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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  15 , തനിങ്കള

വഭാലലലാം 166]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                           [നമ്പര് 13

നനിയമസഭ  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  15-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നയ്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളന കേഭാലകത്തയയ്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....കചേഭാദലലാം (*391)

ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിച പദതനികേള

1. (*391) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണനില്നനിനലാം

അനുമതനി ലഭനിച പ്രധഭാന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണലാം

എലന്തെലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

100/2020.



2 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): സര്

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം സനി.ആര്.എഫയ്. പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനിച പദതനികേളുലട പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരയ് നതീളലാം  
 (കേനി.മതീ.)

തുകേ
(കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

1 2 3 4

1 മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല തണതീര്കകേഭാടയ് നടുവടലാം
കേഭാഞനിരമുക്കയ് 
കറഭാഡനിലന അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 15.00

2 ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  കേളര്കക്കഭാടയ്
വടനിക്കല്-ഗലതീലനികയഭാ  ജലാംഗ്ഷന്-കേപ്പു
ജലാംഗ്ഷന്
വയഭാനനി  പള്ളനി-വലഭാസ  ജലാംഗ്ഷന്-അയ്യന്
കകേഭായനിക്കല് കറഭാഡയ്-അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

20 20.00

3 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ചേനിറക്കുനനി-ആണല്ലൂര്-
പഭാറപ്രലാം-മുനലപരനിയ-ചേക്കരക്കല്-
കേഞനികരഭാടയ്-മുകണരനി  ലമഭാട-ലചേടനികുളലാം-
കേരനിങ്കല്ക്കുഴെനി  പറശനിനനിക്കടവയ്  കറഭാഡയ്-
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

24 24.00

4 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പയ്യന്നൂര്  ലചേറുപുഴെ
കറഭാഡയ്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  15/000
വലരയുള്ള കറഭാഡയ്-അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 12.00

5 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടനികയഭാടനി-
ലചേറുവഭാകഞരനി-കേണവലാം  കറഭാഡയ്  0/000
മുതല്  15/000  വലരയുള്ള  കറഭാഡയ്-
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 15.00

6 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്   ജനിലയനിലല  അകത്തഭാളനി-
ചേതീക്കനികലഭാടയ്-നന്മനി-0/000  മുതല്  1/400
വലരയുള്ള കറഭാഡയ്-അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10.4 11.00

7 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  തനിരൂര്-ബഭാതര്-
ഇരനിക്കൂര്-മടന്നൂര്-കറഭാഡയ്-
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് 

21 21.00

8 പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കുഴെല്മനലാം
ലകേഭാടുവഭായൂര് കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 10.00
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9 പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മുതല്
മലാംഗലലാംകുന്നയ് വലരയുള്ള കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തല്

15 15.00

10 തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പഭാകറമ്പഭാടലാം  കുരനിശയ്-
വടമ്പഭാടലാം-കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

13 13.00

11 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേറനിയപള്ളനി-
തനിരുമുപലാം-കൂനമ്മേഭാവയ്-ലചേമ്മേഭായലാം-
കതഭാന്നനിയകേഭാവയ്-തൃക്കഭാപുരലാം-കറഭാഡയ്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 12.00

12 തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലവള്ളങ്ങല്ലൂര്-ചേഭാലക്കുടനി
കറഭാഡയ്   കദശതീയപഭാത  47-മഭായനി
ബന്ധലപടുത്തനി -അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 15.00

13 തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേലമ്പലലാം
പുതുകശരനിമുക്കയ്-നഗരൂര്-കേഭാകരറയ്-കറഭാഡയ്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

14.5 16.00

14 ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല ലചേങ്ങമനഭാടയ്  കേടയല്
കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 15.00

15 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  തളനിപറമ്പ-മന്ന-
ലവള്ളഭാവയ്-കുടനികയരനി-പനത്തൂര്
കേടമ്പള്ളനികേടവയ്-പൂവലാം  കറഭാഡയ്-അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തല്

15 15.00

16 കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കുപലാം-എരനിപുരലാം കറഭാഡയ്
0/000  മുതല്  10/000  വലരയുള്ള കറഭാഡയ്-
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് 

10 10.00

17 കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ചേകനര-
തൃക്കരനിപ്പൂര്-ഒലവറ  കറഭാഡയ്  0/000  മുതല്
12/000  വലരയുള്ള  കറഭാഡയ്-അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തല്

12 10.00

18 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടപള്ളനി-
ലമത്തഭാനലാം-പ്രനിമനിയര്  ജലാംഗ്ഷന്-പഭാതഭാളലാം
ജലാംഗ്ഷന്  കറഭാഡുലാം  ലനിങ്കയ്  കറഭാഡയ്  മുതല്
വടക്കയ്  കേളമകശരനി  ഗഭാസയ്  ഫഭാക്ടറനി
കറഭാഡുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി കദശതീയപഭാത
47  അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

12 11.00
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1 2 3 4

19 ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  പൂപഭാറ-രഭാജകുമഭാരനി-
രഭാജഭാക്കഭാടയ്-18 കേനി.മതീ. ദൂരലാം സഞഭാരകയഭാഗല
മഭായ രതീതനിയനില് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

18 12.00

20 കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല ഏറ്റുമഭാനൂര് -നതീണ്ടൂര്-
കേലറ കറഭാഡയ് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 10/600
വലരയുലാം  ലനിങ്കയ്  കറഭാഡയ്  മുതല്  പ്രഭാവടലാം
ജലാംഗ്ഷന്  മുതല്  പനമ്പഭാളലാം  ജലാംഗ്ഷന്
വലരയുലാം  (0/000  മുതല്  6/4000)
സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ രതീതനിയനില് അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തല്

17 16.00

21 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ചേതീനനിക്കുഴെനി-
കേനിളനികുളലാം-മലാംഗലതനട-കേടയനിരുപയ്-
പുളനികഞഭാടയ്-കേണനിനഭാടയ്-കേരനിമുകേള  കറഭാഡയ്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

17 16.00

22 എറണഭാകുളലാം  ജനിലലയ  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ഗഭാന്ധനി സസ്ക്വയര് മുതല് മനിനനി  ലലബപഭാസയ്-
കേണന്കുളങ്ങര-പുതനിയകേഭാവയ്-പൂകത്തഭാട
കറഭാഡയ്-ലനിങ്കയ്  കറഭാഡയ്-  മഭാറഭാടയ്  ലകേകടഴെത
കേടവയ് ഗനികഗഭാറനിസയ് സ്കൂള വലരയുള്ള കറഭാഡയ്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

15 12.00

23 കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  0/000  മുതല്
13/000  വലരയുള്ള  കഹഭാസ്ദുര്ഗയ്-
നതീകലശസ്ക്വരലാം  വഴെനി-മടനിക്കനിവലരയുള്ള കറഭാഡയ്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

13 12.00

24 ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  ലചേന്നകവളനി
തനിരുവനിഴെ-തുരുത്തന്കേവല-കേഭായനിപ്പുറലാം-
കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 12.00

25 തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  നരനിക്കലയ്ല-
തകചഭാടയ്-പനയറ-ചേഭാവര്കകേഭാടയ്  കറഭാഡയ്-
ലഞെക്കഭാടയ്- കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 10.00

26 തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  കതഭാന്നയല്-
ശഭാസവടലാം-ലചേലമ്പയ്-അഴൂര്-ചേനിറയനിന്കേതീഴെയ്-
കറഭാഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

13 13.00

27 കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല എടഭാടയ്-ഹനുമഭാനമ്പലലാം-
ഭഭാസരന്  പതീടനികേ-ശതീസ  എകമ്പറയ്  കറഭാഡയ്
0/000 കേനി.മതീ. മുതല് 14/000 കേനി. മതീ. വലര
കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണലാം

14 12.00
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28 കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കുയ്യഭാലനി-കകേഭാളകശരനി-
എരകഞഭാളനി-കതഭാട്ടുമ്മേല്-കേതനിരൂര്  0/000
കേനി.മതീ.  മുതല്  10/000  വലര  കറഭാഡയ്
പുനരുദഭാരണലാം

10 10.00

29 ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  തതീരകദശ  തുകമ്പഭാളനി
ബതീചയ് ചേര്ചയ് കേളര്കകേഭാടയ് ജലാംഗ്ഷന് കറഭാഡുലാം
(കകേഭാമഭാടനി  ലലകേചൂണനി  ജനിലഭാ  കകേഭാടതനി
സനിറനിയന്  ചേര്ചയ്  കേല്ലുപുറലാം  ലലകേതവന-
കേളര്കകേഭാടയ്  വഴെനി)  ആലപ്പുഴെ  ജലാംഗ്ഷനുലാം
പുനരുദഭാരണലാം

10 12.00

(ബനി)  10  കേനികലഭാമതീററനില്  കുറയഭാത്ത  സലാംസഭാന  പഭാതകേള  കമജര്  ജനിലഭാ
കറഭാഡുകേള,  കദശതീയപഭാതലയ  മറയ്  പ്രധഭാനലപട  കറഭാഡുകേളുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേള,  അന്തെര്  സലാംസഭാന  പഭാതകേള,  വഭാണനിജല,  വലവസഭായ,  വനികനഭാദ
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  കറഭാഡുകേള  എന്നനിവയഭാണയ്  സനി.ആര്.എഫയ്.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലറയനില്കവ
ഓവര്  ബനിഡ്ജയ്,  അണര്  ബനിഡ്ജയ്,  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗങ്ങള,  സലാംസഭാന
അതനിര്ത്തനികേളനിലല  പഭാലങ്ങളുലട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  എന്നനിവയുലാം  സനി.ആര്.എഫയ്.
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാറുണയ്.  ലപഭാതുലവ  10  മുതല്  50  കകേഭാടനി  വലരയുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ്  ഇതനില്  ഉളലപടുത്തഭാറുള്ളതയ്.  ഈ  സതീമനില്  ലതരലഞടുക്കുന്ന
കറഭാഡുകേള  കേഴെനിഞ  3  വര്ഷക്കഭാലലാം  ഒരു  പുകരഭാഗമന  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം
വനികധയമഭാകുവഭാനുലാം  പഭാടനില.  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനി
ഉളലപടുത്തഭാനഭാവനില. 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്  :  സര്,  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  ആക്ടയ്,  2000
നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ കതഭാതനിലുള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണമഭാണയ് പ്രസ്തുത
ഫണനില് കേളക്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.   ഗതഭാഗതവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്   എകക്സൈസയ്  ഡഡ്യൂടനി,
കേസലാംസയ് ഡഡ്യൂടനി തുടങ്ങനി വനിവനിധ ടഭാക്സുകേള  ഇഇൗടഭാക്കുനണയ്. ഇങ്ങലന ഇഇൗടഭാക്കുന്ന
ടഭാക്സുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മൂന്നയ് മനഭാലയങ്ങളക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയഭാണയ്.
ടഭാക്സൈയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അവര്  ഒരുപഭാടയ് മഭാനദണങ്ങള വയലാം. ടഭാക്സൈയ് കേളക്ടയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ബുദനിമുടനില.  പകക്ഷ കകേരളത്തനിലന്റെ ഭൂപ്രകൃതനിക്കുലാം ഭൂമനിശഭാസ്ത്രത്തനിനുലാം
അനുസൃതമഭായ നനിലയനില് ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുണയ്. റൂറല് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കമഖലയനില്  8 മതീറര് വതീതനിയനില്
കുറവുളള  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പഭാടനില  എന്നഭാണയ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേയയ്   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഫണയ്  അകലഭാകക്കഷനനില,
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എന്നഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരഭാണയ് പ്രകയഭാറനിറനി ലനിസയ് സമര്പനിക്കുന്നതയ്. അങ്ങലന
സമര്പനിക്കുന്ന  ലനിസനിലന  മറനികേടന്നയ്,  വനികവചേനപരമഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിലനിരനിക്കുന്ന
അധനികേഭാരനികേളുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം  മറയ്  ബന്ധലപടവരുലമലഭാലാം  തതീരുമഭാനലമടു
ക്കഭാറുകണഭാ;  ഇതയ്  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  ആക്ടനിലല  10(8)  പ്രകേഭാരലാം
വയകലഷനഭാണയ്.  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ ഇടലപടല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്,  സലാംസഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ചേര്ച ലചേയയ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  ലനിസഭാണയ്  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  ലഭലമഭാകക്കണലതന്നയ്   ആക്ടനില്
പറയുനണയ്. പകക്ഷ അതനില് എലഭാവര്ഷവുലാം കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല മനഭാലയലാം മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാറുണയ്.  ചേനില  എലാം.പനി.മഭാരുലട  ഇഷ്ടപ്രകേഭാരലാം  പ്രകയഭാറനിറനി  ലനിസനില്  മഭാറലാം
വരുതലാം.  കൂടഭാലത അധനികേഭാരത്തനിലുളള രഭാഷതീയപഭാര്ടനികേളുലട സസ്ക്വഭാധതീനമുളള ചേനില
ആളുകേളുലാം കകേന്ദ്രത്തനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഇങ്ങലന മഭാറലാം വരുത്തഭാറുണയ്. ലകേഭാടുക്കുന്ന
ലനിസനിലന്റെ  30  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം മഭാത്രകമ മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളളു.
ആ കറഭാഡുകേലളഭാലക്ക ലചേകയ്യണതഭാലണങ്കനിലുലാം വളലര എക്സൈയ്ക്ലൂസതീവയ് ആയ ലനിസഭാണയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എകപഭാഴലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന ബന്ധങ്ങളനില്
എലഭാക്കഭാലതലാം   ലചേറനിയ കേഭാരലത്തനില്കപഭാലുലാം  കകേന്ദ്രലാം  വനിള്ളല് ഉണഭാക്കഭാറുണയ്.
ഇകപഭാള  അതഭാണയ്  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ് 5 വര്ഷലാം ലകേഭാണയ് ആലകേ 35 കറഭാഡുകേളുലാം 436 കകേഭാടനി രൂപയുലട അടങ്കല്
തുകേയുമഭാണയ് ലഭനിചതയ്. എന്നഭാല് 397 കകേഭാടനി രൂപയുലട അടങ്കല് തുകേയഭാണയ് നമുക്കയ്
ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ലഭനിചതയ്.  എലഭാവര്ഷവുലാം  ഇഇൗ  അടങ്കല്  തുകേ  ആവര്ത്തനിക്കുകേ
യഭാലണങ്കനില് അതയ് റനിക്കഭാര്ഡയ്  ആയനിരനിക്കുലാം.  പകക്ഷ അതുസലാംബന്ധനിചയ് പറയഭാന്
കേഴെനിയനില.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  രണയ്  വര്ഷലാം  ഒരു  തുകേയുലാം
ലകേഭാടുത്തനിടനില.  ഇത്തവണയുലാം  അങ്ങലന  സലാംഭവനിക്കുമഭായനിരനിക്കഭാലാം.  എങ്കനിലുലാം
ശഭാസ്ത്രതീയമഭാലയഭാരു  നടപടനിക്രമമല  കകേന്ദ്രഉപരനിതല  മനഭാലയലാം  പഭാലനിക്കുന്നതയ്
എനള്ളതയ് സതലമഭാണയ്. 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്  :  സര്,  വടക്കന്  ജനിലകേളനിലല  കറഭാഡുകേളക്കഭായനി
ധഭാരഭാളലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്  നല  കേഭാരലമഭാണയ്.  ലതക്കന്  ജനിലകേളനിലല
കേഴെനിഞ വര്ഷലത്ത ഫണയ് അകലഭാകക്കഷന് അതയ്  ബഭാലന്സയ് ലചേയ്യഭാന് കവണനി
ലകേഭാടുത്തതഭായനിരനിക്കഭാലാം. 2005-ല് ബഹുമഭാനലപട എ. ലകേ. ആന്റെണനി കചേര്ത്തലലയ
പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്ന സനര്ഭത്തനില് അനുവദനിക്കലപട ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണഭാണയ്
2006-ല് എക്സൈനികേഡ്യൂടയ് ലചേയതയ്.  ഇകപഭാള 10  വര്ഷലാം കേഴെനിഞ. ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്
വളലര  അപൂര്വ്വമഭായഭാണയ്  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണനിലന്റെ  വര്ക്കയ്  കേനിട്ടുന്നതയ്.
കചേര്ത്തല-അരൂകുറനി കറഭാഡയ് അത്തരത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കലപട  ഒന്നഭാണയ്.  ലസന്ട്രല്
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കറഭാഡയ് ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്മ്മേനിച പ്രസ്തുത കറഭാഡയ്, 10  വര്ഷലാം കേഴെനിഞകപഭാള
സഞഭാരകയഭാഗലമലഭാതഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
നനിര്മ്മേനിച കറഭാഡുകേളനില് ഇഇൗ ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നല നനിലയനില് അറകുറപണനികേള
നടതന്നതനിനുലാം അവ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അങ്ങയ് മുന്കേലയ്യടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്:  സര്, ഇകപഭാഴെലത്ത ചേടപ്രകേഭാരലാം ഒകര സലത്തയ് തലന്ന
ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണയ് വതീണലാം  അനുവദനിക്കുന്ന രതീതനി കേഭാണുന്നനില. നമ്മുലട ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്   അറകുറപണനികേള  ലചേകയ്യണ അവസയഭാണുള്ളതയ്. ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം പറഞ സഭാഹചേരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തയ് അവരുലട ചേടങ്ങളനില് അതുകൂടനി
ഉളലപടുതന്ന  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  പറയഭാവുന്നതഭാണയ്.  മലബഭാര്
കമഖലയനില്  ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണനിലന്റെ വര്ക്കുകേള കേനിടനിയനിട്ടുണഭാകുലാം. ഇത്തവണ
ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് ആദലമഭായനി മൂന്നയ്  വര്ക്കുകേള വന്നനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് വയനഭാടയ്,
പത്തനലാംതനിട  എന്നതീ  രണയ്  ജനിലകേളനില്  ഒരു വര്ക്കുകപഭാലുലാം  ഇതുവലര  വന്നനിടനില.
നമ്മേള ലനിസയ് സമര്പനിചനിട്ടുലാം അവര് തരുന്നനില. കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലതലാം
തന്നനിടനില.   ഇത്തരത്തനിലുള്ള കേടുത്ത അവഗണനകേളുണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല പുതനിയ ലനിസനില് ഇഇൗ രണയ് ജനിലകേളക്കയ് മുന്തൂക്കലാം നല്കേനി  അവനിലട
അതലഭാവശലലാം  കറഭാഡുകേള  ലകേഭാടുക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള
സലാംബന്ധനിചയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യഭാന് സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാണയ്. 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നയ്  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനയ്
കൂടുതല് ഫണയ് ലഭനിചതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിക്കുകേ
യുണഭായനി.  നമ്മുലട  സഭാധലതകേളക്കനുസരനിചയ്  ഫണയ്  ലഭലമഭാകേണലമങ്കനില്  അവര്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന ചേനില മഭാനദണങ്ങളുണയ്.  10  കകേഭാടനി രൂപ മുതല് 50 കകേഭാടനി രൂപ
വലരയുള്ള  സതീമുകേള  നനിര്കദ്ദേശനികക്കണതഭായുണയ്.  ഇത്തരലാം  സതീമുകേള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചയ് മഭാക്സൈനിമലാം പദതനികേള കകേന്ദ്രത്തനില് സമര്പനിചയ് അതയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കഫഭാകളഭാ  അപയ്  ലചേയ്യഭാനുമുള്ള   സലാംവനിധഭാനലാം   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനുകണഭാ;
കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനില് അതയ്  ഉണഭായനിടനിലലങ്കനില് ഇനനിലയങ്കനിലുലാം  മഭാക്സൈനിമലാം  ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഘടനിത ശമലാം നടത്തഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  മുന് വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ് ഏറവുലാം കൂടുതല്
ഫണയ് കേനിടനിയതയ് ഇത്തവണയഭാണയ്. 2011-16 കേഭാലയളവനില് 5  വര്ഷലാം ലകേഭാണയ്  35
വര്ക്കുകേളക്കയ് 436 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് അടങ്കല് തുകേയഭായനി ലഭനിചതയ്. എന്നഭാല്  ഇഇൗ
ഒരു വര്ഷലാം  29  വര്ക്കുകേളക്കയ്  397  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു.  ഇതയ് അടുത്ത വര്ഷവുലാം
ലഭനിക്കുകമഭാ എന്നയ്  പറയഭാന് കേഴെനിയനില.  അവരുമഭായനി നല രതീതനിയനില്  നനിരന്തെരലാം
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ബന്ധലപടതുലകേഭാണഭാണയ്  അടങ്കല്  തുകേ  ലഭനിചതയ്.  എന്നഭാല്  കകേന്ദ്രത്തനില്
ഭരണകേക്ഷനിയുലട  സസ്ക്വഭാധതീനമുളളവരുലാം  എലാം.പനി.മഭാരുലട  ഇഷ്ടപ്രകേഭാരവുലാം  അവര്
ലനിസനില് മഭാറലാം വരുതലാം.  അതുലകേഭാണയ് ആ കറഭാഡുകേലളഭാനലാം കവലണന്നയ് പറയഭാന്
പറനില.  പ്രകയഭാറനിറനി  ലനിസനില്  എലഭാ  കറഭാഡുകേലളയുലാം   ഉളലപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയനില.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന  സഹഭായനിക്കണലമനലാം  ചേടങ്ങളനിലുള്ള  ഇത്തരലാം
ലലാംഘനങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനലാം  തതീര്ചയഭായുലാം  അറനിയനിക്കുന്നതഭാണയ്.
എലാം.എല്.എ.മഭാര് എഴതനി നല്കുന്നതഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്: സര്, കേഴെനിഞ വര്ഷലാം നഭാനൂറനി ചേനിലസ്ക്വഭാനലാം കകേഭാടനിയുലാം
ഇഇൗ  വര്ഷലാം  397  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അടങ്കല്  തുകേ  വഭാങ്ങഭാന്  കേഴെനിഞലവന്നയ്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്
നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇതയ്  കുറവഭായഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  ഇക്കഭാരലലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  തലപഭാടനി  മുതല്  ലതകക്കഭാടയ്
വരുന്ന  കദശതീയപഭാത  നഭാലുവരനിയഭാക്കഭാന്  മുമ്പയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  പണനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നനിശ്ചയനിചതുമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  പല  കേഭാരണങ്ങള  ലകേഭാണയ്  അതയ്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണയ്.  എന്നഭാല് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  45  മതീറര് വതീതനിയനില് ആറുവരനി
പഭാതയഭാക്കുലമന്നയ്  പ്രഖലഭാപനിചതയ്  നല കേഭാരലമഭാണയ്.   അതയ്  എത്രയുലാംകവഗലാം പണനി
ആരലാംഭനിചയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെയ് ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അങ്ങയ്  കദശതീയപഭാതയുലട  കേഭാരലമഭാണയ്
പറയുന്നലതങ്കനില് അതയ്  ഇതനില് ഉളലപടനില.  കദശതീയപഭാതകേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
കനരനിടഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  മുതല്  കേളനിയനിക്കഭാവനിള  വലരയുളള
കദശതീയപഭാതയയ്  40,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അടങ്കല്  തുകേ  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണയ്.  അതയ്  വടക്കന്  മലബഭാറനില്
നനിന്നഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  കദശതീയപഭാതയയ്  ഇഇൗ പണലാം മഭാറനിവയഭാന്  കേഴെനിയനില.
കേഴെനിഞ 5 വര്ഷലാം ലകേഭാണയ് 35 വര്ക്കുകേളക്കഭായനി 436 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് അടങ്കല്
തുകേ ലഭനിചതയ്.  അങ്ങയ് അതയ് ലതറനിചഭാണയ് പറഞതയ്.  ഇത്തരത്തനിലഭാണയ് അതനിലന്റെ
നടപടനിക്രമലാം. 

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം:  സര്,  അടുത്ത വര്ഷലത്ത പടനികേയനില് പത്തനലാംതനിട

ജനിലലയ ഉളലപടുതലമന്നയ് ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞതനിലന ഞെഭാന് സസ്ക്വഭാഗതലാം

ലചേയ്യുന.  പ്രഭാകൃതമഭായ  നനിലയനിലഭാണയ്  മലയഭാളനികേളനില്  ചേനിലര്  കറഭാഡനിലന

കേഭാണുന്നതയ്.  തടനി, കേലയ്ല മുതലഭായവ കറഭാഡയ് കസഡനില് ഇറക്കുകേയുലാം വലനിയ മതനില്
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ലകേടനി  ലവള്ളലാം  ഒഴക്കയ്  തടസ്സലപടുതകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതുവഴെനി  കറഭാഡയ്  തകേരുന.

