിതര"  എന കേവനി പചോടെനിയ വനിധര സസന്തര കുടുരബതനികലയയ് മചോത്രര ഒതുങന
ഒരു വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സമ്പ്രദചോയമല്ല നമുകയ് കവണതയ്.  ഇവനിനടെ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി
വനിഭചോവന  നചയ്തനിട്ടുള്ള  വലനിയ  കേചോരദ്യങ്ങനളചോനക  നല്ലതുതനനയചോണയ്.   അകദ്ദേഹര
സ്കൂളുകേള് ബഹനടെകേയ് ആകചോന് ശമനിക്കുന, എല്ലചോ കചോസയ് മുറനികേനളയുര സ്മചോര്ട്ടചോകചോന്
ശമനിക്കുന എനള്ളതയ് നല്ല കേചോരദ്യമചോണയ്.   പനക്ഷ കകേരളതനിനല ഹയര് നസകണറനി
അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  മൂനവര്ഷമചോയനി  ശമ്പളര  ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  ശമ്പളര  കേനിട്ടചോത  ഹയര്
നസകണറനി അദ്ധദ്യചോപകേര്  നനിലനനില്ക്കുനനിടെകതചോളര  കേചോലര  എങ്ങനന  നപചോതു
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര ശക്തനിനപ്പെടുര?  കകേരളതനിനല 350-ഓളര ഹയര് നസകണറനി സ്കൂളുകേളനിലര
ഭൂരനിപക്ഷര എയ്ഡഡയ് കകേചോകളജുകേളനിലര ഇകപ്പെചോള് പനിന്സനിപ്പെചോള്മചോരനില്ല.  അതുകപചോനല
ഇവനിനടെയുള്ള  ബപ മറനി  സ്കൂളുകേളനില്  2016-17-ല്  പുതനിയ  ഫനികകഷനുര  കപചോസ്റ്റേയ്
ക്രനികയഷനുര  നടെതനിയനിട്ടനില്ല.  ഹയര്  നസകണറനി  കമഖലയനിനല  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്
പറയചോതനിരനിക്കുനതചോണയ്  നല്ലതയ്.  ഹയര്  നസകണറനിയനില്  പനിന്സനിപ്പെചോള്തനന
നബല്ലടെനികണര,  അവനിനടെ  കചോര്കകചോ,  സ്റ്റേചോകഫചോ,  സസവീപ്പെകറചോ  ഇല്ല.  അവനിനടെ
അടെനിച്ചുവചോകരണതുര  ഹയര്  നസകണറനിയനിനല  കുട്ടനികേള്കയ്  കചോനസടുകകണതുര
പനിന്സനിപ്പെചോളചോണയ്.  ആ രവീതനിയനികലയചോണയ് കേചോരദ്യങ്ങള് കപചോകുനതയ്.  ഇങ്ങനനയുള്ള
അസരതൃപരചോയ അദ്ധദ്യചോപകേ സമൂഹമുണചോകുകമ്പചോള് എങ്ങനനയചോണയ് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
ശക്തനിനപ്പെടുകേ  എനള്ളതനിനനക്കുറനിചയ്  ശക്തമചോയനി  ആകലചോചനികണനമനള്ളതചോണയ്
എനനികയ് സൂചനിപ്പെനികചോനുള്ളതയ്.  കകേരളതനിനല ഹയര് നസകണറനിയനിനല  ആര്.ഡനി.ഡനി.
ഓഫവീസുകേള് നല്ല രവീതനിയനില്  പവര്തനിക്കുനനില്ല.  രചോവനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി
ഹയര് നസകണറനി  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  ദനിവസ കവതനര  നല്കുനനവനയ്  പറഞ.
അവനിനടെ ആര്ക്കുര ശമ്പളര കേനിട്ടുനനില്ല.  കേചോരണര,  ആര്.ഡനി.ഡനി. ഓഫവീസുകേളനിനലചോനര
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മതനിയചോയ ജവീവനകചോരനില്ല.  അവര് അവനിനടെ തസനികേകേള് ഉകണചോനയനയ് കനചോക്കുന,
കേസചോളനിബഫഡചോയ ടെവീചര് ആകണചോ എനയ് കനചോക്കുന, ആവശദ്യതനിനയ് കുട്ടനികേളുകണചോനയനയ്
കനചോക്കുന, ഇനതല്ലചോര പരനികശചോധനിചകപ്പെചോകഴക്കുര  മൂനവര്ഷമചോയനി ശമ്പളര കേനിട്ടചോത
അദ്ധദ്യചോപകേനയ്  ദനിവസ  കവതനരകപചോലര  ലഭനികചോത  അവസയചോണയ്  ഇനയ്
നനിലവനിലള്ളനതനചോണയ്  മനസനിലചോകചോന് കേഴനിഞ്ഞതയ്.   അതുകപചോനല  2015-16-ല്
ബപമറനി സ്കൂളുകേളനില് കുട്ടനികേളുനടെ എണര വര്ദ്ധനിചനിട്ടുര, കചോസനില് 60-ഉര 70 -ഉര കുട്ടനികേനള
ഇരുതനിയചോണയ് പകതദ്യകേനിചയ്  മലബചോര് കമഖലകേളനില് പഠനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.
അവനിനടെയുള്ള അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ തസനികേ നനിര്ണയര നടെതനിയനിട്ടനില്ല.  ഈ രവീതനിയനില്
കേചോരദ്യങ്ങള്  കപചോകുകമ്പചോള്  എങ്ങനനയചോണയ്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  ശക്തനിനപ്പെടു
നനതനചോണയ് എനനികയ് കചചോദനിക്കുവചോനുള്ളതയ്.  സമയ പരനിമനിതനി കേചോരണര  ഒനരണയ്
കേചോരദ്യങ്ങള്കൂടെനി പറഞനകേചോണയ്  ഞചോന് ചുരുക്കുകേയചോണയ്.  യു.എസയ്.എസയ്./  എല്.എസയ്.എസയ്.
കസചോളര്ഷനിപ്പെയ് ഇകപ്പെചോഴര  100  രൂപയചോണയ്.  പതനിറചോണ്ടുകേള്ക്കുമുമ്പചോണയ്  100  രൂപയചോകനിയതയ്.
ഇനവനര തുകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടനില്ല.  ഇനനത കേണകനുസരനിചയ് മൂവചോയനിരര രൂപകയചോ
അയചോയനിരര രൂപകയചോ ആകനി അടെനിയന്തരമചോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനികകണതുണയ്.  അതുകപചോനലതനന
കകേരളതനില്  'ഡയറയ്'-ല്   പനിന്വചോതനിലനിലൂനടെ  അദ്ധദ്യചോപകേ  നനിയമനര  നടെതചോന്
ശമനിക്കുന.  ഹയര്  നസകണറനിയനില്  കഡചോകകററയ്,  എര.ഫനില്.  എനനിവയുള്ള
അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ  നപചോകമചോഷന്  കപചോസ്റ്റേചോകനി  ഡയറനിനല  അദ്ധദ്യചോപകേ  നനിയമനര
നടെത്തുനതനിനനക്കുറനിചയ്  ആകലചോചനികകണതുണയ്.   മനറചോരു കേചോരദ്യര,   കകേരളതനില്
ഇനയ്  അഴനിമതനി  നനിര്മ്മേചോര്ജനര  നചയ്യുനതനിനയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി
ശമനിക്കുനനവനയ് പറയുന.  പനക്ഷ ഹയര് നസകണറനിയുനടെ മചോകനജയ് നമന്റെയ് കേസചോട്ട
അഡനിഷനന്റെയുര കകേചോകളജുകേളനിനല മചോകനജയ് നമന്റെയ് കേസചോട്ടയുനടെയുര കേചോരദ്യതനില് വമ്പനിച
അഴനിമതനിയചോണയ്  നടെക്കുനതയ്.   എന്തുനകേചോണയ്  ഇതയ്  തടെയുനതനിനയ്  സര്കചോരനിനയ്
ശമനിച്ചുകൂടെചോ?  അകതചോനടെചോപ്പെരതനന മചോകനജയ് നമന്റെയ്  സ്കൂളുകേളനിനല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി കേസചോട്ട
എന്തുനകേചോണയ്  സനിരഗനിള്  വനിന്കഡചോ  അടെനിസചോനതനില്  കകേരളതനിനല  നഎ.ടെനി.
നസല്ലനിനയ്  കനരനിട്ടയ്  നടെതനികടെചോ;  ഇഇ  കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിനചചോനക  ആകലചോചനിചചോല്
അഴനിമതനി നനിര്മ്മേചോര്ജനര നചയചോന് കേഴനിയുര.  അതുകപചോനലതനന ഹയര് നസകണറനിയനില്
ഇനയ് വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ. കവനറ ചചോനലചോയുര ഹയര് നസകണറനി കവനറ ചചോനലചോയുര
പവര്തനിക്കുന.  ഇതയ് ഏകേവീകേരനിക്കുനതനിനനക്കുറനിചയ് എന്തുനകേചോണയ് ചനിന്തനിച്ചുകൂടെചോ?
മനറചോരു  കേചോരദ്യര,  ഞചോന്  മലപ്പുറത്തുനനിനചോണയ്  വരുനതയ്,  കസചോള്  (SCOLE)
കകേരളയുനടെ മലപ്പുറനത ഓപ്പെണ് സ്കൂള് നസന്റെര് അടെച്ചുപൂട്ടചോനുള്ള ശമമചോണയ് നടെക്കുനതയ്.
കകേരളതനിനല  ഓപ്പെണ്  സ്കൂളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  നചയ്തനിട്ടുള്ള  മൂനനിനലചോനയ്  കുട്ടനികേള്
മലപ്പുറത്തുനനിനള്ളവരചോണയ് എനള്ളതുനകേചോണയ് അവനിനടെയുള്ള ഓള് കകേരള ഓപ്പെണ്
സ്കൂള് നസന്റെറുകേള് പൂട്ടുന നടെപടെനിയനില്നനിനയ് സര്കചോര് പനിന്തനിരനിയണര എനകൂടെനി
ഞചോനകപക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്.  മനറചോരു  കേചോരദ്യര,  എനന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലമചോയ നകേചോകണചോട്ടനിയനില്
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ഇകപ്പെചോള് ധചോരചോളര കുട്ടനികേള് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പചോസചോയനിട്ടുണയ്.  ഹയര് നസകണറനി
പചോസചോകേചോനനിരനിക്കുന.  പഠനികചോനുള്ള സഇകേരദ്യര മലബചോറനില് പകതദ്യകേനിചനില്ല.  അതുനകേചോണയ്
നകേചോകണചോട്ടനി ഗവണ്നമന്റെയ് കകേചോകളജനില് പുതനിയ കകേചോഴയ് അനുവദനികണര.  ഞങ്ങള്
എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  ആവശദ്യനപ്പെടുനനില്ല,  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജുകേളനിലര
ഗവണ്നമന്റെയ്  സ്കൂളുകേളനിലര  പുതനിയ  ബചോച്ചുര  കകേചോഴര  അനുവദനികണനമനയ്  ഞചോന്
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയചോണയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെരതനന  ഹയര് എഡബ്യൂകകഷന് കമഖലയനില്
ഒരപചോകേത നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ്.  അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ നപചോകമചോഷനുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട
എ.പനി.നഎ. (അകചോഡമനികേയ് നപര്കഫചോമന്സയ് ഇന്ഡനികകറര്) പരനിഗണനിച്ചുനകേചോണയ്
അവരുനടെ  നപചോകമചോഷന്  നടെപടെനി  തസരനിതനപ്പെടുതണര.  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജുകേളനിനല
പനിന്സനിപ്പെചോള്മചോര്കയ്  യു.ജനി.സനി.  കേസചോളനിഫനികകഷനനില്  നകേചോടുതനിട്ടുള്ള  റനിലചോകകഷന്
എയ്ഡഡയ് കകേചോകളജുകേളനില്കടെനി വദ്യചോപകേമചോകണനമനര അവനിനടെയുള്ള അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെയുര
പനിന്സനിപ്പെചോള്മചോരുനടെയുര  അഭചോവര  പരനിഹരനികണനമനര  ഞചോനകപക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്.
MOOC (Massive Open Online Course)  എന്തുനകേചോണയ് കകേരളതനില് ആരരഭനിച്ചുകൂടെചോ;
ഇവനിനടെയുള്ള  ആളുകേള്കയ്  കകേരബനിഡ്ജയ്,   ഓകയ്കഫചോര്ഡയ്  യൂണനികവഴനിറനികേളുനടെ
പരവീക്ഷ ബപവറചോയനി എഴതചോനുള്ള സഇകേരദ്യതനിനചോയനി എന്തുനകേചോണയ് ഒരു നസന്റെര്
ഇവനിനടെ  ഏര്നപ്പെടുതനികടെചോ?  ഇങ്ങനനയുള്ള  കേചോരദ്യങ്ങള്  ശദ്ധനിക്കുനതനിനുപകേരര
നകേട്ടനിടെങ്ങളുര  സ്മചോര്ട്ടയ്  കചോസയ്റൂമുകേളുര  മചോത്രമുണചോകനിയചോല്  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
ശക്തനിനപ്പെടുകേയനില്ല.  ഇകചോരണങ്ങള്നകേചോണയ്   ഇഇ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ  ശക്തമചോയനി
എതനിര്ത്തുനകേചോണയ് ഞചോന് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .   റനി  .   വനി  .   രചോകജഷയ്: സര്, ഞചോന് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ അനുകൂലനിക്കുന.
കകേരളതനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ,  സചോരസചോരനികേ,  കേചോയനികേ  കമഖലകേളനില്  നനിര്ണചോയകേമചോയ
ചുവടുവയ്പുകേള് നടെന ഒരു വര്ഷമചോണനിതയ്.   കസചോര്ട്സയ് കമഖലയനിലര  ഗരഭവീരമചോയ
തുടെകര  കുറനികചോന്  ഈ  സര്കചോരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ  തലമുറയുനടെ
മചോനസനികേചോകരചോഗദ്യ  നനിലവചോരര  ഉയര്കതണതുണയ്.  ഈ  സര്കചോര്  അതനിനയ്
പതനിജചോബദ്ധമചോണയ്.  ഇയചോരപചോറകേളചോയനി നമ്മുനടെ പുതനിയ തലമുറ മചോറചോതനിരനികചോനുള്ള
നടെപടെനികേള്കയ് കേചോയനികേക്ഷമതയുള്ള ഒരു സമൂഹനത വചോര്നതടുകകണതചോയനിട്ടുണയ്.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി  എ.  സനി.  നമചോയ്തവീനന്റെ കനതൃതസതനില് നടെക്കുന പവര്തനങ്ങള്
തവീര്ചയചോയുര  വളനരകയനറ അഭനിനന്ദനചോര്ഹമചോണയ്.  ഈനയചോരു വര്ഷതനിനുള്ളനില്
കേചോയനികേ  കമഖലനയ  ഒരു  കേരയടുപ്പെനികചോന്  ഈ  സര്കചോര്  പചോടുനപടുകേയചോണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ്  നചോഷണല്  നഗയനിരസുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ട  അഴനിമതനികഥകേള് ഞങ്ങള്കയ് മചോത്രമല്ല,  യു.ഡനി.എഫയ്. എര.എല്.എ.-
മചോര്ക്കുകപചോലര പരസദ്യമചോയനി പറകയണനി വന കേചോരദ്യര ആരുര മറനനിട്ടനില്ല.  കേചോയനികേ
രരഗതയ്  കകേരളതനില്  പതനിഭകേനള  വളര്തനിനയടുക്കുകേനയന  പതനിജകയചോടു
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കൂടെനിയചോണയ്  ഈ സര്കചോര് പവര്തനിക്കുനതയ്.  2024-നല ഒളനിരബനികനില് നമഡല്
കനടെചോനുള്ള ഓപ്പെകറഷന് ഒളനിരബനിയ പദ്ധതനി ഇവനിനടെ ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുകേയചോണയ്.
സമ്പൂര്ണ  സചോക്ഷരതചോ  യജതനിനന്റെ  മചോതൃകേയനില്  എല്ലചോ  ജനങ്ങള്ക്കുര
കേചോയനികേക്ഷമതയുര  നല്ല  ആകരചോഗദ്യവര  ബകേവരനികചോന്  കദശവീയ  കേചോയനികേക്ഷമതചോ
മനിഷന്  ആരരഭനികചോന് സര്കചോര് തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുന.  കസചോര്ട്സയ് പചോഠദ്യപദ്ധതനിയുനടെ
ഭചോഗമചോകനി.  കകേരളതനിനല  രണയ്  കസചോര്ട്സയ്  സ്കൂളുകേളുനടെ  കശചോചനവീയചോവസനയ
കുറനിചചോണയ്  ബഹുമചോനദ്യനചോയ മചോകവലനികര എര.എല്.എ.  കനരനത ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.
അതനില്  ജനി.വനി.രചോജ  സ്കൂള്  കമനരകുളകതയയ്  മചോറചോന്   കപചോകുന,  രചോജദ്യചോന്തര
നനിലവചോരമുള്ള  ഒരു  കസചോര്ട്സയ്  സ്കൂളചോകനി  അതനിനന  മചോറ്റുനമനയ്  സര്കചോര്
പഖദ്യചോപനിച്ചുകേഴനിഞ. അതനിനന്റെ പചോരരഭ നടെപടെനികേളുര ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയചോണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ അഞയ്  വര്ഷകചോലര യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരനിക്കുകമ്പചോള് കസചോര്ട്സയ് കമഖലയനില്
ഒരു  നനിയമനരകപചോലര  നടെതചോന്  തയചോറചോയനില്ല.  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്
രചോധചോകൃഷ്ണന്  കകേള്ക്കുനനണനചോണയ്  ഞചോന് കേരുതുനതയ്.  ഒരു നനിയമനരകപചോലര
അങ്ങയുനടെ കേചോലതയ് ഇവനിനടെ നടെനനിട്ടനില്ല.  പനക്ഷ ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേചോരതനില്വനയ്,
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ അ ഞയ്  വര്ഷകചോലനത  ബചോകയ് കലചോഗയ് എത്രയുര കവഗര
നനികേതചോനുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ആയനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  കേചോയനികേതചോരങ്ങള്കയ്
സര്കചോര്  സര്വ്വവീസനില്  കജചോലനി  നല്കേചോനുള്ള  നടെപടെനി  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടെന
നകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇങ്ങനന  സമഗ്രവര  നവവീനവമചോയ  പവര്തനങ്ങളുമചോയനിട്ടചോണയ്
കേചോയനികേ രരഗതയ് ഈ സര്കചോര് മുകനചോട്ടുകപചോകുനതയ്. 

സചോരസചോരനികേ രരഗര ഏറവര പധചോനമചോണയ്. സനിനനിമയനില്, കേഥയനില്, കേവനിതയനില്,
നചോടെകേതനില് എല്ലചോര കേചോവനികണ്ണുമചോയനി സരഘ്പരനിവചോര് ഒളനിഞകനചോക്കുകേയചോണയ്.
നമ്മുനടെ കേലചോകേചോരനന്റെ ആവനിഷ്ക്കചോര  സസചോതനദ്യതനിനുകമല് ഉയരുന ഭവീഷണനികേനള
കുറനിചചോണയ് കകേരളതനിനന്റെ അഭനിമചോനതചോരവര നനിയമസഭയനിനല ഞങ്ങളുനടെ പനിയനപ്പെട്ട
സഹപവര്തകേനുമചോയ ശവീ. എര. മുകകേഷയ് ഇവനിനടെ സരസചോരനിചതയ്. നമ്മുനടെ കക്ഷത്രങ്ങളുര
വനിദദ്യചോലയങ്ങളുര  സചോരസചോരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങനളചോനകയുര  കേണ്ണുവചയ്  സരഘ്പരനിവചോര്
മുകനചോട്ടുകപചോവകേയചോണയ്. ഇവനിനടെ ബനി.നജ.പനി. നല്ല പചോര്ട്ടനിയചോനണനര ബനി.നജ.പനി.-
യനില്നനിനയ് ഇനനിയുര നന്മേകേള് പതവീക്ഷനിക്കുനനവനര പറഞ്ഞതയ് വനനിതചോ ലവീഗനിനന്റെ
സരസചോന പസനിഡന്റെചോയ ശവീമതനി ഖമറുനനിസ അന്വര് ആണയ്. എവനികടെയചോണയ് മുസവീരലവീഗയ്
കപചോകുനതയ്;   ഇവനിനടെ  ആനരയചോണയ്  നമുകയ്  വനിശസസനികചോന്  കേഴനിയുകേ?  ഇവനിനടെ
ഇടെതുപക്ഷ പസചോനനത മചോത്രമചോണയ് വനിശസസനികചോന് കേഴനിയുനതയ്.  സചോരസചോരനികേ
കമഖലയനില് വര്ഗ്ഗവീയ ഫചോസനിസതനിനന്റെ മുകനറര തടെയചോന് ശക്തമചോയ പവര്തനമചോണയ്
ഈ കേചോലഘട്ടതനില് ആവശദ്യര.  നമ്മുനടെ പചോരമ്പരദ്യനത,  സരസചോരനത കദശവീയ
സരസചോരതനിനന്റെ  കപരനില്  വര്ഗ്ഗവീയവല്കരനികചോനുര  വക്രവീകേരനികചോനുമുള്ള



ധനകേചോരദ്യര 491

നവീകങ്ങളചോണയ്  ഇനയ്  നടെനനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ സര്കചോര് വനതനിനുകശഷര
സചോരസചോരനികേ കമഖലയനില് പുതന് ഉണര്വ്വചോണയ്  ഉണചോയനിരനിക്കുനതയ്.  മുമ്പനില്ലചോത
വനിധര  സചോരസചോരനികേ  രരഗനത  ഉണര്നനിരനികചോന്  പചോപമചോക്കുന  നടെപടെനികേളചോണയ്
സര്കചോര്  സസവീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എല്ലചോ  ജനില്ലകേളനിലര  40  കകേചോടെനി  രൂപ  നചലവഴനിച്ചു
നകേചോണയ് നകവചോത്ഥചോന നചോയകേന്മേചോരുനടെ കപരനില് സചോരസചോരനികേ സമുചയങ്ങള് വരനികേയചോണയ്.
ഇനതചോരു  വലനിയ  മചോറതനിനന്റെ  തുടെകമചോണയ്.  അതുകപചോനല  സനിനനിമചോ  കമഖലനയ
സരരക്ഷനികചോന് ഈ സര്കചോര് ഫലപദമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിചനിരനിക്കുന. സനിനനിമചോ
രരഗനത നതറചോയ പവണതയയ് അറുതനിവരുതചോന്,  സനിനനിമ രരഗനത പശങ്ങള്
പരനിഹരനികചോന്  മലയചോളതനിനന്റെ  പനിയസരവനിധചോയകേന്  ശവീ.  അടൂര്  കഗചോപചോലകൃഷ്ണനന്റെ
കനതൃതസതനില്  ഒരു  കേമ്മേവീഷനന  നനികയചോഗനിചനിരനിക്കുന.  ഗ്രചോമവീണ  കമഖലകേളനില്
പുതനിയ  തനികയററുകേള്  ആരരഭനികചോനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനികേളുര  ഈ  സര്കചോര്
സസവീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന. ഈ സര്കചോര് കേചോലചോവധനി പൂര്തനിയചോക്കുനതനിനുമുമ്പയ്
അഞ്ഞൂകറചോളര  തനികയററുകേനളങനിലര  പൂര്തവീകേരനികചോനചോണയ്  ശമനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.
സനിനനിമചോരരഗതയ്  ഒരു പുതനിയ സമവീപനര നമുകയ്  കേചോണചോന് കേഴനിയുര.  ഇതവണനത
സനിനനിമചോ  അവചോര്ഡയ്  പഖദ്യചോപനര  അതനിനയ്  ഏറവര  വലനിയ  ഉദചോഹരണമചോണയ്.
ഇവനിനടെ  പല  സനിനനിമചോ  അവചോര്ഡയ്  പഖദ്യചോപനങ്ങളുര  ഉണചോയനിട്ടുണയ്.  എനചോല്
ഇതവണനത സനിനനിമചോ അവചോര്ഡയ് പഖദ്യചോപനര കകേരളര ഒനടെങര എഴകനറ്റുനനിനയ്
കേയടെനിക്കുന ഒരു കേചോഴ്ചയചോണയ് കേണതയ്. ഇകചോരദ്യതനില്  ബഹുമചോനദ്യനചോയ മനനി  എ. നകേ. ബചോലനന
ഞചോന് ഹചോര്ദ്ദേമചോയനി അഭനിനന്ദനിക്കുവചോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.  യുവകേലചോകേചോരന്മേചോര്കയ്
നഫകല്ലചോഷനിപ്പെയ്,  കേലചോകേചോരന്മേചോരുനടെ  നപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  അകതചോനടെചോപ്പെര
ചലചനിത്രകമളനയ  ജനകേവീയമചോകചോന്  കകേരളതനില്  കേചോന്  നഫസ്റ്റേനിവല് കപചോനല,
കഗചോവ  നഫസ്റ്റേനിവല്  കപചോനല  തനിരുവനന്തപുരതയ്  ഒരു  അന്തചോരചോഷ  ചലചനികത്രചോതവര
സരഘടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ് പകതദ്യകേ കവദനി ഉണചോകചോന്  ഈ സര്കചോര് തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുന.
അതുകപചോലതനന  കലചോകേനനിലവചോരതനിലള്ള  നചോടെകേങ്ങള്  പദര്ശനിപ്പെനികചോന്  ഒരു
നചോടെകേകവദനിക്കുര ഈ സര്കചോര് തുടെകര കുറനികചോന് കപചോവകേയചോണയ്. ആ നനിലയനില്
സചോരസചോരനികേ കമഖലയനില് ഈ സര്കചോര് നചയ്യുന പവര്തനങ്ങള് അകങ്ങയറര
അഭനിനന്ദനചോര്ഹമചോനണനയ് ചൂണനികചോണനികചോന് ഞചോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്.  

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില്  ഇനയ് അടുക്കുര ചനിട്ടയുര വനനിരനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണതനില് എന്തചോയനിരുന അവസ?  എല്ലചോയനിടെത്തുര പചവല്കരണമചോയനിരുന.
അതനിവനിനടെ  ശവീ.  എ.  എന്.  ഷരസവീര്  പറഞ്ഞകപ്പെചോള്  വല്ലചോനത പകകേചോപനിചതുനകേചോണയ്
യചോനതചോരു കേചോരദ്യവമനില്ല.  ഇവനിനടെ  പരവീക്ഷചോ  ക്രമകകടുകേളചോയനിരുന നടെനനിരുനതയ്.
പചോഠപുസകേതനിനന്റെ കഫചോകട്ടചോസ്റ്റേചോറയ്  കകേചോപ്പെനിയുമചോയനി കചോസയ് എടുകകണ ഗതനികകേടെചോയനിരുന
അനയ്  അദ്ധദ്യചോപകേര്ക്കുണചോയനിരുനതയ്.  ഇനനതല്ലചോര  മചോറുകേയചോണയ്.  എല്ലചോര
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ശരനിയചോകുകേയചോണയ്.  കചചോദദ്യകപപ്പെറനിനനക്കുറനിചയ്  ഇവനിനടെ  പറഞ.   കനരനത  ഒരു
കേഇമുദനി  പത്രര  ഇവനിനടെ  ശവീ.  നകേ.  സനി.  കജചോസഫയ്  ഉയര്തനികചോണനിച്ചു.  എനന്റെ
കേയനിലനിരനിക്കുനതുര  കേഇമുദനി  പത്രമചോണയ്   (പത്രര  ഉയര്തനികചോണനിച്ചു.)  2005-ല്
ബഹുമചോനദ്യനചോയ  ഇ.  ടെനി.  മുഹമ്മേദയ്  ബഷവീര്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന
കേചോലതയ്  അനനത പത്രപവര്തകേനചോയ ശവീ. വനി. എസയ്. രചോകജഷചോണയ്  കകേരളതനില്
പരവീക്ഷയുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടുണചോയ കചചോര്ചനയക്കുറനിച്ചുള്ള നഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന വചോര്ത
സമൂഹതനിനുമുനനില്  നകേചോണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതയ്.  2005-ല്  പതചോരകചോസയ്  പരവീക്ഷ
മചോറനിവയ്കകണനി വന. കകേരളതനിനന്റെ ചരനിത്രതനില് ആദദ്യമചോയനി പരവീക്ഷ മചോറനിവയ്കകണനി
വനതയ്  2005-ല്  ശവീ.  ഉമ്മേന്  ചചോണനി  കനതൃതസര  നകേചോടുത  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേചോലതചോയനിരുനനവന കേചോരദ്യര നനിങ്ങള് മറനകപചോകേരുതയ്.  മചോത്രമല്ല,  2005-നല
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരവീക്ഷയുനടെ  ഒമ്പതയ്  വനിഷയങ്ങളുനടെ  കചചോദദ്യകടെലചോസയ്
കചചോര്നതചോയനി   കേനണതനിനയനചോണയ് അനയ് സനി.ബനി.ഐ.-യുനടെ വനിശദവീകേരണതനില്
പറയുനതയ്.  കസചോഷദ്യല്  സയന്സനിനന്റെ  കചചോദദ്യകടെലസയ്  മചോത്രകമ  കചചോര്നനിട്ടുള്ളു
എനചോയനിരുന ബക്രരബചോഞയ് കനരനത പറഞ്ഞതയ്. മചോത്രമല്ല, അകതവര്ഷര നടെന
കമചോഡല് പരവീക്ഷ ഒഴനിനകേയുള്ള എല്ലചോ പരവീക്ഷയുനടെയുര കചചോദദ്യ കപപ്പെര് കചചോര്നനിരനിക്കുന.
അതനിനന്റെ  കപരനില്  പരവീക്ഷചോ  ഭവന്   മുന്നസക്രട്ടറനിയുര  സൂപണ്ടുര  അറസ്റ്റേനിലചോയനി.
അവര്കയ് ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന സചോഹചരദ്യമുണചോയനി.  സസകേചോരദ്യ നകേചോറനിയര് സചോപനര
വഴനി അയച കചചോദദ്യ കപപ്പെര് നകേട്ടുകേള് ഉകപക്ഷനികനപ്പെട്ട നനിലയനില് കേനണതനിയതയ്
നകേചോയനിലചോണനിയനിനല മുസവീരലവീഗനിനന്റെ ഒചോഫവീസനിനയ് മുനനിലചോയനിരുനനവന കേചോരദ്യവര
നനിങ്ങള് മറനകപചോകേരുതയ്.  ഇതചോയനിരുന ഇവനിടെനത അവസ.  ഇവനിനടെ  മൂലദ്യനതക്കുറനിചയ്
മുസവീരലവീഗയ്  കനതചോവയ്  പസരഗനിക്കുനതയ് കകേട്ടു.  നല്ല കേചോരദ്യമചോണയ്.  പനക്ഷ കകേരളതനിനന്റെ
ചരനിത്രതനില് ബനിഷപ്പെയ് ഹഇസനില്കപ്പെചോയനി കകേചോഴ കചചോദനികചോന് ബധരദ്യര കേചോണനിച
ഒനരചോറ  പചോര്ട്ടനികയയുള.  അതയ്  മുസവീര  ലവീഗചോണയ്.  സുല്തചോന്  ബകതരനിയനിനല
ബനിഷപ്പെനിനന്റെ വവീട്ടനില് കപചോയതയ് മുസവീര ലവീഗനിനന്റെ വയനചോടെയ്  ജനില്ലചോ നസക്രട്ടറനിയചോണയ്.
കകേചോകളജയ്  അനുവദനിചതനിനനക്കുറനിനചചോനക ഇവനിനടെ പറഞ്ഞകല്ലചോ.  മുസവീര  ലവീഗനിനന്റെ
സരസചോന ജനറല് നസക്രട്ടറനിയചോയ ശവീ.  നകേ.  പനി.  എ.  മജവീദനിനന്റെ ബന്ധുവനിനന്റെ
സ്കൂളനിനയ്  പസയ്  ടു  അനുവദനികചോന്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്
വകരണനിവന എന കേചോരദ്യര നനിങ്ങള് മറനകപചോകേരുതയ്. ഫസല്കകേചോയയുനടെ കപരനില്
നപരനിന്തല്മണയനില്  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജയ്  ആരരഭനിചതയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതചോണയ്.  ആ കേചോരദ്യവര നനിങ്ങള് മറനകപചോകേരുതയ് എനചോണയ്
എനനികനിവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനികചോനുള്ളതയ്.  സസചോശയ  കമഖലനയക്കുറനിചചോണയ്  ഇവരനികപ്പെചോള്
വചോചചോലരചോകുനതയ്.  സസചോശയ  കമഖലയനിനല  പശങ്ങള്കയ്  കേചോരണനമന്തചോണയ്;
ആരചോണയ് അതനിനുതരവചോദനി?  പതനിപക്ഷര ഇകചോരദ്യതനില് ഒരു ആത്മപരനികശചോധന
നടെതണനമനചോണയ് എനന്റെ വനിനവീതമചോയ അഭനിപചോയര.  രജനനി എസയ്.  ആനന്ദനിനന്റെ
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ആത്മഹതദ്യകപചോനല എത്രനയനത്ര ആത്മഹതദ്യകേള് കകേരളതനിലണചോയനി.  ഇടെനിമുറനി
കേനളല്ലചോമുണചോയതയ്  ഇഇ  സര്കചോര്  വനതനിനയ്  കശഷമചോകണചോ;  ബഹുമചോനദ്യനചോയ
പതനിപക്ഷകനതചോവയ് അങ്ങനന പറയുനമനയ് എനനികയ് കതചോനനനില്ല.  രജനനി എസയ്.
ആനന്ദയ്, ഫചോസനില, ജനിഷ്ണു അങ്ങനനനയത്ര  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ് കകേരളതനില് ആത്മഹതദ്യ
നചകയണനിവന.  ഇതയ് ആരുനടെ സരഭചോവനയചോണയ്?  ഇതനിനന്റെ ഉതരവചോദനി കകേരളതനിനല
യു.ഡനി.എഫയ്.  ആനണന  കേചോരദ്യര  നനിങ്ങള്  മറനകപചോകേരുതയ്.  നചോടെചോയ  നചോനടെല്ലചോര
യചോനതചോരു മചോനദണ്ഡവമനില്ലചോനത നപട്ടനികടെകേള്കപചോനല സസചോശയ നപചോഫഷണല്
കകേചോകളജുകേളുര എഞനിനവീയറനിരഗയ് കകേചോകളജുകേളുര നഴനിരഗയ് കകേചോകളജുകേളുര നമഡനികല്
കകേചോകളജുകേളുനമല്ലചോര നല്കേനിയതയ് നനിങ്ങളചോണയ്. കൃഷ്ണദചോസനിനന്റെ നനഹ്റു കകേചോകളജനിനയ്
എന്.ഒ.സനി. നകേചോടുതതയ് ശവീ. എ. നകേ. ആന്റെണനിയുനടെ ഗവണ്നമന്റെചോണയ്.  നകേ. പനി.
വനിശസനചോഥനചോയനിരുന  അനയ്  ആ  കകേചോകളജനിനയ്  എന്.ഒ.സനി.  തരനപ്പെടുതചോന്
ശവീ. എ. നകേ. ആന്റെണനിയുനടെ കമല് സമ്മേര്ദ്ദേര നചലതനിയനതന കേചോരദ്യര നനിങ്ങള്കയ്
നനികഷധനികചോനചോകുകമചോ?  ഞചോന് കചചോദനികനട്ട,  ജനിഷ്ണു  പകണചോയനിയുനടെ ദചോരുണമചോയ
അന്തദ്യര  ആദദ്യര  പുറത്തുനകേചോണ്ടുവനതയ്  ആരചോണയ്?  ഇതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
എസയ്.എഫയ്.നഎ. പവര്തകേര് ആ കകേചോകളജനികലയയ് മചോര്ചയ് നടെതനിയകപ്പെചോള് അക്രമ
സമരനമനയ്  പറഞ്ഞയ്  അധനികക്ഷപനിക്കുന  നനിലപചോടെചോണയ്  നനിങ്ങള്  സസവീകേരനിചതയ്.
ജനിഷ്ണു  പകണചോയനിയുനടെ  കുടുരബതനിനയ്  നവീതനി  ലഭനികണനമനയ്  പറഞ്ഞയ്  വചോര്തചോ
പരമ്പരകേള് ചമയ്ക്കുന ഒരു മചോധദ്യമങ്ങളുര അനയ് ആ സരഭവര കേചോണചോന് തയചോറചോയനിരുനനില്ല.
എസയ്.എഫയ്.നഎ.  ആ വനിഷയര ഉയര്തനിനകചോണ്ടുവന.  തുടെര്നയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  എന്തയ്
നനിലപചോടെചോണയ്  സസവീകേരനിചതയ്;  അകനസഷണതനിനയ്  ഉതരവനിട്ടു.  അകനസഷണതനിനന്റെ
ഒരു  ഘട്ടര  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെചോള്  ആ  കുടുരബര  ചനില  വനിഷയങ്ങള്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനി.   ഗവണ്നമന്റെയ്  അതനിനനുസരനിചയ്  അകനസഷണ സരഘതനില്
മചോറര വരുതനി. മുങ്ങനിയ പതനികേനള പനിടെനികചോന് ഒരു പകതദ്യകേ അകനസഷണ സരഘര രൂപവീകേരനിച്ചു.
പവീഡനനത  തുടെര്നചോണയ്  ജനിഷ്ണു  ജവീവനനചോടുകനിയനതനയ്  പറഞ്ഞചോല്കപ്പെചോരചോ,  അതനിനയ്
ശചോസ്ത്രവീയമചോയ  നതളനിവകേള്  കേനണതണര.  ശചോസ്ത്രവീയമചോയ  നതളനിവയ്  കേനണതചോന്
ഒരു  നഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദദ്യചോഗസനന്റെ കനതൃതസതനില്  പകതദ്യകേ  സരഘനത സര്കചോര്
നനികയചോഗനിച്ചു.  നമ്മേള് മനസനിലചോകകണ ഒരു കേചോരദ്യര,  ഒരു കൃഷ്ണദചോസുര ഒരു നനഹ്റു
കകേചോകളജുര മചോത്രമല്ല അങ്ങനനയുള്ള ഒരുപചോടെയ് കകേചോകളജുകേള് കകേരളതനിലണയ്. 

3.00 PM]

ഒരു കൃഷ്ണദചോസനിനന ജയനിലനിലടെചതുനകേചോണയ് തവീരുന പശമല്ലനിതയ്.  ഇകഴനിഞ്ഞ
ഏപനില്  12  വനര  മചോത്രകമ  നനിങ്ങള്കയ്  ജനിഷ്ണു  പകണചോയനിയുനടെ  കുടുരബനത
ആവശദ്യമുളനവനയ് അകന ഞങ്ങള് പറഞ്ഞനിരുന. പനക്ഷ, ഞങ്ങള്കയ് അങ്ങനനയല്ല,
ജനിഷ്ണു  പകണചോയനിയുനടെ  കുടുരബകതചോടെയ്  ഇഇ  സര്കചോര്  നവീതനിപുലര്ത്തുര;  നവീതനി



494 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

ലഭനികചോന് ഏതറരവനരയുര കപചോകുര;  സുപവീര  കകേചോടെതനിയനില് കപചോയകല്ലചോ.   പതനിപക്ഷര
ജനിഷ്ണുവനിനനയുര കുടുരബനതയുര മറനനിരനിക്കുന.  പനക്ഷ ഗവണ്നമന്റെയ് ഇഇ കേചോരദ്യതനില്
എന്തയ്  നനിലപചോടെചോണയ്  സസവീകേരനിചനിരനിക്കുനതയ്?  അഞയ്  വര്ഷകചോലര  നനിങ്ങളനിരുനനികല്ല;
കകേന്ദ്രവര കകേരളവര നനിങ്ങള് ഭരനിചനികല്ല.  സരസചോന സര്കചോരനിനന്റെ നനിയമര കവനണന
സുപവീരകകേചോടെതനി  വനിധനിയുനടെ  പശ്ചചോതലതനില്  ആ  നനിയമര  നനിലനനില്ക്കുകേയനില്ല
എനപറഞ്ഞയ്  വചോചചോലനചോകുന  പതനിപക്ഷ  കനതചോവനികനചോടെയ്  ഞചോന്  കചചോദനിക്കുന,
അഞയ്  വര്ഷര  ശവീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ്  കലചോകേയ് സഭയനിലണചോയനിരുനനികല്ല.  സുപവീര
കകേചോടെതനി  വനിധനി വനചോല്,  ഡനിവനിഷന് നബഞനിനന്റെ വനിധനി വനചോല്,  ഫുള് നബഞനിനന്റെ
വനിധനി വനചോല് അതനിനന മറനികേടെകചോന് കകേന്ദ്രര നനിയമര നകേചോണ്ടുവരണര.   അനല്ലങനില്
സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിയമനത ഒമ്പതചോര നഷഡബ്യൂളനില്നപ്പെടുതണര. കകേന്ദ്ര
നനിയമര നകേചോണ്ടുവരചോന് നനിങ്ങളചോനരങനിലര  ഒരു നചറുവനിരല് അനകനികയചോ;  2014  വനര
നനിങ്ങള്കയ്  സുവര്ണചോവസരമുണചോയനിരുനനികല്ല;  ആ  അവസരര  നഷ്ടനപ്പെടുതനിയവരചോണയ്
നനിങ്ങള്.  ഇവനിനടെ എന്തചോണയ് ഇഇ ഗവണ്നമന്റെയ് നചയ്തതയ് - ഒകര സമയര ജനിഷ്ണു പകണചോയനിയുനടെ
മരണതനിനുതരവചോദനികേളചോയവനര  നനിയമതനിനുമുനനില്  നകേചോണ്ടുവനയ്  മതനിയചോയ
ശനിക്ഷ വചോങ്ങനിനകചോടുകചോന് ശക്തമചോയ നടെപടെനി സസവീകേരനിച്ചു. ഇനനി കകേരളതനിനല ഒരു
കകേചോകളജനിലര ഒരു കുട്ടനിയുര ആത്മഹതദ്യ നചയചോന് പചോടെനില്ല, ഒരമ്മേയുനടെയുര കേണ്ണുനവീര്
കകേരളതനിനന്റെ  മണനില്  വവീഴചോന്  പചോടെനില്ല.  അകചോരദ്യതനില്  ഞങ്ങള്കയ്
മനറന്തനിനനകചോളുര ആത്മചോര്ത്ഥതയുണയ്.  അതുനകേചോണചോണയ് കകേരളതനിനല സസചോശയ
കകേചോകളജുകേള്കയ്  മൂക്കുകേയറനിടെചോന്,  സചോമൂഹദ്യ  നനിയനണതനികലയയ്  നകേചോണ്ടുവരചോന്
ഒരു സമഗ്ര നനിയമനനിര്മ്മേചോണതനിനയ് വഴനിനയചോരുകചോന് റനിട്ടകയര്ഡയ് ബഹകകചോടെതനി
ജഡ്ജചോയ ജസ്റ്റേനിസയ് നകേ. നകേ. ദനികനശനന്റെ കനതൃതസതനിലള്ള കേമ്മേനിറനിനയ സര്കചോര്
നനികയചോഗനിചതയ്.  ആ കേമ്മേനിറനി ഇകപ്പെചോള് സസചോശയ കകേചോകളജുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട എല്ലചോ
വനിഷയങ്ങനളക്കുറനിച്ചുര  പഠനിചയ്  സമഗ്രമചോയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  തയചോറചോക്കുകേയചോണയ്.   ആ
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ്  വനചോല്  ഇവനിനടെ  ശക്തമചോയ  നനിയമര  വരുനമന  കേചോരദ്യതനില്  ഒരു
സരശയവമനില്ല.  നമുകറനിയചോര,  പല സസചോശയ-സസകേചോരദ്യ കകേചോകളജുകേളുര വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള
ഇകന്റെണല് മചോര്കനിനന്റെ കേചോരദ്യര പറഞ്ഞചോണയ് വനിരട്ടുനതയ്.  ഇകന്റെണല് മചോര്കനിനന്റെ
കേചോരദ്യതനില് കുകറകടെനി സുതചോരദ്യമചോയ ഒരു സരവനിധചോനമുണചോകുകേയുര മചോനദണ്ഡങ്ങള്
കേര്ശനമചോക്കുകേയുര കവണര.  അതനിനുകവണനി എര.ജനി. യൂണനികവഴനിറനി ബവസയ് ചചോന്സനിലറുനടെ
കനതൃതസതനില്  നചോലയ്  ബവസയ്  ചചോന്സനിലര്മചോരടെങന  കേമ്മേനിറനിനയ  സര്കചോര്
നനികയചോഗനിച്ചു.  ആ കേമ്മേനിറനി സമയബനനിതമചോയനി റനികപ്പെചോര്ട്ടയ് നല്കേനി.  ഇതചോണയ് ഇഇ
സര്കചോരനിനന്റെ ഇകചോരദ്യതനിലള്ള സമവീപനര.