ഇതനിലനതനിലര  1998-ല് ശതീ. പനി. ലജ. കജഭാസഫനിലന്റെ കേഭാലതള്ള ദുര്ബലമഭായ ഒരു

നനിയമമുണയ്.  കറഭാഡുകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  സലാംരക്ഷണലാം

സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; അതനിനയ് അങ്ങയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി

കവണലമങ്കനില് അതയ് ചേര്ച ലചേയയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാലാം. പകക്ഷ നനിലവനിലുള്ള നനിയമലാം

ശക്തമഭാണയ്.  അതയ്  നടപഭാക്കഭാന്  നമ്മേള  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിനയ്  തടസ്സലാം

വരുതന്നതയ്  പ്രഭാകദശനികേ  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുലാം  സലാംഘടനകേളുമഭാണയ്.  നഭാഷണല്

കഹകവ  കേകയ്യറനിയ  ആളുകേളനില്നനിന്നയ്   പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കുന്നനില.   അവനിലടനനിനലാം

മഭാറനിത്തരണലമന്നയ്  പറഞഭാല്  അവര് ഉടലന  ജഭാഥ  നടതകേയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.

'നനിയമലാം അറനിയഭാവുന്ന നനിയമ വകുപ്പുമനനി വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ്

ശരനിയല'  എനളളതയ്  ഒരു  രഭാഷതീയ  കനതഭാവനിലന്റെ  പ്രസഭാവനയഭാണയ്.  അതനില്

സര്ക്കഭാരനിനയ് ഒനലാം ലചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കനില. ഇതയ് സഭാമൂഹലകബഭാധത്തനിലന്റെ പ്രശ്നമഭാണയ്.

അങ്ങയ്  പറഞതുകപഭാലല,   കറഭാഡഭാലണനളള  കബഭാധലാം  ആര്ക്കുമനില.  കറഭാഡനില്

നനിനലാം  എലഭാവരുലാം  മഭാറനികയ  പറ.  മഭാറഭാതനിരനിക്കഭാന്  പറനില.  അതനിനുള്ള  കേര്ശന

നടപടനിലയടുക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാണയ്.  അതനിനുമുമ്പയ്  കേണ്ലസന്സസയ്

ഉണഭാകേണലാം.  നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുകമ്പഭാള  നഭാഷണല്  കഹകവയനില്നനിനലാം

എലഭാവരുലാം  മഭാറനികയപറ്റു  എനളളതയ്  ഒരു   സഭാമൂഹല  പ്രശ്നമഭാണയ്.  നനിയമത്തനില്

കഭദഗതനി  വരുത്തണലമന്നയ്  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിചതയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  ശരനിയഭാണയ്.  അതയ്

നടപനിലഭാകക്കണതുണയ്. നനിയമത്തനില്  സര്ക്കഭാര് ഉറചയ് നനില്ക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്  :  സര്,  കചേര്ത്തലയനിലല  ഒരു  പ്രവൃത്തനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  പത്തയ്  ലകേഭാലലമടുത  എന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്

സൂചേനിപനിചതയ്. കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെയ് ആലണങ്കനിലുലാം ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെയ് ആലണങ്കനിലുലാം

ലഭനിക്കുന്ന  വര്ക്കുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കണലാം.

ശതീ. ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യുവനിലന്റെ മണലത്തനില്  നനിന്നഭാരലാംഭനിചയ് ഇരനിക്കൂറനികലയകപഭാകുന്ന

ഒടുവളളനിത്തടയ്-നടുവനില്-കുടനിയഭാന്മല കറഭാഡനിനയ് 27 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചതഭാണയ്.

ഒന്നര ലകേഭാലമഭായനി,  ഇതുവലരയുലാം  ലടണര് ക്ഷണനിചനിടനില.  ചേനില  ഉകദലഭാഗസനഭാര്

പണനി നടത്തഭാതനിരനിക്കഭാന് കബഭാധപൂര്വ്വലാം ശമനിക്കുകേയഭാണയ്. സനി.ആര്.എഫയ് പദതനി

പ്രകേഭാരമുള്ള  ഓകരഭാ  വര്ക്കുലാം   ബഹുമഭാനലപട  മനനി  കനരനിടയ്  കമഭാണനിറര്  ലചേയയ്

തടസ്സങ്ങള മഭാറനി പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന് ശദനിക്കുകമഭാ ?          
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇനനിയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കഭാത്തതുമഭായ  എലഭാ  വര്ക്കുകേലളയുലാം
സലാംബന്ധനിച സലാംസഭാനതല റനിവഡ്യൂ  തഭാമസനിയഭാലത നടതന്നതഭാണയ്.  2000  മുതല്
2016  വലര  165  കറഭാഡുകേളഭാണയ് കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനില്  133  കറഭാഡുകേളുലട
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  2  എണത്തനിലന്റെ  പണനി  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  33
എണത്തനിലന്റെ ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന് കപഭാകുന്നകതയുളളു.  മഴെക്കഭാലലാം
കേഴെനിയുകമ്പഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിയുലാം.   ഏതഭാണയ്  പതനികനഴെയ് വര്ഷലത്ത
കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുണയ്.   അതയ് റനിവഡ്യൂ ലചേയയ് ആരഭാണയ് ഉത്തരവഭാദനിലയനള്ളതയ്
കേലണത്തനി പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാലാം.  

ശതീ  .    ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യു:  സര്,  ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫയ് സൂചേനിപനിച അകത
വനിഷയത്തനിലന്റെ തുടര്ചയഭാണയ് ഞെഭാന് കചേഭാദലമഭായനി ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്
സനി.ആര്.എഫയ് കറഭാഡുകേള അനുവദനിക്കുന്നതയ് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാ
ത്തതുമൂലലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസകത്തക്കഭാളുപരനി
നമുക്കയ്  ലഭനികക്കണ  പണത്തനില്  കുറവയ്  വരുന്നതനിനയ്  അതയ്  കേഭാരണമഭാകേഭാറുണയ്.
ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം  ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണനില് കൂടുതല് പണലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അതനിനുമുന്പയ്  അനുവദനിച  തുകേ  ലചേലവഴെനിചതനിലന്റെ    കതഭാതയ്
പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്. രണയ് വര്ഷലാം കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിചഭാല് അടുത്ത രണയ്
വര്ഷലാം തുകേ ലഭനിക്കഭാലത കപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനലാം  അനുവദനിച
തുകേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലചേലവഴെനിക്കഭാത്തതു
ലകേഭാണഭാണയ്.  കകേവലലാം  കറഭാഡയ്   പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനലലാം  മഭാത്രമല,  കൂടുതല്  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടനി  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
അടനിസഭാനമഭാകുനണയ്.   അതനിലന്റെ   അടനിസഭാനത്തനില്   പരനികശഭാധനിചയ്  അതയ്
കുറച്ചുകൂടനി കവഗത്തനില് ആക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ലസന്ട്രല് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കനഭാലാംസയ്  അനുസരനിചയ്  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ലസസ്സനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   നമുക്കയ്
ലഭനികക്കണ  തുകേ  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനകണഭാ  എന്നതയ്  ഉളലപലട
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്   ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകമഭാ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം ഏര്ലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണയ്.  നമുക്കയ്
2000  മുതല്  2016  വലര  ലഭനിച  165  കറഭാഡുകേളനില്  ഇനനി  8%  കറഭാഡഭാണയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതയ്.   ബഭാക്കനിയുള്ളതയ് പൂര്ത്തനിയഭായനി. 8% കറഭാഡുകേളുലട   പണനി
ആഗസയ്  മഭാസത്തനില്   ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  വര്ഷലാം
കേനിടനിയ  29  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  ലടണര്  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.   ശതീ.  ലജയനിലാംസയ്  മഭാതത്യു
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,  ഫണയ് ലചേലവഴെനിചനിലലങ്കനില് ഫണയ് കുറയുലാം. എലഭാ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലടയുലാം പ്രശ്നലാം ഇതഭാണയ്. ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .   പനി  .   സനി കജഭാര്ജയ് : സര്, ശതീ. രഭാജു എബഹഭാലാം കചേഭാദനിച  കചേഭാദലവുമഭായനി
ബന്ധലപടഭാണയ് ഞെഭാന്  കചേഭാദനിക്കുന്നതയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ഒരു  ലസക്ഷന്
ആഫതീസയ് ഉലണങ്കനില് ആ ലസക്ഷനയ് കേതീഴെനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട ഉത്തരവഭാദനിതസ്ക്വലാം ആ
ലസക്ഷനനിലല അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് ഉണഭാകേണലാം.  രഭാഷതീയ പഭാര്ടനിലയലഭാലാം
കറഭാഡനില്  ലകേഭാടനിനഭാട്ടുലാം.  എലഭാ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  അവരുലട   സഭാപനങ്ങള
പുറകമ്പഭാക്കനില്  കവണലമനളളതയ്  നനിര്ബന്ധമഭാണയ്.  മലകയഭാരകമഖലയനില്  ആരയ്
തടനിലവടനിയഭാലുലാം  അതയ്  കറഭാഡനിലഭാണനിടുന്നതയ്.  ഇതയ്  മുഴവന്  ജപനി  ഉളലപലടയുള്ള
നനിയമനടപടനിയനികലയയ്  കപഭാകേണലാം.  ഓഫതീസുകേളനില്  എഞനിനതീയര്മഭാരനില.
ഇഇൗരഭാറ്റുകപട  ലസക്ഷനനില്  ഒരു  എ.ഇ.  അലഭാലത   ആഫതീസര്മഭാകരഭാ  വര്ക്കയ്
സൂപ്രകണഭാ ഇല. ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങളനില് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനയ് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തണലാം.  ആരയ്   പുറകമ്പഭാക്കയ്  കേകയ്യറനിയഭാലുലാം  അതനിലനതനിലര  കകേലസ്സടുക്കഭാനുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ഇഇൗടഭാക്കഭാനുമുളള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന്  അങ്ങയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ? 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്, കനരലത്ത കറഭാഡനിലന്റെ സുരക്ഷലയപറനി പറഞതയ്
കുകറക്കൂടനി  സലാംയുക്തമഭായനി  കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിലല  കറഭാഡുകേളനില്
മുഴവന്  തടനിക്കചവടലാം,  കേല്ലുകേചവടലാം  മുതലഭായവയഭാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്
സഭാമൂഹനികേമഭായ ഒരു കബഭാധമഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ പുറകേനിലുളള പലതുലാം ആ പ്രകദശലത്ത
രഭാഷതീയ  കനതഭാക്കനഭാരഭായനിരനിക്കുലാം.  എലഭാലാം  കേണലകേടഭാന്  നനിയമമുണയ്.  പുതനിയ
ഗവണ്ലമന്റെയ്  വന്നതനിനുകശഷലാം   ലലഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടയ്  നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതുസലാംബന്ധനിച്ചുളള  ഗസറയ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  വന്നനിട്ടുണയ്.
ചേനിലയനിടത്തയ് ലചേയനിട്ടുമുണയ്. അതനിലന ഉടലന തടയുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിലല
ചേനില  സലങ്ങളനില്  ഇലതഭാരു  സഭാമൂഹലവനിരുദ  സലാംസഭാരമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
തടനിക്കചവട  സഭാപനത്തനിനയ്  ലപര്മനിഷന്  ലകേഭാടുത്ത  കലഭാക്കല്  കബഭാഡതീസഭാണയ്
കറഭാഡനില് തടനികേള ഇടുന്നതയ് നനിയമലാംമൂലലാം നനികരഭാധനികക്കണതയ്. നനിയമലാം ലലാംഘനിചഭാല്
ലലലസന്സയ് റദ്ദേയ്  ലചേയ്യണലാം.  ജനിലയനിലല എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞതീനനിയര് അവനിടലത്ത
കേസ്ക്വഭാസനി-  ജുഡതീഷലല്  അകതഭാറനിറനിയഭാണയ്.  ആ  ജനിലയനില്  ഇലതലഭാലാം
കനിയറഭാക്കനിയനിലലങ്കനില് അവരുലട കപരനില് നടപടനിലയടുക്കഭാലാം.  അങ്ങലനവരുകമ്പഭാള
കകേരളത്തനില്  ഒരു  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  കേഭാണനില.  ഇങ്ങലനയുളള
പ്രശ്നങ്ങള  ഉള്ളതുലകേഭാണയ്  സഭാമൂഹനികേവുലാം  രഭാഷതീയപരവുമഭായനി  ചേര്ചലചേയയ്  ഇതയ്
ശക്തമഭായനി  നടപഭാക്കണലാം.  ഇകപഭാള  എലഭായനിടതലാം  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇങ്ങലന  ഒഭാകരഭാ  സലതലാം  കറഭാഡയ്  നവതീകേരണമുണഭാകുലാം.
എലഭാവരുലടയുലാം സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജയ്   അടക്കമുള്ള എലഭാ
അലാംഗങ്ങളുലാം  പറഞതുലാം  ഇനനി  പറയഭാനനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
പരനിഹരനികക്കണതുണയ്. അതനിനയ് എലഭാവരുലടയുലാം പനിന്തുണ ആവശലമഭാണയ്. അങ്ങലന
കറഭാഡയ് സുരക്ഷനിതമഭായ യഭാത്രയമഭാത്രമഭായനി മഭാറനിവയഭാന് കേഴെനിയുലാം. 
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ  അടനിസഭാന

വനികേസനത്തനിനുകവണനിയഭാണയ്   ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ടഭാര്ജറ്റുലാം  അതുതലന്നയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിലല  ലസന്ട്രല്

കറഭാഡയ്  ഫണയ്  നഗരങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനുകവണനിയഭാണയ്  മനിക്കവഭാറുലാം

വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം

ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ് ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില. ഇതയ് ഒരു വനികവചേനമഭാണയ്.   കൂടുതല്

കറഭാഡുകേളുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  വതീടുകേളുലാം  ഫഭാക്ടറനികേളുമഭായനി  നഗരങ്ങള  വനികേസനിച്ചു

ലകേഭാണനിരനിക്കുന,  ഗഭാമങ്ങള  പനിറകകേഭാട്ടുകപഭായനിലക്കഭാണമനിരനിക്കുന.  അതനിനഭാല്

ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  ഗഭാമങ്ങളനികലയകൂടനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാന

മുണഭാകേണലാം.  ചേനില  കനഭാലാംസനിലന്റെ  പുറത്തഭാണനിതയ്  ലകേഭാടുക്കുന്നലതന്നഭാണയ്  അങ്ങയ്

പറഞതയ്.  അങ്ങലന  കനഭാലാംസയ്  ഒനമനില.  ഡല്ഹനിയനില്  മഭാനനിപ്പുകലറയ്  ലചേയ്യഭാന്

കേഴെനിയുന്ന പഭാര്ലലമന്റെയ് അലാംഗങ്ങളുലട മണലങ്ങളനില് അവര് ലകേഭാണവന്ന കറഭാഡഭായനി

അതനിലന ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്യുകേയഭാണയ്. അതനില് എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കയ് ഒരു കറഭാളുമനില.

ലസന്ട്രല് കറഭാഡയ്  ഫണനില് എലാം.എല്.എ.  മഭാര്ക്കുള്ള കറഭാള എന്തെഭാലണനള്ളതയ്

വലക്തമഭാക്കണലാം.   

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നഗര കകേന്ദ്രതീകൃതമഭാലണന്നഭാണയ് അങ്ങയ് ആദലലാം

സൂചേനിപനിചതയ്. എന്നഭാല് അതയ് അങ്ങലനയല.  ഇത്തവണ  ഇരുന്നൂകറഭാളലാം കറഭാഡുകേള

ഉളലപടുന്ന ലനിസഭാണയ് അയചതയ്. അതനില് ഇരുപലത്തഭാന്പലതണലാം കേനിടനി.  അതനില്

5%  ഒഴെനിലകേ  എലഭാലാം  ഗഭാമങ്ങളനിലഭാണയ്.  നഗരങ്ങളനില്ക്കൂടനി  കേടനകപഭാകുന

എകന്നയുള. കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല  ലകേഭാടനികയഭാടയ്,  ലചേറുവഭാരനി, കേണമലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

ജനിലയനിലല അകത്തഭാളനി തുടങ്ങനിയ കറഭാഡുകേളുലാം ഇതുകപഭാലലയഭാണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്

കേലമ്പലലാം,  പുതുകശരനിമുക്കയ്,  നഗരൂര്  തുടങ്ങനിയവ  ഗഭാമങ്ങളനിലഭാണയ്.  പത്തയ്

ശതമഭാനത്തനിനയ്  തഭാലഴെ  നഗരങ്ങളനില്മഭാത്രമഭായനി  ഒരു  കറഭാഡുകപഭാലുലാം  കേഭാണനില.

നഗരങ്ങളനില് മഭാത്രമഭായനി ഒരു കറഭാഡുലാം ഇത്തവണയനില.  കനഭാലാംസയ് അവര്  വയകലറയ്

ലചേയ്തുലവനള്ളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല് വരഭാലത ഒരു

കറഭാഡനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനില.  നമ്മേള അനുമതനി ലകേഭാടുത്ത കറഭാഡുകേളഭാണയ് ചേനില

ആളുകേള  ലനിസനില്  ആദലലാം  ഉളലപടുതന്നതയ്.  അതുലാം  ആവശലമഭാണയ്.  എലഭാലാം

ജനപ്രതനിനനിധനികേളഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഇതനിലനഭാരു മഭാനദണലാം ഉണഭാക്കഭാലാം.
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വഭാഹനലപരുപലാം കനരനിടഭാന് കറഭാഡയ് വനിപുലതീകേരണവുലാം
ലലബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം

2. (*392) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്:
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ:  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സസ്ക്വകേഭാരല  വഭാഹനലപരുപലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഇവ  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കറഭാഡയ്
വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേള  കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി
പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപരനിതലലാം  ലമചലപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കുന്ന
തനിനുമഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  വഭാഹന  സഭാന്ദ്രത  നഗര  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായതനിനഭാല്,  നഗരങ്ങളനിലല
ഗതഭാഗതത്തനിരക്കയ്  കുറയന്നതനിനഭായനി  ലലബപഭാസയ്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ:

(സനി)  കറഭാഡയ് ശലാംഖലയനില്  73  ശതമഭാനലാം വരുന്ന ജനിലഭാ കറഭാഡുകേള വതീതനി
വളലര കുറഞതുലാം ഉപരനിതലലാം കവണത്ര നനിലവഭാരമുള്ളതുമലഭാത്തതനിനഭാല് ഇവയുലട
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന് പദതനിയുകണഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):  സര്,

(എ)  കറഭാഡുകേളനിലല കേകയ്യറങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി 1999-ലല കകേരള
ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടയ് ബഭാധകേമഭാക്കനി 3-9-2016-നയ് കേലഭാബനിനറയ് തതീരുമഭാനനിചയ്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്,  അതനിലന്റെ  ഗസറയ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുലാം  ഇറക്കനി.
ഇതനിലന്റെ പരനിരക്ഷയഭായനി  നഭാഷണല് ലലഹകവയനില് അതനിലന്റെ അകതഭാറനിറനിയഭായനി
നഭാഷണല്  ലലഹകവ  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാലരയുലാം  കസറയ്  ലലഹകവയനില്
മുഖല  ജനിലഭാകറഭാഡുകേളുലടയുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  ഇഇൗ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാന്
എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാലരയുലാം  നനിയമനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
സബ്ഡനിവനിഷനുകേളനില്  അസനിസന്റെയ്  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലാം  ലസക്ഷനനില്
എ.ഇ. യുലാം ഇതനിലന്റെ ലസമനി ജുഡനിഷലല് അധനികേഭാരനിയഭാണയ്.  പരമ്പരഭാഗത    20 mm
ചേതീപനിലാംഗയ്  കേഭാര്ലപറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാറനി  ബനി.എലാം.  &   ബനി.സനി.  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനിവരുന.  ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുന്നതനിനയ് NRMB (Natural Rubber
Modified  Bitumen)  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വലവസ  എസനികമറനില്
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ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിവരുന.  അങ്ങലനയഭാണയ്  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന്നതയ്.  കറഭാഡുകേളനില്  ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനഭായനി  Bye  pass/
Flyover  എന്നനിവ  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  വരുന.  കറഭാഡനിലന്റെ
പഭാര്ശസ്ക്വവശങ്ങള നനിലവനിലുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ അകത നനിലവഭാരത്തനില് ബലലപടുത്തഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. എന്.എചയ് 17-ഉലാം എന്.എചയ്-47-ഉലാം സര്വ്വതീസയ് കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ
നഭാലുവരനിപഭാതയഭായുലാം മറയ് എലഭാ കദശതീയപഭാതകേളുലാം കപവ്ഡയ് കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ
രണ വരനിപഭാതയഭായുലാം വനികേസനിപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വഭാഹന  സഭാന്ദ്രത  നഗര  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായതനിനഭാല്  നഗരങ്ങളനിലല
ഗതഭാഗതത്തനിരക്കയ് കുറയന്നതനിനഭായനി കബപഭാസയ് കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.

(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല പല ജനിലഭാതല കറഭാഡുകേളുലാം മുന്കേഭാലങ്ങളനില്
വനികലജയ്  കറഭാഡുകേളഭായുലാം  ഒ.ഡനി.ആര്.-ആയുലാം  ഉണഭായനിരുന്നവയഭാണയ്.  ഇവ
അപ്കഗഡയ്  ലചേയയ്  എലാം.ഡനി.ആര്.  ആയനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  പൂര്ണമഭായനി
വതീതനി  കൂടഭാകനഭാ  അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യഭാകനഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേഭാരണലാം
കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  സഭാധനിചനിടനില.  അതയ്  ഏലറടുകക്കണതഭാണയ്.  സലലാം
സഇൗജനലമഭായനി  ലഭനിചയനിടങ്ങളനില്  വളലര  കവഗലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനികൂടഭാനുലാം
പണനിയഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  എന്നഭാല്  കൂടുതല്  ഭഭാഗതലാം  സലലാം  സഇൗജനലമഭായനി
തരനിലലന്നയ്  മഭാത്രമല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  ലനിറനികഗഷനനികലയലാം
കപഭാകുന്ന  സസ്ക്വഭഭാവലാം  കേണവരുനണയ്.  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  വനിലാംഗയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  തനിരുവനന്തെപുരത്തനിനുപുറലമ  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി റതീജനിയണല് ഡനിലലസന് വനിലാംഗയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. അവനിലടയുള്ള ചേനില
സഭാമൂഹല  രഭാഷതീയ  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രവര്ത്തകേരുലട  ചേനില  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങള  കറഭാഡയ്
വനികേസനത്തനിനയ്  തടസ്സമഭായനി  നനില്ക്കുനണയ്.  ഇലതഭാലക്ക  ചേര്ച  ലചേയയ്
പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണയ് തതീര്ചയഭായുലാം നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് ഞെഭാന്
പ്രതലഭാശനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ.  എലാം.  മുകകേഷനിനുകവണനി  (ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്  ): സര്,
വഭാഹനലപരുപലാം കനരനിടഭാനഭായനി കറഭാഡയ് വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടതഭാണയ്
എലന്റെ കചേഭാദലലാം. കകേരളത്തനില് വടക്കുനനിന്നയ് ലതകക്കഭാടയ് കദശതീയ പഭാതയനിലൂലട യഭാത്ര
ലചേയഭാല്  കകേരളത്തനിലല  പല  നഗരങ്ങളനികലയുലാം  യഭാത്ര  വളലര  ദുഷ്കരമഭാലണന്നയ്
കേഭാണഭാലാം. ആലപ്പുഴെയഭായഭാലുലാം ലകേഭാലമഭായഭാലുലാം തൃശ്ശൂരഭായഭാലുലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് വലനിയ
കതഭാതനില്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുനണയ്.  ഏലതഭാലക്ക  സലങ്ങളനിലഭാണയ്  ലലബപഭാസയ്
പരനിഗണനയനിലുളളതയ്? തൃശ്ശൂര് പൂങ്കുന്നത്തയ് കശഭാഭഭാസനിറനി ഭഭാഗത്തയ്  ഗതഭാഗതലാം വളലര
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ദുഷ്കരമഭാണയ്.  ഗുരുവഭായൂര്  ഒരു  റയനില്കവ  കമല്പഭാലലാം  അങ്ങയ്  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  ലലബപഭാസുകേളുലാം  കമല്പഭാലങ്ങളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  കകേരളത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലലബപഭാസു
കേലളയുലാം  ഓവര്ബനിഡ്ജുകേലളയുലാം  ലലഫ്ലെെഓവറുകേലളയുലാം  അണര്പഭാകസജുകേലളയുലാം
സലാംബന്ധനിചയ്  പ്രകതലകേമഭായനി  കചേഭാദനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് അതനിലന്റെ ലനിസയ്  നല്കേഭാലാം.
ഇലതലഭാലാം  10  കകേഭാടനിക്കയ്  മുകേളനിലുള്ള  പദതനികേളഭായതനിനഭാല്  കേനിഫ്ബനിയനിലഭാണയ്
പ്രഖലഭാപനിചതയ്. അതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വളലര ശഭാസ്ത്രതീയമഭായുലാം സഭാകങ്കതനികേമഭായുലാം
നടകത്തണതഭാണയ്.  അതനിലന്റെ  കേഭാലപരനിധനി  പഭാലനികക്കണതഭായുണയ്,  ലപലടന്നയ്
ലചേയ്യഭാന്  കേഴെനിയനില.  ആദലഘടലമന്ന  നനിലയനില്  അതനില്  കുറച്ചു  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുനണയ്.  അതുസലാംബന്ധനിചയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചയ്
കേനിഫ്ബനി വഴെനി  കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.   