ഇവനിനടെ  ഇകപ്പെചോള് കേദ്യചോമ്പസയ് രചോഷവീയനതക്കുറനിചയ് ചനിലര് വചോചചോലരചോകുനണയ്.
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള് എങ്ങനന  നപരുമചോറണനമനര ഗുരുവനിനനക്കുറനിച്ചുര ഗുരുദക്ഷനിണനയ
കുറനിച്ചുനമല്ലചോര  പറയുനണയ്.  ഒരു  കേചോരദ്യര  ഞങ്ങള്  പറയചോനചോഗ്രഹനിക്കുകേയചോണയ്,
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ഗുരുദക്ഷനിണനയക്കുറനിനചചോനര  നനിങ്ങള്  ഞങ്ങനള  പഠനിപ്പെനികകണ  ആവശദ്യമനില്ല.
കകേരളതനിനന്റെ  ചരനിത്രതനില്  നപചോതുകവദനിയനില്വചയ്  ഒരു  ബവസയ്  ചചോന്സനിലനറ-
സനിറനിയകേയ് കതചോമസയ് സചോറനിനന-മുഖദ്യമനനിയുനടെ സചോനനിധദ്യതനില്, അതുര നനിങ്ങളുനടെ
മുഖദ്യമനനിയുനടെ  സചോനനിധദ്യതനില്വചയ്  ആക്രമനിചയ്   മൂകയ്  തകേര്ത  പചോരമ്പരദ്യര
നകേ.എസയ്.യു.-നന്റെ പചോരമ്പരദ്യമചോനണനയ് നനിങ്ങള് മനസനിലചോകണര.  ആ കകേസനിനല
പതനിനയ  യൂതയ്  കകേചോണ്ഗ്രസനിനന്റെ  പചോര്ലനമന്റെയ്  മണ്ഡലര  പസനിഡന്റെചോകനിയ
പചോരമ്പരദ്യമചോണയ്  നനിങ്ങളുകടെതയ്.  കജചോണ്സനി  മചോഷനിനനപ്പെറനി  ഒരുപനക്ഷ  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലകചോരനചോയ  ശവീ.  സണനി  കജചോസഫനിനയ്  അറനിയചോമചോയനിരനിക്കുര.  കകേരളതനിനന്റെ
പരനിസനിതനിക്കുകവണനി  ഉഴനിഞവചതചോയനിരുന  കജചോണ്സനി  മചോഷനിനന്റെ  ജവീവനിതര.
അങ്ങനനയുള്ള കജചോണ്സനി മചോഷനിനന ആക്രമനിചയചോനള നകേ.എസയ്.യു.-വനിനന്റെ സരസചോന
പസനിഡന്റെചോകനിയ പചോരമ്പരദ്യമചോണയ്  നനിങ്ങളുകടെതയ്.  നനിങ്ങള് മഹചോരചോജചോസയ്  കകേചോകളജനിനന
നപചോതുസമൂഹതനില്  അവകഹളനികചോന്  കേചനകേട്ടനി  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയചോണകല്ലചോ.
ഞചോന് കചചോദനികനട്ട,  ശവീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ് മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജനില് കപചോയചോല്
അവനിനടെ നകേ.എസയ്.യു.-കചോരുനടെ കയചോഗതനില് പനങടുകചോര. എനചോല് ഇഇ നനിയമസഭയയ്
നതചോട്ടപ്പുറതയ്,  മൂകനിനയ് തചോനഴയുള്ള എര.ജനി.  കകേചോകളജനില് കപചോകേചോന് ശവീ.  പനി.  ടെനി.
കതചോമസനിനയ്  കേഴനിയുകമചോ;  അവനിനടെ  നകേ.എസയ്.യു.  യൂണനിറയ്  രൂപവീകേരനികചോതനതന്തചോണയ്?
തനിരുവനന്തപുരര  യൂണനികവഴനിറനി  കകേചോകളജനില്  എസയ്.എഫയ്.നഎ.  മചോത്രമല്ല,  മറയ്
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി സരഘടെനകേളുമുണയ്. അതുകപചോനല മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജനില് നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ്
നടെക്കുനണയ്. പനക്ഷ, എര.ജനി. കകേചോകളജനിനനക്കുറനിചയ് ഒരക്ഷരര പറയനില്ല. എന്തചോണയ്
എര.ജനി.  കകേചോകളജനിനനക്കുറനിചയ് പറയചോതതയ്;  കേചോരണര എല്ലചോവരുമനികപ്പെചോള് കേബ്യൂവനിലചോണയ്.
ശവീ. എര. എര. ഹസന് പറഞ്ഞതയ് നചോലകപര് കേബ്യൂവനിലചോനണനചോണയ്. ഇഇ സഭയകേത്തുള്ള
യു.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ  നചോലയ്  എര.എല്.എ.-മചോനര  സരശയതനിനന്റെ  മുള്മുനയനില്
നനിര്തനിയതയ് ശവീ. എര. എര. ഹസനചോണയ്, ഞങ്ങളല്ല. അഞയ് വര്ഷര ഡല്ഹനിയനിലനിരുന
ശവീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസനിനയ് കദശവീയ രചോഷവീയതനിനന്റെ കേചോറയ്  എകങ്ങചോട്ടചോനണനള്ളതയ്
മറചോനരകചോളുര  അറനിയചോര.  അതുനകേചോണയ്  നനിങ്ങളനികപ്പെചോള്  ആര്.എസയ്.എസയ്.-നന
വനിമര്ശനികചോന്  കപചോകുനനില്ല.  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനി  രചോഷവീയതനില്  മചോറമുണചോകേണര.  ആ
കേചോരദ്യതനില് നനിങ്ങള് പറയുന ചനില അഭനിപചോയങ്ങകളചോടെയ്  ഞങ്ങളുര കയചോജനിക്കുന.
പനക്ഷ എര.ജനി. കകേചോകളജനില് നടെന അക്രമര കകേരളതനിനയ് മറകചോന് സചോധനിക്കുകമചോ;
അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ കേചോര് തല്ലനിതകേര്ത്തു;  കചോസയ് മുറനിയനില് കേയറനി വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേനള
ആക്രമനിച്ചു;  പനിന്സനിപ്പെചോളനിനനകപ്പെചോലര ഭവീഷണനിനപ്പെടുതനി.  അവസചോനര മചോരകേചോയുധങ്ങളുമചോയനി
വന ആര്.എസയ്.എസയ്.-കേചോരുനടെ മുനനില് കപടെനിച്ചുവനിറച പനിന്സനിപ്പെചോള് അനനത
കേമ്മേവീഷണര് ശവീ.  മകനചോജയ്  എബഹചോമനിനന  വനിളനിച്ചു.  ശവീ.  മകനചോജയ്  എബഹചോമുര
സരഘവര എര.ജനി. കകേചോകളജനില് എതനിയകപ്പെചോള് വരചോന്തയനില് നനിന ആര്.എസയ്.എസയ്.
പവര്തകേര് കബചോരനബറനിഞ്ഞയ് കേമ്മേവീഷണനറ നകേചോലനപ്പെടുതചോന് ശമനിച്ചു.  അനയ്
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പരനികകറ  ഒരു  സനി.നഎ.-കയ്  ഇകപ്പെചോഴര  എഴകനറയ്  നടെകചോന്  പറനില്ല,  കേനിടെന
കേനിടെപ്പെനിലചോണയ്.  'ഉദ്ദേനിഷ്ട  കേചോരദ്യതനിനയ്  ഉപകേചോര  സ്മരണ'  എനകപചോനല  ആ  കകേസയ്
പനിന്വലനിച്ചുനകേചോടുതതയ് ഇവനിനടെയനിരനിക്കുന ബഹുമചോനദ്യനചോയ ശവീ. ഉമ്മേന് ചചോണനിയുര
അനനത ആഭദ്യന്തര വകുപ്പുമനനി  ശവീ.  രകമശയ് നചനനിതലയുമചോനണന കേചോരദ്യര
ആര്നകങനിലര നനികഷധനികചോന് കേഴനിയുകമചോ?  ഇതചോണയ് നമ്മുനടെ നചോടെനിനന്റെ അവസ.
ഞചോന്  എനന്റെ  പസരഗര  ദവീര്ഘനിപ്പെനികചോനുകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.   വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്
മചോറമുണചോകേണര. ഇവനിനടെ എന്തുനചയ്തുനവനയ് കചചോദനിക്കുന ചനിലരുണയ്.  ഇവനിനടെ കുകറ
കേചോരദ്യങ്ങള് നചയ്തനിട്ടുണയ്.  2013-ല് പസയ്  ടു ബചോചയ് അനുവദനിചനിട്ടയ് ഒരു തസനികേകപചോലര
നനിങ്ങള്  നകേചോടുതനിട്ടനില്ല.  അവനിടെനത  തചോല്കചോലനികേ  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  ശമ്പളര
നകേചോടുകചോന് ഇഇ സര്കചോര് കവണനിവനനവന കേചോരദ്യര നനിങ്ങള് മനസനിലചോകണര.
കകേരളതനിനന്റെ ചരനിത്ര സ്മചോരകേങ്ങള് സരരക്ഷനികചോന് മബ്യൂസനിയര വകുപ്പെയ് കേചോണനിക്കുന
തചോലരദ്യര അകങ്ങയറര അഭനിനന്ദനചോര്ഹമചോനണനകൂടെനി ചൂണനികചോണനിച്ചുനകേചോണയ് ഇഇ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ സര്വ്വചോത്മനചോ പനിന്തുണച്ചുനകേചോണയ് ഞചോന് എനന്റെ
വചോക്കുകേള് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശവീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതവീശന്: സര്, ഞചോന് ഇഇ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനനയ എതനിര്ക്കുകേയചോണയ്.
നമ്മുനടെ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി വളനര നല്ലവനചോയ ഒരചോളചോണയ്.  വദ്യക്തനിപരമചോയനി
അകദ്ദേഹനത  വളനരയധനികേര  ബഹുമചോനനിക്കുകേയുര  ആദരനിക്കുകേയുര  നചയ്യുന  ഒരചോളചോണയ്
ഞചോന്.  എനനികയ്  അകദ്ദേഹനത  വളനര  ഇഷ്ടമചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  ഇവനിനടെ
മഹചോരചോജചോസയ്  കകേചോകളജനിനന്റെ  വനിഷയര  ശവീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പചോള്,
അതുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  മുഖദ്യമനനിയുര  പതനിപക്ഷ  കനതചോവര  തമ്മേനില്  വലനിയ
വചോക്പയറയ്  നടെക്കുന  സമയതയ്  ഞചോന്  അകദ്ദേഹനത  ശദ്ധനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  11
മചോസകചോലമചോയനി അകദ്ദേഹര തചോടെനികയ് കേയ്യുരനകേചോടുതയ് ഇരനിക്കുകേയചോണയ്. നനിസഹചോയതയുനടെയുര
നനിസരഗതയുനടെയുര അടെയചോളമചോയചോണയ് അകദ്ദേഹര അങ്ങനന ഇരനിക്കുനതയ്.  അകദ്ദേഹതനിനയ്
ഒരുപചോടെയ് നല്ല കേചോരദ്യങ്ങള് നചയണനമനണയ്.  പനക്ഷ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ഓഫവീസുകപചോലര
സനി.പനി.നഎ.(എര)-നന്റെ അദ്ധദ്യചോപകേ സരഘടെനയചോയ നകേ.എസയ്.ടെനി.എ.  ബഹജചോകയ്
നചയ്തു.  അവരചോണയ്  അവനിടെനത നയപരമചോയ കേചോരദ്യങ്ങനളല്ലചോര  തവീരുമചോനനിക്കുനതയ്.
ഇഇ  സരസചോനനത  എല്ലചോ  ഡനി.ഡനി.ഇ.  ഓഫവീസുകേളുനടെയുര  ഡനി.ഇ.ഒ.  ഓഫവീസുകേളുനടെയുര
നനിയനണര  നകേ.എസയ്.ടെനി.എ.-യുനടെ  കേയനിലചോണയ്.  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  അപ്രൂവല്
നകേചോടുകണകമചോനയനയ് അവര് തവീരുമചോനനിക്കുര. അവര് ആ ഫയല് മചോറനിവചചോല് ആറയ്
മചോസകമചോ ഒരു വര്ഷകമചോ കേഴനിഞ്ഞചോലര അപ്രൂവല് നകേചോടുക്കുകേയനില്ല.  ആര്നകല്ലചോര
നപചോകമചോഷനുര ട്രെെചോന്സ്ഫറുര  നകേചോടുകണനമനയ്  അവര് തവീരുമചോനനിക്കുര.   ഗവണ്നമന്റെനിനന
പനിന്തുണച്ചുനകേചോണയ്  ഇവനിനടെ  ശവീ.  നകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ്  കുമചോര്  സരസചോരനിചകപ്പെചോള്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  ഒരു  സ്കൂളനില്  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷതനിനനിടെയനില്,
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ഒമ്പതയ് മചോസതനിനനിടെയനില്, 16  ട്രെെചോന്സ്ഫറുകേള് നടെനതചോയനി പറഞ. കകേരളതനിനല
സ്കൂളുകേളനിലര കകേചോകളജുകേളനിലനമല്ലചോര കതചോനനിയതുകപചോനല ട്രെെചോന്സ്ഫറുകേള് നടെക്കുകേയചോണയ്.
അകചോരദ്യതനിനലചോനര  അകദ്ദേഹനത പനങടുപ്പെനിക്കുനനില്ല.  നനിങ്ങളനില്  പലരുര  പുറകേനില്
നനിനനകേചോണയ്  സചോതസനികേനചോയ ആ മനുഷദ്യനന മുനനില് നനിര്തനി   കതചോനനിയതുകപചോനല
പവര്തനിക്കുകേയചോണയ്.  ഞചോന്  അകദ്ദേഹനത  കുറനപ്പെടുത്തുനനില്ല,  അകദ്ദേഹനത
കുറനപ്പെടുതചോന് എനനികയ് കേഴനിയുകേയുമനില്ല. പല ഫയലകേളുര മചോറനിവച്ചുനകേചോണയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെനിനയ് കയചോജനികചോത തരതനിലള്ള കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ് ഇകപ്പെചോള് നടെനനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരവീക്ഷനയക്കുറനിചയ് ഇവനിനടെ പറഞ.  കചചോദദ്യ കപപ്പെര് വനിറയ്
കേചോശചോകനിയനികല്ല;  എന്തനിനചോണയ്  അതനിനന  നചറുതചോകനി  കേചോണുനതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കചോരനിനന്റെ കേചോലനത പചോഠപുസകേ വനിതരണനതപ്പെറനി എത്രകയചോ കപര് ഇവനിനടെ
സരസചോരനിച്ചു.  അഞയ് വര്ഷര ഭരനിചകപ്പെചോള് ഒരു വര്ഷതനില് ഒരു മചോസര മചോത്രമചോണയ്
പചോഠപുസകേര  നനവകേനിയതയ്.  ബചോകനി  നചോലവര്ഷവര  കൃതദ്യമചോയനി  ജൂണ്  ഒനചോര
തവീയതനിതനന എല്ലചോ സ്കൂളുകേളനിലര പചോഠപുസകേങ്ങള് വന.  നചറനിയ ഒരു നതറനിനന
പര്വ്വതവീകേരനിചയ്  ഇകപ്പെചോഴര  പറഞനകേചോണനിരനിക്കുന.  ഞചോന് അതനിനന നദ്യചോയവീകേരനിക്കുനനില്ല.
ഒരു  മചോസര  കപചോലര  നനവകേചോന്  പചോടെനില്ലചോയനിരുനനവനള്ള  അഭനിപചോയര  അനര
പകേടെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ഒരചോളചോണയ്  ഞചോന്.  പകക്ഷ  ഇവനിനടെ  ഒരു  പരവീക്ഷ  മചോറനിവയ്ക്കുന.
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരവീക്ഷയുനടെ നക്രഡനിബനിലനിറനി എന്തചോണയ്?  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരവീക്ഷനയക്കുറനിചയ് നമ്മേള് വലനിയ അഭനിമചോനകതചോടുകൂടെനി പറയുനതകല്ല. അതയ് വനിറയ്
കേചോശചോകനിയ ആളുകേനളക്കുറനിചയ് അകനസഷണര നടെതനിയകപ്പെചോള് വഴനിമുട്ടനിയതയ് എന്തുനകേചോണചോണയ്?
അകനസഷണര  പൂര്തനിയചോയനികഴനിഞ്ഞചോല്  അതനിനന്റെ  പുറകേനില്  കേള്ളകചവടെര
നടെതനിയ  അദ്ധദ്യചോപകേ  സരഘടെനകേളനിനല  ചനില  കനതചോകന്മേചോനര  കേയചോമര  വചയ്
ജയനിലനില് അയയ്കകണനിവരുനമനയ് കബചോദ്ധദ്യനപ്പെട്ടകപ്പെചോഴകല്ല നനിങ്ങള് അകനസഷണര
നനിര്തനിവയ്പനിചതയ്. നചോണകകടുനകേചോണയ് ഒരു പരവീക്ഷ മചോത്രര മചോറനിവച്ചു.  യഥചോര്ത്ഥതനില്
രണയ്  പരവീക്ഷ  മചോറനിവയ്കകണതചോയനിരുന.  കേചവടെമചോണയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരവീക്ഷയുനടെ പനിറകേനില് നടെനതയ്. അതനിനനചോനക കേചോരണര ഇഇ അതനിപസരമചോണയ്,
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിയുനടെ  ഓഫവീസുര  പധചോനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ഓഫവീസുകേളുനമല്ലചോര
കേയടെകനിവചനിരനിക്കുന  ഒരു  സരഘടെനയുനടെ  അധചോര്മ്മേനികേതയചോണയ്.  ഇഇ  അദ്ധദ്യചോപകേരചോകണചോ
കുട്ടനികേനള പഠനിപ്പെനികചോന് കപചോകുനതയ്?  സസചോശയ കകേചോകളജുകേനളക്കുറനിചയ് മനിണനികഴനിഞ്ഞചോല്
മുന്മുഖദ്യമനനി ശവീ. എ. നകേ. ആന്റെണനിനയക്കുറനിചയ് പറയുര. 50 ശതമചോനര സവീറ്റുകേള്
മചോകനജയ് നമന്റെനിനുര  50  ശതമചോനര  സര്കചോരനിനുര   എനയ്  ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി
പറഞ്ഞതനിനന ഇകപ്പെചോഴര  എല്ലചോവരുര ആകക്ഷപനിക്കുകേയചോണയ്.  എല്ലചോവരുര  മറനകപചോയ
ഒരു  കേചോരദ്യര,  ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിയുര  അനനത  ഗവണ്നമനര  ഇവനിനടെ
സസചോശയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങള് തുടെങ്ങചോന് തവീരുമചോനനിചതുര  50  ശതമചോനര
സവീറ്റുകേള് സര്കചോരനിനുര 50 ശതമചോനര സവീറ്റുകേള് മചോകനജയ് നമന്റെനിനുര എനപറഞ്ഞതുര
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സുപവീരകകേചോടെതനിയനിനല  പശസമചോയ  Unnikrishnan  case-നന്റെ  വനിധനി  നനിലനനില്ക്കുകമ്പചോഴചോണയ്.
Unnikrishnan  case-ല്  കസചോഷദ്യല്  കേമ്മേനിറയ്നമനള്ള  ഒരു  ജഡ്ജയ് നമന്റെചോണയ്
പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സസചോശയ  സചോപനങ്ങനള  ഗവണ്നമനകേള്കയ്  കൃതദ്യമചോയനി
നനിയനനികചോന്  കേഴനിയുന  ധചോരചോളര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുള്ള  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ട
കകേസചോണനിതയ്  ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി  മുഖദ്യമനനിയചോയനിരനിക്കുകമ്പചോള്തനന
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട സുപവീരകകേചോടെതനി ആ കകേസനിനന്റെ principle കേവീഴയ് കമല് മറനിച്ചു,  മുഴവന്
റനികവഴയ് നചയ്തു.  ഇസചോമനികേയ് അകചോദമനി കകേസയ് വന,  ടെനി.എര.എ. നനപ കകേസയ് വന,
ഇനചോരദചോര് കകേസയ് വന - മൂനയ് പധചോനനപ്പെട്ട കകേസ്സുകേള് വന. സുപവീരകകേചോടെതനിയുനടെ
കകേചോണ്സ്റ്റേനിറബ്യൂഷന്  നബഞയ്  Unnikrishnan  case-ലണചോയനിരുന  അടെനിസചോന
തതസങ്ങനള മുഴവന് കേചോറനില്പ്പെറതനി സസചോശയ മചോകനജയ് നമനകേള്കയ് എന്തുകേചോരദ്യവര
നചയചോന്  കേഴനിയുന  രവീതനിയനികലയയ്  അതനിനന  മചോറനി.  അതനിനയ്
ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിനയ കുറനപ്പെടുതനിയനിട്ടയ്  കേചോരദ്യമുകണചോ?  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര
നടെതചോന് സചോധനിക്കുകമചോ? Unnikrishnan case നനിലനനിനനിരുന കേചോലനതടുത ഒരു
തവീരുമചോനതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് ആറയ്  മചോസര കേഴനിഞ്ഞചോല് ആന്റെണനി ഗവണ്നമന്റെനിനയ്;
കവനറ  ഏനതങനിലര  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്;  നനിങ്ങളുനടെ  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്.........,
ശവീ.  എര.  എ.  കബബനി  ശമനിചയ്  പരചോജയനപ്പെട്ടതചോണകല്ലചോ?   നനിയമമുണചോകചോന്
കനചോകനിയനിട്ടയ്  കകേചോടെതനിയുനടെ  വരചോന്തയനില്കപ്പെചോലര  ആ  കകേസയ്  കേയറനിയനില്ലകല്ലചോ?
നമ്മേനളല്ലചോവരുര  പരനിശമനിചതകല്ല;  എന്തുനകേചോണചോണയ്  നടെകചോതതയ്?   കേചോരണര
സുപവീരകകേചോടെതനിയനില്  കകേചോണ്സ്റ്റേനിറബ്യൂഷന്  നബഞനിനന്റെ  സുപധചോനമചോയ  വനിധനി
നനില്ക്കുന. ശവീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിനയ 50:50  എന കേചോരദ്യതനില് യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമറനിയചോനത
കുറനപ്പെടുത്തുനതയ് ശരനിയല്ല.  യഥചോര്ത്ഥതനില് സസചോശയ മചോകനജയ് നമനകേനള നനിയനനികചോന്
കേഴനിയചോതതനിനന്റെ  ഏറവര  പധചോനനപ്പെട്ട  പശര  സുപവീര  കകേചോടെതനിയനിനല  ആ
വനിധനിയചോണയ്.  ഏനതങനിലനമചോരു കകേചോണ്സ്റ്റേനിറബ്യൂഷന് ഫുള് നബഞയ് വനയ് ആ വനിധനി
മചോറചോനത  ഒരു  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെനികനചോ  ഒരു  നനിയമസഭയ്കകചോ  പചോര്ലനമന്റെനികനചോ
ഇകചോരദ്യതനില് ഒനര നചയചോന് കേഴനിയനിനല്ലനതചോണയ് യചോഥചോര്ത്ഥദ്യര. പകക്ഷ ഇവനിനടെ
ധചോരചോളര സരഭവങ്ങള് നടെന. അതയ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലത്തുമുണചോകേചോര.
പകക്ഷ  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതചോണയ്  സസചോശയ  മചോകനജയ് നമനകേളുനടെ  കേവീഴനിലള്ള
സചോപനങ്ങളനില് ദഇര്ഭചോഗദ്യകേരമചോയ സരഭവങ്ങള് നടെനതയ്.  ആ സരഭവങ്ങനളല്ലചോമുണചോയകപ്പെചോള്
ഇഇ സര്കചോര് ആരുനടെ കൂനടെയചോയനിരുന?  എല്ലചോ കകേസ്സുകേളനിലര നനിങ്ങള് കവട്ടകചോരുനടെ
കൂനടെയചോയനിരുന;  ഇരകേകളചോനടെചോപ്പെര സര്കചോരുണചോയനിരുനനില്ല.  ലചോ അകചോദമനി  കകേസനില്
നനിങ്ങള് ആരുനടെ കൂനടെയചോയനിരുന? ഇരകേകളചോനടെചോപ്പെമചോയനിരുകനചോ; മചോകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ
കൂനടെയചോയനിരുന.  നനിങ്ങള് എനയ് പറഞ്ഞതയ്, സനി.പനി.നഎ.-നയ അല്ല., സനി.പനി.നഎ.
ഇരകേകളചോനടെചോപ്പെമചോയനിരുന.  ഞചോന് യചോഥചോര്ത്ഥദ്യര പറയുകേയചോണയ്. ഞങ്ങള് ഒരുമനിചയ്
സമരര  നചയ്തവരചോണയ്.  ബനി.നജ.പനി.  മചോത്രമല്ല  സമരര  നചയ്തതയ്.  അവനിനടെ
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എ.നഎ.എസയ്.എഫയ്.-ഉര സനി.പനി.നഎ.  കനതചോകളുര ഞങ്ങളുര സമരര നചയ്തു.  ശവീ.
നകേ.  മുരളവീധരന്  നനിരചോഹചോര  സമരമനിരുന.  പചോമ്പചോടെനി  നനഹ്റു  കകേചോകളജനില്
പശങ്ങളുണചോയകപ്പെചോള്  നനിങ്ങള്  ഇരകേകളചോനടെചോപ്പെമചോയനിരുനനില്ല  എനയ്  ഇകപ്പെചോഴര
വനിശസസനിക്കുനവരചോണയ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്.  നനിങ്ങള്  കവട്ടകചോകരചോനടെചോപ്പെര
തനനയചോയനിരുന.  അതുനകേചോണചോണയ്  നനിങ്ങള്കയ്  ഇത്രയുര  ഉപകദശകേരുണചോയനിട്ടുര
മഹനിജയുനടെ കകേസനില്  കകേചോടെനികണകനിനയ് രൂപ നചലവചോകനി വലനിയ പത്രപ്പെരസദ്യര
നകേചോടുകകണനി വനതയ്.  ഇത്രയുര മനനിമചോരുര ഇത്രയുര വലനിയ പചോര്ട്ടനികേളുര ഇത്രയുര
വലനിയ  ഉപകദശനിമചോരുമുണചോയനിട്ടുര  കകേചോടെനികണകനിനയ്  രൂപ  മുടെകനി  പത്രതനില്
പരസദ്യര  നകേചോടുകകണ  സനിതനിയനികലയയ്  നനിങ്ങള്  വകരണനിവനതയ്  എന്തനിനചോണയ്?
അദ്ധദ്യചോപകേനര  ബഹുമചോനനിക്കുന  ഒരു  സമൂഹമകല്ല  നമ്മുകടെതയ്.  അങ്ങയ്  ഒരു
അദ്ധദ്യചോപകേനകല്ല.  എത്ര പധചോനനപ്പെട്ട അദ്ധദ്യചോപകേരചോണയ് കകേരളതനിനല കകേചോകളജുകേളനില്
അപമചോനനികനപ്പെട്ടതയ്.  വനികകചോറനിയ കകേചോകളജനിലര തൃശ്ശൂര് ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേചോകളജനിലര
മഹചോരചോജചോസയ് കകേചോകളജനിലര അദ്ധദ്യചോപകേര് അപമചോനനികനപ്പെട്ടു. അതനിനയ് കൂട്ടുനനിന 11
അദ്ധദ്യചോപകേര്നകതനിനര  നടെപടെനിനയടുകണനമനയ്  ആ കകേചോകളജനിനല  140  അദ്ധദ്യചോപകേര്
ഒരുമനിചയ്, നനിങ്ങളുനടെ സരഘടെനയനിനല അദ്ധദ്യചോപകേര് ഉള്നപ്പെനടെയുള്ളവര് ഒപ്പെനിട്ടുനകേചോടുതനിട്ടയ്
ആ  ഫയല്  എവനിനടെകപ്പെചോയനി;  അങ്ങയുനടെ  മുമ്പനിലകണചോ  ആ  ഫയല്.  അങ്ങയുനടെ
മുമ്പനില്  ഇതരര  ഫയലകേനളതചോനത  പൂഴ യ്തനിവയചോന്  ഇഇ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെയ്
ഭരനിക്കുനതചോരചോണയ്? അനര്ഹരചോയ ചനിലയചോളുകേനള കകേചോകള ജയ് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെനില്
സുപധചോന  തസനികേകേളനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഷ്ടനപ്പെടെചോത  ഫയലകേള്  പൂഴയ് തനിവയ്ക്കുന
ആളുകേളുണയ്;   അങ്ങയുനടെ നനകേയനില് ഫയലകേള് എതചോന് സമ്മേതനികചോത ആളുകേള്
കൂടെനി ഇഇ വകുപ്പെനിലനണനചോകലചോചനികണര. ഇതരര കേചോരദ്യങ്ങളനില് മചോതൃകേചോപരമചോയ
നടെപടെനികേനളടുതയ്  ഇതയ്  ആവര്തനികചോതനിരനികചോനുള്ള  ശമങ്ങളചോണയ്  നമുകയ്
കവണതയ്.  ഒരു  അദ്ധദ്യചോപകേന്  അനല്ലങനില്  ഒരു  അദ്ധദ്യചോപനികേ  അപമചോനനികനപ്പെടുകമ്പചോള്
കകേരളമചോണയ്  അപമചോനനികനപ്പെടുനതയ്.  ഇതയ്  നചോഷണല്  നബ്യൂസചോണയ്.  ഇതരര  കേചോരദ്യങ്ങള്
കകേരളതനിനല എല്ലചോ സലങ്ങളനിലര നടെക്കുനതയ് നമുകയ് നല്ലതചോകണചോ?  സസചോശയ
മചോകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ  ആളുകേളചോണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  കേചോനരനയ്  നനിങ്ങള്  പറയുന.
എന്തചോണയ് ഇഇ സര്കചോര് വനയുടെനന നചയ്തതയ്.  ഉമ്മേന് ചചോണനി ഗവണ്നമന്റെയ് അഞയ് വര്ഷര
നകേചോണയ്  നമഡനികല് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗതയ്   നചോലയ്  എഗ്രനിനമനണചോകനി  47000
രൂപയുനടെ  ഫവീസയ്  മചോത്രമചോണയ്  ആനകേ കൂട്ടനിനകചോടുതതയ്.  എനചോല് നനിങ്ങള് വനയ്
ആദദ്യനത  നൂറയ്  ദനിവസതനിനുള്ളനില്  65000  രൂപ  കൂട്ടനിനകചോടുതനികല്ല;  'നവീറയ്'
വനനവനള്ള  കപരനില്  ഒറയടെനികയ്  65000 രൂപ  കൂട്ടനിനകചോടുത്തു.  അകപ്പെചോള്
നനിങ്ങളചോകണചോ ഞങ്ങളചോകണചോ സസചോശയ മചോകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ കൂട്ടുകേചോര്? ഞങ്ങള് നചോലയ്
നകേചോല്ലര നകേചോണചോണയ്  47000  രൂപ കൂട്ടനിയതയ്.  എനചോല് നനിങ്ങനളല്ലചോവരുര കചര്നയ്
ഒറയടെനികയ്  കൂട്ടനിനകചോടുത്തു.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസനത  നനചോകനിനയടുകണര.
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രചോഷവീയനമചോനക മചോറനിവയചോര.  കുട്ടനികേളുനടെ എണര വളനരയധനികേര കുറയുന;  നപചോതു
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  നനിനയ്  ധചോരചോളര  കുട്ടനികേള്  ഓപയ്  ഒഇട്ടയ്  നചയ്യുകേയചോണയ്.
നമുകയ് കദശവീയ നനിലവചോരതനികലയയ് ഉയരചോന് സചോധനികണര. അടെനിസചോന സഇകേരദ്യ
വനികേസനര  കവണനമന  കേചോരദ്യതനില്  ഒരു  സരശയവമനില്ല.  ഇവനിനടെ  പറയുനതു
കകേട്ടചോല്  കതചോനര,  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  ആദദ്യമചോയനിട്ടചോണയ്  അടെനിസചോന
സഇകേരദ്യ വനികേസനര വരുനനതനയ്. കകേരളതനില് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സചോപനങ്ങള്കയ്
വനിപവകേരമചോയ മചോറമുണചോയതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതചോണയ്.  എല്ലചോവര്ക്കുര
ഒരു കകേചോടെനി രൂപയുര രണയ് കകേചോടെനി രൂപയുര അഞയ് കകേചോടെനി രൂപയുര വചയ് എര.എല്.എ.-മചോര്കയ്
അസറയ് നഡവലപ്നമന്റെയ് ഫണയ് നകേചോടുതകപ്പെചോള് പതനിപക്ഷത്തുര ഭരണകേക്ഷനിയനിലമുള്ള എല്ലചോ
എര.എല്.എ.-മചോരുര  75  ശതമചോനവര  മുടെകനിയതയ്  കകേരളതനിനല  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സചോപനങ്ങളനിലചോണയ്.  സര്കചോര് സ്കൂളുകേളനില് ആദദ്യമചോയനി  കടെചോയയ് നലറയ്,  പചോചകേപ്പുര,
മകനചോഹരമചോയ നകേട്ടനിടെങ്ങള് ഇവനയചോനക ഉണചോയതുര അനനത അസറയ് നഡവലപ്നമന്റെയ്
ഫണനിനന്റെ  കേവീഴനിലചോണയ്.  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ആ  കേചോരദ്യതനില്  കൂടുതല്  ശദ്ധ
കകേന്ദ്രവീകേരനിക്കുന  നടെപടെനിനയ  ഞചോന്   സസചോഗതര  നചയ്യുന.  നല്ല  കേചോരദ്യമചോണയ്.
നനചോയനി കപചോകേണര. പനക്ഷ അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ ഭഇതനികേ നനിലവചോരര ശരനിയചോകനിനയടു
ക്കുനകതചോനടെചോപ്പെര അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ സ്റ്റേചോന്കഡര്ഡയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനികചോനുള്ള ഒരു പരനിപചോടെനികയചോ
academic  qualitative  improvement-നുള്ള  ശമകമചോ  ഇതനിനയ്  സമചോന്തരമചോയനി
നടെതനിയനിനല്ലങനില് നമ്മേള് പണര മുടെകനിയതുനകേചോണ്ടുര അടെനിസചോന സഇകേരദ്യമുണചോ
കനിയതുനകേചോണ്ടുര മചോത്രര കേചോരദ്യമുണചോകേനില്ല.  സര്വ്വകേലചോശചോലകേളുനടെ  സനിതനി  എന്തചോണയ്?
ഞചോന് രചോഷവീയമല്ല പറയുനതയ്.  ഇഇ സര്വ്വകേലചോശചോലകേള് ആര്ക്കുകവണനിയചോണയ്?
അവനിടെനത സനിന്ഡനികകറയ് കയചോഗതനിനല മനിനനിട്ടയ്സയ് ഒനയ് വചോയനികണര.  അതനില്
95-98 ശതമചോനര കേചോരദ്യങ്ങളുര ജവീവനകചോരുനടെയുര അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെയുര അവനിടെനത
യൂണനിയന്കേചോരുനടെയുര ട്രെെചോന്സ്ഫറുര മറ്റു കേചോരദ്യങ്ങളുമചോണയ്.  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേളുനടെ കേചോരദ്യര
മചോത്രമചോണയ് അവനിനടെ ചര്ച നചയനപ്പെടെചോതതയ്. അസചോധചോരണമചോയ രചോഷവീയ അതനിപസരമചോണയ്
അവനിനടെ നടെക്കുനതയ്.  കകേചോലചോഹല സഭകേളചോണയ് നമ്മുനടെ സനിന്ഡനികകറ്റുര നസനറ്റുര
യൂണനികവഴനികേളുനമല്ലചോര.  അവനിനടെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  നനിലവചോരര  വര്ദ്ധനിപ്പെനികചോനുള്ള  നടെപടെനി
സസവീകേരനികകണ? നനിങ്ങള് അഞയ് വര്ഷര പൂര്തനിയചോക്കുര,  അടുത വര്ഷര കവനറ
ഗവണ്നമന്റെയ് വരുര, ഗവണ്നമനകേള് ഇങ്ങനന മചോറനിമചോറനി വരുര. സര്വ്വകേലചോശചോലകേള്
ഇങ്ങനന  കപചോയചോല്  മതനികയചോ?  സര്വ്വകേലചോശചോലകേളുനടെ  നനിലവചോരര  തചോകഴയയ്
കപചോകുകേയകല്ല?  പസയ്  ടു-വനിനന ഡവീലനിങയ്  നചയ്തതയ്,  റനിസര്ചയ്  ഓറനിയന്റെഡചോകനിയതയ്
ഉനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  നനിലവചോരര  ഉയര്തചോനചോണയ്.  നമ്മുനടെ  യൂണനികവഴനിറനികേളനില്
എന്തചോണയ്  നടെക്കുനനതനള്ള  യചോഥചോര്ത്ഥദ്യര  ഇവനിനടെ  ഇരനിക്കുനവര്നകല്ലചോര  നനചോയനി
അറനിയചോവനതകല്ല. ഞചോന് ഇഇ യൂണനികവഴനിറനികേനളനയചോനര ബുള്കഡചോസയ് നചയണനമനയ്
പറയുനനില്ല,  നചകയണതയ്  അതചോണയ്.  പനക്ഷ,  അവനിടെനത ഇകപ്പെചോഴനത വദ്യവസനിതനി
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തകേര്തനിനല്ലങനില്  നമ്മുനടെ  കുഞങ്ങളുനടെ  ഭചോവനി,  ഇഇ  നചോടെനിനന്റെ  ഭചോവനിയചോണയ്
തകേരചോന് കപചോകുനതയ്.  ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില് ഇകപ്പെചോള് നടെമചോടെനിനകചോണനിരനിക്കുന
കേചോരദ്യങ്ങള്നകേചോണയ്  എനന്തങനിലര  ഗുണമുകണചോ?  അവനിടെനത  കേരനിക്കുലര,  സനിലബസയ്,
പഠനരവീതനി  തുടെങ്ങനിയവ  കുട്ടനികേള്കയ്  എനന്തങനിലര  തരതനില്  പകയചോജനനപ്പെടുനകതചോ
ഇന്തദ്യയനിനല നനിലവചോരമുള്ള ഏനതങനിലര സര്വ്വകേലചോശചോലകേകളചോടെയ് കചര്തയ് വയചോന്
കേഴനിയുനകതചോ ആകണചോ? ഇതയ് ഗഇരവമചോയനി പരനിഗണനികണര. ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗത്തുര നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗത്തുര അടെനിസചോന സഇകേരദ്യ വനികേസനര മചോത്രമല്ല,
കേസചോളനികററവീവചോയനിട്ടുള്ള  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സമ്പ്രദചോയര  നകേചോണ്ടുവരചോനുള്ള  നനിരന്തര
ചര്ചകേളുര കവണര. കേരനിക്കുലര കേമ്മേനിറനിയനില് കുകറ ആളുകേനള കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെയ്
കുതനിനനിറച്ചുനവനയ് ഇവനിനടെ ആകരചോ പറഞ.  ഇകപ്പെചോഴര സരഭവനിചതയ് അനതചോനക
തനനയചോണയ്.  അവനരല്ലചോരകൂടെനി  തയചോറചോക്കുന  സനിലബസയ്  നമ്മേള്  കനചോകണര.
നമ്മുനടെ മകള് പഠനിക്കുന സചോപനതനിനല സനിലബസയ് കനചോകനിയചോല് മതനി, നമ്മേള്
അത്ഭുതനപ്പെട്ടുകപചോകുര.  ഇനതല്ലചോര  കുട്ടനികേള്  പഠനിചയ്  ഡനിഗ്രനി  വചോങ്ങനിചനിട്ടയ്  എന്തയ്
കേചോരദ്യനമനയ് കതചോനര.  ഒരുവനിധര സഇകേരദ്യമുള്ള ആളുകേള് ഇകപ്പെചോള് കകേരളതനിനല
കകേചോകളജുകേളനില്  കുട്ടനികേനള  പഠനിപ്പെനികചോനത  പുറത്തുള്ള  നല്ല  കകേചോകളജുകേളനികലയയ്
നകേചോണ്ടുകപചോകേചോന്  തയചോറചോവകേയചോണയ്.  കേചോരണര,  ഇവനിനടെ  പഠനിചനിട്ടയ്  കേചോരദ്യമനിനല്ലനള്ള
കതചോനല് രക്ഷകേര്തചോകളനിലര  കുട്ടനികേളനിലര  ഉണചോകുന.  ഇതയ്  ഇഇ ഗവണ്നമന്റെയ്
11 മചോസര നകേചോണയ് ഉണചോകനിവച സനിതനിനയചോനമല്ല, വര്ഷങ്ങളചോയനി ഉണചോകനിയതചോണയ്. ഇഇ
കുഴപ്പെതനില്  നനിനയ്  നമുകയ്  രക്ഷ  കനടെണര.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  നമ്മുനടെ  ഭചോവനിയചോണയ്,
കുഞങ്ങളുനടെ ഭചോവനിയചോണയ്.  അതനിനയ് വളനര കേചോരദ്യമചോത്ര പസക്തമചോയ സമനസയര
കകേരളതനിനല  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗതയ്  ദവീര്ഘകേചോലകതയയ്  ഉണചോകേണനമന
വനിനവീതമചോയ നനിര്കദ്ദേശര വച്ചുനകേചോണയ് ഞചോന് ഇഇ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേനള  എതനിര്ക്കുന.

മനി  .    സവീകര് :  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അഞയ്  മനനിമചോരചോണയ്  സരസചോരനികചോനുള്ളതയ്.

മനനിമചോരുനടെ മറുപടെനികയ് അര മണനികറചോണയ് നനിശ്ചയനികചോറുള്ളനതങനിലര നപചോതുനവ

ക്രമപകേചോരമല്ല ഇവനിനടെ നടെക്കുനതയ്. ചുരുങ്ങനിയ വചോക്കുകേളനില് ഇവനിനടെ വന ചര്ചയയ്

മറുപടെനി പറയചോന് ഇഇ സമയര ഉപകയചോഗനപ്പെടുതണനമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ്)  :  സര്,  നനിരവധനി

ക്രനിയചോത്മകേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര വനിമര്ശനങ്ങളുര ഇഇ ചര്ചയനിലണചോയനി.  ഇവനിനടെ വന

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര  വനിമര്ശനങ്ങളുനമല്ലചോര  വളനര  കപചോസനിറവീവചോയനി  കേചോണുന.  എല്ലചോര

ഉള്നകചോണ്ടുനകേചോണയ് അടുത അദ്ധദ്യയന വര്ഷര ഉയര്ന രവീതനിയനില് കകേരളതനിനന്റെ

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലനയ മുകനചോട്ടയ്  നകേചോണ്ടു കപചോകേണനമനള്ളതചോണയ്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ

വകുപ്പെനിനന്റെ കേചോഴ്ചപ്പെചോടെയ്.



502 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 8, 2017

ഇവനിനടെ  പല സരശയങ്ങളുര പകേടെനിപ്പെനിക്കുകേയുണചോയനി.  ശവീ.  വനി.  ഡനി.  സതവീശന്
അവസചോനര പറഞ്ഞ സര്വ്വകേലചോശചോലയനിനല പശങ്ങളടെകര നനിലനനില്ക്കുന,  നമ്മേനളനയല്ലചോര
കവദനനിപ്പെനിക്കുന ഒരുപചോടെയ്  അവസകേളുണയ്.  അനതല്ലചോര മചോറനിനയടുക്കുകേ എനള്ളതചോണയ്
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ലക്ഷദ്യര.  കകേരളതനില് വര്ഷങ്ങളചോയനി ഉയര്നവന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗനത  പശങ്ങള്  പതനിനനചോനയ്  മചോസര  നകേചോണയ്  പൂര്ണമചോയുര  പരനിഹരനികചോന്
കേഴനിയനില്ല.  അതനിനുള്ള  ചുവടുവയ്പ്പുകേളചോണയ്  നമ്മേള്  നടെത്തുനതയ്.  ആ  ചുവടുവയ്പ്പുകേള്
ദനിശചോകബചോധകതചോനടെ ആനണങനില്, അതനിനനചോപ്പെര കകേരളര നനിനചോല് കകേരളതനിനന്റെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലനയ  കലചോകേതനിനന്റെ  നനറുകേയനില്  പുനനഃസൃഷ്ടനികചോന്  പറ്റുനമന
കേചോരദ്യതനില് സരസചോന സര്കചോരനിനയ് ഒരു സരശയവമനില്ല. ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യ
മുനണനിയുനടെ ബദല്  നയതനില് നനിനനകേചോണചോണയ് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സരരക്ഷണ
യജര ഇവനിനടെ ആരരഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പെയ് വരനിഞനകേട്ടുനനവനയ് ഇവനിനടെ പലരുര പറഞ. കകേരളതനിനന്റെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയുനടെ ചരനിത്രതനില് ഇതുവനരയനില്ലചോത നനികക്ഷപമചോണയ് നടെക്കുനതയ്.
ജനി.ഡനി.പനി.-യുനടെ ആറയ് ശതമചോനര തുകേ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില് നനികക്ഷപനികണനമനചോണയ്
കകേചോതചോരനി  കേമ്മേവീഷന്  പറഞ്ഞതയ്.  ഒരുപകക്ഷ,  പൂര്ണമചോയുര  ശരനിയചോകണചോനയനയ്
അറനിയനില്ല.  ഇന്തദ്യയനിനല  സരസചോനങ്ങളുനടെകയചോ  കകേന്ദ്രതനിനന്റെകയചോ  ചരനിത്രര  എടുതയ്
കനചോകനിയചോല് അതയ്  ഇതുവനര നടെനനിട്ടനില്ല.  കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞ  11  മചോസനത
കേണകയ്  വചയ്  കനചോക്കുകമ്പചോള്,  ജനി.എസയ്.ഡനി.പനി.-യുനടെ  കേണകയ്  എനന്റെ  കേയനില്
കേനിട്ടനിയനിട്ടനിനല്ലങനിലര,  ഒരു  നപചോജക്ഷന്  വചയ്  കനചോക്കുകമ്പചോള്,  കകേരളതനില്
ജനി.എസയ്.ഡനി.പനി.-യുനടെ ഏകേകദശര ആറയ് ശതമചോനതനില് കൂടുതല് തുകേ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
രരഗതയ്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയചോണയ്.  അതനിനന്റെ പധചോനനപ്പെട്ട കേചോരണര,  കകേരളതനിനല
സര്കചോരനിനന്റെ  ധനകേചോരദ്യ  നനിലപചോടെചോണയ്,  ധനകേചോരദ്യ  മനനിയുര  അതുകപചോനല  ധനകേചോരദ്യ
വകുപ്പുമചോണയ് യഥചോര്ത്ഥതനില് അതനിനന്റെ ഉഇര്ജ കസചോതസയ്. അതയ് കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടെയുര
ബജറനിലൂനടെയുര  പല  തരതനില്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപനികനപ്പെടുകേയചോണയ്.
അതുനകേചോണ്ടുതനന  ഇതയ്  ഒരു  ചരനിത്രമചോയനി  മചോറുനമനയ്  പതവീക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്.
നനിരവധനി വനിമര്ശനങ്ങള് ഇവനിനടെ വനതനില്, ഏറവര പധചോനമചോയനി രണ്ടുമൂനയ് കപര് ആവര്തനിചയ്
പറഞ്ഞതയ്, ഇഇ വര്ഷനത പതചോര കചോസയ് പരവീക്ഷയുനടെ പശങ്ങളചോണയ്. വളനര നല്ല
രവീതനിയനില്,  വളനര ജചോഗ്രതയുണചോകേണനമനള്ള ആശയതനില്തനനയചോണയ്  അതനിനന
സമവീപനിചതയ്.  അതുനകേചോണ്ടുതനന ഞചോന് വളനര കപചോസനിറവീവചോയനി കേചോണുന.  എല്ലചോ
കേചോരദ്യതനിലര ആ ജചോഗ്രത സരസചോന സര്കചോരനിനന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനയ് ഉണചോകുനമനയ്
ഞചോന്  ഉറപ്പുനല്കുകേയചോണയ്.  അതനിനുകവണനി  മൂനയ്  നചോലയ്  കേചോരദ്യങ്ങള്  നചയചോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇകചോരദ്യര വളനര കൃതദ്യമചോയനി സരസചോന സര്കചോര് കനരകത
പറഞകേഴനിഞ്ഞതചോണയ്.  സസകേചോരദ്യ  ടെബ്യൂഷന്  ഇനനി  കകേരളതനില്  ഉണചോകേനില്ല.
അകചോരദ്യതനില്  കേര്ശന  നനിലപചോടുകേള്  സസവീകേരനിക്കുനമനള്ളതയ്  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ട
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ഒനചോണയ്.  അതുകപചോനല,  ഒരു സരഘടെനകേള്ക്കുര പരവീക്ഷ നടെതചോന് ആരുര അനുവചോദര
നകേചോടുതനിനട്ടചോനമനില്ല. പനക്ഷ, ഒനചോര കചോസയ്  മുതല് പനണചോര കചോസയ്  വനരയുള്ള
എല്ലചോ പരവീക്ഷകേളുര സര്കചോര് തനന കനരനിട്ടയ് നടെത്തുകേയചോണയ്. അതുകപചോനല കകേരളതനില്
ഒനചോര കചോസയ് മുതല് പനണചോര കചോസയ്  വനരയുള്ള എല്ലചോ പരവീക്ഷകേളുര നടെകയ്റയ്ബുകയ്
കബസ്ഡചോയനിട്ടുള്ള,  ആരുനടെയുര  intervention  സചോധദ്യമല്ലചോത  രവീതനിയനില്,  വളനര
ശചോസ്ത്രവീയമചോയ രവീതനിയനില് കേസസ്റ്റേദ്യന് ബചോങയ് ഉണചോകചോനുള്ള ശമര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെയ്
ആരരഭനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇതുകൂടെചോനത ഇതരതനിലള്ള പശങ്ങള് ആവര്തനികചോതനിരനികതക
രവീതനിയനില് ഓണ്നനലന് കേസസ്റ്റേദ്യന് കപപ്പെര് വനര പരവീക്ഷനികചോന് സരസചോന സര്കചോര്
തയചോറചോവകേയചോണയ്. ഇഇ വര്ഷര പതയ്, പനണയ് കചോസ്സുകേളനിനല ഓണ പരവീക്ഷകയചോ,
ക്രനിസ്തുമസയ് പരവീക്ഷകയചോ ഇവയനില് ഏനതങനിലര ഒനരണര ഓണ്നനലനചോയനി നടെത്തുനമനള്ള
കേചോരദ്യര ഞചോന് ഇവനിനടെ പറയുകേയചോണയ്. വളനര ജചോഗ്രതകയചോടുകൂടെനി ഇവനിനടെ സൂചനിപ്പെനിച
പശങ്ങള് പരനിഹരനികചോന് ശമനിക്കുകേയചോണയ്.  ഓകരചോ  പശതനിനുര  ഞചോന്  മറുപടെനി
പറയചോന് ശമനിക്കുനനില്ല.  

പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ്  നചനനിതല):  സര്,  ഭചോവനിയനില്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരവീക്ഷയയ് കൂടുതല് ജചോഗ്രത കേചോട്ടചോനുര സസകേചോരദ്യ /അദ്ധദ്യചോപകേ
സരഘടെനകേനള  കചചോദദ്യര  തയചോറചോക്കുന  കജചോലനി  ഏല്പ്പെനികചോതനിരനികചോനുമുള്ള
നടെപടെനികേനളക്കുറനിചചോണയ്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഇതവണ കൃത്രനിമര  കേചോണനിച ആളുകേളുനടെ
കപരനില്  എന്തയ്  നടെപടെനിയുണചോയനിട്ടുണയ്;  അവര്നകതനിനര  ശനിക്ഷചോനടെപടെനി  എടുകചോനുള്ള
ഇനനികഷദ്യറവീവയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനയ് ഉണചോയനിട്ടുകണചോ?

നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ് :  സര്,  ശവീ.  വനി.  ഡനി.  സതവീശന് പറഞ്ഞതനിനയ്
തുടെര്ചയചോയനി പറയുകേയചോണയ്.  ഇതവണനത പരവീക്ഷയുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ് ഉണചോയ
പശതനില് വനിജനിലന്സയ് അകനസഷണര നടെനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്. അകനസഷണര
പകുതനി  വചയ്  നനിര്തനിനയകനചോ;  സവീഡയ്  കുറനചകനചോ;  ചുരുകനിനയകനചോ  ഉള്ള
രൂപതനിലള്ള ധസനനി വന. അതയ് കവണ, അതയ് ഏതയ് സവീഡനില് കപചോകേകണചോ അകത
സവീഡനില്തനന അകനസഷണര നടെക്കുകേയചോണയ്.  ആരചോണയ്  അതനിനയ്  ഉതരവചോദനിനയനയ്
കേനണതനിയചോല് ശക്തമചോയ നടെപടെനിനയടുക്കുര, ശക്തമചോയ ശനിക്ഷയുമുണചോകുര.  

N.S.Q.F.  (National  Skills  Qualifications  Framework)-നനക്കുറനിചയ്
ഒനരണയ് പരചോമര്ശങ്ങള് ഇവനിനടെ നടെത്തുകേയുണചോയനി. കകേരളതനിനല 20 സ്കൂളുകേളനില്
ഇഇ വര്ഷര തനന എന്.എസയ്.കേബ്യൂ.എഫയ്.  നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയചോണയ്.  28  സ്കൂളുകേളനില്
എന്.എസയ്.കേഡ്യു.എഫയ്. നടെപ്പെനിലചോകചോന് സരസചോന സര്കചോര് അകപക്ഷനിച്ചു. പനക്ഷ,
ഇരുപതയ് സ്കൂളുകേള്കയ് മചോത്രകമ ഇഇ വര്ഷര കകേന്ദ്ര സര്കചോര് അനുമതനി നല്കേനിയുള.
ആ  ഇരുപതയ്  സ്കൂളുകേളനില്  ഇഇ  വര്ഷര  എന്.എസയ്.കേഡ്യു.എഫയ്.  നടെപ്പെനിലചോക്കുര.
മചോത്രമല്ല,  കകേരളതനില്,  കകേരളതനികന്റെതചോയ  രവീതനിയനില്  എന്.എസയ്.കേഡ്യു.എഫയ്.
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വദ്യചോപകേമചോയനി  എല്ലചോ  സ്കൂളുകേളനിലര  നടെപ്പെനിലചോകതക  രവീതനിയനില്  ഒരു  കപചോജകയ്
കകേന്ദ്ര  സര്കചോരനിനയ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില്  കകേരളതനിനന്റെ  രവീതനിയനില്  എന
ആശയര  കകേന്ദ്ര  സര്കചോര്  സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്.  ആ  രവീതനിയനില്  തനതചോയനി
എന്.എസയ്.കേഡ്യു.എഫയ്.  കകേരളതനില് പൂര്ണമചോയനി നടെപ്പെനിലചോകചോനുള്ള സചോഹചരദ്യവര
ഉണചോകുര.

ഹയര്  നസകണറനി  കമഖലയനില് അദ്ധദ്യചോപകേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനന്റെ
പശങ്ങനളചോനക  രചോവനിനല  കചചോകദദ്യചോതരകവളയനില്  പറഞ്ഞതചോണയ്.  അതനിനുള്ള
നടെപടെനി  സസവീകേരനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  തവീര്ചയചോയുര  അതരതനിലള്ള  പശങ്ങനളല്ലചോര
കുറചയ് ദനിവസങ്ങള്ക്കുളളനില് പരനിഹരനികചോന് കേഴനിയുര. ഏതചോയചോലര ഒനചോര തവീയതനി
സ്കൂള് ആരരഭനിക്കുകമ്പചോള് ഇതരര കുകറ പശങ്ങള് പരനിഹരനികചോനുര,  അതുകപചോനല
പൂര്ണമചോയനിട്ടുള്ള, കവീന് കസനറന രവീതനിയനില് എല്ലചോര ഒരുങ്ങനിനകേചോണയ് അകചോദമനികേയ്
വര്ഷര  ആരരഭനികചോന് കപചോവകേയചോണയ്.  അതരതനിലള്ള ഒരു സമവീപനര നപചോതുവനില്
ഇഇ  വര്ഷര  സസവീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞചോല്  കകേരളതനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്
വലനിയ മചോറമുണചോകചോന് നമുകയ് കേഴനിയുര. കനരകത, ശവീ. നകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമചോര്,
പല  സ്കൂളുകേളനിലര  അദ്ധദ്യചോപകേനര  മചോറ്റുന,  പല  തവണ  മചോറ്റുനനവനള്ള  കേചോരദ്യര
പറഞ.  അനതചോനര അടുത അകചോഡമനികേയ് വര്ഷതനില് ആര്ക്കുര ആകരചോപനികകണനി
വരനില്ല.  അദ്ധദ്യചോപകേ ട്രെെചോന്സ്ഫനറല്ലചോര ഇഇ അകചോദമനികേയ് വര്ഷര ആരരഭനിക്കുനതനിനയ്
മുമ്പയ്  പൂര്തനിയചോക്കുര.  തവീര്ചയചോയുര  ഒരു  അകചോദമനികേയ്  വര്ഷര  പൂര്ണമചോയനി  ഒരു
അദ്ധദ്യചോപകേന് പഠനിപ്പെനിക്കുന സചോഹചരദ്യര തനനയുണചോകുര. ഈ സര്കചോര് നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
സരരക്ഷണ യജതനിനലടുത നനിലപചോടെനില് ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ടതയ് അകചോഡമനികേയ്
മനികേവയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എനള്ളതചോണയ്.  ആദദ്യ പനിഫറന്സയ്  അകചോദമനികേയ്  എകലന്സചോണയ്.
അന്തചോരചോഷ തലതനികലയയ്  കകേരളതനിനന്റെ അകചോദമനികേയ്  തലനത ഉയര്തണനമനള്ളതചോണയ്
പരമമചോയ ലക്ഷദ്യര.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ ഭഇതനികേ സചോഹചരദ്യങ്ങളുണചോക്കുനതനിനചോണയ്
ഒരു  മചോസ്റ്റേര്  പചോന്  തയചോറചോക്കുനതയ്.  ഭഇതനികേ  സചോഹചരദ്യങ്ങളുനടെ  മചോസ്റ്റേര്  പചോനുര
അകചോദമനികേയ്  മചോസ്റ്റേര്  പചോനുര  കചര്തയ്  കകേരളതനിനന്റെ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  അന്തചോരചോഷ
നനിലവചോരതനിനലതനികചോനുള്ള  ശമമചോണയ്  നടെക്കുനതയ്.  അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷര  കുകറ  തവീരുമചോനങ്ങനളടുത്തു.  സമയമനില്ലചോതതുനകേചോണയ്  ഒനരനണണര
സൂചനിപ്പെനികചോര.  കകേരളതനിനല  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ സരരക്ഷണ യജതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുര പതനിപക്ഷകനതചോവര  തുടെകര കുറനിച്ചു.  ആ
യജര  വളനര  പതുനകയചോണയ്  കപചോകുനനതനയ്  ഒനരണയ്  ആളുകേള്  ഇവനിനടെ
പറയുനതുകകേട്ടകപ്പെചോള്  എനനികയ് അത്ഭുതര കതചോനനി. ഞചോന് സന്ദര്ശനിച എല്ലചോ സലങ്ങളനിലര
നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസര സരരക്ഷനികചോന് ജനങ്ങള് വലനിയ ശമതനിലര ആര്ജവതനിലമചോണയ്.
ഓകരചോ  സ്കൂളനികന്റെയുര  കേദ്യചോമ്പസ്സുകേളനില്  ജനങ്ങള്  ഒത്തുകചരുനതുകേണചോല്  നമുകയ്
വല്ലചോത  സകന്തചോഷമുണചോകുര.  വലനിനയചോരു  ആകവശര  ജനങ്ങളനിലണചോയനിട്ടുണയ്.
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അതുതനനയചോണയ് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷനത ഏറവര വലനിയ വനിജയനമനയ് സര്കചോര്
കേചോണുകേയചോണയ്.  ഭഇതനികേ  സചോഹചരദ്യങ്ങളുര  അകചോദമനികേയ്  സചോഹചരദ്യങ്ങളുര
നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  നചോലയ്  സ്കൂളുകേള്  തുടെകതനില്തനന  സര്കചോര്
ഏനറടുത്തു.  അതുകപചോനല  നചോലയ്  മണ്ഡലങ്ങള്  ബഹനടെകചോകനി  മചോറനികഴനിഞ.
അകതചോനടെചോപ്പെര  13112  സ്കൂളുകേളനില്  കബചോഡ്ബചോന്റെയ്  കേണക്ഷന്  നല്കേനികഴനിഞ.
അതയ് കകേരളതനിനല ബചോകനി മണ്ഡലങ്ങളനിനല എല്ലചോ കചോസ്സുകേളുര ബഹനടെകേയ് ആകനി
മചോറ്റുനതനിനന്റെ തുടെകമചോണയ്. സചോധചോരണ സ്കൂളുകേനള  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളചോകനി ഉയര്തചോന്
ചനില  പശങ്ങളുനണനനല്ലചോര  ഇവനിനടെ  ചനിലര്  പറയുകേയുണചോയനി.  ഒനയ്  മുതല്
പനണ്ടുവനര  കചോസ്സുകേളുള്ള  സ്കൂളുകേളനിനല  പനി.ഡനി. അകഇണനില്  ഏകേകദശര  46
കകേചോടെനി രൂപകയചോളര നചലവചോകേചോനത കേനിടെക്കുന തുകേ  ആ സ്കൂളുകേളനിനല കചോസ്സുകേള്
ബഹനടെകചോകനി മചോറ്റുനതനിനചോവശദ്യമചോയ ഒരുകങ്ങള് നചയചോന് ഉപകയചോഗനികചോനമന
പറഞ്ഞയ് ഒരു ഓര്ഡര് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളുര സര്കചോര് സ്കൂളുകേളുര
ബഹനടെകചോകനി മചോറ്റുനതനിനുള്ള സചോമ്പതനികേ പനിന്ബലര  ഇതനിലൂനടെ  ലഭനിക്കുകേയചോണയ്.
ഇതയ് ഭഇതനികേ സചോഹചരദ്യതനിനന്റെ ഭചോഗമചോണയ്. 

കകേരളതനിലചോദദ്യമചോയനി  ഒനര  ലക്ഷര  അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ്  എട്ടയ്  ദനിവസനത
പരനിശവീലനര ഈ രണയ് മചോസരനകേചോണയ് കേഴനിയുകേയചോണയ്. അതനില് ബപമറനി വനിഭചോഗതനിലര
യു.പനി.  വനിഭചോഗതനിലമുള്ള അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ പരനിശവീലനര കേഴനിഞ.  ബചോകനിയുള്ള
അദ്ധദ്യചോപകേരുനടെ പരനിശവീലനര നടെക്കുകേയചോണയ്.   കകേരളതനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗനത
അകചോഡമനികേയ് തലതനില് ഉയര്ത്തുനതനിനയ് ഒനര ലക്ഷര അദ്ധദ്യചോപകേര്കയ് ഐ.ടെനി.-യുര
അതുകപചോനല മറയ് കമഖലകേനളക്കുറനിച്ചുര പരനിശവീലനര നല്കേനിനകചോണ്ടുള്ള വലനിനയചോരു
ഇടെനപടെലചോണയ് നടെനനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.   ഇതരതനിലള്ള ഒരു ബചോകേയ് അപയ്  ഈ
വര്ഷര നടെക്കുകേയചോനണങനില്, സ്കൂളുകേനള ബഹനടെകേയ് വല്കരനികചോന് കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനയ്  400  കകേചോടെനി  രൂപ  പചോസചോയനിട്ടുണയ്.  2017-18  വര്ഷതനില്  കകേരളതനിനല
എല്ലചോ സ്കൂളുകേളനികലയുര 8 മുതല് 12 വനരയുള്ള കചോസ്സുകേള് പൂര്ണമചോയുര ബഹനടെകചോകനി മചോറ്റുര.
ഇതയ് കകേരളതനിനന്റെ ഏറവര വലനിയ കനട്ടമചോയനിരനിക്കുര.  അകതചോനടെചോപ്പെര ഐ.ടെനി.  പരനിശവീലനര
കൂടെനി  നല്കുകമ്പചോള്  അതനിനന  അകചോദമനികേയ്  തലതനികലയയ്  ഉപകയചോഗനികചോവന
ഒരവസയുണചോകുര.  തുടെര്നയ് എല് .പനി.,യു.പനി. സ്കൂളുകേള് കൂടെനി ബഹനടെകചോക്കുന ഒരു
പദ്ധതനിയചോണയ് തുടെര്നവരുനതയ്.  ചുരുകതനില് മൂനയ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില് കകേരളതനിനല
എല്.പനി.,  യു.പനി.,  ബഹസ്കൂള്, ഹയര് നസകണറനി എനവീ എല്ലചോ സ്കൂളുകേളുര ബഹനടെകചോകുര.
ഉനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനിനല  എല്ലചോ  കകേചോകളജുകേളുര  സര്വ്വകേലചോശചോലകേളുര
ഡനിജനിറലചോകുകമ്പചോള്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖല ഡ നിജനിറലചോകുന ആദദ്യനത സരസചോനമചോയനി
കകേരളര  മചോറചോന്  കപചോകുകേയചോണയ്.  അതനിനുള്ള  ഒരു  ശമതനിലചോണയ്  സരസചോന
സര്കചോര് നനില്ക്കുനതയ്.  
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അതുകപചോനല ആര്.എര.എസയ്.എ. സ്കൂളുകേള് ഏനറടുത്തു എനള്ളതയ് കകേരളതനിനന്റെ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  ചരനിത്രതനില്  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ടതചോണയ്.  വളനരയധനികേര  ദുരനിതവര
പശങ്ങളുമുണചോയനിരുന  ഈ  കമഖലയനില്  സര്കചോരനിനയ്  ഇടെനപടെചോന്  കേഴനിയനില്ല
എനള്ളതചോയനിരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്കചോരനിനന്റെ  പദ്ധതനിയനുസരനിച്ചുള്ള  ഈ  കമഖല
സരസചോന  സര്കചോര്  ഏനറടുതയ്  ഇനതയ്  പൂര്ണമചോയുര  സര്കചോര്  സ്കൂളുകേളചോകനി
മചോറനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇനയ്  രചോവനിനല  അവനിടെനത  ചനില  പശങ്ങള്  ഒനരണയ്
എര.എല്.എ.-മചോര് ഉനയനിച്ചു.   അതരര ചനില പശങ്ങള്  ഉണചോകയകചോര.  ആ പശങ്ങള്
തവീര്ചയചോയുര  പരനികശചോധനിക്കുനതചോണയ്.  എങ്ങനനയചോയചോലര  ആര്.എര.എസയ്.എ.
സ്കൂളുകേള് ഇനയ് സര്കചോര് സ്കൂളുകേളചോണയ്.  