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്  : സര്,  എന്.എചയ്-17-ലന്റെ സലലമടുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട  കേഭാരലങ്ങള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  ഭൂമനി
നല്കുന്നവര്ക്കുള്ള  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പ്രഖലഭാപനിക്കുനകണഭാ;
ആ പദതനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  കദശതീയ  പഭാത  നഭാലുവരനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപട പദതനിക്കയ് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതുമുതല്  മുന്ഗണന
നല്കേനിയനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി   രണതവണ അതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന. വളലര ഉതഭാഹപൂര്ണമഭായ പ്രതനികേരണമഭാണയ് കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം ഇഇൗ കേഭാരലത്തനില് പ്രകതലകേലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നഭാഷണല് ലലഹകവ അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല് കേഴെനിഞ
മൂനനഭാലയ്  മഭാസങ്ങളഭായനി  കേഭാരലങ്ങള മനഗതനിയനിലഭാണയ്  നതീങ്ങുന്നലതന്ന സലാംശയലാം
എനനിക്കുണയ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സലലാം  കേലണതന്നതനിനുലാം  കനഭാടനിലലഫ
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനി  കകേളക്കുന്നതനിനുലാം  പണലാം  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  മൂനനഭാലയ്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  ഇറകക്കണതുണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ഭഭാഗങ്ങളനില്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  കേഴെനിഞയ്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനികലയയ്
എത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം  ഭഭാഗത്തയ്  കുലറയധനികേലാം  സലങ്ങള
നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനിട്ടുണയ്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം മുതല് തൃശ്ശൂരനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം
വലരയുള്ളതയ്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  ഭഭാഗത്തയ്  സലലാം  മഭാര്ക്കയ്
ലചേയ്തുലവങ്കനിലുലാം ഏലറടുത്തയ് തുടങ്ങുന്നകതയുള.  ഇഇൗ വര്ഷലാം തലന്ന കദശതീയ പഭാത
നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങുന്നതനിനയ്,  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി
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ബന്ധലപട  എലന്തെങ്കനിലുലാം  കേഭാലതഭാമസമലഭാലത  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
യഭാലതഭാരു  തടസ്സവുമനില.  എലഭാലാം  നഭാഷണല്  ലലഹകവ   അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്
ഇന്തെലയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  പണനിതുലകേഭാടുക്കുന്ന  കജഭാലനി  മഭാത്രകമ  നമുക്കുള.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ശക്തമഭായനി  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഇടലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കേഴെനിഞ  മൂനമഭാസക്കഭാലലാം  ലചേറനിലയഭാരു  slackness  വകന്നഭാലയന്ന  സലാംശയമുണയ്.
കതഭാന്നനിയകേഭാവയ്-തൃക്കഭാപുരലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന
കബഭാധലലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം നടനവരുന. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ്:  സര്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  മുമ്പയ്
അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനുലാം കുഴെനികേള അടയന്നതനിനുലമലഭാലാം എന്.എലാം.ആര്.
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുണഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  അതനില.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  കേഴെനിഞ
ദനിവസലാം സഭയനില് പറഞതയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ലമയനിന്റെനന്സയ് വനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുലമന്നഭാണയ്.  അതയ്  കറഭാഡനിലല  അറകുറപണനികേള  നടതന്നതനിനു
കവണനിയഭാകണഭാ,  ആലണങ്കനില്  കറഭാഡനിലല  കുഴെനികേള  അടയന്നതനിനുകവണനി
ആധുനനികേ യനങ്ങള ഒരു ജനിലയനില് ലകേഭാടുത്തഭാല് ആ ജനിലയനിലല എലഭാ  കുഴെനികേളുലാം
കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  അടയഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  അതുസലാംബന്ധനിചയ്  വകുപയ്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്  : സര്,  സലാംസഭാന മനനിസഭ കകേരള പനി.ഡബത്യു.ഡനി.ക്കയ്
ലമയനിന്റെനന്സയ്  ഡനിവനിഷന്  തുടങ്ങഭാന്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം  അതനിലനഭാരു ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയലറ  നനിയമനിക്കഭാന്  അനുവഭാദലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  നമുക്കയ്  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  എണലാം  വളലര  കുറവഭാണയ്.  ഇകപഭാഴെലത്ത  പുതനിയ
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട  വര്ക്കുലമഭാലക്ക  വന്നകപഭാള  15  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര് കവണനിടത്തയ് 7 കപര് മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്. അതുലകേഭാണയ് സൂപ്രണനിലാംഗയ്
എഞനിനതീയര്ക്കയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  ചുമതല  ലകേഭാടുത്തയ്  ഇഇൗ  ഡനിവനിഷന്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ അസലാംബനി മണലത്തനിലുലാം ചുരുങ്ങനിയതയ് ഒരു എ.ഇ.  ലയ
വര്ക്കയ്  നടക്കുകമ്പഭാള  തലന്ന  ലമയനിന്റെനന്സനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാലാം.  വര്ക്കയ്  നടനകേഴെനിഞയ്  കറഭാഡനില്  പ്രശ്നമുണഭായനിട്ടുലണങ്കനില്  ഒരു
പ്രകതലകേ പതീരനിഡനില് ഇഇൗ കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടലറലക്കഭാണതലന്ന ലചേയ്യനിപനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.
ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലട  ഭഭാഗതനനിന്നയ്  വതീഴ്ചയുണഭായഭാല്  അതനിലന്റെ  നടപടനികേള
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞയ്  കറഭാഡയ്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രയഭാസമുണഭായഭാല്  ഇവനിലട  ലമയനിന്റെനന്സയ്  നടത്തഭാനുള്ള
അധനികേഭാരവുലാം  ഇവര്ക്കുണയ്.  ഇതയ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വലനിയ  ലചേലവുള്ളതഭാണയ്.
ഞെഭാന് സഭാനര്ഭനികേമഭായനി പറയുന്നതഭാണയ്. 1200  ഓവര്സനിയര്മഭാര് നഭാലുവര്ഷമഭായനി
ഇഇൗ വകുപനില്  ഇലഭായനിരുന.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ആവശലലപടുകമ്പഭാള  നല്കേഭാന്
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കേഴെനിയഭാത്തതയ്  അതുലകേഭാണഭാണയ്.  ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തനി  750  കപലര  നനിയമനിച്ചു.  എന്നഭാലുലാം  കുറചയ്  ബഭാക്കനിയുണയ്.
ഏകേകദശലാം  500  ഓളലാം  അസനിസന്റെയ്   എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  കവണലാം.  95  കപലര
ഇകപഭാള പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനിച്ചു.  ബഭാക്കനിലയലഭാലാം കവക്കന്റെഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.
ഇകപഭാള  വര്ക്കുകേലളലഭാലാം  നടക്കുന്നതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗസരുലട
ആവശലമുണയ്.  ഇതയ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വലനിലയഭാരു  പ്രഭാരഭാബയ് ദമഭാണയ്.  എങ്കനിലുലാം
നമുക്കയ്  എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്  കവണതയ്,  നമുക്കയ്  എലന്തെഭാലക്ക  ലചേയ്യഭാന്  കേഴെനിയുലാം
എന്നതുസലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിക്കുലാം
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിക്കുലാം ലകേഭാടുത്തതുലകേഭാണയ് കുറചയ് മഭാറങ്ങള വരുത്തനി. എന്നഭാലുലാം
കുലറക്കൂടനി  ലപ്രഭാഫഷണല്സനിലന  നമുക്കയ്  ആവശലമഭാണയ്.  അങ്ങലനലയഭാരു
പ്രശ്നമുലണന്നതുകൂടനി സഭലയ അറനിയനിക്കഭാന് ഞെഭാന് ആഗഹനിക്കുന. 

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്:സര്, വഭാഹനലപരുപലാംലകേഭാണയ് വലഭാലത ശസ്ക്വഭാസലാംമുട്ടുന്ന
സലാംസഭാനമഭാണയ് കകേരളലാം. വഭാഹനങ്ങളുലട കറകഷലഭാ പരനികശഭാധനിചഭാല് അകമരനിക്കയലാം
മുകേളനിലഭാണയ്  കകേരളലാം  നനില്ക്കുന്നതയ്.  അകമരനിക്കയനില്  6  കപര്ക്കയ്  ഒരു
വഭാഹനമഭാലണങ്കനില്  കകേരളത്തനില്  5  കപര്ക്കയ്  ഒരു  വഭാഹനമുള്ള  അവസയഭാണയ്.
കറഭാഡുകേള വനികേസനിപനിക്കുകേ എന്നതയ് നമ്മേലള സലാംബന്ധനിചയ്  വലനിയ പ്രയഭാസമുള്ള
കേഭാരലമഭാണയ്. കേഭാരണലാം, കകേരളലാം മുഴവന് പടണമഭായനി കേഴെനിഞ. ഗഭാമലാം എനപറഞയ്
ഒഴെനിചനിടഭാവുന്ന  ഒരു  സലവുമനില.  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  കേലണത്തണലമന്നഭാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഇന്നയ്  സഭാറകലറയ്  സലാംവനിധഭാനമുള്ളതുലകേഭാണയ്  പുതനിയ
കറഭാഡുകേള  കേലണതകമ്പഭാള  ഒരുപഭാടയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭാഭലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
വരുനണയ്.   നമ്മേള  എടുക്കുന്ന  സലത്തനിനയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  നനിലവനില്
ലകേഭാടുക്കുന്നലതങ്കനില് പുതനിയ കറഭാഡുകേളുലട  അകലന്ലമന്റെയ്  വരുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ
പത്തനിലലഭാന്നയ്  ലചേലവനില്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  മലറഭാരു  പ്രധഭാനകേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  ശദയനില്
ലപടുത്തഭാനുള്ളതയ്,  കകേരളത്തനില്  44  പുഴെകേളുണയ്.  ഞെഭാന്  ലചേറനിലയഭാരുദഭാഹരണലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാലാം.  നനിലമ്പൂര്  വഴെനിക്കടവനില്നനിന്നയ്  പുറലപടുന്ന  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെ
കകേഭാഴെനികക്കഭാടഭാണയ്  അവസഭാനനിക്കുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ  തതീരതകൂടനി  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയഭാലണങ്കല് ഒരു ലസന്റെയ് ഭൂമനികപഭാലുലാം ചേനിലകപഭാള അകേസ്ക്വയര് ലചേകയ്യണനി
വരനില.  റവനഡ്യൂഭൂമനി  ലവറുകത  കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനില്  ഒടനവധനി  പുഴെയുലട
തതീരങ്ങളനിലൂലട  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  പഭാന്  ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില്  വളലര
ലചേലവുകുറഞതുലാം  അകേസ്ക്വനിസനിഷനയ്  പണലാം  കുറചയ്,  ആളുകേളുലട  പ്രതനികഷധത്തനിനയ്
സഭാഹചേരലമനിലഭാലത  പുതനിയ  കറഭാഡുകേളുണഭാക്കഭാനുള്ള  ഒരു  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെനിനുണഭാകേണലാം.  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനപ്പുറലാം
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  സര്കവ്വ  നടത്തനി  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  ഇത്തരത്തനില്
കേലണത്തഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  വഭാഹനലപരുപലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വലഭാപകേമഭായനി  പുതനിയ  കറഭാഡുണഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ചേര്ച  ലചേയനിടനില.
ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  അതുസലാംബന്ധനിചയ്  പഠനിക്കഭാലത  മറുപടനി  പറയഭാന്  കേഴെനിയനില.
കകേരളത്തനില്  എലഭായനിടതലാം  കറഭാഡുകേളുണയ്.  പകക്ഷ  അതയ്  കലഭാക്കല്
കബഭാ ഡതീസനികന്റെതഭാണയ്.  അതയ്  നന്നഭാക്കനിയഭാല്  മതനി.  കലഭാക്കല്  കബഭാഡതീസയ്
അഞ്ചുവര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് കുകറയധനികേലാം കറഭാഡുകേള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന
ഏല്പനിക്കഭാറുണയ്.  അക്കഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിലല
കറഭാഡുകേളുലട  മൂന്നനില്  രണയ്  ഭഭാഗവുലാം  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന്
കറഭാഡുകേളഭാണയ്.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണലാം  വതീതനി  കൂടഭാത്തതു
ലകേഭാണലാം  പണമനിലഭാത്തതുലകേഭാണമുള്ള  പ്രശ്നമഭാണുളളതയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ  കേഭാരലലാം
അങ്ങലനയഭാണയ് അടനിസഭാനപരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നതയ്.  അതനിലല ഒരു
ലചേറനിയ ഭഭാഗലാം  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയ ഏല്പനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് അതയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ആകലഭാചേനിചയ് ഉചേനിതമഭായതയ് ലചേയ്യഭാലാം.  1.10  കകേഭാടനി രജനികസര്ഡയ് വഭാഹനങ്ങളഭാണയ്
കകേരളത്തനില്  ഒരു  ദനിവസലാം  ഓടുന്നതയ്.  ഇതനില്  10  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വരുനണയ്.  ഏകേകദശലാം  ഒകന്നകേഭാല്  കകേഭാടനി
വഭാഹനങ്ങള  ഇഇൗ  ലകേഭാച്ചുകകേരളത്തനിലന്റെ  40,000  കേനികലഭാമതീറര്  കദര്ഘലമുള്ള
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡനിലൂലട  ഓടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുകപഭാലലതലന്ന
2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചയ്  കറഭാഡുകേളനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  ശരഭാശരനി  39,420
അപകേടങ്ങളുലാം ഒരു ദനിവസലാം ശരഭാശരനി  108  അപകേടങ്ങളുലാം ഉണഭാകുന.  അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ശരഭാശരനി 4287 മരണങ്ങളുലാം ഒരു ദനിവസലാം ശരഭാശരനി 12
മരണങ്ങളുലാം  നടന്നതഭായഭാണയ്  കേണക്കയ്.  അതുകപഭാലല  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  44108
കപര്ക്കുലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  ശരഭാശരനി  121  ആളുകേളക്കുലാം  പരനിക്കയ്  പറനിയനിട്ടുണയ്.
അപകേടത്തനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് കകേരളലാം ഇന്തെലയനില് മൂന്നഭാലാം സഭാനത്തഭാണയ്. ഇതഭാണയ്
ഗതഭാഗതവകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കശഖരനിചനിട്ടുള്ള കേണക്കയ്.

ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേഭായയകവണനി ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്:  സര്,
ശതീ.  പനി.  വനി.  അന്വര് കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിലന്റെ തുടര്ചതലന്നയഭാണനിതയ്.  പ്രധഭാന
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലുണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേള  മറനികേടക്കഭാന്
കബപഭാസയ്  കറഭാഡുകേലളകപഭാലല  ഇകപഭാള  പല  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേലളയുലാം
ഉപകയഭാഗലപടുതകേയഭാണയ്.  വനിവനിധ പഞഭായതകേലളയുലാം പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേലളയുലാം
ബന്ധനിപനിക്കുന്ന ഇത്തരലാം ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണത്തനികനഭാ ലമയനിന്റെനന്സയ്
പ്രവര്ത്തനത്തനികനഭാ  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കേഴെനിയനില.  അവരുലട
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി പരനിതഭാപകേരമഭാണയ്.  ഇഇൗ അവസയനില് സഭയനില് ഒനകേനില്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഏലറടുക്കുകേകയഭാ
അലഭാത്തപക്ഷലാം  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേലളങ്കനിലുലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇതയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  മനിനനിസര് മുഴവന് മറുപടനി

പറകയണ  കേഭാരലമല.  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറകയണ

കേഭാരലമഭാണയ്. കേഭാരണലാം മൂന്നനില് രണയ് കറഭാഡുകേളുലാം ആ വകുപനികന്റെതഭാണയ്. പലക്ഷ ഒരു

കേഭാരലലാം  പറയഭാലാം,  ശതീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതഭാനനന്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്

ഏകേകദശലാം  5000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേളുലട  വണ്കടലാം

ലമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  അനുവദനിചനിരുന,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡനിനല.   കേഴെനിഞ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലതലാം ഏതഭാണയ്  4000  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ഒരു

ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഒരനിക്കലഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില്  ലചേയ്യുന്നതയ്.   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്

അധനികേഭാരത്തനില് വന്നനികടയുള.  കുകറ പഞഭായത്തയ് കറഭാഡുകേളുലാം നഗര കറഭാഡുകേളുലാം

ഏലറടുക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപടയ്  നനികവദനങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം

കേലഭാബനിനറയ്  വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ്  പരനിഗണനയഭായനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

അതനികനല്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില.  ഇഇൗ  കേഭാരലത്തനിലുളള  നടപടനി

ക്രമത്തനിലന്റെയുലാം കേതീഴ്വഴെക്കത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് എന്തെഭാണയ് ലചേകയ്യണലതന്നയ്

ബന്ധലപട വകുപ്പുമഭായുലാം മനനിസഭയുമഭായുലാം ആകലഭാചേനികക്കണതഭാണയ്.  പഞഭായത്തയ്/

മുനനിസനിപല്  കറഭാഡുകേളുലട  നലലഭാരു  ഭഭാഗവുലാം  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളതലന്ന

നന്നഭാക്കണലാം. അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കവലറ ഏര്ലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, കദശതീയ പഭാത 47-ല് മണ്ണുത്തനി മുതല് ആലുവ

വലരയുള്ള ഭഭാഗത്തയ് റതീ-ടഭാറനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി  കറഭാഡയ്

ചേനിപനിലാംഗയ്  നടത്തനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം  ഞെഭാന്  കനരലത്ത  അങ്ങയുലട

ശദയനില്ലകേഭാണവന്ന  കേഭാരലമഭാണയ്.  ചേനിപനിലാംഗയ്  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കറഭാഡനിലന്റെ കസഡനില് ഇവ കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഭയങ്കര ലപഭാടനി  ശലലവുലാം

നനിരന്തെരമഭായനി വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പ്രകതലകേനിചയ്

ഇരുചേക്ര വഭാഹന യഭാത്രക്കഭാര് അപകേടങ്ങളനില്ലപടയ് ഗുരുതരമഭായനി പരനികക്കല്ക്കുന്ന

നനിരവധനി സലാംഭവങ്ങളുണഭായനിട്ടുണയ്.  ചേനിപനിലാംഗയ് നടത്തനി ഒരു മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനിട്ടുലാം

ഇതുവലര  റതീ-ടഭാറനിലാംഗയ്  നടത്തഭാനുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങളുണഭായനിടനില.  വളലര  ചുരുങ്ങനിയ

കദര്ഘലത്തനില്  മഭാത്രകമ  റതീ-ടഭാറനിലാംഗയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള.  ചേനിപനിലാംഗയ്

നടത്തനിക്കഴെനിഞഭാലുടന്തലന്ന റതീ-ടഭാറനിലാംഗയ് നടത്തണലമന്നഭാണയ് നനിബന്ധന. കദശതീയ

പഭാതയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  വഭാഹനങ്ങള  കേടനകപഭാകുന്ന  ഒരു

പ്രകദശത്തയ്  ഇത്രയുലാം  ഗുരുതരമഭായ  സഭാഹചേരലമഭാണുണഭായനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തെരമഭായ  ഇടലപടല്  അങ്ങയുലടയുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം

ഭഭാഗതനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  കേഴെനിഞയഭാഴ്ച
ഇക്കഭാരലലാം എലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയകപഭാളത്തലന്ന അകനസ്ക്വഷണലാം നടത്തനിയനിരുന.
ഇതയ്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഇലഭാത്ത  ഒരു  കേഭാരലമഭാണയ്.  കചേര്ത്തലയനില്
നഭാലുകേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള വര്ക്കയ് നടക്കുനണയ്.  ബഭാക്കനി വര്ക്കുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാറഭായനി. അവനിലട ചേനിപനിലാംഗയ് നടത്തനി ഇത്തരത്തനില് കൂടനിയനിടനിടനില, അതയ്
നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാകണയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഹരനിപഭാടയ്  അസലാംബനി  മണലത്തനിലല വര്ക്കയ്
ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര  മുതല്  ലതകക്കഭാട്ടുളള  ഒരു
കേനികലഭാമതീറര് ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. കേഭായലാംകുളതലാം അമ്പലപ്പുഴെയനിലുലാം
വര്ക്കയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. അവനിലടയുലാം കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനില് ചേനിപനിലാംഗയ് നടത്തനിയതയ്
കൂടനിയനിടനില. സഭാധഭാരണ ആ കറഭാഡനില്ത്തലന്ന ഒരഭാഴ്ചയള്ളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  മഭാറനിവയലാം.  അങ്ങലനതലന്ന  ഉപകയഭാഗനിക്കണലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം  അങ്ങയ്
പറഞതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വലക്തമഭായ വനിശദതീകേരണലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.
അതനികനല് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം ഇഇൗ സനിതനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരനികേയഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  കദശതീയ  പഭാതഭാ  വനികേസനലത്തക്കുറനിചയ്
പറഞകപഭാള പല കറഭാഡുകേളുലാം കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസനിലന്റെ കേയ്യനിലഭാലണന്നയ് അങ്ങയ്
സൂചേനിപനിച്ചു.  കറഭാഡയ്  വനിപുലതീകേരണത്തനിനയ്  തടസ്സമഭായനി  വരുന്നതയ്  കലഭാക്കല്
കബഭാഡതീസനിലന്റെ ലലകേവശമുള്ള ഫണഭാണയ്. അതുലകേഭാണയ് കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസനിലന്റെ
കറഭാഡുകേള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ചേനിലകപഭാള  കേടകേള  ലപഭാളനികക്കണനിവരുലാം,
ഇങ്ങലനയുള്ള  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭഭാഗതനനിനലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്,  അതനിനയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുലട  ഫണല
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  മൂന്നനില്  രണഭഭാഗലാം  കറഭാഡുകേളുലാം  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  ലലകേവശമഭാണയ്.  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ഇഇൗ പ്രശ്നലാം ഉന്നയനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.  നലഭായമഭായ പരനിഹഭാരലാം അകപഭാള
കേഭാണഭാന് കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.

ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:  സര്,  കറഭാഡയ് കേകയ്യറങ്ങള വളലര വലഭാപകേമഭായനി
കേഭാണുകേയുലാം  ദനിനലാംപ്രതനി  വര്ദനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്.  പരസലപലകേകേള,  അണ്-
ആതകറസ്ഡയ്  ബസയ്  ലവയനിറനിലാംഗയ്  ലഷഡ്ഡുകേള,  ഇലകനിസനിറനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്
കേകയ്യറനി  സഭാപനിചനിട്ടുളള  ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേളുലാം,
കലസന്സനിലഭാത്ത  തട്ടുകേടകേള  ഇവലയഭാലക്കയഭാണയ്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  ട്രഭാഫനികേയ്
കബഭാക്കയ്  സലാംസഭാനതണഭാക്കുന്നതനില്  പ്രധഭാന  പങ്കയ്  വഹനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന് പനി.ഡബത്യു.ഡനി. എലന്തെങ്കനിലുലാം പരനിപഭാടനി ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇന്നയ്  നമ്മേള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്ന  പ്രധഭാന
കേഭാരലമഭാണനിതയ്. കറഭാഡനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  നനിയമമുണയ്.   സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുമുണയ്.  ചേനില  സലലത്ത
കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ചേനിലയനിടത്തയ്  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനി.
അക്കഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  വനിശദതീകേരനിചയ്  കേഴെനിഞതുലകേഭാണയ്  അതനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില.
ഇലതലഭാലാം  മഭാകറണതഭാണയ്.  ശരനിയുലാം  ലതറ്റുലാം  ആര്ക്കറനിയഭാലാം;  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
കേഴെനിഞഭാല്  മൂന്നഭാലാം  ദനിവസലാം  ലവടനിലപഭാളനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനയ്  അവനിടലത്ത
എഞനിനതീയര്മഭാര്  സമ്മേതനിക്കുകേയനില.  അകപഭാള പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയ സമതീപനിക്കുലാം.
ഇകപഭാള  കറഭാഡയ്  ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതനിനയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഒരു  കേതകപഭാലുലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നനില,  ഇതനിലനഭാലക്ക  വലക്തമഭായ  തതീരുമഭാനമുണയ്.  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  അപഭാകേതയുള്ള  ചേനില  ഉത്തരവുകേളുണഭായനിരുന.  നനിലവനില്  അലതലഭാലാം
മഭാറനി  ലപര്ലഫക്ടഭാക്കനി.   കറഭാഡയ്  മുറനികക്കണതയ്  ആവശലമഭാലണങ്കനില്  മുറനിക്കഭാലാം,
ബന്ധലപട  വകുപ്പുലാം  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  നനിബന്ധനകേലളഭാനലാം  പഭാലനിക്കുന്നനില.
അതുലകേഭാണയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,
ബനി.എസയ്.എന്.എല്.  തുടങ്ങനിയ  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള
ജനങ്ങളക്കുയ്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  തരത്തനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഭഭാഗലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില് യഭാലതഭാരു അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസവുമനില.  പലക്ഷ കറഭാഡനിലന്റെ
അരനികേനിലഭായനിരനിക്കണലാം  എന്ന  ഒരു  മനിനനിമലാം  തതസ്ക്വലാം  അവരുലാംകൂടനി  പഭാലനിക്കണലാം.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇനനിയുലാം  കകേഭാണ്ഫറന്സയ്  കൂടഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള  കറഭാഡയ്  പരനിപഭാലനലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം
ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്. അതഭാണയ് അങ്ങയ് ഉന്നയനിചതയ്.  കഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം
നമുക്കയ്  തഭാമസനിയഭാലത  പ്രവര്ത്തനിച്ചുതുടങ്ങഭാലാം.  അകപഭാള  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള  മഭാറുലാം,
പലക്ഷ  നനിങ്ങലളലഭാവരുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഒപലാം  ഉണഭാകേണലാം.  കസറയ്  ലലഹകവ
ലപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുമുഴവന്  നമ്മുലട  കകേവശമഭാകുകേയുലാം  എലഭാ
കേകയ്യറങ്ങളുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  നമ്മുലട സലാംസഭാനലത്ത വഭാഹനലപരുപലാം
മൂലമുള്ള ഗതഭാഗത തടസ്സലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാണകലഭാ കബപഭാസുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.
വര്ഷങ്ങളഭായനി  നഭാലാം  കകേട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  രണയ്  കബപഭാസുകേളഭാണയ്  കേണ്ണൂര്
കബപഭാസുലാം  തലകശരനി-മഭാഹനി  കബപഭാസുലാം.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇതുവലര
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തുടങ്ങനിയനിടനിലലന്നഭാണയ്  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ലകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ
കബപഭാസുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  കദശതീയ  പഭാതയനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനയ്
ഒരളകവഭാളലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  മലറഭാരു  പ്രശ്നലാം, വര്ഷങ്ങളഭായനി
കറഭാഡയ്  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഫണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്
നടപടനികേളുലാം  സര്കവ്വ  നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണയ്
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കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നനില.  ഇതയ്
പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്,  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
തസ്ക്വരനിതലപടുത്തഭാന് പനി.ഡബത്യു.ഡനി. വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു ലസഷലല് വനിഭഭാഗലത്ത
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഗവണ്ലമന്റെനിനയ് സഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്,  സര്ലവ്വ  നടപടനികേള
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുലട  കേതീഴെനിലല  വരുന്നതയ്.  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  റവനത്യു  വകുപയ്
അകേസ്ക്വയര്   ലചേയ്തുതരുലമന  മഭാത്രകമയുള.  അവര്  ആവശലമുള്ളകപഭാള  ആലള
എടുക്കുകേയുലാം  പകേരലാം  ആലള  തരഭാറുമുണയ്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വന്നതനിനുകശഷലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനയ്  ആവശലമഭാലാംവനിധലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലനയുലാം
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയയുലാം  ബന്ധലപട  എലഭാ  വകുപനിലനയുലാം  ശക്തനിലപടുകത്തണതഭാ
യനിട്ടുണയ്.  അത്തരത്തനിലുലള്ളഭാരു  ലപഭാതുപ്രശ്നമഭാണയ്  ഇവനിലട  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേഭാരണലാം,  മുമ്പയ്  ലചേയ  അകത  ലമക്കഭാനനിസലാം  വചഭാണയ്  ഇകപഭാഴലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്.
ലമക്കഭാനനിസത്തനിനയ് മഭാറലാം  വരണലാം.  അതനിലനക്കുറനിചയ്  തതീര്ചയഭായുലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
കബഭാധലമുണയ്. ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഭാത്തത്തനില് അതയ് ചേര്ചലചേയ്യുലാം. 

ആലപ്പുഴെ-ലകേഭാലലാം  കബപഭാസനിലന്റെ  പണനി  നടക്കുനണയ്.  2018-ല്  അതയ്
കേമ്മേതീഷന് ലചേയ്യഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  ഞെഭാന്  കേഴെനിഞ  അസലാംബനിയനില്  അതനിലനക്കുറനിചയ്
പറഞനിരുന.  ആലപ്പുഴെ  കബപഭാസനിലന്റെ  ഉപരനിതല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഒരു
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് ഡനികസന് കവണലാം. അതയ് കലഭാകേപ്രശസനഭായ കഡഭാ. അരവനിനനയ്
ലകേഭാടുത.  അകദ്ദേഹലാം  റനിടയര്  ലചേയതനിനുകശഷലാം  പകേരലാം  ആലള  നനിയമനിചനിടനില.
അങ്ങലന  കുറചയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനഭാലയലാം ഉണഭാക്കനി.
പണത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  വലനിയ  വലതലഭാസമനില. മൂകന്നഭാ  നഭാകലഭാ  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാത്രകമ  ഇനനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുള.  ഫണല  പ്രശ്നലാം.  ഇകപഭാള  എന്തെഭായഭാലുലാം  പണനി
സുഗമമഭായനി  നടനവരനികേയഭാണയ്.  2018  ആഗസഭാകുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ഇതയ്  കേമ്മേതീഷന്
ലചേയ്യഭാന് കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് ഇകപഭാള ലഭനിചനിരനിക്കുന്ന വനിവരലാം. 

മനി  .    സതീക്കര് : ഇനനിയുലാം ധഭാരഭാളലാം ഉപകചേഭാദലങ്ങള ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. പലക്ഷ
സമയലാം കുറവഭായതനിനഭാല് അനുവദനിക്കുന്നനില. 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : സര്, ഞെഭാന് ആദലകമ കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാന് അവസരലാം
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണയ്.

മനി  .    സതീക്കര് :  ആദലലാം  കചേഭാദനിച്ചുലവനള്ളതലകലഭാ.  മഭാനദണങ്ങളനികല.....
(ബഹളലാം)...........  നനിങ്ങളക്കയ് എത്ര തവണ അവസരങ്ങള ലഭനിച്ചു;  എലഭാ രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനികേളക്കുലാം പ്രഭാതനിനനിധലമുകണഭാ;  അകങ്ങയയ്  കേണക്കയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  എലഭാ
മഭാനദണങ്ങളുലാം  പഭാലനിചനിടഭാണയ്  ലകേഭാടുത്തതയ്.  അലഭാലത  ആദലലാം  കചേഭാദനിച്ചുലവന്ന
നനിലയനിലല, ഇലഭാത്ത ശതീലങ്ങളുണഭാകക്കണ.  
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പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട അചടനിയുലാം വനിതരണവുലാം

3 (* 393) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:
 ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് : 

  ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : 
 ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  പുതനിയ  അദലയന  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആരലാംഭത്തനില്ത്തലന്ന
നല്കുന്നതനികലയഭായനി  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട  അചടനി  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസസ്തുത പുസകേങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  പഭാഠപുസകേങ്ങള  അതതയ്  അദലയന  വര്ഷലാം  തുടങ്ങുകമ്പഭാളത്തലന്ന
ലഭലമഭാക്കുവഭാന് എലന്തെലഭാലാം മുന്കേരുതലുകേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  2017-18  അദലയന  വര്ഷകത്തയയ്  ആവശലമഭായ  പഭാഠപുസകേങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ആവശലമഭായ  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള
ഇതനിനകേലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. സലാംസഭാനലത്ത 2017-18-ലല മുഴവന് പഭാഠപുസകേങ്ങളുലാം
മൂന്നയ്  വഭാലലങ്ങളഭായനി  അചടനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്-ലന
(കകേരള ബുക്സൈയ് ആന്റെയ് പബനികക്കഷന്സയ് ലസഭാകസറനി)  ചുമതലലപടുതകേയുലാം  2016
ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില്ത്തലന്ന  പ്രനിന്റെയ്  ഓര്ഡര്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
അപ്രകേഭാരലാം  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പുതലന്ന
പഭാഠപുസകേങ്ങള സ്കൂളുകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  76%  പുസകേങ്ങളുലാം  ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.  സ്കൂള
ലസഭാകസറനികേളനില്  എത്തനിചനിട്ടുണയ്.  11,  12  കഭാസ്സുകേളനിലല  പഭാഠപുസകേങ്ങള
അചടനിചയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  'സനി-ആപ്റയ്' -ലനയുലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
11-ാം  കഭാസയ്  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട  അചടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  11-ാം  കഭാസയ്
പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട വനിതരണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 12-ാം
കഭാസയ് പഭാഠപുസകേ വനിതരണലാം 92% പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  1  മുതല്  10  വലര കഭാസ്സുകേളനികലയള്ള പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട അചടനിയുലാം
വനിതരണവുലാം ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്. മുകഖനയഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. അദലയന വര്ഷലാം
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ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പുതലന്ന പഭാഠപുസകേങ്ങള കുടനികേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒന്നഭാലാം  വഭാലലലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങള  2017  ലഫബ്രുവരനി  ആദലവഭാരലാം  മുതല്തലന്ന
സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  ലസഭാകസറനികേളനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  ആയതയ്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസലര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പഭാഠപുസകേങ്ങള
അദലയന വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതലന്ന സ്കൂളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവനിലടനനിനലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  'സനി-ആപ്റയ്'  മുകഖന  പസയ് ടു  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട
വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പസയ് വണ് പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട വനിതരണലാം കമയയ്
മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  തുടങ്ങുകമ്പഭാളത്തലന്ന പഭാഠപുസകേങ്ങള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  മുന്കേരുതലുകേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  തുടര്നള്ള
അദലയന വര്ഷങ്ങളനിലുലാം ഇകത നടപടനികേള തുടരുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഇവനിലട  പഭാഠപുസകേങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അചടനിചയ്  ഈ  അദലയന  വര്ഷലാംതലന്ന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നയ്  അങ്ങയ്  പറഞതയ്  വളലര  സസ്ക്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.  ഈ
വര്ഷലാംതലന്ന  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാപഠനലാം  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുലമനലാം  ഈ  അദലയന
വര്ഷലാംതലന്ന അതയ്  ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഇലാംഗതീഷയ് മതീഡനിയലാം സ്കൂളുകേളനികലയലാം മറയ് നഡ്യൂനപക്ഷ ഭഭാഷകേള മഭാത്രമുള്ള
സ്കൂളുകേളനിലുലമഭാലക്ക പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയനിട്ടുള്ള പഭാഠപുസകേങ്ങലള സലാംബന്ധനിചയ്
ധഭാരണയുകണഭാ;  ആ പഭാഠപുസകേങ്ങള അചടനിക്കുന്നതനിനുലാം  മലയഭാള ഭഭാഷഭാപഠനലാം
ഈ  വര്ഷലാംതലന്ന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണ  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,   മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ  നനിര്ബന്ധനിത  ബനില്
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചനികടയുള.  ഈ  മഭാസലാം  17-ാം  തതീയതനി  സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനി  കൂടനിയകശഷലാം  നനിയമസഭ  ഈ  ബനില്  പഭാസ്സഭാക്കുന്നതനിലനതടര്ന്നയ്
കനരലത്ത  സൂചേനിപനിച  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാപഠനലാം
നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കുലാം.  ആ  സമയത്തയ്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനില്  പുതനിയ
പഭാഠപുസകേങ്ങള കവകണഭാ, അതനിനനുബന്ധമഭായനി ആവശലമുളളലതലഭാലാം പൂര് ണമഭായനി
തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുലാം അചടനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്,  സലാംസഭാനലത്ത ഗവണ്ലമന്റെയ് സ്കൂളഭായഭാലുലാം എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളഭായഭാലുലാം അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളഭായഭാലുലാം നമ്മുലട കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളഭാണയ്.
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പലകപഭാഴലാം  മറയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കയ്  പഭാഠപുസകേങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയതനിനു
കശഷമഭാണയ്  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  പഭാഠപുസകേങ്ങള
വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരഭാറുള്ളതയ്.  അതയ്  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേള ക്കയ്  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കഭാറുണയ്.  മറയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ്  പഭാഠപുസകേലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളക്കുലാം പഭാഠപുസകേലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് : സര്, ഞെഭാന് ഇവനിലട കനരലത്ത വഭായനിച കേണക്കയ്
കചേഭാദലലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാഴള്ളതഭാണയ്.  ഇന്നലത്ത  കേണക്കനുസരനിചയ്  8,  9,  10
കഭാസ്സുകേളനിലല  98%  പുസകേങ്ങളുലാം  സ്കൂളുകേളനില്ത്തലന്ന  എത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണയ്.
കുറച്ചുദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്,  അതഭായതയ്  20-ാം  തതീയതനിക്കുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല
എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം 8-10 കഭാസ്സുകേളനിലല നൂറുശതമഭാനലാം പുസകേങ്ങളുലാം  എതന്നതഭാണയ്.
ഇതയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ചേരനിത്രത്തനില്  ആദലമഭാണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന
ലറക്കകഗ്നൈസ്ഡയ്  അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനികലക്കുള്ള  പുസകേങ്ങളുലാം
തയ്യഭാറഭായനിട്ടുണയ്.  ഇലതലഭാലാം  ഒന്നനിചയ്  പ്രനിന്റെയ്  ലചേയ്തുവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവര് തുകേ
അടയന്നതനുസരനിചയ്  പഭാഠപുസകേങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലുലാം ലറക്കകഗ്നൈസ്ഡയ് അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം
ഈ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് എലഭാകപര്ക്കുലാം പഭാഠപുസകേലാം ലഭനിചനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  സര്,   പഴെയകേഭാലലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  ഇകപഭാള
പഭാഠപുസകേങ്ങള  അടനിക്കടനി  മഭാറഭാറുണയ്.  പഴെയകേഭാലത്തയ്  അമ്മേ  പഠനിച  പഭാഠലാം
തലന്നയഭാണയ്  അലലങ്കനില്  പദലലാം  തലന്നയഭാണയ്  മകേളുലാം  പഠനിചനിരുന്നതയ്.  ഒരുപഭാടയ്
വര്ഷങ്ങള  കേഴെനിയുകമ്പഭാഴെഭാണയ്  ഒരു  പഭാഠപുസകേത്തനിനയ്  മഭാറലാം  വരുന്നതയ്.  കേഴെനിഞ
കുറച്ചുകേഭാലങ്ങളഭായനി രണലാം മൂനലാം അലലങ്കനില് നഭാലുലാം അഞ്ചുലാം  വര്ഷലാം കൂടുകമ്പഭാള
പഭാഠപുസകേങ്ങള  മഭാറുനണയ്.  ഇതനിനയ്  ഒരു  കൃതലമഭായ  മഭാനദണമുകണഭാ;  എത്ര
വര്ഷലാംകൂടുകമ്പഭാഴെഭാണയ് ഒരു പഭാഠപുസകേത്തനിനയ് മഭാറലാം വരുതന്നതയ്?  അങ്ങലന മഭാറലാം
വരുത്തനി പഭാഠപുസകേങ്ങള തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനിലയക്കുറനിചയ്  കേഴെനിഞ
കേഭാലങ്ങളനില് ആകക്ഷപമുണഭായതഭാണയ്.  ആകക്ഷപങ്ങളനിലഭാത്ത വനിധലാം ആ രലാംഗത്തയ്
എക്സൈയ്ലപര്ടഭായ  ആളുകേലള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള  കേമ്മേനിറനിയുണഭാക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെങ്കനിലുലാം  വലവസകേളുകണഭാ?  പലകപഭാഴലാം  മഭാറലാം  വരുന്ന  പുസകേങ്ങളഭാണയ്
വലഭാലത കവകുന്നതയ്. അങ്ങലന മഭാറലാം വരുന്ന പുസകേങ്ങള തതീലര കവകേഭാലതതലന്ന
മറയ്  പുസകേങ്ങളലക്കഭാപലാം  എത്തനിക്കഭാന്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനി
ട്ടുകണഭാ?
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ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്   : സര്, പഭാഠപുസകേലാം ലലവകുന്നതയ് ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അദലയന  വര്ഷത്തനില്  ഇനനി  ഒരനിക്കലുലാം  ഉണഭാകേനില.  പഠനിക്കഭാന്  പഭാഠപുസകേലാം
കവണലാം,  അതയ് എലഭാ വര്ഷവുലാം തയ്യഭാറഭാക്കുലാം എനളളതയ് ഉറപഭാണയ്.  പഭാഠപുസകേവുലാം
പഭാഠലപദതനിയുലാം രണലാം രണഭാണയ്. അതുലകേഭാണതലന്ന പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരണവുലാം
പഭാഠപുസകേ  പരനിഷ്കരണവുലാം  രണഭായനി  തലന്ന  കേഭാകണണതുണയ്.  വനിശദതീകേരനിചയ്
പറയഭാന്  ഞെഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതുലകേഭാണയ്  പഭാഠലപദതനിയനില്  മഭാറലാം
കവണകമഭാലയന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്   കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയനിലല  ആദലലത്ത കേമ്മേനിറനി
കൂടനിക്കഴെനിഞതനിനുകശഷലാം  ചേര്ച  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നഭാഷണല്
കേരനിക്കുലലാം ലഫ്രെയനിലാം വര്ക്കുകേളനിലുലാം മഭാറലാം വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇലതലഭാലാം കേണക്കനിലലടുത
ലകേഭാണയ് ആനുകേഭാലനികേമഭായ പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരണവുലാം പഭാഠപുസകേ പരനിഷ്കരണവുലാം
കേഭാലത്തനിലന്റെ മഭാറത്തനിനനുസരനിചയ് ലചേയ്യുകേയുലാം അങ്ങലന ലചേയ്യുകമ്പഭാള ആവശലമഭായ
പഭാഠപുസകേലാം എന്തെഭാലണന്നയ് കനരലത്ത കേണയ് ആ പഭാഠപുസകേലാം തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുള്ള
അക്കഭാദമനികേ ചുമതല നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന കേമ്മേനിറനി സജതീവമഭാക്കുകേയുലാം അതനിനഭാവശലമഭായ
പഭാഠപുസകേ മഭാനുസനിപ്റയ് ഉണഭാക്കുകേയുലാം അതയ് കനരലത്ത തലന്ന പ്രനിന്റു ലചേയ്യുവഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം കൃതലമഭായുലാം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായുലാം പഭാന് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ്: സര്, 2017-18 അദലയന വര്ഷകത്തക്കുളള
പുസകേങ്ങള  ഏകേകദശലാം  അചടനിച്ചുകേഴെനിഞ,  സമയത്തനിനുതലന്ന  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുലമന്നയ്  പറഞതനില്  വളലര സകന്തെഭാഷമുണയ്.  പുസകേലാം കേനിട്ടുകേ എന്നതുതലന്ന
വളലര  ആശസ്ക്വഭാസകേരമഭാണയ്.  യഥഭാര്തത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നലാം  ഇലതഭാനമല.
സലാംസഭാനത്തയ് വനിദലഭാഭലഭാസലാം വളലര സഭാര്വ്വത്രനികേമഭാണയ്.  പകക്ഷ  ഗുണകമനയുലട
കേഭാരലത്തനില്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം  വളലര  പനിറകേനിലഭാണയ്.  സഭാര്വ്വത്രനികേമഭായ  ഇഇൗ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഗുണകമനയുള്ളതഭാക്കനി  മഭാറണലാം.  അതനില്  പഭാഠപുസകേങ്ങളക്കയ്
വലനിയ പങ്കുണയ്.  അതനിനു വലനിയ മഭാറലാം വകരണനിയനിരനിക്കുന. അങ്ങലന സമഗമഭായ
ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  ലകേഭാണവരനികേയുലാം  നമ്മുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗലത്ത  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  എഡഡ്യൂകക്കഷന്  ലഭനിക്കുന്ന  വനിധത്തനികലക്കയ്  മഭാറ്റുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനിലഭായഭാലുലാം  സനിലബസ്സനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനിലഭായഭാലുലാം  അങ്ങയ്  മുന്കേലയ്യടുത്തയ്  ഒരു നനിലപഭാടയ്  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതയ്
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്   : സര്, തതീര്ചയഭായുലാം അങ്ങയ് പറഞതയ് ശരനിയഭാണയ്.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  വളലര  മുകേളനിലഭാലണങ്കനിലുലാം  കേണക്കനില്  നമ്മേള
വളലര   പുറകേനിലഭാണയ്.  ഇതയ്  മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണതലന്ന  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലന്റെ  പ്രഥമലക്ഷലലാം  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവയ്  അന്തെഭാരഭാഷ
തലത്തനിലഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണയ്.  അതനിനയ്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  ഭഇൗതനികേ
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സഭാഹചേരലങ്ങളഭാണയ്  തുടര്ന്നയ്  ഒരുക്കുന്നതയ്.  അതുലകേഭാണതലന്ന  തുടര്നവരുന്ന
അദലയന  വര്ഷത്തനില്  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവയ്  അന്തെഭാരഭാഷ  തലത്തനികലയയ്
ഉയര്ത്തഭാന്  പഭാകേത്തനിനുള്ള  പശ്ചഭാത്തല  ഒരുക്കങ്ങളഭാണയ്  നടതന്നതയ്.
കകേരളത്തനിലന്റെ  ചേരനിത്രത്തനിലഭാദലമഭായനി  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  എടയ്
ദനിവസലത്ത  പരനിശതീലനലാം  ഇകപഭാള  നടനവരനികേയഭാണയ്.  ആ  പരനിശതീലനലാം
ലകേഭാണമഭാത്രലാം  ഇഇൗ  മനികേവനികലയയ്  എത്തഭാന്  കേഴെനിയുലമന്നയ്  കേരുതുന്നനില.  പകക്ഷ
ഇങ്ങലന ഒരു പരനിശതീലന പദതനി  രൂപതീകേരനിചയ്  ആ പദതനിയുലട  തുടര്ചയനിലൂലട
പൂര്ണമഭായ  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവയ്  തലന്നയഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയുലട  തുടര്  വളര്ച  എനപറയുന്നതയ്  അക്കഭാദമനികേ
മനികേവനിലൂലടയഭാവുലാം.  അങ്ങലനയഭാണയ്  സ്കൂളുകേലള  അന്തെഭാരഭാഷതലത്തനികലയയ്
എത്തനിക്കഭാന് ശമനിക്കുന്നതയ്. ആ ലക്ഷലത്തനില് എത്തഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് കേരുതുന.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞതുകപഭാലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത
ഏറവുലാം  ലമചലപടുതന്നതയ്  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലങ്ങലളക്കഭാളുപരനി   അക്കഭാദമനികേ
രതീതനിയനിലഭാണയ് നമ്മേള ലചേകയ്യണതയ്.  ഇകപഭാള മതരപരതീക്ഷകേലളഭാലക്ക വരുന്നതയ്
കദശതീയ തലത്തനിലഭാണയ്. മതരക്ഷമത എനള്ളതയ് കകേരളത്തനിലല കുടനികേളക്കയ് വളലര
കൂടുതലഭാണയ്. പകക്ഷ ഗവണ്ലമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിച്ചുവരുന്നവര് കദശതീയ തലത്തനില്
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുമഭായനി  മതരനിക്കുകമ്പഭാള   ഉണഭാകുന്ന ചേനില  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണയ്.
പകക്ഷ  എന്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട  സനിലബസ്സുമഭായനി  ഒതകപഭാകുന്ന  വനിധത്തനില്,
അവലര  ലവല്ലുന്ന  വനിധത്തനില്  പ്രനിലപയര്  ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ  നമ്മേലള
സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  മതരപരതീക്ഷകേളനിലല  മതരക്ഷമത  നമ്മുലട  കുടനികേളക്കയ്
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.  എന്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുമഭായനി കദശതീയതലത്തനില്
നടക്കുന്ന  അലലങ്കനില്  അതനിനുകേനിടപനിടനിക്കുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള  സനിലബസ്സുലാം
കക്രഭാഡതീകേരനിചഭാകണഭാ  അലലങ്കനില്  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  പ്രകതലകേമഭായഭാകണഭാ
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; ഏതഭാണയ് ഇകപഭാള വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  പസയ് ടു  തലത്തനില് എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പുസകേലാം  കനരലത്ത  തുടരുന്നവയഭാണയ്.  പഭാഠപുസകേത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിടനില.  ഇഇൗ  വര്ഷവുലാം  കേഴെനിഞ  തവണയുലാം  അതനിനുമുമ്പനിലലത്ത
തവണലത്തയുലാം അകത പഭാഠപുസകേലാം തലന്നയഭാണയ് തുടരുന്നതയ്.  പസയ് ടു തലത്തനില്
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട  സനിലബസ്സയ്  നമ്മേള  കഫഭാകളഭാ  ലചേയ്യുന.  ഇവനിലട
അടനിസഭാന പ്രശ്നലാം അതല.  സഭാധഭാരണ പരതീക്ഷയയ് കചേഭാദനിക്കുന്ന കചേഭാദലങ്ങള വനിടയ്
മലറഭാരു തലത്തനിലഭാണയ് എന്ട്രന്സയ് പരതീക്ഷയനില് കചേഭാദലങ്ങള കചേഭാദനിക്കുന്നതയ്. കുടനി
ആ  വനിഷയലാം  പഠനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നതനിലപ്പുറലാം  പഠനിച  വനിഷയത്തനില്  ആഴെത്തനില്
ധഭാരണയുകണഭാ എന്നതഭാണയ്  എന്ട്രന്സയ്  പരതീക്ഷയനില്  കചേഭാദനിക്കുന്നതയ്.  ഇതഭാണയ്
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സഭാധഭാരണ  പരതീക്ഷയുലാം  എന്ട്രന്സയ്  പരതീക്ഷയുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസലാം.
അത്തരത്തനിലുള്ള  കചേഭാദലങ്ങള  കചേഭാദനിക്കുലാം  എനള്ള  ഒരു  ഓറനിയകന്റെഷന്
കുടനിക്കുണഭായഭാല് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില് പഠനിചതല, ഇഇൗ വനിഷയലാം പഠനിച ഏതയ് കുടനിക്കുലാം
അതയ് പഭാസ്സഭാകേഭാവുന്നതഭാണയ്.   ഇഇൗ ഒരു ദനിശഭാകബഭാധലാം അലലങ്കനില് അത്തരത്തനിലുള്ള
ഓറനിയകന്റെഷന്  നമ്മുലട  പഠന  പ്രക്രനിയയനില്  കുറവഭായനിരുന  എന്നതുകൂടനി
മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവയ്  എന്നതയ്  ആ  വനിഷയത്തനിലന്റെ
കകേവല  പഠനലാം  മഭാത്രമല  ആ  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ആഴെത്തനികലയള്ള  പഠനലാം
കൂടനിയഭാലണന്നയ്  ഞെഭാന്  കനരലത്ത  പറഞതയ്.  അകപഭാള  മഭാത്രകമ
അന്തെഭാരഭാഷതലത്തനികലയയ്  അക്കഭാദമനികേ  മനികേവയ്  ഉയരുകേയുള.  ആ  തലത്തനികലയയ്
നമ്മുലട  അക്കഭാഡമനികേയ്  ലസന്സയ്  ഉയരുകമ്പഭാള  ഇഇൗ  പറഞ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളക്കുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളക്കുലാം ഏതയ്  എന്ട്രന്സുലാം പഭാസ്സഭാകുന്ന ഒരു തലത്തനികലയയ്  എത്തനികചരഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന്  : സര്,  അദലയന വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പുതലന്ന
കൃതലമഭായനി  പഭാഠപുസകേങ്ങള എത്തനിക്കഭാന് കേഴെനിഞതനില് ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന
ഞെഭാന്  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണയ്.  വനിദലഭാഭലഭാസകമഖല  കപഭാലലതലന്ന  കകേരളത്തനിലന്റെ
കൃഷനി കമഖലയനിലുലാം ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഒരു വലനിയ അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കഭാനുള്ള ശമലാം
ഇഇൗ വര്ഷലാം നടത്തനിയതയ് വളലര സസ്ക്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്. ആ ഘടത്തനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കൂടഭായനി  ചേനിന്തെനിച്ചുലകേഭാണയ്
സ്കൂളുകേളനില് കൃഷനി പഭാഠലപദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള  പരനിശമലാം നടതന എന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതഭായനി  അറനിയഭാന്  കേഴെനിഞ. സഭയനിലുലാം  അങ്ങലന  പ്രഖലഭാപനിച്ചു
എന്നഭാണയ്  എലന്റെ  ധഭാരണ.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കൃഷനി  പഭാഠലപദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വരനികേലയനള്ളതയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  മുമ്പനില് വളലര  ആകവശകേരമഭായ ഒരു
കേഭാരലമഭാണയ്.  കൃഷനി  പഭാഠലപദതനിയുലട   ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില് ലകേഭാണവരഭാനഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം
എലന്തെലഭാലാം  ശമങ്ങള  ഉണഭായനി;  ഇഇൗ  ശമലാം  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്  ഇകപഭാള
നനില്ക്കുന്നതയ് ?   