മചോതൃഭചോഷചോ  പഠനര  നനിര്ബനമചോക്കുനതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഇവനിനടെ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന. സ്കൂളുകേളനില് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര കകേവല പഠനവനിഷയമനല്ലനര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
സമഗ്രമചോനണനര ഇവനിനടെ ആകരചോ പറഞ. മനുഷദ്യനന മനുഷദ്യനചോകനി മചോറ്റുകേ എനള്ളതചോണയ്
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ  നനിര്വ്വചനര.  ആ നനിര്വ്വചനര  സചോദ്ധദ്യമചോകേതക  രവീതനിയനില്
കുട്ടനികേളുനടെ വനിവനിധ തരതനിലള്ള കേലചോകശഷനികേളുര കേചോയനികേകശഷനികേളുര മറയ് സര്ഗ്ഗകശഷനികേളുര
വനികേസനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി  കേലചോ-കേചോയനികേ-സചോരസചോരനികേ  പചോര്ക്കുകേളുര  ടെചോലന്റെയ്
ലചോബുകേളുര ആരരഭനികചോനുള്ള ശമര നടെത്തുകേയചോണയ്. അങ്ങനന വരുകമ്പചോള് സസചോഭചോവനികേമചോയുര
ഒരു പചോര്ശസവല്കരണമുണചോകേചോനുള്ള സചോദ്ധദ്യതയുണയ്. ആധുനനികേവല്കരണര വരുനകതചോടുകൂടെനി
ഓട്ടനിസര, ഡനിസകനിയ തുടെങ്ങനിയ അസുഖങ്ങള് ബചോധനിച കുട്ടനികേനളകടെനി മുഖദ്യധചോരയനികലയയ്
നകേചോണ്ടുവകരണതുണയ്.  എങനില് മചോത്രകമ വനികേസനനമനതയ് പചോര്ശസവല്കരണമനില്ലചോത ഒരു
ജനതനയ  സൃഷ്ടനികലചോനണന  സങലര  യചോഥചോര്ത്ഥദ്യമചോകചോന്  കേഴനിയുകേയുള.
അതനിനുകവണനിയചോണയ്  എല്ലചോ  മണ്ഡലങ്ങളനിലര  ഓട്ടനിസര  പചോര്കയ്  തുടെങ്ങതക
രവീതനിയനില് ബജറനില്തനന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് വചതയ്.  ഇങ്ങനന ധചോരചോളര  കേചോരദ്യങ്ങള്
പറയചോനുണയ്.  

മനി  .    സവീകര്:  ഒരുപചോടെയ്  കേചോരദ്യങ്ങള്  പറയചോനുനണങനില്  ചട്ടര  300  പകേചോരര
പനിനവീടെയ് സഭനയ അറനിയനികചോവനതചോണയ്.  

നപചോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനചോഥയ് :  സര്,   കനരനത  ശവീ.  വനി.  ഡനി.  സതവീശന്
അടെകര സൂചനിപ്പെനിച ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില് സസചോശയ കമഖല, എയ്ഡഡയ്
സര്കചോര് കമഖല എനവീ രണയ് കമഖലകേളുണയ്. അതനില് സസചോശയ കമഖലനയ കുറനിചയ്
ശവീ.  രചോകജഷയ്  സൂചനിപ്പെനിചതുനകേചോണയ്  ഞചോനതയ്  വനിശദവീകേരനിക്കുനനില്ല.  സസചോശയ
കമഖലയുനടെ ഇനനത അവസ നമ്മേനളനയല്ലചോര കവദനനിപ്പെനിക്കുനതചോണയ്.  സസചോശയ
കമഖലയനിനല എഞനിനവീയറനിരഗയ് കകേചോകളജുകേനള നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശര
സമര്പ്പെനിക്കുനതനിനചോയനി ജസ്റ്റേനിസയ് ദനികനശന് കേമ്മേവീഷനന നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അകദ്ദേഹര
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വളനര വനിശദമചോയ ചര്ചകേള് നടെതനിവരനികേയചോണയ്.  ആ റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
സസചോശയ  കമഖലനയ  നനിയനനിക്കുനമനയ്  ഞചോന്  ഈ  അവസരതനില്  ഉറപ്പെയ്
നല്കുകേയചോണയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെര എയ്ഡഡയ്,  സര്കചോര്,  സര്വ്വകേലചോശചോലകേള് ഇതനിനുകവണനി
ഒരു മചോസ്റ്റേര് പചോന് തയചോറചോകനിനകചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര ഡല്ഹനിയനില്
'റൂസ'-യുനടെ മവീറനിരഗനിനയ് കകേന്ദ്ര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനിയുണചോയനിരുന.  ഞചോനുര ആ
കയചോഗതനില്  പനങടുത്തു.  എല്ലചോ  സരസചോനങ്ങളനികലയുര  'റൂസ'-യുനടെ  പവര്തനനത
കുറനിചയ്  വനിശദവീകേരണമുണചോയനി.  അതനില് കകേരളതനിനല 'റൂസ'-യുനടെ പവര്തനനതയചോണയ്
കകേന്ദ്ര  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  ഏറവര  കൂടുതല്  ശചോഘനിചതയ്.   സര്വ്വകേലചോശചോലകേനള
നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനി കകേരളതനിനല വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെയ് ആസൂത്രണര നചയ്തു
വരുന പരനിപചോടെനിയചോണയ് ശചോസ്ത്രയചോന്. സര്വ്വകേലചോശചോലകേളനില് നടെക്കുന ഗകവഷണര
കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര  തചോനഴതട്ടനികലയയ്  എതനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ഇടെനപടെലചോണയ്
ശചോസ്ത്രയചോന്.  നകേചോചനി യൂണനികവഴനിറനിയനിലചോണയ് അതയ് നടെനതയ്.  അതയ് വനിശദവീകേരനിചകപ്പെചോള്
ഇന്തദ്യയനിനല  എല്ലചോ  സര്വ്വകേലചോശചോലകേളനിലര  ശചോസ്ത്രയചോന്  പരനിപചോടെനി  നടെപ്പെനിലചോകണനമനര
അതനിനയ്  കകേരളര  മചോതൃകേയചോനണനര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി പറയുനതയ്  ഞചോന്
കനരനിട്ടയ്  കകേട്ടതചോണയ്.  അങ്ങനന  'റൂസ'-യുനടെ  പവര്തനതനിലൂനടെ  കകേരളതനിനല
ഉനതവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്  ഒരു  ഹയര്  എഡബ്യൂകകഷന്  കേഇണ്സനില്
രൂപവീകേരനികതക രവീതനിയനിലള്ള നവീകങ്ങള് നടെനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  അതയ്
പൂര്ണമചോകുകമ്പചോള് ഒരു മചോസ്റ്റേര് പചോനചോകുര. ആ മചോസ്റ്റേര് പചോനനില് കകേരളതനിനല എല്ലചോ
കകേചോകളജുകേളുര  (എയ്ഡഡയ്,  സര്കചോര്,  സര്വ്വകേലചോശചോലകേള്)  നസകന്റെഴയ്  ഓഫയ്
എകലന്സയ്  ആകതക  രവീതനിയനിലള്ള ഒരു മചോസ്റ്റേര്  പചോനചോണയ്  തയചോറചോകനിനകചോ
ണനിരനിക്കുനതയ്.  വരുന നചോലയ് വര്ഷതനിനുള്ളനില് മചോകനിമര  NAAC  അനക്രഡനികറഷനനികലയയ്
എതനിച്ചുനകേചോണയ്  എല്ലചോ  ഉനതവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സചോപനങ്ങകളയുര  മനികേവനിനന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളചോകനി മചോറ്റുന മചോസ്റ്റേര് പചോനചോണയ് രൂപവീകേരനിക്കുനതയ്.  ചുരുകതനില് 1 മുതല് 
12  വനര കചോസ്സുകേളുള്നപ്പെടുന നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസ രരഗനത ജനകേവീയ ഇടെനപടെലര
സസചോശയ കമഖലനയ കനനരയചോകതക രവീതനിയനില് ജസ്റ്റേനിസയ് ദനികനശന് കേമ്മേവീഷന്
റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന ആസദമചോകനിയുള്ള ഇടെനപടെലര മറയ് ഉനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനിനല
മചോസ്റ്റേര്  പചോനനിലൂനടെയുള്ള  ഇടെനപടെലര  കകേരളതനിനന്റെ  എല്ലചോ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനിലര
വളനര  കേചോരദ്യക്ഷമമചോയ  ഇടെനപടെലര  നടെത്തുനതനിലൂനടെ   മചോതൃകേചോപരമചോയ  ഒരു
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖല പടുത്തുയര്തചോന് കേഴനിയുനമനയ് വനിശസസനിക്കുകേയചോണയ്.  ഇവനിനടെ
ചര്ചയനില് പനങടുത എല്ലചോ അരഗങ്ങകളയുര ഹൃദയര നനിറഞ്ഞയ് അഭനിനന്ദനിച്ചുനകേചോണയ്
നനിര്ത്തുന. 

വദ്യവസചോയവര  കസചോര്ട്സുര  യുവജനകേചോരദ്യവര  വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    എ  .    സനി  .
നമചോയ്തവീന്  ):  സര്,  കസചോര്ട്സനിനന  ഏനറ  കസ്നേഹനിക്കുനവരചോണയ്  ഇഇ  സഭയനിലള്ള
എല്ലചോ അരഗങ്ങളുര. എങനിലര  സമയ പരനിമനിതനിമൂലര അവര് വളനര കുറച്ചു കേചോരദ്യങ്ങള്
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മചോത്രമചോണയ് കസചോര്ട്സനിനനക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞതയ്. അതുനകേചോണയ് ഞചോനുര  ആ പരനിധനിക
കേത്തുനനിനതനന സരസചോരനികചോര.   'Sports for Life'  എന ആശയതനിലൂനനി ഒരു
പുതനിയ കേചോയനികേ സരസചോരര കകേരളതനില് വളര്തനിനയടുക്കുനതനിനുള്ള നനിലപചോടുര
നടെപടെനികേളുമചോണയ് സര്കചോര് സസവീകേരനിക്കുനതയ്.  കേചോയനികേ രരഗതയ് ഇനയ് നനിലനനില്ക്കുന
കേളനികചോര്,  കകേചോച്ചുകേള്,  അകസചോസനികയഷനുകേള്,  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സചോപനങ്ങള്,
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസകമഖലയുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  വദ്യതദ്യസ  കമഖലകേളനില്  പവര്തനിക്കുന
എല്ലചോവനരയുര കൂട്ടനികയചോജനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണയ് ഇഇ ലക്ഷദ്യര സചോക്ഷചോത്കേരനിക്കുനതനിനുള്ള
പദ്ധതനികേളചോണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ആകലചോചനിച്ചുനകേചോണനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി
കേഴനിഞ്ഞവര്ഷനത ബജറനില് അനുവദനിച തുകേയനില്നനിനര ഇഇ വര്ഷനത വചോര്ഷനികേ
ബജറനില്  40  ശതമചോനകതചോളര  വര്ദ്ധനവണചോയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില് ഏകേകദശര  500
കകേചോടെനി  രൂപയുനടെയുര  പഞചോയതയ്  ഗ്രഇണ്ടുകേള്കയ്  135  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെയുര
നപചോകപ്പെചോസലകേള്  തയചോറചോകചോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമചോണയ്  ഭഇതനികേസചോഹചരദ്യര  നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനയ്
പദ്ധതനികേളനില് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഭഇതനികേ പശ്ചചോതലര നമചനപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള
പദ്ധതനികേളുനടെ വനിശദചോരശങ്ങളനികലയ്നകചോനര ഞചോന് കപചോകുനനില്ല. 14 ജനില്ലചോ കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള്
പണനിയുനതനിനയ് സലര ലഭദ്യമചോയ ഏഴയ് സലങ്ങളനില് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പ്പെനികചോനുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്.  തയചോറചോയനി  കേഴനിഞ.  25  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സചോപനങ്ങളുനടെ
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളനില്  18  എണതനിനന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയചോറചോയനികഴനിഞ;
ബചോകനിയുള്ളതയ് തയചോറചോയനിനകചോണനിരനിക്കുന. സമയബനനിതമചോയനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പ്പെനിചയ്  ഇഇ  പദ്ധതനികേനളല്ലചോര  ഇഇ  വര്ഷര  തനന  ആരരഭനികചോനുള്ള
പവര്തനങ്ങള് വളനര കവഗതനില് നടെനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെര 'Sports
for Life' എന ആശയര നടെപ്പെനിലചോക്കുനതനിനുകവണനി 'സചോക്ഷരതചോ മനിഷന്' കപചോനല
കകേരളതനില് ഒരു  'കേചോയനികേക്ഷമതചോ മനിഷന്'  ആരരഭനികചോനുള്ള നപചോകപ്പെചോസലകേള്കയ്
ആകലചോചന  തുടെങ്ങനികഴനിഞ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനടെ  സചോനനിദ്ധദ്യതനില്
അതനിനന്റെ  കയചോഗര  കചര്ന.  ഇന്ഡദ്യയനില്  ആദദ്യമചോയനിട്ടചോണയ്  ഒരു  സരസചോനര
ഇതരതനിലള്ള നപചോകപ്പെചോസല് കകേന്ദ്ര കസചോര്ട്സയ് മനനിയുനടെ മുമ്പനില് അവതരനിപ്പെനിചതയ്.
ഇന്ഡദ്യയയ്  മചോതൃകേയചോകചോവന  രവീതനിയനില്  പകയചോജനനപ്പെടുതചോന്  കേഴനിയുനമനള്ള
അഭനിപചോയര അകദ്ദേഹര കരഖനപ്പെടുത്തുകേയുണചോയനി.  ഏറവര മചോതൃകേചോപരമചോയ ആ പദ്ധതനി
കകേരളതനില് നടെപ്പെനിലചോകചോന് കേഴനിയുര. 

2020-നലയുര  2024-നലയുര  ഒളനിമ്പനികനിനന  ലക്ഷദ്യര  വചയ്,  കകേരളതനിനയ്
ധചോരചോളര സരഭചോവനകേള് നല്കേനിയ കസചോര്ട്സയ് തചോരങ്ങനള പകയചോജനനപ്പെടുതനി  പുതനിയ
തലമുറനയ  ഒളനിമ്പനികയ്  നമഡല്  എന  സസപര  സചോക്ഷചോത്കരനികചോന്  'Operation
Olympia'   എന പദ്ധതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി  11  ഇനങ്ങളനില് പകതദ്യകേ പരനിശവീലനര
നല്കുര.  നമുകയ്  മനികേവയ്  നതളനിയനികചോനുര ഇകപ്പെചോള് പരവീക്ഷനിച്ചു നകേചോണനിരനിക്കുനതുമചോയ
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11  ഇനങ്ങളനില്  ഇന്ഡദ്യയനിനല  കകേചോച്ചുമചോരുര  വനികദശ  കകേചോച്ചുമചോരുര  ഉള്നപ്പെനടെ
പകതദ്യകേ പരനിശവീലന പദ്ധതനികേള് ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അകതചോനടെചോപ്പെരതനന
സരസചോനനത കസചോര്ട്സയ് കഹചോസ്റ്റേലകേള് ഏനറ മനികേകവചോടുകൂടെനിയചോണയ് പവര്തനിക്കുനതയ്.
അവയുനടെ സഇകേരദ്യര  വര്ദ്ധനിപ്പെനികചോനുള്ള പദ്ധതനികേള് ആകലചോചനിക്കുകേയചോണയ്.   സ്കൂളുകേളനിലര
കകേചോകളജുകേളനിലര എയ്ഡഡയ് കകേചോകളജുകേളനിലനമചോനക അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കഹചോസ്റ്റേലകേളനില്
ഇകപ്പെചോള്  ഒരു  പരനികശചോധന  നടെത്തുകേയുണചോയനി;  ചനില  സലതയ്  നതറചോയ  പവണതകേള്
നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  അതയ്  തനിരുതചോനചോവശദ്യമചോയ നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിനടെയുര
കസചോര്ട്സയ് തചോരങ്ങള്കയ് സഇകേരദ്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പെനികചോനുള്ള നനിലപചോടെയ് സസവീകേരനിക്കുകേയചോണയ്.
ഒരു കസചോര്ട്സയ് യൂണനികവഴനിറനി അനുവദനിക്കുനമനയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ് പറഞ്ഞനിരുന.
അതയ് നമ്മുനടെ കേചോയനികേ വനികേസനതനിനയ് ഏനറ സഹചോയകേമചോകുര.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ സലര
നല്കേണനമനചോണയ്  സരസചോന  സര്കചോരനികനചോടെയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ്  കസചോര്ട്സയ്  യൂണനികവഴനിറനി  അനുവദനിക്കുകേയചോനണങനില്  അതനിനചോവശദ്യമചോയ
സലര  സരസചോന  സര്കചോര്  കേനണതനി  നല്കേചോന്  തയചോറചോനണനയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  മൂനചോറനിലള്ള  ബഹ  ആള്ട്ടനിറബ്യൂ ഡയ്  നട്രെെയനിനനിരഗയ്
ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടയ്  ഏറവര  മനികേവചോര്ന  രവീതനിയനിലള്ളതചോണയ്;  ഇകപ്പെചോള്  അവനിനടെ  ഒരു
പണനിയുര നടെക്കുനനില്ല.  അവനിടെനത പകതദ്യകേത എന്തചോനണനവചചോല്,  കേചോയനികേ
പരനിശവീലനതനിനുര  മനറല്ലചോ  കേചോരദ്യങ്ങള്ക്കുര  പകതദ്യകേതയുള്ള  കേചോലചോവസയചോണയ്.
മൂനചോറനിനല സലര പകയചോജനനപ്പെടുതനി ആ ഇന്സ്റ്റേനിറബ്യൂട്ടയ്  മനികേവനിനന്റെ കകേന്ദ്രമചോകനി
മചോറചോന് കേഴനിയുനമനയ് ഗവണ്നമന്റെയ് പതവീക്ഷനിക്കുകേയചോണയ്. 

ആകരചോഗദ്യ  രരഗതയ്  കയചോഗയുനടെ  പചോധചോനദ്യര  ഇകപ്പെചോള് എല്ലചോവരുര അരഗവീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള്  തലതനിലള്നപ്പെനടെ  അതയ്  പകയചോജനനപ്പെടുത്തുകേയചോണയ്.  കസചോര്ട്സയ്
രരഗത്തുര ഏറവര പധചോനനപ്പെട്ട ഒരനിനമചോയനി കയചോഗയയ് ഇകപ്പെചോള് കദശവീയതലതനില്
അരഗവീകേചോരര  കേനിട്ടനി.  അതനിനന്റെ ആദദ്യ മതരര  കകേരളതനില് വചയ്  നടെന.  ഏറവര
മനികേകവചോടുകൂടെനി  അതയ്  നനിര്വ്വഹനികചോന് കേഴനിയുനമനയ്  നതളനിയനികനപ്പെട്ടതചോണയ്;  അതരതനില്
മുകനചോട്ടുകപചോകുകേയചോണയ്.   'ചകലചോ  ഇന്ഡദ്യ'  കപചോജകനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര
കകേന്ദ്രമനനി ഇവനിനടെ  വരനികേയുര  മുഖദ്യമനനി ഉള്നപ്പെനടെയുള്ളവനര  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുര
നചയ്തു.  തലകശരനി ബണന് കകേചോകളജനില് സനിന്തറനികേയ് ടെര്ഫയ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി
8,60,00,000  രൂപ അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേചോണ പവര്തനര ഉടെന് ആരരഭനിക്കുര.
കേചോലനികറയ്  യൂണനികവഴനിറനിയുമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ഫുട്കബചോള്  അകചോദമനി  സചോപനികചോന്
കകേന്ദ്രസഹചോയര ലഭദ്യമചോകുനമനയ് ഉറപ്പെചോകനിയനിട്ടുണയ്.  ആ കേചോരദ്യതനിലര അടെനിയന്തര
നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുര.  ഇവനിനടെ വന മനറചോരു കേചോരദ്യര,  'ഫനിഫ അണര്-17 കവള്ഡയ്
കേപ്പെയ് ഫുട്കബചോളു'മചോയനി ബനനപ്പെട്ടതചോണയ്.  കവള്ഡയ് കേപ്പുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടയ്  വളനര
കനരനത തയചോനറടുപ്പെയ്   തുടെകങ്ങണതചോണയ്.  4  വര്ഷരമുമ്പയ്  തുടെങ്ങനിയതചോണയ്.  എനചോല്
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നമ്മേള് ആ കേചോലഘട്ടതനില് അനചോസ കേചോണനിച്ചുനവനള്ളതയ്  വസ്തുതയചോണയ്.  ഇഇ
ഗവണ്നമന്റെയ് വനതനിനുകശഷര ആ കേചോരദ്യതനില് ഗഇരവമചോയ ഇടെനപടെല് നടെതനി.
നനിര്മ്മേചോണ  പവൃതനികേളനിലര  പരനിശവീലന  ഗ്രഇണ്ടുകേളുനടെ  കേചോരദ്യതനിലര  പധചോന
കവദനിയചോയനിട്ടുള്ള  ജവഹര്ലചോല്  നനഹ്റു  കസ്റ്റേഡനിയതനിലള്ള  പണനികേളുര  യുദ്ധകേചോലചോടെനി
സചോനതനില് നടെനവരനികേയചോണയ്.  ഫനിഫ അധനികൃതര് രണയ് തവണ  സന്ദര്ശനിചയ്
തൃപനി കരഖനപ്പെടുതനി കപചോയനിട്ടുണയ്. ചനില വര്ക്കുകേള് 15-ാംതവീയതനിക്കുള്ളനിലര ചനിലതയ്
30-ാംതവീയതനിക്കുള്ളനിലര തവീര്കണനമനചോണയ് തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുനതയ്. ആ വര്ക്കുകേനളചോനക
സമയബനനിതമചോയനി  തവീര്ക്കുനതചോണയ്.  അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി  കകേരളര  'അണര്-17
കവള്ഡയ് കേപ്പെയ്' മതരതനിനയ് ആതനിഥദ്യമരുളുന, കലചോകേനതയചോനകേ കകേരളതനികലയയ്
ആകേര്ഷനികചോന് കേഴനിയുന ഫുട്കബചോളനിനന്റെ മഹതചോയ മചോമചോങര നടെതചോന്കവണനി
സരസചോന  സര്കചോര്  എല്ലചോ  പരനിശമങ്ങളുര  നടെത്തുകേയുര  ആ  മതരര  ഇവനിനടെ
നടെതചോനുള്ള തയചോനറടുപ്പുകേള് ആരരഭനിക്കുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണയ്.  

മനികേച കേചോയനികേ തചോരങ്ങളുനടെ  നനിയമനവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ട കേചോരദ്യര,  ഇവനിനടെ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ശവീ.  റനി.  വനി.  രചോകജഷയ്  എര.എല്.എ.  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണചോയനി.
വളനര  കനരനത  തവീരുമചോനനിചതചോനണങനിലര  68  കപര്കയ്  നതചോഴനില്  നല്കേചോന്
കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില്ല.  അവരുനടെ  നനിയമനര  നടെത്തുനതനിനുകവണനി എല്ലചോ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര
പൂര്തവീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തചോമസനിയചോനത  68  കപര്ക്കുര നനിയമനര  നല്കേചോന് കേഴനിയുര.
വര്ഷതനില്  50  കസചോര്ട്സയ്  തചോരങ്ങള്ക്കുള്ള  നനിയമനര  4  വര്ഷകചോലമചോയനി  കുടെനിശനികേയചോണയ്.
അവര്കയ്  നനിയമനര  നല്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനിയുര  സര്കചോര്  തുടെങ്ങനികഴനിഞ.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനടെ സചോനനിദ്ധദ്യതനില് കേഴനിഞ്ഞദനിവസര കയചോഗര കചര്നകപ്പെചോള്,
കേചോയനികേ  വനികേസനതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കസചോര്ട്സയ്  തചോരങ്ങനള  ആദരനികചോന്  കേഴനിയുന
മനികേവചോര്ന പവര്തനങ്ങള് സരഘടെനിപ്പെനികചോനുര അവരുനടെ ജവീവനിതര ഭദമചോകചോനുര
അവരുനടെ തുടെര് പരനിശവീലനതനിനുര കേഴനിയുന കജചോലനി ഉറപ്പെചോകണനമന  ലക്ഷദ്യര
വച്ചുനകേചോണയ്  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനങ്ങളനില്  മനിനനിമര  ഒരു  ശതമചോനനമങനിലര
അവര്കയ്   സരവരണര  നചയണനമനതനിനനക്കുറനിചയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ആകലചോചനിക്കുകേയചോണയ്.
അതനിനചോവശദ്യമചോയ  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര  നടെതണനമനള്ള  രവീതനിയനിലചോണയ്   ആ
കേചോരദ്യര ആകലചോചനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

സരസചോനനത  നപചോതുകമഖലചോ  സചോപനങ്ങളനില്  കസചോര്ട്സയ്  തചോരങ്ങനള
മുമ്പയ്  നനിയമനിചനിരുന.  ഇകപ്പെചോള്  ആ  കേചോരദ്യതനില്  അനചോസയചോണുണചോയനിട്ടുള്ളതയ്.
നപചോതുകമഖലചോ സചോപനങ്ങളനിനല അധനികേചോരനികേനള വനിളനിച്ചുവരുതനി കയചോഗര നടെതനിയകപ്പെചോള്
മനികേവയ്  നതളനിയനിച കസചോര്ട്സയ് തചോരങ്ങള്കയ് അവരുനടെ കശഷനികനുസരനിചയ്  നപചോതുകമഖലചോ
സചോപനങ്ങനളല്ലചോര  നനിയമനര  നടെതചോന് തയചോറചോനണനയ്  അറനിയനിക്കുകേയുണചോയനി.
പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനതനില്  ആവശദ്യമചോയ  കഭദഗതനിയുണചോകേണര.  നനിയമനര
നടെതചോന്  തയചോറചോനണനയ് അവര് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   നപചോതുകമഖലചോ സചോപനങ്ങളനില് കൂടെനി
കേചോയനികേ തചോരങ്ങള്കയ് നനിയമനര നല്കേചോനുള്ള നടെപടെനികേളനികലയയ് സര്കചോര് നവീങകേയചോണയ്.  
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ശവീ  .   നകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖചോദര്  : സര്, നചോഷണല് നഗയനിരസനില്  ഗ്രൂപ്പെനിനതനില്
നമഡല് കനടെനിയ കേചോയനികേ തചോരങ്ങനള ഇതനിനന്റെ പരനിധനിയനിലള്നപ്പെടുത്തുനമനയ് ശവീ.
ഉമ്മേന്  ചചോണനി  സര്കചോരനിനന്റെ  കേചോലഘട്ടതനില്  പഖദ്യചോചനിരുന;  എനചോല്  അതയ്
നടെപ്പെനിലചോയനില്ല.  ഇകപ്പെചോള് അതയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലകണചോ? 

ശവീ  .    എ  .    സനി  .    നമചോയ്തവീന്:  സര്,  ഞചോന് കനരനതയുള്ള  പഖദ്യചോപനതനിലണചോയ
കേചോലതചോമസനതപ്പെറനിയചോണയ് പറഞ്ഞതയ്. ആവശദ്യമചോയ മുനറനിയനിപ്പുര തവീരുമചോനവമനില്ലചോനത
പഖദ്യചോപനര നടെത്തുകേയചോണയ് നചയ്തതയ്.  അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി വന വനിഷയമചോണനിതയ്.
കേചോയനികേ തചോരങ്ങള്കചോവശദ്യമചോയ നതചോഴനില് സുരക്ഷനിതതസര ഉറപ്പെചോകചോനചോണയ് ഗവണ്നമന്റെയ്
പരനിശമനിക്കുനതയ്.  എല്ലചോ കമഖലയനിലര ഇഇ രവീതനിയനിനലചോരു നനിലപചോടെയ്  സസവീകേരനികണനമനള്ള
അര്ത്ഥതനിലചോണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇതരനമചോരു  കേചോരദ്യര  നചയ്യുനതയ്.  ഞചോന്  മറയ്
വനിശദചോരശങ്ങളനികലയയ് കപചോകുനനില്ല.  അതയ് സര്കചോര് പരനികശചോധനിക്കുന കേചോരദ്യമചോണയ്.

ശവീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണന്  : സര്,  നമ്മുനടെ  സരസചോനതയ്  നചോഷണല്
നഗയനിരസയ് നടെന സന്ദര്ഭതനില് 7  ജനില്ലകേളനില് പുതനിയ കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.
അതുകപചോലള്ള പുതനിയ നനിരവധനി നനിര്മ്മേചോണ പവര്തനങ്ങളുര നടെനനിട്ടുണയ്.  ഇകപ്പെചോള്
അതയ് സരരക്ഷനിക്കുന കേചോരദ്യതനില് കവണത്ര ജചോഗ്രതയനിനല്ലനള്ള മചോധദ്യമ വചോര്തകേള്
പുറത്തുവനനിട്ടുണയ് (നകേചോല്ലനത കഹചോകനി കസ്റ്റേഡനിയര കപചോനലയുള്ളവ). 7 ജനില്ലകേളനില്
നചോഷണല് നഗയനിരസനിനന്റെ സമയത്തുണചോകനിയ കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുര മറയ് സചോപനങ്ങളുര
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുര സരരക്ഷനിക്കുനതനിനുമുള്ള പകതദ്യകേ ക്രമവീകേരണര നചയ്യുകമചോ?
അകതചോനടെചോപ്പെര  തനന   കസചോര്ട്സയ്  ടെചോലന്റെയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  ഒരു  കകേചോകളജയ്
കകേരളതനില് ആരരഭനിക്കുനതനിനുകവണനി അനനത ഗവണ്നമന്റെയ്   ഇനനികഷദ്യറവീവയ്
എടുതനിരുന.  അതനിനന്റെ സനിതനി എന്തചോണയ്;  അതയ് മുകനചോട്ടുനകേചോണ്ടുകപചോകുനതനിനയ്
ഗവണ്നമന്റെയ് തചോലരദ്യനപ്പെടുകമചോ?