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്   : സര്, കൃഷനി പഭാഠലപദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാക്കണലമന്നയ്
കകേരളജനതയുലട  വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ആഗഹമഭാണയ്.  അതയ്  സഭാര്തകേ
മഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി കേരനിക്കുലലാം കേമ്മേനിറനിയുലട ആദല കയഭാഗഭാവതരണത്തനില്ത്തലന്ന
കൃഷനി കകേരളത്തനിലല പഭാഠലപദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാക്കുലമന്നയ് പറഞനിരുന.  അതനിലന്റെ
തുടര്ചേര്ചകേള  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയനില്  നടക്കഭാന്  കപഭാവുകേയഭാണയ്.  കേരനിക്കുലലാം
കേമ്മേനിറനിയനിലൂലട പഭാഠലപദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സഭാകങ്കതനികേമഭായുലാം സഭാലാംസഭാരനികേമഭായുലാം
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വരുന്നതനിലനഭാപലാം  തലന്ന  സ്കൂളുകേളനില്  ലലജവ  ലലവവനിധല  ഉദലഭാനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പദതനികേളുലാം ആയനിക്കഴെനിഞ.  അതഭായതയ് സ്കൂള
കേലഭാമ്പസയ്  തലന്ന  ഒരു   പഭാഠപുസകേലാം  എന്ന  രതീതനിയനികലയയ്  മഭാറനി  കുടനികേളനില്
കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനി പഭാഠലപദതനിയനിലൂലട  അലഭാലത തലന്ന സഭാമൂഹല
ഇടലപടലനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  ഒരു  ശമലാം  കൂടനി
നടക്കുനണയ്.  അങ്ങലന  ഒഇൗപചേഭാരനികേവുലാം  അനഇൗപചേഭാരനികേവുമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ
സലാംസഭാരലാം കുടനികേളനില് വളര്തവഭാനുള്ള ഒരു ശമത്തനിലന്റെ പുതനിയ പഭാഠലരതീതനിയഭാണയ്
വളര്ത്തനിലയടുകക്കണതയ്.  

സ്കൂള പരതീക്ഷഭാ സമ്പ്രദഭായലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

4 (*394) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ; 

(എ)  സ്കൂള  പരതീക്ഷഭാ  സമ്പ്രദഭായലാം  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുവഭാന്  ആകലഭാചേന
യുകണഭാ;

(ബനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയടക്കമുള്ള  പരതീക്ഷകേളക്കയ്  ഓകരഭാ
വനിഷയത്തനിനുലാം കചേഭാദല ബഭാങ്കയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി, സ്കൂള പരതീക്ഷഭാ സമ്പ്രദഭായലാം സമഗമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരനിഷ്കരണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ബന്ധലപട
എലഭാവരുകടയുലാം അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കേഭാണഭാപഭാഠലാം പഠനിചയ് പരതീക്ഷ എഴതുന്ന രതീതനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന രതീതനിയനിലുലാം
കുടനികേളുലട  വനിശകേലന  കശഷനിയുലാം  നനിരതീക്ഷണ  പഭാടവവുലാം  ഓര്മ്മേശക്തനിയുലാം
പരതീക്ഷനിക്കലപടുന്ന  വനിധത്തനിലുമഭാകുകമഭാ  കചേഭാദലങ്ങള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളക്കഭായനി  കചേഭാദലബഭാങ്കുകേള രൂപലപടുത്തനി അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കചേഭാദലകപപര് തയ്യഭാറഭാക്കനി പരതീക്ഷ നടതന്ന രതീതനിലയക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന. മനികേച കചേഭാദലങ്ങള ഉളലപടുത്തനി പരതീക്ഷഭാ നനിലവഭാരലാം കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തഭാന് ഇതയ്  സഹഭായകേമഭാകുലാം.
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(സനി)  ചേര്ചകേളുലടയുലാം  പഠനങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ
ഇതനികനല് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുള.

(ഡനി)  കചേഭാദലകപപര്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  കഭാസ്സയ്  റൂലാം
അനുഭവമുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരഭായ അദലഭാപകേലര ഉളലപടുത്തനി കചേഭാദലകശഖരലാം തയ്യഭാറഭാക്കനി
പ്രസ്തുത  കചേഭാദലങ്ങളനില്  നനിനലാം  കചേഭാദലകപപര്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല്  കുടനികേളുലട
കശഷനികേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് കേരുതുന. 

ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനിലനിനു കവണനി ശതീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള  ബഹുമഭാനലനഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനിയനില്
വളലരയധനികേലാം  പ്രതതീക്ഷകേളഭാണയ്  ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  പകക്ഷ  കേണക്കനിലന്റെ
കചേഭാദലകപപര്  കചേഭാര്ന്നകതഭാടുകൂടനി  ആ പ്രതതീക്ഷ നഷ്ടമഭായനി.  അകദ്ദേഹത്തനികനലുളള
വനിശസ്ക്വഭാസലതയുലാം  നഷ്ടലപട്ടു.  സലാംസഭാനത്തയ്  പനി.എസയ്.സനി.-യുലടയുലാം
എല്.ബനി.എസയ്-ലന്റെയുലമഭാലക്ക  പരതീക്ഷകേള  കുറമറതഭാക്കഭാന്  നനിലവനില്  നല
മഭാതൃകേകേളുണയ്.  അതനിനഭാല്  കചേഭാദലകപപര്  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്  അദലഭാപകേ
സലാംഘടനകേലള  ഏല്പനിക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  സസ്ക്വതന  ഏജന്സനിലയ   ഏല്പനിചയ്
വളലര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പരതീക്ഷകേളുലട  വനിശസ്ക്വഭാസലത  ഏലറടുക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് : സര്, ഇകതക്കുറനിചയ് രണയ് തവണ ഞെഭാന് സഭയനില്
പറഞതഭാണയ്.  ഇതയ്  സസ്ക്വതന ഏജന്സനിലയയല ഏല്പനിക്കുന്നതയ്.  കനരലത്തയുലാം
ഒരു സലാംഘടനകയയുലാം പരതീക്ഷ നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് ഏല്പനിചനിടനില.  ഇനനി മുതല്
കകേരളത്തനിലല  ഒനമുതല്  പനണഭാലാം  കഭാസ്സുവലരയുള്ള  എലഭാ  പരതീക്ഷകേളുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസവകുപയ് കനരനിടഭാണയ് നടതകേ.

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, കേണക്കയ് പരതീക്ഷയുലട കചേഭാദലലാം കചേഭാര്ന്നകപഭാള
ജുഡതീഷലല്  അകനസ്ക്വഷണലാം  കവണലമന്ന  ആവശലലാം  ഉയര്നവന.  എന്നഭാല്
ജുഡതീഷലല്  അകനസ്ക്വഷണത്തനിനുപകേരലാം  വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്ക്വഷണത്തനികലയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് കപഭായതയ്.   ഇഇൗ വനിജനിലന്സയ് അകനസ്ക്വഷണലാം ഏതയ് ഘടത്തനില് എത്തനി;
അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനിലയന്തെഭാണയ്;  ഏതയ്  ഉകദലഭാഗസനഭാണയ്
അതനിലനക്കുറനിചയ് അകനസ്ക്വഷനിക്കുന്നതയ്?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്ക്വഷണലാം  നടന
വരനികേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ  കചേഭാദലത്തനിനയ്  ഞെഭാന്
അതനിനുള്ള ഉത്തരലാം പറഞനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇഇൗ പ്രശ്നത്തനില് ആരഭാണയ്  ഉത്തരവഭാദനി
എന്നയ് കേലണത്തനിയഭാല് അവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനിലയടുക്കുലാം.
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ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  : സര്,  പരതീക്ഷഭാ  സമ്പ്രദഭായലാം  കുറമറതഭാക്കണലമനള്ള
കേഭാരലലാം  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണയ്.  അങ്ങയ്  ആ  കേഭാരലത്തനില്  ജഭാഗത
പുലര്ത്തണലമന്നയ്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണയ്.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷഭാഫലലാം
പുറതവന്നയ്  കുടനികേള  പസയ് വണ്  പ്രകവശനത്തനിനുകവണനി  തയ്യഭാലറടുത
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പകക്ഷ സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.   ഫലങ്ങള
ഇതുവലര  വന്നനിടനില.  ഇന്നലത്ത  നനിലയഭാലണങ്കനില്  ആ  കുടനികേളക്കയ്  നമ്മേള
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയക്രമത്തനിനുളളനില്  പസയ് വണ്-നയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം. അതയ് പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ്  കഡറയ് നതീടനി നല്കേഭാന്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;  അവര്  നമ്മുലട  കുടനികേളഭായതുലകേഭാണയ്  അക്കഭാരലത്തനില്
പ്രകതലകേമഭായനിട്ടുള്ള   ഇടലപടലുണഭാകുകമഭാ?  

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്   : സര്, കകേരളത്തനിലല പസയ് വണ് കഭാസയ് കനരലത്ത
തലന്ന  ആരലാംഭനിക്കണലമന്നയ്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  എലഭാവരുലാം  ആഗഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ഇകപഭാഴെലത്ത  ലലടലാംകടബനിള  അനുസരനിചയ്  ജൂണ്  14-ാം  തതീയതനി  പസയ് വണ്
കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം.  അതനുസരനിചഭാണയ് ലലടലാംകടബനിള ചേനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
അതനിനനിടയനില് സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. ഫലലാം  വരുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.  ഏതഭായഭാലുലാം
ഇകപഭാഴെലത്ത ലലടലാംകടബനിള അനുസരനിചയ്  കപഭാകേഭാനഭാണയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്.   ബഭാക്കനി
കേഭാരലങ്ങള എലന്തെങ്കനിലുലാം ഉലണങ്കനില് അകപഭാള പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  സര്,  ഇഇൗ വര്ഷലത്ത എസയ്.എസയ്.
എല്. സനി.  ഫലലാം കനഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില് ഇരുപലത്തഭാന്നഭായനിരലാം കുടനികേളക്കയ് എലഭാ
വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  'എ'  പസയ്  ലഭനിലചങ്കനിലുലാം  കേഴെനിഞ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്
കേണക്കയ് പരതീക്ഷ വതീണലാം എഴതനിയതുലകേഭാണയ് കുലറയധനികേലാം കുടനികേളക്കയ് ഒന്പതയ്
'എ'  പസ്സുലാം ബഭാക്കനി 'എ' -യുലാം 'ബനി '  പസ്സുമഭാണയ് കേനിടനിയതയ്.  എത്ര കുടനികേളക്കഭാണയ്
കേണക്കു പരതീക്ഷ വതീണലാം എഴതനിയതുലകേഭാണ മഭാത്രലാം പത്തയ് 'എ' പസയ് എന്ന സസ്ക്വപലാം
നഷ്ടലപടലതന്നയ്  അങ്ങയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്    : സര്,   ഇകപഭാള എലന്റെ ലലകേവശലാം അതനിലന്റെ
കേണക്കനില.  അതയ് ആവശലലപടഭാല് എഴതനിത്തരഭാലാം.

ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തയ്  :  സര്,  കേസ്ക്വസലന് ബഭാങ്കയ് തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാനുള്ള വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ ലതരലഞടുക്കഭാനുള്ള മഭാനദണങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  അങ്ങലന പ്രകതലകേ മഭാനദണങ്ങലളഭാനലാം
ഇല.  കേസ്ക്വസലന്  ബഭാങ്കയ്  എന പറയുന്നതയ്  വലനിയ  ഒരു സങ്കല്പമഭാണയ്.  എന്ട്രന്സയ്
കപഭാലലയുള്ള  പരതീക്ഷയലാം  സഭാധഭാരണ  പരതീക്ഷയലാം  ഉണഭാകേഭാവുന്ന  കചേഭാദലങ്ങലള
ഓകരഭാ  ലടക്സൈയ്റനില്നനിനലാം  പൂള  ലചേയ്തുയ്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുളള  കചേഭാദലങ്ങള
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പരതീക്ഷയയ് വരുനകവഭാ അതനിലനലയലഭാലാം തയ്യഭാറഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് കചേഭാദലബഭാങ്കയ്
എന്നതുലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. അലതഭാരു സങ്കല്പകമ ആയനിട്ടുള.  Brain storming
session നടത്തനി ഇഇൗ കമഖലയനിലല വനിദഗ്ദ്ധലരലയലഭാലാം  കചേര്ത്തനിരുത്തനി എങ്ങലന
കവണലമന്നയ്  മൂര്ത്തമഭായനി  കേലണത്തനി  അതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനികേള  ചേനിടയഭായനി
നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം കചേഭാദലബഭാങ്കയ് ഇഇൗ വര്ഷലാം നനിലവനില് വരുലാം.  

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

രജനികസ്ട്രേഷന് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

5 (*395) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : 
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : 
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനവുലാം  പണലാം  കകേമഭാറത്തനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയ
നനിയനണങ്ങളുലാം  ഭൂമനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടപടനികേലള  ഏലതലഭാലാം  വനിധത്തനില്
ബഭാധനിചനിട്ടുലണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) സഭാമ്പയ് ഡഡ്യൂടനിയനിലുലാം രജനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസനിലുലാം വരുത്തനിയ വര്ദനവയ് ഭൂമനി
രജനികസ്ട്രേഷനുകേളുലട  എണത്തനില്  കുറവുണഭാക്കുകേയുലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  വരുമഭാനലത്ത
ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില് രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള സുഗമമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ) ഉണയ്.  കനഭാടയ് നനികരഭാധനമുണഭായനിരുന്ന കേഭാലയളവനില് (2016 നവലാംബര്
മുതല്  2017   ഡനിസലാംബര് വലര) പ്രതനിമഭാസലാം ശരഭാശരനി നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് മുന്
മഭാസങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ് 45.11 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവുണഭായനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  സഭാമ്പയ്  ഡഡ്യൂടനിയനിലുലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഫതീസനിലുലാം  വരുത്തനിയ  വര്ദനവയ്
രജനികസ്ട്രേഷനുകേളുലട  എണലാം  കുറഞവരുന്ന  പ്രവണതയഭാണയ്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ലതങ്കനിലുലാം വരുമഭാനലാം വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണയ് ഉണഭായതയ്.  
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(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടപടനികേള  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓണ്കലന്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ലഭനിച വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ സഹഭായലാം

6(*396) ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്   : 
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്   : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരളചമൂലലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  നഷ്ടലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസലാം  എന്ന  രതീതനിയനില്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം
സഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചതയ്; 

(സനി)  വരളചലയപറനി പഠനിക്കഭാന് വന്ന കകേന്ദ്ര സലാംഘത്തനിലന്റെ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചതഭായനി
അറനിവുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  റവനത്യു/ദുരന്തെനനിവഭാരണ
വകുപയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവുലാം   വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  വരളചമൂലലാം  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കഭാവുന്നതയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖല,  മൃഗ  സലാംരക്ഷണ  കമഖല,  മതലബന്ധന  കമഖല,  കവദത്യുത  കമഖല
എന്നനിവയനിലഭാണയ്.  പൂര്ണമഭായുലാം വരളചയുലട നഭാശനഷ്ടലാം വനിലയനിരുതകേ എന്നതയ്
അസഭാധലവുമഭാണയ്.  സനിര  വനിളകേള  കൂടുതല്  ഉള്ള  കകേരളത്തനില്  കേടുത്ത  വരളച
ഇവയുലട ദതീര്ഘകേഭാല ആദഭായലാം കുറയലാം എന്നഭാണയ് ശഭാസ്ത്രസമൂഹലാം വനിലയനിരുതന്നതയ്.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  43,879  ലഹക്ടര് കൃഷനി നഭാശലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ് എന്നയ് കൃഷനി
വകുപ്പുലാം പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് 62,702 കേനകേഭാലനികേളക്കയ്  വരളച ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്
എന്നയ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം അറനിയനിചനിരുന. ക്ഷതീര വനികേസന വകുപയ് അറനിയനിചതയ്
പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം 3 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് ഉല്പഭാദനലാം കുറവുണയ്.   മതലബന്ധന
വകുപയ് അറനിയനിചതയ് പ്രകേഭാരലാം  മതല കൃഷനിയനില് 60% കുറവുണഭാകുലാം എന്നയ് കേരുതുന.
നവലാംബര്  2016  മുതല് കമയയ്  2017  വലര  ഏകേകദശലാം  1058.3  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

100/2020.
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കവദത്യുതനി  പുറതനനിന്നയ്  വഭാകങ്ങണനി വരുലാം  എന്നയ്  കകേരള  സലാംസഭാന കവദത്യുതനി
കബഭാര്ഡയ്  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങലളലഭാലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്
ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില് എലഭാ കമഖലയനിലുമഭായനി ഏകേകദശലാം 2651.9 കകേഭാടനി രൂപയുലട
നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല് ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനിയുലട മഭാനദണ
പ്രകേഭാരലാം കകേരളലാം ആവശലലപടതയ് 992 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  

(ബനി)  വരളച  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപമഭായ
കേര്ത്തവലമഭാണയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വരളച പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില്
കകേരളത്തനിനയ്  മഹഭാതഭാ ഗഭാന്ധനി കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
50   അധനികേ ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് കൂടഭാലത ഭക്ഷല-ധഭാനലവുലാം,
മലണണയുലാം, എണയുലാം അധനികേമഭായനി കകേരളത്തനിനയ് അനുവദനിക്കണലാം എനലാം, കകേന്ദ്ര
ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില് നനിനലാം അധനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കണലാം എനലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലൂലട ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രതനികേരണലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ലഭലമഭായനിടനില.
റനികപഭാര്ടയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

( ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു:

• 31-10-2016-ലല സ.ഉ(പനി) നമ്പര് 555/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. 24-4-2017-ലല
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  25/2017/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേലളയുലാം  വരളച  ബഭാധനിതമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  

• 31-10-2016-ലല  42830/K3/2016/DMD  നമ്പരഭായുള്ള  പരനിപത്രലാം
പ്രകേഭാരലാം  26  ഇന  പ്രതനികരഭാധ-പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതയ്
ജനിലകേളുലട  ചുമതലയുള്ള  മനനിമഭാരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
നടതന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനി.  

• വരളച  പ്രഖലഭാപനിച  കശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എലഭാ
ജനിലകേളക്കുമഭായനി  42.42  കകേഭാടനി  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി
അനുവദനിച്ചു.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനയ് എലഭാ ജനിലകേളക്കുമഭായനി 14 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു.
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വരളച പ്രഖലഭാപനിച കശഷലാം കൃഷനി നഭാശത്തനിലന്റെ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസത്തനിനഭായനി
15.466  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച്ചു.   പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്  മൃഗ
സലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില്  ലവററനിനറനി  കേലഭാമ്പയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  35
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

• കേര്ഷകേരുലട കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങളുലട ജപനി നടപടനികേളനികനല്  31-5-2017
വലര കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിച്ചു.

• ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി  വനിവനിധ  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സയ്  മുഖഭാന്തെനിരലാം
ജനിലകേളുലട  വരളച  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതകേയുലാം,  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.