ശവീ  .    എ  .    സനി  .    നമചോയ്തവീന്:  സര്,  അങ്ങയ് കചചോദനിച ആദദ്യനത കചചോദദ്യര വളനര
ശരനിയചോണയ്.  കദശവീയ നഗയനിരസനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി നനിര്മ്മേനിച നനിരവധനി സചോപനങ്ങള്
കവണത്ര ശദ്ധയനില്ലചോനത കേനിടെനനിരുനനവനതയ് വസ്തുതയചോണയ്.  അതയ് ശദ്ധനികചോന്
കേഴനിയുന  രവീതനിയനിലള്ള  സരവനിധചോനര  സര്കചോര്  ഏര്നപ്പെടുത്തുനതചോണയ്.  കദശവീയ
നഗയനിരസനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി എഞനിനവീയറനിരഗയ്  വനിരഗയ് ഉണചോയനിരുനനില്ല. ഈ സര്കചോര്
വനതനിനുകശഷര  20  കപനര  ഉള്നപ്പെടുതനി  ഒരു എഞനിനവീയറനിരഗയ്  വനിരഗയ്  രൂപവീകേരനിച്ചു.
അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയുള്ള ശദ്ധയുര കസചോര്ട്സയ്  കേഇണ്സനിലകേനള  ശചോക്തവീകേരനിക്കുന
തനിനുള്ള പവര്തനവര കൂടെനിവരുകമ്പചോള്,  ഇകപ്പെചോള് ഉണചോയനിട്ടുള്ള പുതനിയ ഒരു ഉണര്വയ്,
കസചോര്ട്സയ് ഒരു പധചോന ഇനമചോനണനയ് ജനങ്ങളുനടെ ഇടെയനില് ഉണചോയനിട്ടുള്ള പുതനിയ
അവകബചോധര  ഇവനയചോനക  സരരക്ഷനികചോന്  കേചോരണമചോകുനമനയ്  കതചോനകേയചോണയ്.
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രണചോമനത കചചോദദ്യതനിനുള്ള  മറുപടെനി പരനികശചോധനിചതനിനുകശഷര  പനിനവീടെയ് പറയചോര.
പധചോന ഇനങ്ങളനില് നമഡല് ലഭനിച കേചോയനികേ തചോരങ്ങള്കയ് നല്കുനതനിനചോയനി തുകേ
നവീകനിവചനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ മൂനയ് വര്ഷകചോലമചോയനി (2013 മുതല് 2016 വനര)  അതയ്
കുടെനിശനികേയുണചോയനിരുന.  കുടെനിശനികേയനിനതനില്  2,78,12,775 രൂപയചോണയ് ഇകപ്പെചോള്
നകേചോടുത്തുതവീര്തതയ്. സമയബനനിതമചോയനി കേചോരദ്യങ്ങള് നടെകചോത രവീതനി പലകപ്പെചോഴര
ഉണചോയനിട്ടുനണനചോണയ് ഞചോന് പറയുനതയ്. ഇതരര കേചോരദ്യങ്ങളനില് കുറച്ചുകൂടെനി ശദ്ധചോപൂര്വ്വമചോയ
സമവീപനര  ഉണചോകേണനമന  തവീരുമചോനതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സമയബനനിത
പരനിപചോടെനികേള്കചോണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് കനതൃതസര നകേചോടുക്കുനതയ്.  ആറനിങ്ങല് ശവീപചോദര
കസ്റ്റേഡനിയതനിനല സനിന്തറനികേയ് ട്രെെചോകയ്, കേണ്ണൂര് മുണവചോടെനിയനില് നവീന്തല്ക്കുളവര കടെചോയയ് നലറയ്
കകേചോരപകര  നകേചോചനി  പനമ്പനിള്ളനി നഗര് കസചോര്ട്സയ് കകേചോരപകയ്,  പചോലകചോടെയ്  നമഡനികല്
കകേചോകളജനിനല ഫുട്കബചോള് കസ്റ്റേഡനിയതനിനയ്  പുല്തകേനിടെനി,  ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേചോണര
എനവീ പദ്ധതനികേള്ക്കുര ഈ വര്ഷര തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  മറ്റു വനിശദചോരശങ്ങളനികലയയ്
കപചോകുനനില്ല.  കേചോയനികേ  സരഘടെനകേള്കയ്  ധനസഹചോയതനിനുകവണനി  പകതദ്യകേ
പദ്ധതനിയുണയ്.  കേചോയനികേ തചോരങ്ങള്കയ് കസചോര്ട്സയ് യൂണനികഫചോര,  ട്രെെചോകയ് സബ്യൂട്ടയ്,  കസചോര്ട്സയ്
ഉപകേരണങ്ങള് എനനിവ നല്കേചോനുള്ള പകതദ്യകേ പദ്ധതനി  ഈ വര്ഷര  നടെപ്പെചോകനിയനിട്ടുണയ്.
മനികേച കേചോയനികേ തചോരങ്ങള്കയ്, പകതദ്യകേനിചയ് സരസചോനനത അത് ലറനികയ്,  നവീന്തല്,
കവചോളനികബചോള്, ബചോസറയ് കബചോള്, നഫന്സനിരഗയ്, Taekwondo എനവീ മതരങ്ങളനില്
കൂടുതല് മനികേച പരനിശവീലനര നല്കേചോന് കവണനി മനികേവനിനന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരരഭനികചോന്
തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.   സരസചോനനത എല്ലചോ ജനില്ലകേളനിലര  ഏനതങനിലര  ഒരു സ്കൂള്
ഏനറടുതയ് മചോതൃകേചോ വനിദദ്യചോലയമചോയനി ഈ വര്ഷരതനന ആരരഭനികചോന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
ഒളനിമ്പനിയ  പദ്ധതനിനയ  സരബനനിചയ്  ഞചോന്  കനരനത  പറഞ്ഞതുനകേചോണയ്
വനിശദചോരശങ്ങളനികലയയ് കപചോകുനനില്ല.  കസചോര്ട്സയ് കേഇണ്സനില് അവചോര്ഡര മറ്റുര നകേചോടുക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളുര സസവീകേരനിച്ചുവരനികേയചോണയ്.  യുവജന കക്ഷമ കബചോര്ഡനിനന്റെ പവര്തനര
വനിപുലവീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  വനിശദചോരശങ്ങളുര  പദ്ധതനികേളുര  തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്
സമയനമടുക്കുനമനള്ളതുനകേചോണയ്  അതനിനന്റെ വനിശദവീകേരണതനികലയയ്  കപചോകുനനില്ല.
കകേരകളചോതവര ഒരു ചടെങ്ങചോയനി നടെനനിരുന  രവീതനി മചോറനി സരസചോനനത കബ്ബുകേനള
ശചോസ്ത്രവീയമചോയനി പുനനഃസരഘടെനിപ്പെനികചോനുര അവസരര ലഭനികചോത ഗ്രചോമവീണ കേചോയനികേ തചോരങ്ങനള
കപചോതചോഹനിപ്പെനികചോന്  കേഴനിയുന  നനിലപചോടെനികലയയ്  മനികേച  രവീതനിയനില്  കകേരകളചോതവനത
പുനരുജവീവനിപ്പെനികചോനുള്ള  നടെപടെനികേളുര  യുവജനകക്ഷമ  കബചോര്ഡനിനന്റെ  ആഭനിമുഖദ്യതനില്
ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  വജ്ര കകേരളതനിനന്റെ 'വജ്ര യുവതസര'  പദ്ധതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി സരരരഭകേതസ
വനികേസന പദ്ധതനി,  യുവസചോഹനിതദ്യ കേദ്യചോമ്പയ്,  യൂതയ് അവചോര്ഡയ്,  യുവജനങ്ങള്ക്കുള്ള
കേചോയനികേ വനികേസന പദ്ധതനി,  പവീ-എകചോമനികനഷന് നട്രെെയനിനനിരഗയ്  നസന്റെര്,  കഷചോര്ട്ടയ്
ഫനിലനിര നഫസ്റ്റേനിവല് മുതലചോയ പദ്ധതനികേള് ഈ വര്ഷര പുതനിയതചോയനി ആരരഭനികചോന്
തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.  
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ശവീ  .   ബഹബനി ഈഡന്: സര്, ഇന്തദ്യന് കഹചോകനികയ് അഭനിമചോനകേരമചോയ കനട്ടര
സമ്മേചോനനിച  ആളചോണയ്  ശവീ.  പനി.  വനി.  ശവീകജഷയ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  സസന്തര  ജനില്ല
എറണചോകുളമചോണയ്.  എറണചോകുളര  ഏറവര  നല്ല  കഹചോകനി  ടെവീമുള്ള  ഒരു  സലര
കൂടെനിയചോയതുനകേചോണയ് മഹചോരചോജചോസയ്  കകേചോകളജയ്  ഗ്രഇണനില് ആകസ്ട്രേചോ ടെര്ഫയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
കേചോരദ്യര പരനിഗണനിക്കുകമചോ?  അങ്ങയുനടെ ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനിയനിരുന  വനിഷയമചോണയ്.

ശവീ  .    എ  .    സനി  .    നമചോയ്തവീന്:  സര്,  മഹചോരചോജചോസയ്  കകേചോകളജയ്  ഗ്രഇണയ് ഇകപ്പെചോള്
ഫനിഫ അണര്-17  കവള്ഡയ്  കേപ്പെനിനന്റെ  പരനിശവീലന  ഗ്രഇണചോയനി  ഉപകയചോഗനിക്കുകേയചോണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര ഇതനിനന്റെ പവര്തനങ്ങള്  പരനികശചോധനികചോനുള്ള റനിവബ്യൂ മവീറനിരഗനില്
ഞചോനുര ശവീ.  ബഹബനി ഈഡനുര പനങടുതനിരുന.  അകദ്ദേഹവര അവനിടെനത മറ്റു
കേചോയനികേ കപമനികേളുര ഇകചോരദ്യര ഉനയനിചനിരുന. സര്കചോരനിനന്റെ സചോമ്പതനികേ സനിതനിയുനടെ
പശ്ചചോതലര വചയ് അകചോരദ്യര പരനിഗണനികചോനചോണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനതനയ് അങ്ങനയ
അറനിയനിക്കുകേയചോണയ്. കനരനത പലരുര സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല, യുവജന പശങ്ങളനില്
ഇടെനപടെചോനുര  നമ്മുനടെ രചോജദ്യതയ് എല്ലചോവര്ക്കുര കയചോജനികചോന് കേഴനിയുനനചോരു കവദനിനയന
നനിലയനില്  കസചോര്ട്സനിനന  നകേചോണ്ടുവരചോനുര  യുവചോകളുനടെ  കേര്മ്മേകശഷനിനയ  വഴനിതനിരനിചയ്
വനിടെചോനുര സഹചോയനിക്കുന യൂതയ് നസന്റെറുകേളുനടെയുര യൂതയ് കകേചോ-ഓര്ഡനികനറര്മചോരുനടെയുര
പവര്തനര  ശക്തനിനപ്പെടുതനിനയടുകകണതുണയ്.  അവര്കയ്  ശചോസ്ത്രവീയമചോയ പരനിശവീലനര
നല്കേചോന്  കേഴനിയണര.  മറ്റു  യുവജന  പവര്തനങ്ങളുര  ഇതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പചോന്
നചയ്തനിട്ടുണയ്.  യൂതയ് കേമ്മേവീഷന് പവര്തനങ്ങള്,  കകേചോകളജുതല കബചോധവത്കേരണ
പരനിപചോടെനികേള്,  പട്ടനികേജചോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേചോളനനികേളുനടെ  പകതദ്യകേ  പരനിപചോടെനി  എനനിവ
യൂതയ്  കേമ്മേവീഷന്  തനന  ഏനറടുതയ്   കബചോധവത്കേരണ  പരനിപചോടെനി  നടെതചോന്
തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില്ലചോതല നസമനിനചോറുര യൂതയ് അവചോര്ഡകേളുര കദശവീയ നസമനിനചോറുര
ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള കേചോരദ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിശമങ്ങളചോണയ് നടെത്തുനതയ്.
കസചോര്ട്സയ് രരഗതയ് കുറച്ചുകൂടെനി  ശദ്ധനചലതചോനുര അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി  കേചോയനികേ
വനികേസനര ഒരു പുതനിയ സരസചോരതനികലയയ് എതനികചോനുര കേഴനിയുന സനിതനിയുണചോകേണര.
ബഹുമചോനദ്യരചോയ  രണയ്  എര.എല്.എ.-മചോര്  പറഞ്ഞ  കേചോരദ്യങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  മറുപടെനി
പറഞ്ഞയ്  അവസചോനനിപ്പെനികചോര.  അതനില്  ഒനയ്,  കസചോര്ട്സയ്  അകസചോസനികയഷന്
ഭചോരവചോഹനികേളുനടെ  പചോയര  സരബനനിചചോണയ്.  പചോയമചോയവര്  കമചോശകചോരചോനണന
അഭനിപചോയര  എനനികനില്ല.  അവര്കയ്  അനുഭവസമ്പതയ്  ധചോരചോളര  ഉള്ളതുനകേചോണയ്
അനതചോനക നമ്മേള് വനിലമതനികണര.  കസചോര്ട്സയ് കേഇണ്സനില് ഭചോരവചോഹനികേളുനടെ
പചോയര  70  വയസനില്നനിനയ്  80  വയസചോകനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേചോലതചോണയ്.  പചോയമചോയവരുനടെ   അനുഭവ സമ്പതയ് നമുകയ് വനിനനികയചോഗനികണര.
കേര്കമ്മേചോത്സുകേരചോയ  ആള്കചോര്  കസചോര്ട്സയ്  അകസചോസനികയഷന്  ഭചോരവചോഹനിതസതനികലയയ്
കേടെനവരണര. സരഘടെനയകേത്തുര സരസചോനത്തുര രചോജദ്യതനിനകേത്തുര   നനിലനനില്ക്കുന
285/2020
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പശങ്ങനളചോനക  ഒരു  ജനചോധനിപതദ്യ  കബചോധതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  അതതയ്  സലങ്ങളനില്
ഇടെനപട്ടയ്  തനിരുതചോനുര  അവസരമുള്ള  ആളുകേള്കയ്  കേടെനവരചോനുര  കേഴനിയുന
രവീതനിയനില്  അതനിനന  പുനനഃസരഘടെനിപ്പെനികണര.  അതരതനിലനള്ളചോരു  നയതനികലയയ്
കപചോകകേണതുണയ്. അകചോരദ്യതനില് നമുകയ് ഇടെനപടെചോന് കേഴനിയുനമനചോണയ് സൂചനിപ്പെനികചോനുള്ളതയ്.
കേചോഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനിയനിനല  കസചോര്ട്സയ്  സ്കൂളനിനനക്കുറനിചയ്   കഡചോ.  എന്.  ജയരചോജയ്
സൂചനിപ്പെനിചനിരുന. 2014-15  വര്ഷനത ബജറനില് ഉള്നപ്പെടുതനിയ പദ്ധതനി ഇതുവനര
തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ല.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  വനതനിനുകശഷര   ആ  പദ്ധതനി  തുടെങ്ങചോനുള്ള
നടെപടെനികേള്  ആരരഭനിചനിട്ടുനണനയ് അകദ്ദേഹനത അറനിയനിക്കുകേയചോണയ്.   ചര്ചയനില്
പനങടുത എല്ലചോ അരഗങ്ങകളചോടുര  നന്ദനി കരഖനപ്പെടുതനിനകേചോണയ് ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥന
പചോസചോകനിതരണനമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  എനന്റെ വചോക്കുകേള് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .    സവീകര്  :  സര്കചോരനിനന്റെ വനിവനിധ പദ്ധതനികേനള സരബനനിചയ് സഭചോരഗങ്ങള്കയ്
അറനിയചോനുള്ള അവസരര കവണനമനള്ളതയ് അനനിവചോരദ്യമചോയ കേചോരദ്യമചോണയ്.  ഡനിമചോന്റെയ്
ഡനിസഷനന്റെ ഭചോഗമചോയനി നമുകതയ് മുഴവന് പറയചോന് കേഴനിയചോത സചോഹചരദ്യര വരചോര.
ചട്ടര 300 അനുസരനിച്ചുള്ള പകതദ്യകേ പസചോവനയചോയനി അതയ് അറനിയനികചോവനതചോണയ്.

4.00 PM]

പട്ടനികേജചോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനചോകസമുദചോയകക്ഷമവര നനിയമവര സചോരസചോരനികേവര
പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവര വകുപ്പുമനനി (  ശവീ  .   എ  .   നകേ  .   ബചോലന്  ): ബജറനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി
79,602  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ്  ഈ  ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേലള്ള  ആനകേ  ഡനിമചോന്റെയ്.
അതനില് വനിദദ്യചോഭദ്യചോസവര അനുബന വകുപ്പുകേളുമചോയനി ബനനപ്പെട്ടനതചോഴനിചയ് ഏതചോണയ്
നചോലനിനലചോനയ്  രൂപയചോണയ്  (20,205  കകേചോടെനി  രൂപ)  ഈ  വകുപ്പെയ്  ബകേകേചോരദ്യര
നചയ്യുനതയ്.   അതനിനചോല് സരസചോരനിക്കുനതനിനയ്  കുറചയ്  സമയര ആവശദ്യമചോയനിട്ടുണയ്.
മുന്പയ്  അവഗണനികനപ്പെട്ട  ഒരു  വകുപ്പെചോയനിരുന  സചോരസചോരനികേ  വകുപ്പെയ്.  ഇകപ്പെചോള്
ശദ്ധനികനപ്പെടുന ഒരു വകുപ്പെചോയനി മചോറനിനയനതയ് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നമമ്പര്മചോര് തനന
സൂചനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ. വര്തമചോനകേചോലതയ് സസതന ഇന്തദ്യയനില് ഏറവമധനികേര നവല്ലുവനിളനി
കനരനിടുന  ഒരു  രരഗമചോണനിതയ്.  ബഹുഭചോഷയനിലര  ബഹുസസരതയനിലര  ബവവനിധദ്യമചോര്ന
സരസചോരങ്ങളനിലര അധനിഷനിതമചോയ ഭചോരതവീയ  സചോരസചോരനികേ പചോരമ്പരദ്യതനിനയ് ഊര്ജര
പകേര്നനകേചോണചോണയ് ഭചോഷചോടെനിസചോനതനില് സരസചോനങ്ങള് രൂപവീകൃതമചോയതയ്. വദ്യതദ്യസ
മതങ്ങളുര അവര് സരഭചോവന നചയ്ത ആചചോരങ്ങളുര കവഷവനിധചോനങ്ങളുര ആകഘചോഷങ്ങളുര
ഈ ബവവനിദ്ധദ്യതനിനയ് മചോറ്റുകൂട്ടനിയനിരുന. ബഹുസസരതയുനടെ സരരക്ഷണവര നനിലനനില്പ്പുര
ഇനയ്  വളനര  പധചോനനപ്പെട്ടതചോണയ്.  എനചോല്  ബഹുസസരത  അവഗണനികനപ്പെടുകേയചോണയ്.
ബഹുസസരത നമ്മുനടെ കദശവീയതയുനടെ ഭചോഗമചോണയ്.  ഏകേശനിലയനില് വചോര്ത ഹനിന്ദുതസ
കദശവീയതയചോണയ് ഇന്തദ്യന് കദശവീയതനയന ശക്തമചോയ പചരണര, ഭരണ സരവനിധചോനനത
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ഉപകയചോഗനപ്പെടുതനിനകചോണയ്  ഔപചചോരനികേ  തലതനില്തനന  ഏറവര  ശക്തമചോയനി
വരുനനചോരു  കേചോലഘട്ടമചോണനിതയ്.  ഇതനിനന  നമുകയ്  ശക്തനിയചോയനി  കനരനികടെണതുണയ്.
സമവീപകേചോലതയ് നമ്മേള് കേണ നനിരവധനി പശങ്ങള് ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി  കേചോകണണതുണയ്.
എന്തയ് ഭക്ഷണര കേഴനികണര,  എന്തയ് കവഷര ധരനികണര,  ഏതയ് മതതനില് വനിശസസനികണര,
മതചോധനിഷനിതമല്ലചോനത ജവീവനികചോന് സചോധനിക്കുകമചോ;  ഇനതചോനക ഇനയ് കചചോദദ്യര നചയനപ്പെടുകേയചോണയ്.
ഈ ഘട്ടതനിലചോണയ്  കകേരളതനിനന്റെ നകവചോത്ഥചോന പസചോനതനിനയ് കനതൃതസര നകേചോടുത
നകവചോത്ഥചോന നചോയകേന്മേചോനര ഉപകയചോഗനപ്പെടുതനി മതനനിരകപക്ഷതയനിലൂനനിയ വനികേചോരതനികലയയ്
കകേരളനത നകേചോണ്ടുകപചോകുനതനിനയ് ശക്തമചോയ നടെപടെനികേള് ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ് സസവീകേരനിചതയ്.
ശവീനചോരചോയണഗുരുവനിനന്റെ  'നമുകയ്  ജചോതനിയനില്ലചോ'  വനിളരബരതനിനന്റെ നൂറചോര  വചോര്ഷനികേവമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  അവനിശസസനവീയമചോയ  രൂപതനിലചോണയ്  കകേരളര  അതയ്  ഏനറടുതതയ്.
കകേരളതനിനല  14  ജനില്ലകേളനിലര  പതനിനചോയനിരങ്ങനള  ആകേര്ഷനിച്ചുനകേചോണയ്  നസമനിനചോറുകേളുര
ഏതചോണയ്  ആറചോയനിരകതചോളര  ബലബറനികേനള  ഉള്നപ്പെടുതനി  കുടുരബസരഗമങ്ങളുര
സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു.  ഏഴര ലക്ഷകതചോളര ആള്കചോരചോണയ് ഗുരുസകന്ദശര ഏനറടുതതയ്.  കകേരളവീയ
നകവചോത്ഥചോന പസചോനതനിനയ്  കനതൃതസരനകേചോടുത നകവചോത്ഥചോന മഹചോരഥന്മേചോരുനടെ
കപരനില്  14  ജനില്ലകേളനിലചോയനി  14  കേള്ചറല്  കകേചോരപകകേളചോണയ്  രൂപരനകേചോള്ളചോന്
കപചോകുനതയ്. ഓകരചോ കകേചോരപകനിനുര മനിനനിമര 40 കകേചോടെനി രൂപയചോണയ് കവണതയ്.  എല്ലചോ
ജനില്ലചോ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലര കകേരള നകവചോത്ഥചോന സചോരസചോരനികേ സമുചയങ്ങള് സചോപനിക്കുകേയചോണയ്.
നചോടെകേശചോല,  സനിനനിമചോ  തനികയറര്,  സരഗവീതശചോല,  ഗചോലറനി,  പുസകേ കേടെകേള്,  ചര്ചകേള്ക്കുര
മറ്റുമുള്ള നസമനിനചോര് ഹചോളുകേള്, ശനില്പ്പെനികേള്ക്കുര കേരകേഇശലവനിദദ്യകചോര്ക്കുമുള്ള  പണനിശചോലകേള്,
നചോടെകേ റനികഹഴല് സഇകേരദ്യര, കേലചോകേചോരന്മേചോര്ക്കുര സചോഹനിതദ്യകേചോരന്മേചോര്ക്കുര ഹ്രസസകേചോലകതയ്ക്കുള്ള
തചോമസസഇകേരദ്യങ്ങള്  എനനിവനയല്ലചോര  അടെങനതചോയനിരനിക്കുര  ഈ  സചോരസചോരനികേ
സമുചയര. ഇതനിനചോവശദ്യമചോയ സലര  7 ജനില്ലകേളനില് കേനണതചോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ബചോകനി
7  ജനില്ലകേളനില്  സലര  കേനണതചോനചോയനിട്ടനില്ല.  ഇകചോരദ്യതനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
എര.എല്.എ.-മചോര് കൂടെനി  പകതദ്യകേര ശദ്ധനികണര.  ഈ വര്ഷര സചോരസചോരനികേ ഡയറകകററനിനയ്
അനുവദനിച തുകേയനില് 100 ശതമചോനവര നചലവഴനികചോന് സചോധനിചനിട്ടുണയ്.  

കനരനത  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോനല,  ചലചനിത്രരരഗതയ്  വലനിയ
പതനിസനനിയുണചോയനിരുന. പത്തുവര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പയ്  കകേരളതനില് ഏതചോണയ് 1060
സനിനനിമചോ  തനികയററുകേളുണചോയനിരുന  സചോനതയ്  ഇകപ്പെചോള്  570  എണമചോണുള്ളതയ്.
ആവശദ്യതനിനയ്  സനിനനിമ ലഭനികചോതതനിനചോല്  ഗ്രചോമപകദശങ്ങളനിനല തനികയററുകേള്
അടെച്ചുപൂട്ടുന  സനിതനിയുണചോയനി.  സമരങ്ങളുര  മറയ്  അനചോകരചോഗദ്യകേരമചോയ  കേചവടെ
തചോല്പ്പെരദ്യങ്ങളുരമൂലര  സനിനനിമചോ  നനിര്മ്മേചോണവര  റനിലവീസനിരഗുര  പതനിസനനിയനിലചോയനിരുന.
എനചോല്  ഗ്രചോമങ്ങളനിനല  ജനങ്ങളുനടെ  ഏറവര  പധചോനനപ്പെട്ട  കേലചോസസചോദന
ഉപചോധനിയചോയനിരുന സനിനനിമ വവീണ്ടുര ഗ്രചോമങ്ങളനികലയയ് എതനിക്കുനതനിനുള്ള ഊര്ജനിതമചോയ
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പരനിശമമചോണയ് ഇകപ്പെചോള് നടെക്കുനതയ്.  ഈ തവീരുമചോനതനിനനുസരനിചയ് നപചോതുകമഖലയനില്
നകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി. (കകേരള  കസ്റ്റേറയ് ഫനിലനിര നഡവലപ്നമന്റെയ് കകേചോര്പ്പെകറഷന്)
മുകഖന  100  തനികയററുകേളുര  സസകേചോരദ്യ  പങചോളനിതകതചോടുകൂടെനി  നചോന്നൂകറചോളര
തനികയററുകേളുമടെകര  500  തനികയററുകേള്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലഘട്ടതനില്
സചോപനികചോനചോണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്. ബവഡയ് റനിലവീസനിരഗയ് കൂടെനി പചോപമചോക്കുന ഉനത
നനിലവചോരമുള്ള  തനികയററുകേളുനടെ  ഒരു  ശരഖല  സചോപനിക്കുനകതചോടുകൂടെനി  മലയചോള
സനിനനിമനയ ഗ്രസനിചനിരനിക്കുന വലനിനയചോരു പതനിസനനികയ്  പരനിഹചോരര  കേചോണചോനുര
സനിനനിമ  ഒരു വദ്യവസചോയമചോയനി  രൂപനപ്പെടുതചോനുര കേഴനിയുര.  പതനിനചോയനിരങ്ങള്കയ്
നതചോഴനില് ലഭനിക്കുന ഒരു കമഖലയചോയനി ഇതനിനന മചോറനിനയടുകചോനചോണയ് ഗവണ്നമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  നകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി.  ഇതനിനകേര  25 തനികയററുകേള് സചോപനിക്കുനതനിനയ്
സലര  കേനണതനികഴനിഞ.  ഈ  പദ്ധതനികയ്  100  കകേചോടെനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്
പചോഥമനികേമചോയനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ശവീ. വനി. ഡനി. സതവീശനന്റെ മണ്ഡലമചോയ വടെകന്
പരവൂരനിനല  ചനിത്രചോഞ്ജലനി  തനികയറനിനന്റെ  നവവീകേരണ  പവര്തനങ്ങള്  ആരരഭനിച്ചുകഴനിഞ.
ഈ വര്ഷരതനന 4 കകേചോടെനി രൂപ നചലവനില്  ചനിറ്റൂരനിനല ചനിത്രചോഞ്ജലനി തനികയററനിനന്റെ
നവവീകേരണ പവര്തനങ്ങള് പൂര്തവീകേരനികചോന് ലക്ഷദ്യമനിടുന.  ചനിത്രചോഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയചോ
നവവീകേരനിചയ്  ഫനിലനിര  സനിറനി  സചോപനിക്കുനതനിനയ്  150  കകേചോടെനി  രൂപയുര  അന്തചോരചോഷ
ചലചനിത്ര കമളയയ് സനിരരകവദനി ഒരുക്കുനതനിനയ്  150  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ പദ്ധതനിക്കുര
അരഗവീകേചോരര  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  സനിനനിമചോരരഗതയ്  കേചോലചോകേചോലമചോയനി  ഉയര്നനകേചോണനിരനിക്കുന
ഒരചോവശദ്യമചോയനിരുന ഇ-ടെനികറനിരഗയ്  ഏര്നപ്പെടുതചോനുള്ള നടെപടെനികേള്.  അടൂര് കഗചോപചോലകൃഷ്ണന്
കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനല  പധചോന  ശനിപചോര്ശയചോയ   സനിനനിമചോ  നറഗുകലററനി  സരവനിധചോനര
ഏര്നപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേചോണവര  സര്കചോരനിനന്റെ  സജവീവ  പരനിഗണനയനിലചോണയ്.
അതനിനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനിയുര ഗവണ്നമന്റെയ്  സസവീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ചലചനിത്ര അകചോദമനിയുനടെ
അന്തര്കദ്ദേശവീയ  ഫനിലനിര  റനിസര്ചയ്  ആന്റെയ്  സ്റ്റേഡനി  നസന്റെര്  കേഴകട്ടതയ്  കേനിന്ഫചോ
പചോര്കനില്  ഒരു  മചോസതനിനകേര  നനിര്മ്മേചോണമചോരരഭനിക്കുനതചോണയ്.  ഇതനിനുപുറനമ
തനികയററുകേളനില്ലചോത,  സനിനനിമ  അപചോപദ്യമചോയ,   ഗ്രചോമവീണ  കമഖലകേളനിലര  ആദനിവചോസനി
നസറനില്നമനകേളനിലര  ഉനത  നനിലവചോരമുള്ള  സനിനനിമകേള്  കേചോണനിക്കുനതനിനുകവണനി
കകേരളനത  3  കമഖലകേളചോയനി  തനിരനിചയ്  ടൂറനിരഗയ്  ടെചോകവീസയ്  നടെപ്പെനിലചോകചോനചോണയ്
ഗവണ്നമന്റെയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ചലചനിത്ര അവചോര്ഡകേള് കുറമറ രവീതനിയനില് നനിഷ്പക്ഷമചോയനി
പഖദ്യചോപനികചോന് ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  കേഴനിഞ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി ഉദ്ഘചോടെനര
നചയ്ത 2016-നല ഫനിലനിര അവചോര്ഡയ് ഏനറ ജനപങചോളനിതകതചോടുകൂടെനിയചോണയ് പചോലകചോടെയ്
സരഘടെനിപ്പെനിചതയ്.  ഏതചോണയ്  ഒരു  ലക്ഷകതചോളര  കപര്  ആ  സദസനിലണചോയനിരുന.
2017-നല അവചോര്ഡയ്  വനിതരണര തലകശരനിയനില് വച്ചുനടെതചോനചോണയ്   ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
തനിരുവനന്തപുരതയ് മചോത്രര കകേന്ദ്രവീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരര മറയ് ജനില്ലകേളനില് വച്ചുര ഇതയ്
നടെത്തുകേയചോണയ്.  അന്തര്കദ്ദേശവീയ ചലചനികത്രചോതവര നകേട്ടനിലര മട്ടനിലര നടെതനിപ്പെനിലര
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ശകദ്ധയമചോകചോന്  നമുകയ്  സചോധനിച്ചു.  21  വര്ഷര  പൂര്തവീകേരനിച  അന്തര്കദ്ദേശവീയ
ചലചനികത്രചോതവര കലചോകേ ചലചനികത്രചോതവങ്ങളുനടെ ഇടെയനില് ഉനതമചോയ ഒരു സചോനര
പനിടെനിച്ചുപറ്റുനതനിനുള്ള  ഗുണപരമചോയ  മചോറങ്ങകളചോനടെ  നടെപ്പെനിലചോകചോന്  ഗവണ്നമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

സചോരസചോരനികേ  പവര്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  ഏതചോണയ്  സരഭനചോവസയനിലചോയനിരുന.
ഈ  സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വരുകമ്പചോള്  ഒരു  കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രമചോയനിരുന
ഇതനിനന്റെ വരുമചോനര.  എനചോല് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷര കേചോരദ്യക്ഷമമചോയ പവര്തനര
കേചോഴ്ചവചതനിനനത്തുടെര്നയ്,  കേഴനിഞ്ഞ സചോമ്പതനികേ വര്ഷര ഏഴയ്  കകേചോടെനി  രൂപയനിലധനികേര
പനിരനിനചടുകചോന്  കേഴനിഞ.  ഇതനിനന്റെ  ഫലമചോയനി  ആയനിരര  രൂപ  നപന്ഷന്
നല്കേനിയനിരുനതയ്  2000 രൂപയചോകനി  ഉയര്തനി.  2059  കപര്കയ്  നപന്ഷനുര
37  കപര്കയ്  കുടുരബ  നപന്ഷനുര  നല്കേനി.  ഈ  സര്കചോര്  അധനികേചോരതനില്
വനതനിനുകശഷര ചനികേനിതചോ  ധനസഹചോയര  75000  രൂപയനില് നനിനര  1,50,000
രൂപയചോയുര സചോരസചോരനികേ വകുപ്പെയ് നല്കുന കേലചോകേചോര നപന്ഷന്  750  രൂപയനില്
നനിനര 1500 രൂപയചോയുര വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  അകചോദമനികേളനില് ആയനിരങ്ങനള ആകേര്ഷനിക്കുന
വനിധതനിലള്ള ഫലപദമചോയ പവര്തനമചോണയ്  നടെക്കുനതയ്.  സചോഹനിതദ്യ അകചോദമനിയുനടെ
60-ാം  വചോര്ഷനികേകതചോടെനുബനനിചയ്  ഒരു  വര്ഷര  നവീണ്ടുനനില്ക്കുന  കേലചോപരനിപചോടെനികേളുനടെ
ഔപചചോരനികേ ഉദ്ഘചോടെനര 2016 ഒകകചോബര് 5-നയ് നടെന. നതനനിന്തദ്യന് ഭചോഷകേളനിനല
എഴത്തുകേചോരുനടെ സരഗമര,  വനിദദ്യചോരരഗര,  സര്കഗ്ഗചോതവര,  ദക്ഷനികണന്തദ്യന് കേവനിതചോ
വനിവര്തന  ശനിലശചോല,  ബസലന്റെയ്  വചോലനിയനില്  പചോരനിസനിതനികേ  ശനില്പ്പെശചോല,  കദശവീയ
പുസകകേചോതവര  തുടെങ്ങനി  ശകദ്ധയമചോയ  ഒകട്ടനറ  പരനിപചോടെനികേളചോണയ്  സചോഹനിതദ്യ
അകചോദമനി സരഘടെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സരഗവീത-നചോടെകേ അകചോദമനിയുനടെ കനതൃതസതനില്
അന്തചോരചോഷ നചോടെകകേചോതവര,  എര.എസയ്.സുബ്ബലക്ഷ്മനി  ശതചോബ്ദനി  സരഗവീകതചോതവര,
കേല്പ്പെചോതനി സരഗവീകതചോതവര,  നതരുവനചോടെകേങ്ങളുനടെ അന്തചോരചോഷ നചോടെകകേചോതവര
എനനിവ ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു. ലളനിത കേലചോ അകചോദമനിയുനടെ കനതൃതസതനില്
കദശവീയ  ചനിത്രകേലചോ  കേദ്യചോമ്പയ്,  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  ചനിത്രകേലചോ  പദര്ശനങ്ങള്,
കേദ്യചോമ്പുകേള്  എനനിവയുര  സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു.  കഫചോകയ് കലചോര്  അകചോദമനി  2016  നവരബറനില്
'ലചോകഹചോര്  2016'  എന  കപരനില്  ഒരു  അഖനികലന്തദ്യചോ  കഫചോകയ്  ക്രചോഫയ്  ആന്റെയ്
നപയനിന്റെനിരഗയ്  ശനില്പ്പെശചോല  സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു.  രചോജദ്യതനിനകേനത  150-ഓളര  പചോരമ്പരദ്യ
കേലചോകേചോരന്മേചോര് ഇതനില് പനങടുത്തു.  കേലചോമണ്ഡ ലര ഏറവര ശകദ്ധയമചോയ പവര്തനമചോണയ്
ഇകപ്പെചോള്  നടെതനിനകചോണനിരനിക്കുനതയ്.  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെനിനന്റെ  ഒനചോര  ചരമവചോര്ഷനികേര
സമുചനിതമചോയനി ആചരനിച്ചു.  'നനിള നഫസ്റ്റേയ് ' എന കപരനില് നൃതസരഗവീകതചോതവര സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു.
മറയ് സരസചോനങ്ങളനിനല കേലചോരൂപങ്ങള് കകേരളതനികലയ്ക്കുര  കകേരളതനിനല കേലചോരൂപങ്ങള്
മറയ്  സരസചോനങ്ങളനികലയ്ക്കുര  എതനിക്കുനതനിനുള്ള പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു സചോരസചോരനികേ
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സമനിതനിയചോണയ് ഭചോരതയ് ഭവന്.  ബവവനിദ്ധദ്യമചോര്ന 60 സചോരസചോരനികേ കേലചോ സചോഹനിതദ്യ
പരനിപചോടെനികേളചോണയ്  ഭചോരതയ്  ഭവന്  സരഘടെനിപ്പെനിചതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  പതനിമചോസ
നചോടെകകേചോതവവര  നടെക്കുകേയചോണയ്. 

പതനിപക്ഷകനതചോവയ്  (ശവീ  .    രകമശയ് നചനനിതല):  സര്,  ഭചോരതയ് ഭവന് ഏറവര
നനചോയനി  നടെക്കുനതയ്  മധദ്യപകദശനിലചോണയ്.   ഇവനിടെനത സരഘചോടെകേകരചോടെയ്   അനതചോനയ്
കേചോണചോന് പറഞ്ഞചോല് അനതചോരു നല്ല മചോതൃകേയചോയനിരനിക്കുര.  ആ രവീതനിയനില് ഭചോരതയ്
ഭവന് ഇവനിനടെ നടെപ്പെചോകചോന് കേഴനിയുകമചോ എനതനിനനക്കുറനിചയ് ആകലചോചനിക്കുകമചോ? 

ശവീ  .   എ  .   നകേ  .   ബചോലന്: സര്, ഭചോരതയ് ഭവനുര മലയചോള മനിഷനുര കൂടെനി കേള്ചറല്
എകയ്കചഞയ്  കപചോഗ്രചോമുകേള്  ഇന്തദ്യയുനടെ  പല  ഭചോഗങ്ങളനിലര  സരഘടെനിപ്പെനികചോന്
തവീരുമചോനനിചനിട്ടുണയ്.  നചോലയ്  മചോസര മുമ്പയ്  ബഹദചോബചോദനില് നതലങചോന കസ്റ്റേറനിനന്റെയുര
കകേരള സരസചോനതനിനന്റെയുര സരയുക്ത ആഭനിമുഖദ്യതനില് മൂനദനിവസര നവീണ്ടുനനില്ക്കുന
കേള്ചറല് എകയ്കചഞയ് കപചോഗ്രചോര സരഘടെനിപ്പെനിച്ചു. ഇന്തദ്യയുനടെ വനിവനിധ   ഭചോഗങ്ങളനില്
നനിനര വന കേലചോകേചോരന്മേചോരുര  ഈ രരഗവമചോയനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  തചോല്പ്പെരദ്യമുള്ളവരുര
ഇതരതനിലള്ള  കേള്ചറല്  കപചോഗ്രചോര  മറയ്  സരസചോനങ്ങളനില്  നടെതണനമനയ്
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരുന.  മഹചോരചോഷ, കേല്കത, ഡല്ഹനി, ബചോരഗ്ലൂര് എനനിവനിടെങ്ങളനില്
നനിനമുള്ള  ആള്കചോര്  കേള്ചറല്  എകയ്കചഞയ്  കപചോഗ്രചോമനില്  പനങടുത്തു.  ഈ
വര്ഷരതനന  മൂനയ്  നചോലയ്  സരസചോനങ്ങളനിനലങനിലര  കേള്ചറല്  കപചോഗ്രചോമുകേള്
സരഘടെനിപ്പെനികചോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   

പവചോസനി മലയചോളനികേളുനടെ ഭചോഷചോ പഠനതനിനുര സചോരസചോരനികേ ഏകകേചോപനതനിനുര
കവണനിയചോണയ് കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കചോര്  മലയചോള മനിഷന് രൂപവീകേരനിചതയ്.
ഇകപ്പെചോള് രചോജദ്യതനിനകേത്തുര പുറത്തുമചോയനി  750  പഠന കകേന്ദ്രങ്ങളചോണുള്ളതയ്.   എനചോല്
എല്ലചോ  മലയചോളനി  പവചോസനികേള്ക്കുര  മലയചോള  ഭചോഷചോ  പഠനര  സചോധദ്യമചോക്കുനതനിനുര
പവചോസ ജവീവനിതരമൂലര നഷ്ടനപ്പെട്ടുകപചോയ കകേരളതനിനന്റെ സചോരസചോരനികേ പരനിപചോടെനികേള്
അവരനികലയയ്  എതനിക്കുനതനിനുര  മലയചോള  മനിഷനന  അടെനിമുടെനി  നവവീകേരനികചോനുര
പുനനഃസരഘടെനിപ്പെനികചോനുര  സര്കചോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  എല്ലചോ  സരസചോനങ്ങളനിലര  വനികദശ
രചോജദ്യങ്ങളനിലര മലയചോള മനിഷന് ചചോപ്ററുകേളുര അതനിനുകേവീഴനില് മലയചോള പഠന കകേന്ദ്രങ്ങളുര
ആരരഭനിക്കുര.  പവചോസനി മലയചോളനികേളുനടെ സചോരസചോരനികേ ഒത്തുകചരലനിനയ് മലയചോള മനിഷന്
കനതൃതസര  നല്കുര.  2016-17  സചോമ്പതനികേ വര്ഷര  32,000  രൂപ വനിലവരുന പുസകേ
സമചോഹചോരങ്ങളുനടെ  100 ബലബറനികേള്  പവചോസനി  മലയചോളനി  സരഘങ്ങള്കചോയനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  മലയചോള ഭചോഷ നനിര്ബനനിത  പഠനവനിഷയമചോക്കുന ബനില് ഈ
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനികചോനചോയതുര  മലയചോള  ഭചോഷചോ  പഠനതനിനുര  മലയചോള
മനിഷനുര വലനിയ സഹചോയമചോണയ്.  ഇന്തദ്യയനില്  മചോത്രമല്ല ഇന്തദ്യയയ് പുറത്തുര സചോരസചോരനികേ
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വനിനനിമയ പരനിപചോടെനികേള് നടെത്തുനതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  സരസചോനനത സര്കചോരനിതര
സചോരസചോരനികേ  കേലചോ  സരഘങ്ങള്കയ്  സര്കചോര്  സഹചോയര  അനുവദനിക്കുനതനിനുര
അവയുനടെ  പവര്തനര  ഏകകേചോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനുര  ഉനത  സരവനിധചോനര  കേചോരദ്യക്ഷമമല്ല.
സര്കചോരനിതര സരഘങ്ങള്കയ് സഹചോയങ്ങള് ലഭനിക്കുനതനിനയ്  ഇകപ്പെചോള് മചോനദണ്ഡ
മചോനയടുതനിട്ടുള്ളതയ്  കേടെമ്മേനനിട്ട  രചോമകൃഷ്ണന് കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടചോണയ്.  എനചോല് ഇതയ്
സരബനനിചയ്  പനില്കചോലങ്ങളനിലണചോയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടുകേളുനടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കൂടെനി
പരനിഗണനിച്ചുനകേചോണയ്  മചോനദണ്ഡങ്ങള്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനയ്  തവീരുമചോനനിചനിരനിക്കുകേയചോണയ്.
ഇതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കകേരള  കേള്ചറല്  കേഇണ്സനില്  രൂപവീകേരനിക്കുനതനിനുര  സര്കചോര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ആയനിരര  യുവകേലചോകേചോരന്മേചോര്കയ്  ബഡമണയ്  ജൂബനിലനി  നഫകല്ലചോഷനിപ്പെയ്
ഏര്നപ്പെടുത്തുനതനിനചോയനി  പതനിമൂനര  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ്  ബജറനില്  നവീകനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.
നൃതര,  സരഗവീതര,  കേഥകേളനി,  ഓട്ടരതുള്ളല്,  നചോടെന്കേലകേള് തുടെങ്ങനി  ബവവനിദ്ധദ്യമചോര്ന
കമഖലകേളനിനല  നപര്കഫചോമനിരഗയ്  ആര്ട്ടനിസ്റ്റുകേള്കചോണയ്  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലചോക്കുനതയ്.
കകേരളതനിനന്റെ  സചോരസചോരനികേ  ചരനിത്രവര  ബപതൃകേവര  പരനിചയനപ്പെടുത്തുന  വനിപുലമചോയ
ഒരു  ആര്ട്ടയ് മബ്യൂസനിയര സചോപനികചോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന. സനിനനിമചോ തനികയററുകേളനില് ഇ-
ടെനികറയ്  സരവനിധചോനര  നടെപ്പെനിലചോക്കുര.  സനിനനിമചോ  നറഗുകലററനി  നനിയമര  നകേചോണ്ടുവരുര.
ചലചനിത്ര അകചോദമനിയുനടെ ഇന്റെര്നചോഷണല് ഫനിലനിര റനിസര്ചയ് ആന്റെയ് സ്റ്റേഡനി നസന്റെറനിനന്റെ
നനിര്മ്മേചോണര  ഈ  വര്ഷരതനന  ആരരഭനിക്കുര.  നകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി.-യുമചോയനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  ഈ  വര്ഷര  തനന  25  തനികയററുകേളുനടെ  നനിര്മ്മേചോണര  ആരരഭനിക്കുര.
സരഗവീത-നചോടെകേ അകചോദമനി സരസചോനതനിനയ് അകേത്തുര പുറത്തുമുള്ള പുതനിയ നചോടെകേ
സരരരഭങ്ങള്കയ് കവദനിനയചോരുക്കുനതനിനചോയനി സനിരര നചോടെകേകവദനികയ് രൂപര നകേചോടുക്കുര.
കകേരള സചോഹനിതദ്യ അകചോദമനിയുനടെ കനതൃതസതനില്  കകേരള അന്തചോരചോഷ സചോഹനിതദ്യ
പുസകകേചോതവര വനിപുലമചോയനി സരഘടെനിപ്പെനിക്കുര.  ലളനിതകേലചോ അകചോദമനിയുനടെ കനതൃതസതനില്
ശനില്പ്പെകേലയുനടെ പഠനതനിനുര പചരണതനിനുമചോയനി പതനിനചോലയ് ജനില്ലകേളനിലര ഓകരചോ
സര്കചോര് സ്കൂളുകേളനില് ചരനിത്ര സചോരസചോരനികേ സകന്ദശങ്ങള് ഉള്നകചോള്ളുന ശനില്പ്പെങ്ങള്
സചോപനിക്കുര.  കകേരളതനിനല  ജയനിലകേളനില്  ആര്ട്ടയ്  ഗദ്യചോലറനി  സചോപനിക്കുര.  നമഡനികല്
കകേചോകളജയ്, കേചോന്സര്  ആശുപത്രനികേള്  എനനിവനിടെങ്ങളനില്  ആര്ട്ടയ്  ഗദ്യചോലറനികേളുര
എകനിബനിഷനുകേളുര സരഘടെനിപ്പെനിക്കുര.  കഫചോകേയ് കലചോര് അകചോദമനിയുനടെ കനതൃതസതനില്
നതയര  നഫസ്റ്റേയ്  സരഘടെനിപ്പെനിക്കുര.  അനുഷചോനകേലകേള്,  സ്കൂള്  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്കയ്
പരനിചയനപ്പെടുത്തുനതനിനചോയനി കഡചോക്കുനമന്റെറനി നനിര്മ്മേനിക്കുര.  ഭചോരതയ് ഭവന് ലനിപനിയനില്ലചോത
ഭചോഷകചോരുനടെ സരഗമര, 'വചോനമചോഴനി വഴകര'  സരഘടെനിപ്പെനിക്കുര.  കകേരള സചോരസചോരനികേ
ഭൂപടെര  തയചോറചോക്കുര.  കേലചോമണ്ഡലതനിനല  മുഴവന്  വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്ക്കുര  സഇജനദ്യ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  ലഭദ്യമചോക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനിയചോണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്   സസവീകേരനികചോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  കൂടെചോനത  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കേള്ചറല്  ടൂര്  കപചോഗ്രചോര  എന  ഒരു  പുതനിയ
പദ്ധതനി  കൂടെനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയചോണയ്.  കകേരളതനിനല  വനിവനിധ  സചോരസചോരനികേ
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സചോപനങ്ങനള പരനിചയനപ്പെടുതനിനകചോടുക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശകതചോടുകൂടെനി ഒരു ടൂര് കപചോഗ്രചോര
വനിദദ്യചോര്ത്ഥനികേള്ക്കുകവണനി മചോത്രമചോയനി  സരഘടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനചോണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
ഇവനിനടെ  പതനിപക്ഷത്തുള്ള കുകറ അരഗങ്ങള് സരസചോരനിചകപ്പെചോള് പല കേചോരദ്യങ്ങളുര
പറഞ. അതനികലയ്നകചോനര കേടെകചോന് ഞചോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ ആഴ്ച
ശവീ.  എല്കദചോസയ്  കുനപ്പെള്ളനി  സരസചോരനിക്കുന  സമയതയ്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
കേണകേശനനിയചോനണനയ് പറഞ. ഒരു കേണകേശനനിയുര ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനനില്ല എനമചോത്രമല്ല
ശുക്രദശയനിലചോണയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് മുകനചോട്ടുകപചോകുനനതനയ് ഓര്മ്മേനപ്പെടുതനിനകചോണ്ടുര
ഈ ഡനിമചോന്റെയ് അരഗവീകേരനികണനമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുനകേചോണ്ടുര ഞചോന് എനന്റെ വചോക്കുകേള്
അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.

വനവര മൃഗസരരക്ഷണവര മൃഗശചോലകേളുര വകുപ്പുമനനി (ശവീ  .   നകേ  .   രചോജു): സര്,
മൃഗശചോലചോ വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചയ് യഥചോര്ത്ഥതനില് ആരുര  ചര്ച നചയ്തനില്ല. അതുനകേചോണയ്
തനന കൂടുതല് സമയര എടുക്കുനനില്ല.  തൃശ്ശൂരനില് ഇകപ്പെചോള് പവര്തനിക്കുന  State
Museum and  Zoo  1885-ല്  സചോപനിതമചോയതചോണയ്.  ഇകപ്പെചോള് വനദ്യമൃഗങ്ങള്ക്കുര
പക്ഷനികേള്ക്കുര ആവശദ്യമചോയ സലസഇകേരദ്യതനിനന്റെ പരനിമനിതനിമൂലര കകേന്ദ്രസര്കചോരനിനന്റെ
കേവീഴനിലള്ള കകേന്ദ്ര സൂ അകതചോറനിറനി ഈ സചോപനതനിനന്റെ  അരഗവീകേചോരര  കേദ്യചോന്സല്
നചയ്തു.  2000 മുതല് അതനിനയ് അരഗവീകേചോരമനില്ല.  ഈ സചോഹചരദ്യതനിലചോണയ് ഇകപ്പെചോഴനത
കേചോഴ്ചബരഗചോവനിനല  ജവീവജചോലങ്ങനള  തൃശ്ശൂരനിനടുത്തുള്ള  പുത്തൂരനിനല  136  നഹകര്
വനകമഖലയനില് ഒരു സുകവചോളജനികല് പചോര്കനികലയയ് മചോറനി സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള
തവീരുമചോനര  2012-ല്  ബകേനകചോണതയ്.  ഇതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  വനിശദമചോയ
മചോസ്റ്റേര് പചോന് തയചോറചോകനി കലചോകേ പശസ സൂ ഡനിബസനറചോയ  Jon  Coe  എന
വനിദഗ്ദ്ധനന്റെ  കമല്കനചോട്ടതനില്  വനിവനിധ  പദര്ശന  സലങ്ങള്  രൂപകേല്പ്പെന
നചയ്തനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  150  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  പദ്ധതനികയ്  2014-ല്  അരഗവീകേചോരര
നല്കേനി.  എനചോല് ഇകപ്പെചോള് കേണകചോകനിയനിരനിക്കുന പദ്ധതനി അടെങല് 300 കകേചോടെനി
രൂപയചോണയ്.  പദ്ധതനിയുനടെ പചോരനിസനിതനികേചോനുമതനികചോയുള്ള അകപക്ഷ  തയചോറചോകനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. അതനിനന്റെ അനുമതനി ലഭദ്യമചോകുനതയ് അന്തനിമഘട്ടതനിലചോണയ്. പദ്ധതനിയുനടെ
ഒനചോരഘട്ടതനിനന്റെ  നനിര്മ്മേചോണപവര്തനങ്ങള്  നസന്ട്രെെല്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വഴനി
നടെപ്പെനിലചോകചോനുള്ള  അനുമതനി  2016-ല്  ലഭദ്യമചോയനി.  അതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
നചോലയ് കൂടുകേളുനടെ വനിശദമചോയ അടെങല് തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്. 30  കകേചോടെനി രൂപയചോണയ്
അടെങല്.  ഏനറടുതനിട്ടുള്ള കജചോലനികേള്-(1) കഗ്രറയ് ഏവനിയറനി,  (2) നവീലഗനിരനി ലരഗൂറനിനന്റെ കൂടെയ്,
(3)  സനിരഹവചോലന് കുരങ്ങനന്റെ കൂടെയ്,   (4)  കേചോട്ടുകപചോത്തുകേളുനടെ കൂടെയ്  എനനിവയചോണയ്.
ഈ കജചോലനികേളുനടെ ധചോരണചോ പത്രര ഒപ്പെനിട്ടുകേഴനിഞ. 6  കകേചോടെനി രൂപ  31-3-2017-നയ്
ബകേമചോറനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനന്റെ നനിര്മ്മേചോണപവര്തനങ്ങള് ഉടെന് തനന ആരരഭനിക്കുനതചോണയ്.
വനര  വകുപ്പുമനനി  നചയര്മചോനുര  ധനകേചോരദ്യര,  പചോനനിരഗയ്  വകുപ്പുകേളനിനല  നസക്രട്ടറനിമചോര്,
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ബനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകദദ്യചോഗസര് എനനിവരടെങന  ബഹപവര് കേമ്മേനിറനി രൂപവീകേരനിച്ചു
നകേചോണയ് ഇതനിനന്റെ പവര്തനങ്ങള് നവീങ്ങനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയചോണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനര  150  കകേചോടെനി  രൂപ   പുത്തൂര്  സുകവചോളജനികല്  പചോര്കനിനന്റെ  നനിര്മ്മേചോണ
പവര്തനതനിനുകവണനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ വര്ഷര തനന കേചോരദ്യമചോയ  നനിലയനില്
ഈ മൃഗശചോലയുനടെ ഒകട്ടനറ പവര്തനങ്ങള്  നടെതചോന് കേഴനിയുനമനള്ള പതവീക്ഷയചോണുള്ളതയ്. 

മനറചോനയ്,   തനിരുവനന്തപുരര  മൃഗശചോലയചോണയ്.  ഇവനിനടെ  നനിരവധനി  വനികേസന
പവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  പദ്ധതനികേള്  തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  നമ്മുനടെ  മൃഗശചോലയനില്
ഇകപ്പെചോള് ഇല്ലചോത ജനിറചോഫയ് നചോനലണര  വനികദശത്തുനനിനര നകേചോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
ഏര്പ്പെചോടുകേള് ആയനിട്ടുണയ്.  അതുകപചോനല 5 സവീബ, 4 ബവറയ് ലയണ്, 2 ജചോഗസചോര് എനനിവനയ
നകേചോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  നപചോകപ്പെചോസലനിനയ് കകേന്ദ്ര  മൃഗശചോലചോ  അകതചോറനിറനിയുനടെ
അരഗവീകേചോരര  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഉടെന് തനന  വനികദശ രചോജദ്യങ്ങളനില് നനിനയ്  അവനയ
ഇവനിനടെ  നകേചോണ്ടുവരുനതനിനചോവശദ്യമചോയ  നടെപടെനി  സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ്.   മൃഗശചോല
സന്ദര്ശനിക്കുനവര്കയ്  കൂടുതല്  സഇകേരദ്യങ്ങള്  ഒരുകനിനകചോടുക്കുനതനിനുള്ള  ചനില
പദ്ധതനികേള്  തയചോറചോകനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ  നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങളുര  ഉടെന്
തനന  ആരരഭനിക്കുനതചോണയ്.  ഇന്തദ്യയനിനല മറയ്  മൃഗശചോലകേളനില് നനിനര ബകേമചോറ
വദ്യവസയനില്  ഇവനിനടെ കൂടുതലള്ള മൃഗങ്ങനള അകങ്ങചോട്ടയ് നകേചോടുതയ് അവനിനടെ നനിനര
ചനില മൃഗങ്ങനള ഇവനിനടെ നകേചോണ്ടുവരചോനുര ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില്  തനിരുവനന്തപുരര
മൃഗശചോലയനില് കൂടുതല് മൃഗങ്ങനള എതനികചോനുര കൂടുതല് സന്ദര്ശകേര്കയ് ആവശദ്യമചോയനിട്ടുള്ള
സഇകേരദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുനതനിനുമുള്ള നടെപടെനി സസവീകേരനിക്കുനതചോണയ് എനചോണയ് എനനികയ് ഈ
അവസരതനില് അറനിയനികചോനുള്ളതയ്. ധനചോഭദ്യര്ത്ഥന പചോസചോകനിതരണനമനഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

തുറമുഖവര  മബ്യൂസനിയവര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവര  വകുപ്പുമനനി  (ശവീ  .    രചോമചന്ദ്രന്
കേ  ടെനപ്പെള്ളനി):  സര്, ഈ ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ ഭചോഗമചോയ  പുരചോവസ്തു മബ്യൂസനിയര, പുരചോകരഖ
വകുപ്പെനിനല വനിവനിധ  കേചോരദ്യങ്ങള് സരബനനിചയ്  സമയക്കുറവനകേചോണയ്   ദവീര്ഘമചോയനി
സരസചോരനിക്കുനനില്ല.  ഒന രണയ് കേചോരദ്യങ്ങള് മചോത്രര ഹ്രസസമചോയനി വനിശദവീകേരനിക്കുകേയചോണയ്.
പുരചോവസ്തു  വകുപ്പെനിനന്റെ  അധവീനതയനില്  ഏതചോണയ്  179-ഓളര  സരരക്ഷനിത  സ്മചോരകേങ്ങളുര
ജനില്ലചോ  ബപതൃകേ  മബ്യൂസനിയങ്ങളുര  ഉള്നപ്പെനടെ  19  മബ്യൂസനിയങ്ങള്  നനിലവനിലണയ്.  പല
സ്മചോരകേങ്ങളുര ചനിരപുരചോതനവര ഘടെനചോപരമചോയനി രൂപചോന്തരങ്ങള്കയ് വഴങ്ങചോതവയുര
സലസഇകേരദ്യങ്ങള്  കുറവള്ളതുമചോണയ്.  ഇതരര  സ്മചോരകേങ്ങളനില്  ഭനിനകശഷനി
പദ്ധതനിയുനടെ പചോകയചോഗനികേമചോയ ചനില പരനിമനിതനികേളുനണങനിലര ഭനിനകശഷനി സഇഹൃദ
പദ്ധതനിയുനടെ  ഒനചോരഘട്ടമചോയനി  വകുപ്പെനിനന്റെ  അധവീനതയനിലള്ള  6  മബ്യൂസനിയങ്ങളനില്
ഭനിനകശഷനി  സഇഹൃദ  ശുചനിമുറനികേളുര  പചോര്കനിരഗയ്  കമഖലകേളുര  നനിര്മ്മേനികചോനുള്ള
പദ്ധതനി ഇതനിനകേര സമര്പ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. പുരചോവസ്തു  വകുപ്പെനില് നടെക്കുന വനിവനിധ
പരനിപചോടെനികേള് ഞചോന്  വനിശദവീകേരനിക്കുനനില്ല.  ഇടുകനി ജനില്ലയനില് സചോപനിച ജനില്ലചോ
ബപതൃകേ മബ്യൂസനിയതനിനന്റെ നനിര്മ്മേചോണ ഉദ്ഘചോടെനര നനിര്വ്വഹനിച്ചുകേഴനിഞ.  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിനല
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ഹനില്  പചോലസയ്  മബ്യൂസനിയര,  നനടുമങ്ങചോടെയ്  കകേചോയനികല്  നകേചോട്ടചോരര,  കകേചോഴനികകചോടെയ്
പഴശനിരചോജ മബ്യൂസനിയര എനനിവയുനടെ ആദദ്യഘട്ട നവവീകേരണ പവൃതനികേള് പൂര്തവീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
സരരക്ഷനിത  സ്മചോരകേമചോയ  മടെവൂര്പചോറ  ഗുഹചോകക്ഷത്രര  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദമചോകനി
കുട്ടനികേളുനടെ  പചോര്കനിനന്റെ  നവവീകേരണ  പവര്തനങ്ങള്  പൂര്തവീകേരനിചയ്  നപചോതു
ജനങ്ങള്കയ് തുറനനകേചോടുതനിട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിനല  കേകണചോന്തചോറനില് പഴയ ബനിട്ടവീഷയ്
കേചോലത്തുണചോയനിരുന ജയനില് സരരക്ഷനിത സ്മചോരകേമചോകചോനുള്ള പരനിപചോടെനികേള് ആരരഭനിച്ചു.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട റനി. വനി. രചോകജഷയ് ആ പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ് ഇവനിനടെ സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണചോയനി.
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ മണ്ഡലതനിലചോണയ്  ആ പരനിപചോടെനി ആരരഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

സരസചോന  ആര്ബകവ്സയ്  വകുപ്പെനില്   കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ആര്ബകവ്സനിനന്റെ
രൂപവീകേരണര മുകഖന തകദ്ദേശവീയമചോയ സലങ്ങളനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള അമൂലദ്യ കരഖകേള്
പരനികശചോധനിചയ്  ഏനറടുക്കുന പദ്ധതനി വകുപ്പെയ്  നടെപ്പെനിലചോകനി വരുന.  ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി
മലപ്പുറര  ജനില്ലയനിനല  പചോണനികചോടെയ്,  നചമ്പ്രകശരനി  ഗ്രചോമങ്ങളനില്  വന്  ജനകേവീയ
കേദ്യചോമ്പുകേള് നടെതനിയനിട്ടുണയ്.   തചോളനികയചോല കരഖകേളുനടെയുര കപപ്പെര് കരഖകേളുനടെയുര
ഡനിജനിറബലകസഷന്  നടെതനിവരുന.  അന്തര്കദ്ദേശവീയ  പചോകദശനികേ  തലങ്ങളനില്
വദ്യക്തനിമുദ പതനിപ്പെനിച പമുഖ വദ്യക്തനികേളുനടെ കേനയചോപ്പുര കേയക്ഷരവര പൂര്ണവനിവരവര
പദര്ശനിപ്പെനിച്ചുനകേചോണയ് കേനയചോപ്പെയ് കരഖചോലയ  മബ്യൂസനിയര  നനിര്മ്മേചോണര പൂര്തവീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ. 

പുരചോകരഖ  വകുപ്പെനിനല   തചോളനികയചോല  കരഖകേള്  യുനനകസചോയുനടെ  കേവീഴനിലള്ള
കലചോകേ ബപതൃകേ പട്ടനികേയനില് ഉള്നപ്പെടുത്തുനതനിനയ്  ഒരു കേണ്സള്ട്ടന്റെനിനന നനികയചോഗനികചോനുള്ള
പചോരരഭ  നടെപടെനികേള്  ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  കലചോകേ  ബപതൃകേദനിനചോകഘചോഷര  2017
ഏപനില് 18-നയ് തലസചോന നഗരനിയനില് നസന്ട്രെെല് ആര്ബകവ്സനില് വചയ് വനിവനിധ
പരനിപചോടെനികേകളചോനടെ ആചരനിക്കുകേയുണചോയനി. 

മബ്യൂസനിയര വകുപ്പെനില് കകേചോഴനികകചോടെയ് ആര്ട്ടയ് ഗദ്യചോലറനി കൃഷ്ണകമകനചോന് മബ്യൂസനിയതനില്
ആധുനനികേരവീതനിയനിലള്ള  3D  തനികയറര്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നപചോതുജനങ്ങള്കയ്  തുറന
നകേചോടുതനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തപുരര മബ്യൂസനിയര മൃഗശചോലചോ വകുപ്പെയ് ഡയറകകററനില് കുട്ടനികേള്കയ്
ആധുനനികേ രവീതനിയനില് ചനില്ഡ്രന്സയ് പചോര്കയ് നനിര്മ്മേനിചയ് തുറനനകേചോടുത്തു. ഗചോര്ഡന്
നസക്ഷനനില്  പുതനിയ ഗചോര്ഡന് ഓഫവീസയ് മന്ദനിരര നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ശവീചനിത്രചോ
ആര്ട്ടയ്  ഗദ്യചോലറനി  നവവീകേരനിചയ്  പദര്ശനതനിനചോയനി  തുറനനകേചോടുത്തു.  ഇതുകപചോലള്ള
വനിവനിധ പരനിപചോടെനികേള്  ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്. 

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിനല ചന്തപ്പുരയനില് നതയര മബ്യൂസനിയര സചോപനികചോനുള്ള പരനിപചോടെനി
കൂടെനി  ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  വയനചോടെയ്  ജനില്ലയനിനല   കുങനിചനിറയനില്  പുതനിയ  നഹറനികറജയ്
മബ്യൂസനിയര  പൂര്തവീകേരനിച്ചു.  ഈ  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷര  തനന  നപചോതുജനങ്ങള്കയ് തുറന
നകേചോടുക്കുനതചോണയ്.  കേചോസര്കഗചോഡയ് ജനില്ലയനിനല ചന്ദ്രഗനിരനികകചോട്ട, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിനല
പള്ളനിപ്പുറര  കകേചോട്ട,   ഇടുകനി  ജനില്ലയനിനല  മുനനിയറകേള്  എനനിവയുനടെ  സരരക്ഷണ
പണനികേള്  നടെത്തുനതചോണയ്.  ചുവര്  ചനിത്രങ്ങളുനടെ  സരരക്ഷണതനിനുര  സമഗ്ര
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പരനിപചോലനതനിനുമചോയനി പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുര നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയുര നചയ്യുനതചോണയ്.
പുരചോകരഖ വകുപ്പെനില് കരഖകേളുനടെ ഡനിജനിറബലകസഷന് പദ്ധതനി പകേചോരര  6  ലക്ഷര
കപപ്പെര് കരഖയുര 2 ലക്ഷര ചുരണ ലവീഫുകേളുര സനി-ഡനിറയ് മുകഖന ഡനിജനിറബലകസഷന്
വകുപ്പെനില്  കേനയചോപ്പെയ്  കരഖചോലയ  മബ്യൂസനിയര  നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കകേചോഴനികകചോടെയ്
ജനില്ലയനിനല  കകേചോമ്പചോറയനില്  വകുപ്പെയ്  ഉദ്ഖനന  പവര്തനങ്ങള് നടെത്തുകേയുര
നനങ്ങചോടെനികേള് ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള ഒകട്ടനറ  പഇരചോണനികേ അവശനിഷ്ടങ്ങള്  കേനണത്തുകേയുര
നചയ്തു.  ഇത്രയുര  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ്  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനികചോനുള്ളതയ്.  ഈ  ചര്ചയനില്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗങ്ങളചോരുര പുരചോവസ്തു-മബ്യൂസനിയര-പുരചോകരഖചോ വകുപ്പുമചോയനി ബനനപ്പെട്ട
കേചോരദ്യങ്ങനളചോനര പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല എനതയ് വസ്തുതയചോണയ്.  

മനി  .    സവീകര്:  ആരുര ഉനയനിചനിട്ടനില്ല.  ഇനനി ഉനയനികകണ എനചോണയ് അകദ്ദേഹര
പറയുനതയ്.  ഇത്രയുര ദവീര്ഘമചോയ ചര്ച നടെനനിട്ടുര  ഒരചോളുര പുരചോവസ്തു വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചയ്
ഒനര  ഉനയനികചോനത  ഇകപ്പെചോള്  എഴകനറയ്  ആരുര  കചചോദനികകണ  എനചോണയ്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ അഭനിപചോയര. അതുനകേചോണയ് ഇരനികചോര.  അനുവദനിക്കുനനില്ല. 

സര്വ്വശവീ എ.പനി. അനനില് കുമചോര്, സണനി കജചോസഫയ്,  അബ്ദുല് ഹമവീദയ്.  പനി.,
വനി.  നകേ.  ഇബചോഹനിര  കുഞ്ഞയ്,  അനനില്  അകര,  എര.  ഉമ്മേര്,   സനി.  മമ്മൂട്ടനി,
ടെനി.  വനി.  ഇബചോഹനിര,  എന്.  ഷരസുദ്ദേവീന്,  പചോറകല്  അബ്ദുല്ല,  പനി.  ഉബബദുള്ള,
വനി.  ഡനി.  സതവീശന്, അടൂര് പകേചോശയ്,  തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന്, എന്. എ. നനല്ലനിക്കുനയ്,
പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ്,  കറചോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്  എനവീ അരഗങ്ങള്  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേ
വനികനചോദര, കേല, സരസചോരര എന XVII-ാം നമ്പര് ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയയ് അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപങ്ങള്

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......................

പതനികൂലനിക്കുനവര്......................

ഖണ്ഡകനചോപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരചോകേരനിചനിരനിക്കുന.

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  കേചോയനികേവനികനചോദര,  കേല,  സരസചോരര  എന  XVII-ാം നമ്പര്
ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയുനടെ  കപരനില്  കേചോരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്
പസ്തുത ധനചോഭദ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനനര 7-ാം കകേചോളതനില് കേചോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2017-2018
സചോമ്പതനികേ വര്ഷനത നചലവകേള് പൂര്തവീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി  അനുവദനികണനമന
പകമയനത.....

അനുകൂലനിക്കുനവര് ...............

പതനികൂലനിക്കുനവര് ..............

ശവീ  .   അനൂപയ് കജകബയ്: സര്, ഞചോന് കപചോള് ആവശദ്യനപ്പെടുന.

(സഭചോരഗങ്ങള് തചോനഴപ്പെറയുര പകേചോരര കവചോട്ടയ് കരഖനപ്പെടുതനി)
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അനുകൂലനിക്കുനവര് :

1. ശവീ  നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖചോദര്  

2. ശവീ. ആന്റെണനി കജചോണ്

3. ശവീ. പനി. വനി. അന്വര് 

4. ശവീ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

5. നപചോഫ. നകേ. യു. അരുണന്  

6. ശവീമതനി സനി. നകേ. ആശ

7. ശവീ. നകേ. ബചോബു 

8. ശവീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമചോള്

9. ശവീ. എ. നകേ. ബചോലന് 

10. ശവീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശവീ. നകേ. ദചോസന് 

12. ശവീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശവീ. സനി. ദനിവചോകേരന് 

14. ശവീ. എല്കദചോ എബഹചോര 

15. ശവീ. കജചോര്ജയ് എര. കതചോമസയ് 

16. ശവീ. ചനിറയര കഗചോപകുമചോര് 

17. ശവീ. സനി. നകേ. ഹരവീന്ദ്രന് 

18. കഡചോ. നകേ. ടെനി. ജലവീല് 

19. ശവീ. നജയനിരസയ് മചോതഡ്യു 

20. ശവീ. ജനി. എസയ്. ജയലചോല് 

21. ശവീ. ഇ. പനി. ജയരചോജന് 

22. ശവീ. കജചോണ് നഫര്ണചോണസയ്

23. ശവീ. വനി. കജചോയനി 

24. ശവീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശവീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശവീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

27. ശവീ. കകേചോവൂര് കുഞകമചോന് 
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28. ശവീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേചോയ

29. ശവീ. എര. എര. മണനി 

30. ശവീ. മചോതഡ്യു ടെനി. കതചോമസയ് 

31. ശവീ. നകേ. നജ. മചോകനി 

32. ശവീ. എ. സനി. നമചോയ്തവീന് 

33. ശവീ. മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി.

34. ശവീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

35. ശവീ. മുരളനി നപരുനനല്ലനി 

36. ശവീ. സനി. നകേ. നചോണു

37. ശവീ. എര. നഇഷചോദയ്

38. ശവീ. യു. ആര്. പദവീപയ് 

39. ശവീ. എ. പദവീപ്കുമചോര് 

40. ശവീ. നകേ. ഡനി. പകസനന് 

41. ശവീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

42. ശവീ. പനി. ടെനി. എ. റഹവീര 

43. ശവീ. എര. രചോജകഗചോപചോലന്

44. ശവീ. നകേ. രചോജന് 

45. ശവീ. എസയ്. രചോകജന്ദ്രന്

46. ശവീ. ആര്. രചോകജഷയ് 

47. ശവീ. റനി. വനി. രചോകജഷയ് 

48. ശവീ. നകേ. രചോജു 

49. ശവീ. രചോജു എബഹചോര 

50. ശവീ. ആര്. രചോമചന്ദ്രന്

51. ശവീ. രചോമചന്ദ്രന് കേടെനപ്പെള്ളനി  

52. ശവീ. നകേ. നകേ. രചോമചന്ദ്രന് നചോയര് 

53. ശവീ. മുല്ലകര രതചോകേരന് 

54. നപചോഫ. സനി. രവവീന്ദ്രനചോഥയ് 

55. ശവീ. കേചോരചോട്ടയ് റസചോഖയ്

56. ശവീ. എസയ്. ശര്മ്മേ  
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57. ശവീ. എ. നകേ. ശശവീന്ദ്രന് 

58. ശവീ. വനി. ശശനി 

59. ശവീ. ഐ. ബനി. സതവീഷയ് 

60. ശവീ. ബനി. സതദ്യന് 

61. ശവീ. എ. എന്. ഷരസവീര്  

62. ശവീമതനി നകേ. നകേ. ബശലജ ടെവീചര് 

63. ശവീ. ജനി. സുധചോകേരന് 

64. ശവീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമചോര് 

65. ശവീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമചോര്

66. ശവീ. കേടെകേരപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

67. ശവീ. നകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

68. ശവീ. ഇ. ടെനി. ബടെസണ് മചോസ്റ്റേര്

69. ശവീ. പനി. തനികലചോതമന് 

70. ശവീ. കതചോമസയ് ചചോണനി 

71. ശവീ. പനി. ഉണനി

72. ശവീ. നകേ. വനി. വനിജയദചോസയ്

73. ശവീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

74. ശവീ. പനിണറചോയനി വനിജയന്

പതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശവീ. അബ്ദുല് ഹമവീദയ്. പനി.

2. ശവീ. പചോറകല് അബ്ദുല്ല 

3. ശവീ. അടൂര് പകേചോശയ് 

4. ശവീ. അനനില് അകര 

5. ശവീ. എ. പനി. അനനില് കുമചോര് 

6. ശവീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

7. ശവീ. അന്വര് സചോദതയ് 

8. ശവീ. ഐ. സനി. ബചോലകൃഷ്ണന്

9. ശവീ. വനി. ടെനി. ബല്റചോര

10. ശവീ. പനി. നകേ. ബഷവീര്
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11. ശവീ. വനി. നകേ. ഇബചോഹനിര കുഞ്ഞയ് 

12. ശവീ. ബഹബനി ഈഡന്  

13. ശവീ. ടെനി. വനി. ഇബചോഹനിര 

14. ശവീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

15. കഡചോ. എര. നകേ. മുനവീര് 

16. ശവീ. നകേ. മുരളവീധരന്  

17. ശവീ. എന്. എ. നനല്ലനിക്കുനയ് 

18. ശവീ. ഉമ്മേന് ചചോണനി 

19. ശവീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന് 

20. ശവീ. രകമശയ് നചനനിതല

21. ശവീ. കറചോജനി എര. കജചോണ്

22. ശവീ. നകേ. എസയ്. ശബരവീനചോഥന്

23. ശവീ. വനി. പനി. സജവീന്ദ്രന് 

24. ശവീ. എന്. ഷരസുദ്ദേവീന് 

25. ശവീ. വനി. ഡനി. സതവീശന് 

26. ശവീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമചോര്

27. ശവീ. സണനി കജചോസഫയ് 

28. ശവീ. പനി. ഉബബദുള്ള

29. ശവീ. എര. ഉമ്മേര് 

30. ശവീ. എര. വനിന്നസന്റെയ്   

മനി  .   സവീകര്: അനുകൂലനിക്കുനവര്  - 74

      പതനികൂലനിക്കുനവര്  - 30

നനിക്ഷയ്പക്ഷത പചോലനിക്കുനവര്  - ആരുമനില്ല.

പകമയര പചോസചോയനിരനിക്കുന;  ഗ്രചോന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്....  സഭ ഇകപ്പെചോള് പനിരനിയുനതുര നചോനള രചോവനിനല 8.30-നയ്
വവീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുനതുമചോണയ്.  

(2017  കമയയ്  മചോസര  9-ാം  തവീയതനി  നചചോവ്വചോഴ്ച  രചോവനിനല  8.30-നയ്  വവീണ്ടുര
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സകമ്മേളനിക്കുനതനികലകചോയനി സഭ ബവകുകനരര 4.23-നയ് പനിരനിഞ.)
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അനുബനന്ധം 1

തനിരുതനിയ ഉതരന്ധം

അദദദ്ധ്യാപകേ-അദദദ്ധ്യാപകകേതര ജജീവനകദ്ധ്യാരനില് പടനികേജദ്ധ്യാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗകദ്ധ്യാര്

 (*235) ശജീ  .   കകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന:
ശജീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരദ്ധ്യാജന   :
കപ്രദ്ധ്യാഫ  .   കകേ  .   യ  .   അരുണന:
ശജീ  .    കകേ  .    ആനസലന:  തദ്ധ്യാകഴെ  കേദ്ധ്യാണുന്ന  കചദ്ധ്യാദദങ്ങള്കയ്

വനിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ  വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടനി നല്കുകമദ്ധ്യാ : 

(എ)  സന്ധംസദ്ധ്യാനതയ് സര്കദ്ധ്യാര് ഖജനദ്ധ്യാവനില് നനിന്നയ്  ശമ്പളന്ധം  പറ്റുന്ന അഞയ്
ലക്ഷതനില് അധനികേന്ധം വരുന്ന ജജീവനകദ്ധ്യാരനില് ഇരുപതനികയഴെയ്  ശതമദ്ധ്യാനന്ധം വരുന്ന
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള്/കകേദ്ധ്യാകളജുകേളനികല  അദദദ്ധ്യാപകേ-അദദദ്ധ്യാപകകേതര  ജജീവനകദ്ധ്യാരനില്
എത്ര ശതമദ്ധ്യാനന്ധം കപര് പടനികേജദ്ധ്യാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗകദ്ധ്യാരുകണ്ടെന്നയ് പരനികശദ്ധ്യാധനിചനിട്ടുകണ്ടെദ്ധ്യാ ;

(ബനി)  സര്കദ്ധ്യാര് ഖജനദ്ധ്യാവനില് നനിനന്ധം ശമ്പളന്ധം നല്കുന്നതനിനദ്ധ്യാല് വനിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ
നനിയമതനില്  കഭദഗതനി  വരുതനികകദ്ധ്യാണ്ടെയ്  ഈ  കമഖലയനില്  കൂടനി  സന്ധംവരണന്ധം
ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനികനക്കുറനിചയ് പരനിഗണനിക്കുകമദ്ധ്യാ ;

(സനി) സര്കദ്ധ്യാര് ജജീവനകദ്ധ്യാരുകട എണന്ധം കുറയ്ക്കുകേയന്ധം പകേരന്ധം കേരദ്ധ്യാര്വല്കരണവന്ധം
സസ്വകേദ്ധ്യാരദവല്കരണവന്ധം കകേന്ദ്ര സര്കദ്ധ്യാര് നയമദ്ധ്യായനി മദ്ധ്യാറുകേയന്ധം കചയനിട്ടുള്ളതദ്ധ്യായനി സര്കദ്ധ്യാരനിനയ്
അറനിവകണ്ടെദ്ധ്യാ;  എങനില്  ഈ  കമഖലകേളനില്  കൂടനി  സന്ധംവരണന്ധം  ഏര്കപ്പെടുതണകമന്നയ്
കകേന്ദ്ര സര്കദ്ധ്യാരനികനദ്ധ്യാടയ് ആവശദകപ്പെടുകമദ്ധ്യാ ?

വനിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ വകുപ്പുമനനി (കപ്രദ്ധ്യാഫ  .   സനി  .   രവജീന്ദ്രനദ്ധ്യാഥയ്) : സര്,

(എ) കേണകകടുത്തു വരുന.

(ബനി)  എയ്ഡഡയ് കകേദ്ധ്യാകളജുകേളനികല പടനികേജദ്ധ്യാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭദ്ധ്യാഗങ്ങളനില്കപ്പെടുന്ന
ഉകദദദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാര്തനികേള്കയ് അദദദ്ധ്യാപകേ-അനദദദ്ധ്യാപകേ നനിയമനങ്ങളനില് ഉചനിതമദ്ധ്യായ സന്ധംവരണന്ധം
ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതയ്  ഉറപ്പെദ്ധ്യാകണകമന്നയ്  32393/2010  തുടങ്ങനിയ  റനിടയ്  ഹര്ജനികേളനില്
25-2-2015-ല് ബഹ. ഹഹകകദ്ധ്യാടതനി പുറകപ്പെടുവനിച വനിധനി നദദ്ധ്യായതനികന്മേല് എയ്ഡഡയ്
മദ്ധ്യാകനജയ് കമന്റുകേള്  കസ്റ്റേ  സമ്പദ്ധ്യാദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഈ  കകേസുകേളനില്  അനനിമവനിധനി  പുറകപ്പെടു
വനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര്നടപടനികേള് സസ്വജീകേരനിക്കുന്നതദ്ധ്യാണയ്.

(സനി)  ഉണ്ടെയ്.  ഈ കമഖലയനില് കൂടനി സന്ധംവരണന്ധം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന കേദ്ധ്യാരദന്ധം കകേന്ദ്ര

സര്കദ്ധ്യാരനികനദ്ധ്യാടയ് ആവശദകപ്പെടുന്നതയ് പരനികശദ്ധ്യാധനിക്കുന്നതദ്ധ്യാണയ്.
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27-4-2017-കല ചടന്ധം 300 അനുസരനിച്ചുള്ള 

പ്രസദ്ധ്യാവനയ്ക്കുള്ള തനിരുതല് കസ്റ്റേറയ്കമനയ്

2017  ഏപ്രനില്  27-നയ്  ചടന്ധം  300  അനുസരനിചയ്  സഭയനില്  നടതനിയ

പ്രസദ്ധ്യാവനയനില്  തനിരുതല്  നടതനികകദ്ധ്യാണ്ടെയ്  ബഹ.  മുഖദമനനി  കമശപ്പുറത്തുവചയ്

കസ്റ്റേറയ്കമനയ്.

''പ്രസദ്ധ്യാവനയനികല  സദ്ധ്യാമ്പതനികേ  സഹദ്ധ്യായന്ധം  എന്ന  ശജീര്ഷകേതനിനയ്  തദ്ധ്യാകഴെ

ഖണനികേ  (ii)  (b)-യനില്  ബദ്ധ്യാകറനില്  കേദ്ധ്യാണനിചനിരനിക്കുന്ന  24,000  രൂപ  എന്നതയ്

2,40,000 രൂപ എന്നയ് തനിരുകതണ്ടെതദ്ധ്യാണയ്.''