• 31-1-2017-നയ് ബഹു: മുഖലമനനി വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സയ് മുഖഭാന്തെനിരലാം
ജനിലകേളുലട  വരളച  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുതകേയുലാം
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

• വഭാണനിജല-വലവസഭായനികേ  ആവശലങ്ങളക്കയ്  കുഴെല്  കേനിണര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് 31-5-2017 വലര നനിയനണകമര്ലപടുത്തനി.

• വഭാടര് കേനികയഭാസ്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനഭായനി ടഭാങ്കുകേളുലട കററയ് കകേഭാണ്ട്രഭാകയ്
നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം  2  മഭാസലാം  ലകേഭാണയ്  ടഭാങ്കയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കഭാവുന്ന 2000  മുതല് 10000  ലനിറര് വലരയുള്ള, BIS  മഭാനദണലാം
പഭാലനിക്കുന്ന  ടഭാങ്കുളുലട  എണലാം  5000  മഭാത്രമഭായതനിനഭാല്  5000  വഭാടര്
കേനികയഭാസ്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്ക്കുകേള  വഴെനിയുള്ള
ജലവനിതരണത്തനിനയ്  പുറകമ  ടഭാങ്കര്  വഴെനിയുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം
നടതവഭാനുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് അനുമതനി നല്കേനി.

• ജനിലകേളനില് മനനിമഭാരുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില് വരളചഭാ സനിതനി അവകലഭാകേന
ഏകകേഭാപന കയഭാഗങ്ങള കചേര്ന്നനിരുന.  

• റവനഡ്യൂ  മനനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  വരളചഭാ  സനിതനി  അവകലഭാകേന
ഏകകേഭാപന കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന.

• 2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ്  ബഹു.  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  മനനി  ശതീ.  രഭാധഭാകമഭാഹന്
സനിലാംഗനിലന  സനര്ശനിചയ്  ബഹു.  റവനത്യു  വകുപയ്  മനനിയുലാം,  ബഹു:  കൃഷനി
വകുപയ് മനനിയുലാം വരളചഭാ ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിച്ചു.



36 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

അധനികേ കവദഗയ് ദലലാം ആര്ജനിക്കല് പദതനി
7(*397) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : 
ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അധനികേ  കവദഗ്ദ്ധലലാം  ആര്ജനിക്കല്  പദതനിലയ  (അസഭാപയ്)കുറനിചയ്
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  വലഭാവസഭായനികേവുലാം ലതഭാഴെനില്പരവുമഭായ കേഴെനിവയ്  ആര്ജനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
ഈ പദതനി  വനിദലഭാര്തനികേലള  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനിലഭാണയ്  പ്രഭാവതീണലലാം  കനടഭാന്
സഹഭായനിക്കുന്നതയ്;  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി
വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിന്നയ് ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുനകണഭാ;  സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന സഹഭായലാം
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ പദതനിയുലട കേതീഴെനില് വനിവനിധ കകേഭാഴ്സുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കയ്
ലഭനിചനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങലളക്കുറനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  പദതനി  എത്ര  മഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനപ്രദലമന്നയ്  വനിശദപഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):

(എ)  അസഭാപയ്  തലന്ന  വഭാര്ഷനികേ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാറുണയ്.  ഈ
അവകലഭാകേനങ്ങള വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

കൂടഭാലത  അസഭാപയ്  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  6681  വനിദലഭാര്ഥനികേളുലട
ഇടയനില്  ഒരു  സസ്ക്വതന  ഏജന്സനി  നടത്തനിയ  ലതഭാഴെനില്ക്ഷമതഭാ  പഠനത്തനില്
അസഭാപയ്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്,  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിക്കഭാത്ത
വനിദലഭാര്തനികേലളക്കഭാള ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷഭാ പ്രഭാവനിണലലാം  (English  Comprehension)
ദത്ത  കശഖരണവുലാം  അവകലഭാകേനവുലാം  (Information  Gathering  &  Synthesis),
കേസ്ക്വഭാണനികററതീവയ്  എബനിലനിറനി  (Quantitative  Ability),  വനിഷയകമഖലയനിലുള്ള
അഭനിരുചേനി  (Domain  Aptitude)-എന്നനിവയനില്  മുന്നനിടയ്  നനില്ക്കുന്നതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഹയര് ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം,  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലലയുലാം  അസഭാപയ്  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനിദലഭാര്ഥനികേളനില്
മനികേച  ആശയവനിനനിമയ  പഭാടവവുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്  ഉപകയഭാഗക്ഷമതയുലാം  കേണവരുന.
അസഭാപയ്  കുടനികേള  0-100  കശണനിയനില്  63  കപഭായനിന്റുകേള  കനടനിയകപഭാള
അസഭാപനിനു പുറതള്ള കുടനികേളക്കയ് 49 കപഭായനിന്റുകേള മഭാത്രകമ കനടഭാനഭായനിട്ടുള. 
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(ബനി)  കകേഭാര് സനില്ലുകേളഭായ ആശയ വനിനനിമയ കശഷനി,  ജതീവന കനപുണലലാം

(Life  skill)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  കശഷനി  എന്നനിവ

അസഭാപനിലന്റെ കകേഭാഴ്സുകേളനില് കചേരുന്ന മുഴവന് കുടനികേളക്കുലാം ലഭനിക്കുന.  ഇതു കൂടഭാലത

കുടനികേളുലട  അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചയ്  തനിരലഞടുക്കുന്ന  അതതയ്  ലതഭാഴെനില്

കമഖലകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടനിട്ടുള്ള  കശഷനികേളനിലുലാം  പ്രഭാവനിണലലാം  കനടഭാന്

സഹഭായനിക്കുന.

എലഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  ഫതീസയ്  ഉണയ്.  ഈ  ഫതീസനില്നനിനലാം  ബനി.പനി.എല്.,

എസയ്.ഇ.ബനി.സനി.,  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്,  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  ഓകരഭാ ബഭാചനിലുമുള്ള

ഇതര  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന

രണകപര്  എന്നനിവരുലട  ഫതീസയ്  ലചേലവയ്  സര്ക്കഭാരഭാണയ്  വഹനിക്കുന്നതയ്.  ഫതീസയ്

ഈടഭാക്കുന്ന വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേള വനിജയകേരമഭായനി പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്

ഫതീസനില് നനിനലാം 25% കേനിഴെനിവയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

ബജറനില്,  പദതനിയനിനത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയനില്  നനിന്നഭാണയ്

അസഭാപനിലന്റെ  മുഴവന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനില്  ഏഷലന്

ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  ധനസഹഭായവുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ധനസഹഭായവുലാം അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന. 

(സനി)  അസഭാപയ്  പരനിശതീലനലാം  കേഴെനിഞയ്  ഇറങ്ങനിയ  ആദല  വര്ഷലത്ത

കുടനികേളക്കനിടയനില്  നടത്തനിയ  സര്കവ്വ  (Tracer  Study)  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാകളജയ്

വനിദലഭാര്തനികേളനില് 7.2% കപര്ക്കുലാം ഹയര്ലസക്കന്ഡറനി വനിദലഭാര്തനികേളനില്  3.2%

കപര്ക്കുലാം കജഭാലനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ലഭലമഭാലണങ്കനിലുലാം ഉപരനിപഠനലാം,

അവരവരുലട  സസ്ക്വന്തെലാം  സലങ്ങളക്കയ്  പുറതള്ള  ലതഭാഴെനില്  അവസരങ്ങള

ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതനിനുള്ള  വനിമുഖത,  ലപണ്കുടനികേളുലട വനിവഭാഹലാം കേഴെനിയുന്നതയ്,

മതര  പരതീക്ഷയയ്  തയ്യഭാലറടുക്കല്  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങള  ലകേഭാണയ്  പരനിശതീലനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പുറത്തനിറങ്ങനിയഭാല് ഉടലന കജഭാലനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് കുടനികേള വനിമുഖത

ഉള്ളതഭായനി സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം ലവളനിവഭാക്കലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  വനിശദ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ

വനിലയനിരുത്തല് വനിഭഭാഗകത്തഭാടയ് വനിശദ പഠനലാം നടത്തഭാന് ആവശലപടുന്നതഭാണയ്.
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ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.യുലട രണഭാലാംഘട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
8(*398) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.യുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള
കറഭാ ഡുകേളുലട പണനി എന്നകത്തക്കയ് പൂർത്തനിയഭാക്കണലമന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി)  കലഭാകേബഭാങ്കയ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി നല്കേനിലയനലാം അതനിൽ
എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി) കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേടുത്ത അതൃപനി കരഖലപടുത്തനി,
കലഭാകേ ബഭാങ്കയ് നല്കേനിയനിരുന്ന വഭായ്പയനില് 220 കകേഭാടനി റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.ക്കയ്  സനിരലാം  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡയറക്ടറുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ) സമയപരനിധനിക്കുളളനില് കറഭാഡുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ) ലകേ. എസയ്.റനി.പനിയുലട രണഭാലാം ഘടത്തനില് നഭാളനിതുവലര തുടങ്ങനിയ എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  2018  ആഗസയ്  മഭാസത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  രണര  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
പുനലൂര്-ലപഭാന്കുന്നലാം  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചഭാകല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  തതീയതനി  തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി  രണയ്  പദതനിക്കുകവണനി  ഇതുവലര  കലഭാകേബഭാങ്കയ്
വനിഹനിതമഭായനി 375.10 കകേഭാടനി രൂപ കേനിടനി. ഈ തുകേ മുഴവന് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) കലഭാകേബഭാങ്കയ് വഭായ്പയനില് തുകേ ഒനലാം റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  യനില് ഇകപഭാള സനിരലാം കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡയറക്ടര് ചുമതല
ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് യഥഭാസമയലാം
അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കൂടനി നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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ഭൂഗര്ഭജല കശഭാഷണലാം തടയഭാന് നടപടനി
9(*399) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : 
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :  
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഭൂഗര്ഭജല വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്,  വനികശഷനിചയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ലപപനി,
ലകേഭാക്കകകേഭാള,  മദല നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേള എന്നനിവയുലട പ്രവര്ത്തന ഫലമഭായനി
ഉണഭാകുന്ന ഭൂഗര്ഭജല കശഭാഷണലാം തടയഭാന് വകുപനിനയ് സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന്റെ വനികവകേ
പൂര്ണമഭായ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭജല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനുലാം  വകുപനിലന്റെ
ഇടലപടല് എത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭാകുനലണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്):

(എ)  1978-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ  സലാംസഭാന  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  ആദലകേഭാല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുഖലമഭായുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  പുകരഭാഗതനിലയ
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതഭായനിരുനലവങ്കനിലുലാം  പനിന്നതീടയ്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വലഭാപനിപനിച്ചു.
ഭൂജലവകുപനിനയ്  ഇകപഭാള  14 ജനിലകേളനിലഭായനി  14 ജനിലഭാ  ഓഫതീസുലാം,  3
രഭാസപരനികശഭാധനഭാശഭാലകേളുലാം,  1  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  ആന്റയ്  കസഭാഴ്സുലാം  നനിലവനിലുണയ്.
വകുപനിലന്റെ  കഹകഡഭാജനികയഭാളജനി,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,  ജനികയഭാഫനിസനിക്സൈയ്,
കഹകഡഭാലകേമനിസ്ട്രേനി, അ ഡനിനനികസ്ട്രേഷന് എന്നതീ ഉപവനിഭഭാഗങ്ങളുണയ്.

വനിവനിധതരലാം കേനിണറുകേളക്കുളള  (തുറന്ന കേനിണര്,  കബഭാര്ലവല്,  റഡ്യൂബയ് ലവല്,
ഫനില്റര്  കപഭായനിന്റെയ്  ലവല്)  സഭാനനനിര്ണയവുലാം,  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം,
ജലകസചേനത്തനിനുലാം  വലവഭായനികേഭാവശലങ്ങളക്കുമുളള  കേനിണറുകേളുലട  (കബഭാര്  ലവല്,
റഡ്യൂബയ്  ലവല്,  ഫനില്റര്  കപഭായനിന്റെയ്  ലവല്)  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം ജലലഭലതഭാ  കതഭാതനിലന്റെ
നനിര്ണയവുലാം,  ലഡവലപനിലാംഗുലാം,  കകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം,
തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാര്, അര്ദസര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള, മറയ്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കയ്  എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.  ഫണയ്  എസയ്.സനി.ഫണയ്,
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  ഫണയ്  എന്നനിവ  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ഭൂജല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായവുലാം  ഉപകദശലാം  നല്കേലുലാം  ഭൂജല
വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിലുളലപടുന.
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ഭൂജല  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിനുലാം  ക്രമതീകേരണത്തനിനുമഭായുള്ള
ആകനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  നടപഭാക്കല്,  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം,  കൃത്രനിമ
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള  റതീചേഭാര്ജയ്  സ് ട്രക്ചേറുകേളക്കഭായുള്ള  സഭാന
നനിര്ണയവുലാം  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനയ്  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്ന
സലങ്ങളനില്  വകുപയ്  ഫണപകയഭാഗനിചയ്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളുലാം
കുഴെല്കേനിണര്  കകേപമ്പയ്  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കലുലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലല
ഭൂജലവനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തലുലാം,  ഭൂജലത്തനിലന്റെയുലാം,  ഉപരനിതല  ജലത്തനിലന്റെയുലാം
സമഭാസമമഭായ ഉപകയഭാഗലത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കലുലാം, ഭൂജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
തനിടലപടുത്തല്  എന്നനിവയുലാം  ഭൂജലവകുപയ്,  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  മതീററനികയഭാളജനി
എന്നനിവയുലട  ഡഭാറഭാ  കശഖരനിചയ്  അതുപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  പഠനങ്ങള  നടതന്നതുലാം
ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ക്രമമഭായ  ഉപകയഭാഗത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  സഭാമഭാനല
ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കലുലാം ഭൂജല വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  പുതുകശരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് കേഞനികക്കഭാടയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന ലപപനികകേഭാ ഇന്തെല കഹഭാള ഡനിലാംഗയ് കപ്രവറയ് ലനിമനിറഡയ് എന്ന സഭാപനത്തനിനയ്
ഏഴെയ് കുഴെല്കേനിണറുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്.  ഇതനില്നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം  5.5  ലക്ഷലാം
മുതല്  6  ലക്ഷലാം ലനിറര് വലര ഭൂജലലാം കേമ്പനനി എടുത വന്നനിരുന. 18-4-2007-ല്
കചേര്ന്ന  നനിയമസഭ  ഉപസമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കേമ്പനനിയുലട
ജലചൂഷണലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  ഭൂജലവകുപയ് റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിരുന ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കേമ്പനനിയുലട പ്രതനിദനിന ഭൂജലഉപകയഭാഗലാം 2.34 ലക്ഷലാം ലനിററഭായനി
പരനിമനിതപടുത്തണലമനലാം ഇതയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition)Telemetry  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തണലമനലാം
ഉപസമനിതനി സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേമ്പനനിയുലട  പ്രതനിദനിന  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗലാം  2.34  ലക്ഷലാം  ലനിററഭായനി
പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നയ്  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  ഈ ഉത്തരവനിലനതനിലര
കേമ്പനനി  ബഹു:  കകേരള  കഹകക്കഭാടതനി-ലയ  സമതീപനിക്കുകേയുലാം  കകേഭാടതനിയുലട
20693/2010  നമ്പര്  റനിട്ടു  ഹര്ജനിയനിലല  23-5-2011 തതീയതനിയനിലല  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ് ദ  സമനിതനിലയ
നനിയമനിക്കുവഭാന് ഉത്തരഭാവുകേയുലാം അതുവലര നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചു ലകേഭാണനിരുന്ന
പ്രതനിദനിനലാം  6  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  എന്ന  കതഭാതനില്  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. തുടര്ന്നയ് ഭൂജല വകുപയ് ഡയറക്ടര്, കകേന്ദ്ര ഭൂജല കബഭാര്ഡയ്
റതീജയണല്  ഡയറക്ടര്,   ഡയറക്ടര്, CWRDM, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് തുടങ്ങനിയ വനിദഗ് ധലര
ഉളലപടുത്തനി  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ഇകപഭാള  ബഹു:  കഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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വനിദഗ് ധ  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടനില്  ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിന്
പ്രകേഭാരമുള്ള 2.34 ലക്ഷലാം ലനിറര് ആയനി ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം ശരനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. SCADA  സലാംവനിധഭാനത്തനില് കശഖരനിക്കലപടുന്ന
ഭൂജല ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിവരങ്ങള എലഭാ മഭാസവുലാം ഭൂജല വകുപയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ
ഓഫതീസനില്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  സുതഭാരലത  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  Telemetry  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശനിചതനിന്
പ്രകേഭാരലാം  GSM  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  Telemetry  സഭാപനിക്കഭാലമന്നയ്  കേമ്പനനി
അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയതനിട്ടുണയ്.

ജനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി  കേമ്പനനിയുലട  ജല ഉപകഭഭാഗലാം  75%  കുറയവഭാന് ഭൂജല
വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില  ഓഫതീസനില്നനിന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലപപനി കേമ്പനനി പ്രതനിദനിന ജല ഉപകഭഭാഗലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  3
മുതല് പ്രതനിദനിനലാം 1.50 ലക്ഷലാം ലനിററഭായനി കുറയകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഭൂജലവകുപയ്  കുഴെല്കേനിണറുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം, കുഴെല്ക്കനിണല് കകേപമ്പയ് പദതനികേളുലാം കുടനിലവള്ള ലഭലത
പൂര്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2016-
2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1 കകേഭാടനി രൂപ രഭാജനിവ്ഗഭാന്ധനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനിന്
കേതീഴെനില് ഭൂജലവകുപനിനയ് അനുവദനിചനിരുന. ഇതയ് കൂടഭാലത 1240.33 ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി
ഈ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഭൂജലവകുപയ് ഭൂജല സലാംരക്ഷണവുലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവുലാം
പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില്  തുറന്ന  കേനിണര്,  കുഴെല്ക്കനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 32 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം
99  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം,  244  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവുലാം,  5328  കകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം,  23  കുഴെല്ക്കനിണര്
കകേപമ്പയ് പദതനികേളുലാം ഈ പദതനിയനിന് കേതീഴെനില് ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ഭൂജലവകുപയ്  ഭൂജലപരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം,  കൃത്രനിമ
ഭൂജലസലാംകപഭാഷണവുലാം  പദതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പു
വരുതന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  'ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണവുലാം'  എന്ന
പദതനിക്കഭായനി  40  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  തുറന്ന കേനിണര് വഴെനിയുള്ള  41
കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  2016-2017
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.
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കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരുന.
സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഭൂജല  ആകയ്  2002  നനിലവനിലുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  സലാംസഭാന  ഭൂജല  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസലാം
10(*400) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി: 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളലത്ത  വരളച  ബഭാധനിത  പ്രകദശമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസത്തനിനയ് സലാംസഭാനത്തനിനയ് പദതനി വനിഹനിതമഭായനി എന്തെയ് തുകേ ലഭനിക്കുലാം; 

(സനി)  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനു  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയുലട  65
ശതമഭാനലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്ന  പദതനികേളക്കഭായനി  വനികയഭാഗനിക്കണലമന്നയ്
കകേന്ദ്രലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇതു പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ? 

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  വരളചഭാ  മഭാനുവല്  2009 ,  2016  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  വരളച
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപമഭായ കേര്ത്തവലമഭാണയ്. 

(ബനി  &  സനി)  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  ഏലന്തെങ്കനിലുലാം  അധനികേ  നനിധനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  നടപടനിക്രമങ്ങള  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  വരളചഭാ
മഭാനുവലനില്  നല്കേനിയനിടനില.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  31-10-2016-ലല
സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  555/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കലപട  സലാംസഭാനലത്ത
14 ജനിലകേളനിലുലാം 2017-18 വര്ഷലാം മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനിക്കയ്
കേതീഴെനില്  50  ദനിവസലത്ത  അധനികേ  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
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അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  കൂടഭാലത  ഭക്ഷല-ധഭാനലവുലാം  മലണണയുലാം  എണയുലാം
അധനികേമഭായനി  കകേരളത്തനിനയ്  അനുവദനിക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്  നനിനലാം  അധനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭായനിടനില.  ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ഇത്തരലാം ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള

11(*401) ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) വരളച, ലവള്ളലപഭാക്കലാം, ഉരുളലപഭാടല് തുടങ്ങനിയ പ്രകൃതനി ദുരന്തെങ്ങളനില്
അടനിയന്തെര സഹഭായലമത്തനിക്കഭാനഭായനി റവനഡ്യൂ വകുപനിനു കേതീഴെനിലുള്ള ദുരന്തെ നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനിലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പദതനികേൾ എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലന്തെഭാലക്ക മുന്നറനിയനിപയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം,  സഭാമൂഹലഭാധനിഷനിത ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നനിലവനിലുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സഭാപനിതമഭായ  സലാംസഭാന
ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിലയ  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ജനിലഭാതല  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്
ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനികേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലപഭാതുവഭായനി  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.
സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ശക്തനിലപടുതവഭാന് ആവശലമഭായ 'ദുരന്തെ മുന്നറനിയനിപയ് സഭാകങ്കതനികേവനിദല' വനികേസനലാം
ലകേല്കട്രഭാണ് മുഖഭാന്തെനിരലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

• ദുരന്തെസഭാധലത  അപഗഥനലാം  നനിരന്തെരമഭായനി  നടതകേയുലാം  കകേരളത്തനിലല
ബഹുവനിധ  ദുരന്തെ  സഭാധലത  കമഖലകേളനില്  ദുരന്തെ  സഭാധലതകേള
കുറയവഭാനഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പഭാലനികക്കണന്ന ലപഭാതു നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം സമകയഭാചേനിതമഭായനി പുതുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

• പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില്,  പഞഭായതകേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ദുരന്തെ സഭാധലത
ലഘൂകേരണ പരനിശതീലനങ്ങള നടതകേയുലാം അതുവഴെനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലപഭാതുവഭായ ദുരന്തെ അതനിജതീവന നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

• ദൃശല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണത്തനിനഭായനി
ആവശലമഭായ അവകബഭാധലാം നല്കുന.

• സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ശക്തനിലപടുതകേയുലാം  കകേരളത്തനിലല  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ-പ്രതനികരഭാധ
തയ്യഭാലറടുപയ് പ്രക്രനിയകേളുലട ശഭാസ്ത്രതീയ സഭാകങ്കതനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഇവലയ
മഭാറ്റുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

• ശഭാസ്ത്രതീയ  അടനിത്തറകയഭാടുകൂടനിയ  ദുരന്തെ  മുന്നറനിയനിപയ്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
സലാംസഭാനത്തയ് സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

• സലാംസഭാന  അടനിയന്തെരഘട  പ്രവര്ത്തന  രൂപകരഖയുലാം  (Emergency
Supports  Functions  Plan),  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  രൂപകരഖകേളുലാം
(Standard Operating Procedure) കേഭാലനികേമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന. 

• സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷനിത  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനിലപടുതകേയുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. 

• ദതീര്ഘകേഭാല ദുരന്തെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രക്രനിയയനില് ആവശലമഭായ അറനിവയ്
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ആവശലഭാനുസരണലാം നടപനില് വരുതകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(സനി)  സലാംസഭാന ഭൂകേമ്പ നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാന ശലാംഖല, സലാംസഭാന തതീര
ദുരന്തെ നനിരതീക്ഷണ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല എന്നതീ മുന്നറനിയനിപയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  UNDP  യുലടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടനവരുന്ന
സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷനിത ദുരന്തെ ആഘഭാത ലഘൂകേരണ പദതനിയുലാം നടതന.  വരളച
പ്രതനികരഭാധ  പദതനികേളഭായ  ജലവര്ഷനിണനി,  മഴെലപഭാലനിമ,  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള,
പ്രകദശനികേ  വസ്തുക്കള  ലകേഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിച  ലചേറു  തടയണകേള  എന്നനിവ
നടപഭാക്കുകേയുലാം  മുലലപരനിയഭാര്  കക്രസനിസയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പദതനി,  സലാംസഭാന
അഗ്നൈനിശമന  കസന  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  കുഴെലതീകൃത  മലണഭാലനിപനിലന്റെ  പ്രതനികരഭാധലാം,
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കദശതീയ ചുഴെലനിക്കഭാറയ് പ്രതനികരഭാധ പദതനി,  ലവള്ളലപഭാക്ക പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം
(ഓപകറഷന്  അനന്തെ)  എന്നനിവ  നടതന.  കൂടഭാലത  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ
പരനിശതീലനങ്ങള,  കമഭാക്കയ്  ഡനില്ലുകേള  എന്നനിവ  നടതന.  കകേരളത്തനിലല  വലനിയ
ഉതവങ്ങളനിലല സുരക്ഷയയ് ആവശലമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന. ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ  വനിവര  സലാംകവദനത്തനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം
സലാംസഭാന   ജനിലഭാ  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  ജനിലഭാ
അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  ദുരന്തെ  വനിവര
സലാംകവദന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയുലട വനികേസനവുലാം പരനിപഭാലനവുലാം ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ
മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള,  'സുരക്ഷനിത  കകേരളത്തനിനഭായനി  മുകന്നറഭാലാം'  എന്ന
ആപവഭാകേലത്തനിലൂന്നനിയുള്ള  ലസമനിനഭാറുകേള,  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പരനിശതീലനങ്ങള,
ഇന്തെല  ഡനിസഭാസര്  റനികസഭാഴയ്,  ലനറയ് വര്ക്കയ്-ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്ന ഉപകേരണങ്ങളുലട വനിവര കശഖരണലാം, കദശതീയ അടനിയന്തെരഘട
പരനിപഭാലന വനിവര കശഖരണ സലാംവനിധഭാനലാം പ്രഭാകദശനികേ ഭരണകൂടങ്ങളക്കുള്ള ദുരന്തെ
ലഘൂകേരണ ശഭാക്തതീകേരണ സഹഭായലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ കസനയുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം  എന്നതീ  സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷനിത  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സലാംസഭാന ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി നടത്തനിവരുന. 

വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

12(*402) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   :
ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ്   : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാർ  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലളയുലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കമഖലലയയുലാം വഭാണനിജലവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം സര്വകേലഭാശഭാലകേള കപഭാലുലാം സസ്ക്വകേഭാരല
കമഖലയനില് അനുവദനിക്കഭാന് നതീക്കലാം നടതകേയുലാം ലചേയതനില് നനിന്നയ് വനിഭനിന്നമഭായനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട  എണത്തനില്  10  ശതമഭാനലാം
വര്ദനവയ്  വരുതലമനള്ള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം  കനടുന്നതനിനയ്
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; 

(സനി) ഹയര്ലസക്കന്റെറനി കമഖലയനില് ആവശലത്തനിനയ് അദലഭാപകേ തസനികേകേള
ഇലഭാതനിരുന്ന പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനി
സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  ഭഇൗതനികേവുലാം  അക്കഭാദമനികേവുമഭായ  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സമ്പ്രദഭായലാം  ശക്തനിലപടുതകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭായ  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'
പദതനി മുകഖന നനിരവധനി കവവനിദലമഭാര്ന്ന പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം
ലചേയയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള  കഭാസയ്
മുറനികേള കഹലടകേയ് ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണയ്. ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കഭാവശലമഭായ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനുലാം  കലബറനി,  ലകബഭാറടറനി
സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിനുലാം  പദതനിയുണയ്.  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
അദലയനലാം നടപനില് വരുതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അദലഭാപകേ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായനി
പുതുക്കനിയ പഭാഠലപദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനില് വരുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  കുടനികേളുലട  കനസര്ഗനികേമഭായ  അക്കഭാദമനികകേതര
പഭാകഠലതര  കേഴെനിവുകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മനികേച  പഠന
സഇൗകേരലലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞലമന്ന  പദതനി  മുകഖന  ലക്ഷലമനിടുന.  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില് കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള വരുതന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള
ഉളലപലട  കകേഭാകളജുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തുവരുന.

കകേരളത്തനിലല  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടറുലട  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  'കേനിഫ്ബനി'  പദതനി  മുകഖന  കകേരളത്തനില്  52
സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജുകേളനില് ഏറവുലാം മനികേച അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  2  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  നനിനലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ശകതഭാത്തര
സുവര്ണജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന്ന  തനിരുവനന്തെപുരലാം  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജയ്,
എറണഭാകുളലാം മഹഭാരഭാജഭാസയ് കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര് കകേരളവര്മ്മേ കകേഭാകളജയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്
വനികക്ടഭാറനിയ  കകേഭാകളജയ്,  തലകശരനി  ബണന്  കകേഭാകളജയ്  എന്നതീ  കകേഭാകളജുകേലള
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ഡനിജനിറല്  കകേഭാകളജുകേളഭായുലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായുലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ നനിധനിയനില് നനിന്നയ് 150 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗത്തയ് ഗുണകമന,  മനികേവയ്,  പ്രഭാപലത,  സഭാമൂഹലനതീതനി എന്നനിവ ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനമഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനില്.  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപയ്  പദതനി,  എറുകഡറയ്
പദതനി,  കസര് കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം  കകേരള സലാംസഭാന ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനില്വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഉന്നത  വനിജ്ഞഭാനത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം സഭാമഭാനലജനത്തനിനുകൂടനി പ്രകയഭാജനമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
'പ്രബുദത'  എന്ന  നൂതന  പദതനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തലന്ന  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ കേഇൗണ്സനില്വഴെനി നടപനിലഭാക്കുനണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട  എണത്തനില്  10  ശതമഭാനലാം
വര്ദനവയ്  വരുതലമനള്ള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം
കകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയഭാണയ്  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട
ഭഇൗതനികേ  അക്കഭാദമനികേ  തലങ്ങളനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിലക്കഭാണയ്
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്ന
കതഭാലടഭാപലാം കലബറനി, ലകബഭാറടറനി തുടങ്ങനിയവയുലട നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടതന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  അക്കഭാദമനികേ  തലത്തനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള കഭാസയ്  മുറനികേള കഹലടകേയ്
ആക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  അദലഭാപന  അദലയന
തലങ്ങളനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടനി ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനത്തനിനുതകുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള  അദലഭാപകേ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത  'ഓണ്  കസറയ്  സകപഭാര്ടനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം'  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭാ
വശലമഭായ നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കുടനികേളുലട കനസര്ഗനികേമഭായ
അക്കഭാദമനികകേതര-പഭാകഠലതര കേഴെനിവുകേള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മനികേച
പഠനസഇൗകേരലലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം പദതനി മുകഖന ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 



48 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് പുത്തന് രൂപഭഭാവലാം വരുത്തഭാന് നടപടനി

13(*403) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് : 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  പുത്തന്  രൂപഭഭാവലാം  വരുതന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വകുപനിലല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഏലതലഭാലാം  രതീതനിയനിലുളള  കബഭാധവത്ക്കരണമഭാണയ്
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  നവതീന  ആശയങ്ങള
സമനസ്ക്വയനിപനിക്കഭാനഭായനി  വകുപനിലന  സജമഭാക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ)  “പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം”  ഇതഭാണയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ  മുദഭാവഭാകേലലാം.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  പുത്തന്  രൂപഭഭാവലാം
വരുതന്നതനിനയ് എടുത്ത നടപടനികേള വനിശദമഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1)  ഡനികസന്  വനിഭഭാഗവുലാം  ഇന്ലവസനികഗഷന്    &    കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള
               വനിഭഭാഗവുലാം

23-2-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  15/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന് വനിഭഭാഗവുലാം ഇന്ലവസനികഗഷന് & കേസ്ക്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രഭാള  വനിഭഭാഗവുലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  വകുപയ്
ആസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള മൂന്നയ് ഡനികസന് യൂണനിറ്റുകേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ് ഏഴെയ്
ഡനികസന് യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത എറണഭാകുളതലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം
രണയ്  പുതനിയ  കമഖല  ഡനികസന്  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി
അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  പതനിലനടയ്  സൂപര്  നഡ്യൂമററനി  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനി  തസനികേകേള  പുനര്വനിനലഭാസലാം വഴെനിയഭാണയ്  നനികേതന്നതയ്.
ജതീവനക്കഭാലര പുനര്വനിനലസനിച്ചുലകേഭാണയ് തനിരുവനന്തെപുരത്തയ് ഒരു ഇന്ലവസനികഗഷന്
&  കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള കമഖല  ലകബഭാറടറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളതലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടുമഭാണയ്  നനിലവനില്  കമഖലഭാ  ലകബഭാറടറനികേള  ഉള്ളതയ്.  മൂന്നയ്  കമഖലഭാ
കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം പുതനിയ ഇന്ലവസനികഗഷന് യൂണനിറ്റുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 
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(2) കകേരള കഹകവ റനിസര്ചയ് ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്

കകേരള കഹകവ റനിസര്ചയ് ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്  ലപഭാതുമരഭാത്തയ് വകുപനിലല ലടസനിലാംഗയ്
ലകബഭാറടറനിയഭായുലാം ഒരു റനിസര്ചയ് ഇന്സനിറഡ്യൂടയ് ആയുലാം ഒരു ലട്രയനിനനിലാംഗയ് കകേന്ദ്രമഭായുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലകേ.എചയ്.ആര്.ലഎ.  ലചേയ്തുവരുന.  ലകേ.എചയ്.ആര്.ലഎ.-ലയ
എന്.എ.ബനി.എല്. അക്രഡനിറഡയ് ലഭാബഭായനി ഉയര്തന്നകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(3) കേനിഫ്ബനിക്കഭായനി ലപ്രഭാജക്ടയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് യൂണനിറയ്

18-2-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  8/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട കേതീഴെനില് വരുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ ലസഷലല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിളഭായനി കകേരള  കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ്
ശഭാക്തതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  യൂണനിറനിനയ്  (PMU)  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാലര
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(4) ലമയനിന്റെനന്സയ് വനിലാംഗയ്

കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ലചേയ്യുവഭാന്കവണനി  ഒരു
ലമയനിന്റെനന്സയ് കപഭാളനിസനി നനിലവനില് വന്നനിട്ടുണയ്. അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിനുള്ള
കഹകവ  അസറയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കപഭാളനിസനിപ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേള  ഉന്നത
നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തനിയതനിനുകശഷലാം  5  വര്ഷലത്ത  performance  based
maintenance  contract-ല്  പരനിപഭാലനിക്കലപടുവഭാനഭാണയ്  പ്രസ്തുത  കപഭാളനിസനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഇതനികലയഭായനി ഒരു ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട കേതീഴെനില് കറഭാഡയ്
ലമയനിന്റെനന്സയ് വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(5) ബനിഡ്ജയ് ലമയനിന്റെനന്സയ് കപഭാളനിസനി

സലാംസഭാനത്തയ്  3000-ല്പരലാം  വരുന്ന  പഭാലങ്ങളുലട  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്,
ലമയനിന്റെനന്സയ്,  പുതനിയ  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭായനി  ഒരു  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില് പഭാലങ്ങളക്കഭായനി ഒരു വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(6) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് വനിജനിലന്സയ് വനിഭഭാഗലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  വനിജനിലന്സയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലല സഭാകങ്കതനികേ വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവയ് മൂലലാം വനിജനിലന്സനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനില് അകനസ്ക്വഷണലാം
നടതന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്ന കേഭാരലലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചതനില്,
വനിജനിലന്സയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം
വര്ദനിപനിചയ്  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള
പുനര്വനിനലസനിച്ചുലകേഭാണള്ള വനിജനിലന്സയ് വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി  4-2-2017-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 135/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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(ബനി  &  സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
നവതീന ആശയങ്ങള സമനസ്ക്വയനിപനിചയ് വകുപനിലന സജമഭാക്കഭാനുമഭായനി വനിവനിധ തരലാം
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  വകുപയ്  മുകഖന  നടത്തനിവരുന.  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്
റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  നനിരതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
പരനിപഭാലനലാം,  അറകുറപണനികേള,  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്,
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തല് എന്നതീ വനിഷയങ്ങളനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇന്ഡലന് അക്കഭാഡമനി ഓഫയ് കഹകവ എഞനിനതീകയഴനിലന്റെ
ആറഭാഴ്ചലത്ത കറഭാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ സര്ടനിഫനിക്കറയ് കകേഭാഴനിനയ്  15
എഞനിനതീയര്മഭാലര  ലതരലഞടുത്തയ്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആര്ക്കനിലടക്ചര്
വനിഭഭാഗത്തനിനയ് കസഭാഫയ് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കവണനി  ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഇന്
ഗവണ്ലമന്റെയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പരനിശതീലന കേലണറനില്,  വകുപനിലല സഭാകങ്കതനികേ
വനിഭഭാഗത്തനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഭരണപരവുലാം  നയപരവുമഭായ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിവനിധയനിനലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഗതീന്  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  കടഭാടല്  കസഷന്  സര്കവ്വ,
കപ്രസയ് കസഭാഫയ് ലവയര് പരനിശതീലനലാം,  ഡനികസന്  കസഭാഫയ് ലവയര് പരനിശതീലനലാം,
ആകടഭാകേഭാഡയ് പരനിശതീലനലാം,  വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കല് മുതലഭായവയുലാം
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പുതുതഭായനി  വകുപനില്  പ്രകവശനിക്കുന്ന  സഭാകങ്കതനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ഭരണപരവുലാം സഭാകങ്കതനികേവുലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ
തലത്തനിലുമുള്ള  വലക്തമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്
പരനിശതീലനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന ഉടലന 2016  ജൂകല 28-നയ്  "പുതനിയ
കേഭാലലാം-പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം”എന്ന  കലഭാകഗഭാ  മുറുലകേപനിടനിചയ്  കലഭാകേ  പ്രശസ
സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരഭായ പതശതീ കഡഭാ.  ഇ.  ശതീധരന്,  ലപ്രഭാഫ.  കഡഭാ.  പനി.  ലകേ.
അരവനിനന്,  ഇന്തെലയനിലല  വനിവനിധ  യൂണനികവഴനിറനികേളനിലല  വനിദഗ്ദ്ധര്  എന്നനിവലര
പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണയ് കറഭാഡയ് വനിഭഭാഗലാം എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്,  ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പരനിപഭാലനലാം  എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചയ്
ശനില്പശഭാല  നടത്തനി.  ഗതീന്  കേണ്ലസപ്റയ്  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണള്ള  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണരതീതനി  മരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  വനിദഗ്ദ്ധലര
പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  മരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്
ശനില്പശഭാല നടത്തനി. 

ഗൃഹശതീ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
14(*404) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് : 

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :  
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :  
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  'ഗൃഹശതീ  '  ഭവനപദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 51

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവലര
ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം  എത്ര  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം  ഇതനിനഭായനി  സന്നദസലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  26-8-2013-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)21/2013/ഭവനലാം  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  ഗൃഹശതീ പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സസ്ക്വന്തെമഭായനി  രകണഭാ
മൂകന്നഭാ  ലസന്റെയ്  ഭൂമനിലയങ്കനിലുലാം  ലലകേവശമുള്ള  ദുര്ബലവനിഭഭാഗലാം,  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കയ്  സന്നദ  സലാംഘടന/എന്.ജനി.ഒ.  എന്നനിവരുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി വതീടയ് വചയ് നല്കുന്ന ഗൃഹശതീ
പദതനി സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ് മുകഖന  2013-14  വര്ഷലാം മുതല്
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കമല്  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി സന്നദ സലാംഘടനകേള, കേഭാരുണലവഭാന്മഭാരഭായ വലക്തനികേള എന്നനിവര്
കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്  തുകേ  ഒടുക്കനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ള  വലക്തനികേളഭാണയ്  ടനി
പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കേഭാരുണലവഭാന്മഭാരഭായ  വലക്തനികേള,  സന്നദസലാംഘടനകേള  എന്നനിവര്
കസഭാണ്സര് വനിഹനിതമഭായനി 1,00,000 രൂപയുലാം ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതമഭായനി 1,00,000
രൂപയുലാം  കബഭാര്ഡനില്  അടയകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  വനിഹനിതമഭായ
2,00,000  രൂപയുലാം കചേര്ത്തയ്  4,00,000  രൂപ  4  ഗഡുക്കളഭായനി  വതീടനിലന്റെ വനിവനിധ
നനിര്മ്മേഭാണ ഘടങ്ങളനിലഭായനി നല്കുന. 

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 21.76 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി
ഇനത്തനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  തുകേ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  1088
വതീടുകേളക്കയ് അനുമതനി നല്കേഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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രഭാഷതീയ ഉചതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്
15(*405) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : 

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :  
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :  
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  രഭാഷതീയ ഉചതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്  (റൂസ)  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന സതീമുകേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലടയുലാം കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുലാം അക്കഭാദമനികേ മനികേവയ്  കകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തയ്  റൂസ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച ഫണലാം അതനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗവുലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നയപരമഭായ
ഇടലപടല്  നടകത്തണ  കകേരള  ഹയര്  എഡത്യുകക്കഷന്  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?  

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):

(എ)  രഭാഷതീയ ഉചതര് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്  (റൂസ)  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന സതീമുകേള തഭാലഴെ പറയുന്നവയഭാണയ് : 

1. നനിലവനിലുള്ള  സസ്ക്വയലാംഭരണ  കേലഭാലയങ്ങലള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്ന പദതനി.

2. നനിലവനിലുള്ള  കസര്  കകേഭാകളജുകേലള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന
പദതനി.

3. അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  സലാംസഭാനലത്ത
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ്.

4. പുതനിയ ആര്ട്സയ് & സയന്സയ് മഭാതൃകേഭാ കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങുന്ന പദതനി.

5. നനിലവനിലുള്ള  ഡനിഗനി  കകേഭാകളജുകേലള  മഭാതൃകേഭാ  കകേഭാകളജുകേളഭായനി
ഉയര്തന്ന പദതനി.

6. പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പദതനി.
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7. കകേഭാകളജുകേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
പദതനി.

8. ഗകവഷണലാം,  നൂതന  ആശയങ്ങള,  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതകേ
എന്നനിവയഭായുള്ള പദതനി.

9. വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാമൂഹനികേ  സമതസ്ക്വലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

10. പുതനിയ അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളക്കഭായുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം.

11. അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങലള
നവതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി.

12. ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനില്  അധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി.

13. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് ആവശലമഭായ
പരനിശതീലനലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി.

14. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഏജന്സനികേലള
നവതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനി.

15. ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാംകവണനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  അദലഭാപകേരുലടയുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളുലടയുലാം അനദലഭാപകേരുലടയുലാം അടനിസഭാന വനിവരകശഖരണലാം
നടതന്നതനിനഭായനിട്ടുള്ള പദതനികേള.

16. ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുലട  
സഹഭായകത്തഭാലട പുതനിയ ആശയങ്ങള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്ന പദതനി.

17. സലാംസഭാനലത്ത കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള പദതനി.

18. ഭരണ ഉപകദശകേ മൂലല നനിര്ണയ ഗകവഷണ പദതനി.

(ബനി) ഉണയ്.

സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ഇതുവലര  ആലകേ  98,38,66,667  രൂപ  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതനില്നനിനലാം  91.25  കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  റൂസ ഫണയ് നല്കേനിയ
സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു കപ്രഭാജക്ടയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് യൂണനിറയ് നനിലവനിലുണയ്. ഇതുകൂടഭാലത
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കസറയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡയറക്ടകററനിലന്റെ കപ്രഭാജക്ടയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുലാം പദതനികേള
വനിലയനിരുതലാം.  കസറയ് കപ്രഭാജക്ടയ് ഡയറക്ടകററനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ ലടകനിക്കല് സകപഭാര്ടയ്
ഗ്രൂപ്പുലാം നനിലവനിലുണയ്.  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  20  ലപ്രഭാഫസര്മഭാരുലട ഒരു പഭാനല് ആണയ് ഇഇൗ
ഗ്രൂപയ്.  ഇവരുലാം പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിലയനിരുതലാം.
റൂസ പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഗഡു സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കുകേയുലാം അവയുലട പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതകേയുലാം അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലചേലവഴെനിചതനിലന്റെ
സഭാക്ഷലപത്രലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  സഭാക്ഷലപത്രലാം  കകേന്ദ്ര
മഭാനവകശഷനി  വനികേസന  വകുപനിനയ്  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  അതനിനുള്ള
അലാംഗതീകേഭാരമഭായനി 2-ാം ഗഡു സഭാപനങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കഡഭാ.  രഭാജന്  ഗുരുക്കള  കേമ്മേതീഷന്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗുലാം കസഭാഷലല്
ഓഡനിറനിലാംഗുലാം

16(*406) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതത്യു : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി
ഓഡനിറനിലാംഗുലാം കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗുലാം നടത്തഭാറുകണഭാ; 

(ബനി)  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  ഏലറടുക്കുന്ന  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  രതീതനിയനില്  ഗതീന്  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  സങ്കല്പലാം  അനുസരനിചയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം, അന്തെരതീക്ഷ-ജല മലനിനതീകേരണലാം കുറയല് എന്നനിവ വഴെനി ആവഭാസ
വലവസലയയുലാം കജവ കവവനിദലലത്തയുലാം സലാംരക്ഷനിചയ്  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതലാം
കുറയന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ)  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവര്ത്തനികേളനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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തനിരുവനന്തെപുരുലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില് എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില് റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം മറയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  കപലമന്റെയ്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലട  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രമഭാണയ്
നല്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുലട  കമല്കനഭാടവുലാം  ആഡനിറനിലാംഗുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കസഭാഷലല്  ആഡനിറനിലാംഗയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയുലട  ചേനില  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കസഭാഷലല് ആഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനില് നടക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള വനിലാംഗയ്  വഴെനി ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധന
നടതനണയ്.  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലമറതീരനിയല്സയ്  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  സമര്പനിചയ്
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചയ് ഫസയ് ടയര് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണയ്.
ലസക്കന്റെയ് ടയര് കേസ്ക്വഭാളനിറനി സനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിര്ണയത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  അസനിസന്റെയ്  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറുലട അധതീനതയനില് ഓഫതീസയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  5  കകേഭാടനി  രൂപയയ്
പുറതവരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ലടകനിക്കല്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടതവഭാന്
പുതുക്കനിയ മഭാനസ്ക്വല് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന നഗര
കറഭാഡുവനികേസന പദതനികേളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനികേളുലട  കേണ്സഷണര്
പ്രകതലകേലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  പദതനിയുലട
ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെയ്  എഞനിനതീയറുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതനണയ്. 

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ഏലറടുക്കുന്ന പുതനിയ
ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഗതീന്ബനില്ഡനിലാംഗയ്  സങ്കല്പലാം  അനുസരനിചയ്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ലകേടനിടങ്ങളുലട  രൂപകേല്പന  ആര്ക്കനിലടക്ചേര്
വനിഭഭാഗലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  തലന്ന  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ഘടകേങ്ങള  ഡനിലലസനനില്
ഉളലപടുത്തഭാറുണയ്.  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡുഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിലന്റെ 9-11-2015-ലല RW/NH/3044/24/2015/S&R(R) നമ്പര് കേത്തയ്



56 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  അളവയ്  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  നഗര  പരനിധനിയുലട
50  കേനികലഭാ മതീറര് ചുറളവനിനകേത വരുന്ന കദശതീയപഭാതകേളുലട റതീസര്ഫസനിലാംഗനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബനിറ്റുമനിനസയ്  കഹഭാടയ്  മനിക്സൈനില്  കചേര്ക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുമൂലലാം  പഭാസനികേയ്  മുകഖനയുള്ള  മഭാലനിനലലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര
കുറയഭാവുന്നതഭാണയ്. ഒരു കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിനയ് 1000 കേനികലഭാ ശുദതീകേരനിച പഭാസനികേയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

അനലഭാധതീനലപട കതഭാടലാംഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് സമഗ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

17(*407) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് : 
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അനലഭാധതീനലപട  കതഭാടലാംഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സമഗ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ലകേഭാണവരുവഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇതുസലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(ബനി)  ഏലറടുക്കുന്ന  ഭൂമനി,  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) അനലഭാധതീനലപട സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി സമഗമഭായ ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഏലറടുക്കുന്ന  ഭൂമനിയുലട  പുനരുപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കേലവറ വനിപണന കകേന്ദ്രലാം
18(*408) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ സസ്ക്വഭാധതീനവുലാം വലഭാപനിയുലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  നലഭായമഭായ  നനിരക്കനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേലവറ എന്ന കപരനില്
വനിപണന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണയ്  ഇവ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  കസവനങ്ങള  എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  നലഭായമഭായ  നനിരക്കനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
കേലവറ എന്ന കപരനില് വനിപണന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം, പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം, ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനിലഭാണയ് ഇവ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി)  നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല കുടനികേളുലട എണലാം

19(*409) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേളുലട എണലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുറയുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കുടനികേളുലട  എണത്തനിലുണഭാകുന്ന  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  അദലഭാപന ഗുണനനിലവഭാരലാം വർദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി അദലഭാപകേർക്കയ്
സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ഉളലപലടയുള്ള  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):

(എ) കുടനികേളുലട എണത്തനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുള്ളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുലട  എണത്തനിലല  കുറവയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  അതനില്
പ്രധഭാനമഭായനി  സ്കൂളുകേളനിലല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുതകേ,  സഭാര്ടയ്
കഭാസ്റൂമുകേളനില് സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുപകയഭാഗനിചയ് അദലയനലാം നടതകേ,  ലലലബറനി,
ലകബഭാറടറനി  സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുതകേ,  കേഭായനികേ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഹരനിത
കേലഭാമ്പസുലാം  ഒരുക്കുകേ  എന്നനിങ്ങലന  നനിരവധനി  കേഭാരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  മുതല്  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുപകയഭാഗനിചയ്
ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  നല്കേനിവരുന.  ലഎ.റനി.  അധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്  പ്രകതലകേ
ലഎ.റനി. അധനിഷനിത പരനിശതീലനവുലാം സതീമഭാറയ് മുഖഭാന്തെനിരലാം ലതീഡര്ഷനിപയ് ലട്രനിയനിനനിലാംഗുലാം
വകുപയ് നല്കേനിവരുന. 

ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനില്നനിനലാം ജലലമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

20(*410) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : 
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല കേടുത്ത ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനില്നനിനലാം ജലലമത്തനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി)  ജനിലയനിലല മലകയഭാര കമഖലകേളനിലുലാം ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കുടനിലവളള
ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് കകേഭാളനനികേള ഉളലപലടയുളള പ്രകദശങ്ങളനില്
ലവളളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ജനിലയുലട വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് കേനികയഭാസ്കുസ്തുകേള സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി) കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം കൂടുതല് രൂക്ഷമഭായ പഞഭായതകേളനില് ടഭാങ്കറുകേളനില്
കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ? 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്):

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലനയ്യഭാര് ജലസലാംഭരണനിയനില്നനിന്നയ് ജലലാം
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കേരമനയഭാറനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്,  പൂര്ണ
കതഭാതനിലുള്ള പമ്പനിലാംഗുലാം നടക്കുന. ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനിലല കേഭാപ്പുകേഭാടുനനിനലാം ജലലാം പമ്പയ്
ലചേയയ് 1.5 കേനി.മതീ. അകേലലയുള്ള കേരമന നദനിയനിലല അണനിയനിലക്കടവനിലലത്തനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ്.  ഇതനികലക്കഭായനി
400  മതീറര്,  800  mm DIK-9  ലലപപയ്,  350  മതീറര്,  700  mm DIK-9  ലലപപയ്
എന്നനിവ സഭാപനിച്ചുലാം 100 HP യുലട പമ്പുകേള 2 എണവുലാം ജലസലാംഭരണനിയനില് തഭാഴനി
ഇടഭാവുന്ന പ്രകതലകേ തരലാം (180 HP) പമ്പുകേള 2 എണവുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം ഏകേകദശലാം
70 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ലവള്ളലാം പമ്പുലചേയ്യുന. കൂടഭാലത 400 മതീറര്, 600 mm ഡനി.ലഎ.
ലലപപനിലൂലട  ട്രഭാവന്കൂര്  സനിലമന്റെയ്സയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ലഡഡ്ജര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
പമ്പനിലാംഗുലാം  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  ലഡഡ്ജര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  200  mm
പനി.വനി.സനിയുലട രണയ്  ലലലനനിലൂലടയുള്ള പമ്പനിലാംഗുലാം  നടനവരുന.  ഘടലാംഘടമഭായനി
തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനികേള  ആലകേ  15  ദനിവസലാം  ലകേഭാണഭാണയ്  ലലവദത്യുതനി,  വനലാം,
വലവസഭായലാം, കമഭാകടഭാര്വഭാഹനലാം, റവനഡ്യൂ, ധനകേഭാരലലാം, കപഭാലതീസയ് എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട
പൂര്ണ  സഹകേരണകത്തഭാലട  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  ജലവനിഭവ
വകുപനിനയ് സഭാധനിചതയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  മലകയഭാര  കമഖലകേളനിലുലാം  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാന്കവണനി നനിലവനിലല ലലലനുകേള ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലാം ജലലാം എത്തനികചരഭാത്ത
ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  വഭാല്വുകേള  ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
കേനിറനികലക്കുള്ള ലതീഡനിലാംഗയ് ലലപപ്പുകേള തഭാഴനിയുലാം കേനിണറുകേളനില് അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള
മണല്മഭാറനിയുലാം  പമ്പുകേളുലട കേഭാരലക്ഷമത ഉറപഭാക്കനിയുലാം പരമഭാവധനി ജലവനിതരണലാം
ഉറപ്പുവരുതനണയ്.  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട ടഭാങ്കര്
കലഭാറനി  വഴെനി  വരളചബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലവനിതരണലാം  നടതനണയ്.
നദനികേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ബണകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന.

(സനി)  ഉണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരുലാം  ജനിലയനില്  വരളചലയ  തുടര്ന്നയ്  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടതന്നതനിനഭായനി 350 വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് റവനഡ്യൂ
വകുപയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  അതുപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്
നഭാളനിതുവലര  217  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കേടുത്ത
ജലക്ഷഭാമലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  51  സലങ്ങളനില് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  മുന്ലലകേലയടുത്തയ്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കൂടുതല്  രൂക്ഷമഭായ  പഞഭായതകേളനില്,
പഞഭായതകേളുലാം ജനിലഭാ ഭരണകൂടവുലാം ആവശലലപടുന്ന പ്രകേഭാരലാം ടഭാങ്കറുകേള മുകഖന
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ  ലവന്ഡനിലാംഗയ്  കപഭായനിന്റുകേളനില്നനിനലാം
ശുദതീകേരനിച ജലലാം നല്കേനി വരുന.
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കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് പുത്തന് സഭാകങ്കതനികേവനിദല
21(*411) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
പുത്തന് സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലാം വനിഭവങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ; സലാംസഭാനത്തയ്
പഭാസനികേയ് ഉപകഭഭാഗലാം കൂടനി നനില്ക്കുന്ന പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
പഭാസനിക്കനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പഭാസനികേയ്  ഏതളവയ്  വലര
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  മണനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  കേയര്,
ജനികയഭാലടക്സൈയ്റയനില്സയ്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
നടതനകണഭാ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത പുത്തന് സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലാം വനിഭവങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡ്സയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന്ന
കറഭാഡുകേളനില്  BM&BC  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്
സഭാധഭാരണ  ബനിറ്റുമനിനയ്  പകേരമഭായനി  NRMB  (Natural  Rubber  Modified
Bituminous)  ഉപകയഭാഗനിചയ്   ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.  മതീ.  കറഭാഡുകേള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേയ് ശുദതീകേരനിചയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ചേതീപനിലാംഗയ് കേഭാര്ലപറനിലാംഗയ്
ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  പ്രവര്ത്തനികേളനില്  പഭാസനികേയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില്
ചുള്ളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണലാം  കറഭാഡനില്  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തയ്  100  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം
വരുന്ന  ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ഇത്തരത്തനില്  200.00  കേനി.മതീ  കറഭാഡുകേള  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്
ശുദതീകേരനിചയ്  ടഭാറനിലാംഗനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  പഭാസനികേയ്  മൂലമുണഭാകുന്ന
പരനിസനിതനി പ്രശ്നലാം ഒരു പരനിധനിവലര കുറയവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഇന്തെലന്  കറഭാഡയ്  കകേഭാണ്ഗസയ്  (ലഎ.ആര്.സനി.)  എസയ്.പനി.98/2013
പ്രകേഭാരലാം  ബനിറ്റുമനിലന്റെ  തൂക്കത്തനിലന്റെ  6  മുതല്  8  ശതമഭാനലാം  വലര  പഭാസനികേയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാലണനലാം  180  ഡനിഗനി  ലസന്റെതീകഗഡനിനയ്  തഭാലഴെ  പഭാസനികേയ്
ചൂടഭാകുന്നതുലകേഭാണയ്  വനിഷഭാലാംശലാം വഭായുവനില് കേലരുന്നനില എനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഒരു കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം  7  മതീറര് വതീതനിയനില് പുതുക്കുന്നതനിനയ് സഭാധഭാരണ  100  ടണ്
(1000 കേനികലഭാ) ശുദതീകേരനിച പഭാസനികേയ് ആവശലമഭായനി വരുലാം. 

നഭാഷണല്  കഹകവകേളനിലുലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഒരു നനിശ്ചനിത അളവയ് പഭാസനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങള നഗര പരനിധനിയുലട
50  കേനി.മതീ.  ചുറളവനിനകേത്തയ്  വരുന്ന  കദശതീയപഭാതകേളുലട  റതീ-സര്ഫസനിലാംഗനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബനിറ്റുമനിനസയ്  കഹഭാടയ്  മനിക്സൈനില്  കചേര്ക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാസനികേയ്  മനിശണലാം  ലചേയ  ടഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  IRC  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  ഇത്തരത്തനില്  നനിര്മ്മേനിച
കറഭാഡുകേളുലട  കനടങ്ങലളക്കുറനിചയ്  IRC  SP  98-2013-ല്  വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  മണനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  കേയര്,
ജനികയഭാലടകയനില്സയ്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയയ്  കറഭാഡുകേള  ഇഇൗടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

22(*412) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് : 
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഈ സ൪ക്കഭാ൪ അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവ
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള
എലന്തെലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  വണനിലപരനിയഭാര്  പഭാലലാം,  കേലഭാര്  പഭാലലാം,
പനി  സനി  കേനഭാല്  (പുതുലപഭാന്നഭാനനി-ലകേഭാചനി  കേനഭാല്)  പഭാലവുലാം  അനുബന്ധ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
കദശതീയപഭാതയുലട  വനിവനിധ സലങ്ങളനിലഭായനി  ഉപരനിതലങ്ങള  പുതുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴെനില്വരുന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പ്രവൃത്തനികേളുലട ഡനിവനിഷന് തനിരനിച കേണക്കയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) നനിലവനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ
എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതനണയ്.  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  ഉകദലഭാഗസര്  അതഭാതയ്  സമയലാം  പരനികശഭാധനകേള
നടതകേയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്. 

നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുനണയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് മഭാനസ്ക്വലനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന കേസ്ക്വഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവര്ത്തനികേളനില്  നടപഭാക്കനിവരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ ജനിലകേളനില് എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
ചുമതലയനില് റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം മറയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള
ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപലമന്റെയ്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലട  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് നല്കേനിവരുന്നതയ്. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേലള
സലാംബന്ധനിചയ്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനയുലാം
അവകലഭാകേനവുലാം നടത്തനി യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലാം വരുനണയ്. 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില് പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഭഭാഗമഭായനി  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളനില് സഭാധഭാരണ ബനിറ്റുമനിനയ് പകേരമഭായനി എന്. ആര്. എലാം. ബനി. (നഭാചേസ്ക്വറല്
റബ്ബര്  കമഭാഡനികഫഡയ്  ബനിറ്റുമനിന്)  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേയ് ശുദതീകേരനിചയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  മണനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത
സലങ്ങളനില്  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം,  ജനികയഭാലടകയനില്സയ്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഉറപ്പുവരുത്തനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയയ് കറഭാഡുകേള ഇഇൗടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

അതലഭാധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭായ  മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റതീകസകനിലാംഗയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആലപ്പുഴെ കദശതീയപഭാതയുലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കുനണയ്.
ഇഇൗ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനില്  നനിലവനിലല  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ലമഷതീന്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഇളക്കനിലയടുക്കുകേയുലാം  അകപഭാളത്തലന്ന  അകത  ലമറതീരനിയല്
പഭാകേലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കവണന്ന  അളവനില്  ബനിറ്റുമനിന്,  സനിമന്റെയ്  വനിവനിധ
തരത്തനിലുള്ള ലമറലുകേള എന്നനിവ കചേര്ത്തയ് ഉപരനിതലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുമഭാണയ്
ലചേയ്യുന്നതയ്. 

വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം

23(*413) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :  
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :  
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാര്തനികേളുലടയനിടയനില്  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നയ്,  മറയ്  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങള  എന്നനിവയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് ഇതയ് തടയുന്നതനിനുലാം മദലത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം
കദഭാഷഫലങ്ങലളക്കുറനിചയ് വനിദലഭാര്തനികേലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സ്കൂള  തലത്തനില്  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  എകക്സൈസയ്,
കപഭാലതീസയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതനിനയ് എലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേള  ലഹരനിക്കയ്  അടനിമകേളഭാകുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സ്കൂള പരനിസരത്തയ്  100  വഭാരക്കുള്ളനില് ലഹരനി വസ്തുക്കള വനില്ക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
കകേഭാപ,  ലകേ.പനി.  ആക്ടയ്,  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  ആക്ടയ്  1985  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം നനിയമ
നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സ്കൂള
പരനിസരത്തയ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നയ്  എന്നനിവ  കകേമഭാറുന്നവര്
ലക്കതനിലര ലജ.ലജ.ആക്ടയ്,  ലകേ.പനി.  ആക്ടയ് എന്നനിവ പ്രകേഭാരവുലാം നനിയമ നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് സ്കൂള അധനികൃതര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മഭാത്രമല,  എലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  100  വഭാര  ചുറളവനില്  പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങള വനില്ക്കഭാന് പഭാടനില എന്ന കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. സ്കൂളുലാം പരനിസരവുലാം
ലഹരനി വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ് കപഭാലതീസയ്, എകക്സൈസയ്, പനി.റനി.എ., തകദ്ദേശ സസ്ക്വയലാംഭരണ
സപനങ്ങള,  ആകരഭാഗല  വകുപയ്,  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  എന്നനിവയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ
സപഭാനത്തനിലുലാം  കകേരള  ലഹരനി  വര്ജനമനിഷലന്റെ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  2017
ജനുവരനി  30-നകേലാം ലഹരനി വനിമുക്ത കബ്ബുകേള രൂപതീരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനുവരനി  30-നയ്
ലഹരനിവനിമുക്ത  പ്രതനിജ്ഞലയടുക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  സഭാപനകമധഭാവനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന. അതനുസരനിചയ് കബ്ബുകേള സഭാപനങ്ങളനില് രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവര്ത്തനലാം  നടതനണയ്.  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എന്.സനി.സനി.,
എന്.എസയ്.എസയ്.  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേളുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  ലഹരനി
വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരഭാറുണയ്. ആന്റെനിനഭാര്കക്കഭാടനികേയ്
ലസല് ഇതനിനഭായനി കകേഭാകളജുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

ഹയര്ലസക്കണറനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല  സഇൗഹൃദ  കബ്ബുകേളുലട  2016-17
അദലയന  വര്ഷലത്ത  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  മയക്കുമരുന്നയ്  ഉപകയഭാഗലാം
തടയുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഊന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത ഇന്തെലന്
ലഡന്റെല്  അകസഭാസനികയഷനുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  പുകേയനിലയനില്നനിനലാം  മയക്കുമരുന്നനില്നനിനലാം  യുവഭാക്കലള
കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനികലക്കയ്  "മുക്തനി”എന്ന  കപരനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം  ലട്രയനിനനിലാംഗുലാം  നല്കുനണയ്.  2010
ലസപ്റലാംബറനില്  കുടനികേളനിലല  കുറവഭാസനയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗവുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനികലക്കയ്  ഒഇൗവ്വര്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ടു  ചേനില്ഡന്  എന്ന ഒരു
പദതനി  ആരലാംഭനിച്ചു.  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില്  93  സ്കൂളുകേളനില് ഒഇൗവ്വര്
ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ടു ചേനില്ഡന് പദതനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  
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ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലയുലാം  രണയ്  വനിദലഭാര്തനികേലള  വതീതലാം  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണള്ള
മൂന്നയ് ദനിവസലത്ത ലറസനിഡന്ഷലല് ലട്രയനിനനിലാംഗയ് കപ്രഭാഗഭാമനില് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട
അപകേടങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലയുലാം
സഇൗഹൃദ  കകേഭാ-ഓഡനികനറര്മഭാലര  (അദലഭാപകേര്)  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഓകരഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലയനിലുലാം  നടത്തനിയ  Refresher  Training  Programme-ലല  മുഖല
ഇനലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനില്നനിനലാം  വനിദലഭാര്തനികേലള  എങ്ങലന
പനിന്തെനിരനിപനിക്കഭാലാം  എന്നതഭായനിരുന.  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  NIMHANS-ല്  നനിനലാം
ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  ലഭനിച  ഇന്തെലന്  ലഡന്റെല്  അകസഭാസനികയഷനനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
എകക്സൈസയ് വകുപനില് നനിനള്ള അസനിസന്റെയ് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര് ഉളലപലടയുള്ളവരുലാം
കഭാലസടുത്തനിരുന.  ലഹരനി വനിമുക്തലാം കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട ലകേയര് ആന്റെയ്
ലഷയര് ഫഇൗകണഷന് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  "വഴെനികേഭാടനി"  എന്ന ഹ്രസസ്ക്വചേനിത്രലാം  3-3-2017
ഉചകേഴെനിഞയ് 2.30 മുതല് 3 മണനിവലര വനികക്ടഴയ് ചേഭാനല്, തനിരുവനന്തെപുരലാം ദൂരദര്ശന്
എന്നനിവ സലാംകപ്രഷണലാം ലചേയനിരുന.  ഇതയ് തല്സമയലാം കേഭാണുവഭാന് എലഭാ ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുലാം അവസരലമഭാരുക്കനിയനിരുന. 

സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലുലാം ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് എലഭാ പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
ഇഇൗ വര്ഷലാം ജനുവരനിയനില് എലഭാ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലുലാം വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം
അദലഭാപകേലരയുലാം ഉളലപടുത്തനി ലഹരനി വനിരുദ പ്രതനിജ്ഞ ലചേഭാലനിയനിരുന. 

ഡഭാലാം സുരക്ഷഭാലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

24(*414) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :  
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :  
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള ഡഭാലാം സുരക്ഷഭാ നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തെലഭാ
മഭാലണനലാം  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ഉണഭാകകേണ  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്
വലവസയനിലഭാത്തതുലാം  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലലാം  കനരനിടഭാന്  കവണ  എമര്ജന്സനി
ആക്ഷന്  പഭാനനിലഭാത്തതുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ  പ്രക്രതീയലയ
നനിഷ്ഫലമഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി പദതനിയനില് ആവശലമഭായ മഭാറലാം വരുതകമഭാ; 

(സനി)  മുലലപരനിയഭാര്  അണലക്കടനിലന്റെ സുരക്ഷഭാ കേഭാരലത്തനില് പ്രതനികൂലമഭായ
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനഭായുളള രഭാഷതീയ പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ശമലാം നടക്കുനകണഭാ? 

100/2020.
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്):

(എ)  കകേരള  ഇറനികഗഷന്  ആന്റെയ്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന്  ആക്ടയ്  2003
പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില് സനിതനിലചേയ്യുന്ന അണലക്കട്ടുകേളുലട
സലാംരക്ഷണവുലാം  സുരക്ഷയുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  കകേരള  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില്
സനിതനിലചേയ്യുന്ന  അണലക്കട്ടുകേളുലട  സുരക്ഷ  വനിലയനിരുതകേ,  പരനികശഭാധനകേള
നടതകേ,  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ,  അണലക്കട്ടുകേളുലട
ശക്തനിക്ഷയലാം സലാംബന്ധനിചയ് വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനി എടുകക്കണ തുടര് നടപടനികേള
ഉപകദശനിക്കുകേ, ലപഭാതുജന സുരക്ഷലയക്കരുതനി അണലക്കട്ടുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
മഭാറലാം  വരുകത്തണതുകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  അണലക്കട്ടുകേളുലട
സുരക്ഷലയക്കരുതനി  റനിസര്കവഭായറുകേളുലട  ജലവനിതഭാനത്തനില്  മഭാറങ്ങള
വരുകത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേത  വനിലയനിരുതകേ  തുടങ്ങനി  അണലക്കട്ടുകേളുലടയുലാം
റനിസര്കവഭായറുകേളുലടയുലാം  സുരക്ഷയുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കവണ എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  അണലക്കട്ടുകേളുലട  ചുമതലയുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
കവണ  ഉപകദശങ്ങളുലാം  ആജ്ഞകേളുലാം  നല്കുകേലയന്നതഭാണയ്  ഇഇൗ  അകതഭാറനിറനിയുലട
പ്രധഭാന കേടമ. അകതഭാറനിറനിയുലട ഉപകദശവുലാം ആജ്ഞകേളുലാം അനുസരനിചയ് കവണ തുടര്
നടപടനികേള  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  അണലക്കട്ടുകേളുലട  ചുമതലയുള്ള
ഉകദലഭാഗസര് എടുകക്കണതുണയ്. അകതഭാറനിറനിയുലട ഉപകദശങ്ങളനിലുലാം ആജ്ഞകേളനിലുലാം
എലന്തെങ്കനിലുലാം  വതീഴ്ചവരുത്തനിയഭാല്  ആ  അണലക്കടനിലന്റെ  ചുമതല  അകതഭാറനിറനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കകേരള സര്ക്കഭാരനിനയ് ഏലറടുക്കഭാവുന്നതുലാം കവണ തുടര് നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചയ്  ബന്ധലപട  കേക്ഷനിയനില്നനിന്നയ്  ഇതനിനുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഇഇൗടഭാക്കഭാവുന്നതുമഭാണയ്. 

കൂടഭാലത  ജലകസചേന  വകുപനില്  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട
കേതീഴെനില് ഡഭാമുകേളുലട സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിചയ് പരനികശഭാധന നടതന്നതനിനഭായനി ഡഭാലാം
കസഫനി  ഓര്ഗകനകസഷനുലാം  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഡഭാലാം റതീഹഭാബനിലനികറഷന് ആന്റെയ് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ
(DRIP)  ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ഡഭാലാം  കസഫനി  റനിവഡ്യൂ  പഭാനലുലാം  (DSRP)
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

കൂടഭാലത  കകേരള  കസറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിലുലാം  ഡഭാമുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ
കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  തലവനഭായനി  സുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  പ്രസസ്തുത വനിഭഭാഗലാം ഡഭാമനിലന്റെ സുരക്ഷ ലക്ഷലമഭാക്കനി മണ്സൂണ്
കേഭാലത്തനിനുമുമ്പുലാം കശഷവുലാം ഡഭാമനിലുലാം  ഡഭാമനിലന്റെ അനുബന്ധ ഘടകേങ്ങളനിലുലാം കകേന്ദ്ര
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ജല കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള സുരക്ഷഭാ മഭാനദണങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള പരനികശഭാധന
നടതകേയുലാം  അവനിലട  കകേലക്കഭാകള്ളണ  അറകുറപണനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലട   സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  അധനികേമഭായനി
കവണനിവരുന്ന  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഇഇൗ  പരനികശഭാധനകേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി ഡഭാമനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കഗറ്റുകേള, വഭാല്വുകേള, ശഭാസ്ത്രതീയ കമല്കനഭാടത്തനിനുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  അവ
പ്രവര്ത്തന ക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. കൂടഭാലത ഇന്കടകേയ്,  ട്രഭാഷ്റഭാക്കയ്, സര്ഷഭാഫയ്,
ജലവഭാഹനിനനി തുരങ്കങ്ങള എന്നനിവയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം അവ
വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഡഭാമുകേളുലട
സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുതകുലാം  വനിധത്തനില്  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  സുരക്ഷഭാ
കജഭാലനിക്കഭാലരയുലാം വനിനലസനിപനിചയ് സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. 

(ബനി) കകേരള ഡഭാലാം കസഫനി  അകതഭാറനിറനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഡഭാമുകേളനിലുലാം
കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  അങ്ങലന കേഭാണലപടുന്ന
അറകുറപണനികേളുലാം  മറയ്  അനുബന്ധ  മരഭാമത്തയ്  പണനികേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാന് കവണ  വനിശദമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അതതയ്  ഡഭാലാം  സലാംരക്ഷകേര്ക്കയ്
അകതഭാറനിറനി  അപകപഭാള  നല്കേഭാറുണയ്.  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലലാം  കനരനിടഭാനഭായനി
എലഭാ ഡഭാമുകേളനിലുലാം എമര്ജന്സനി ആക്ഷന് പഭാന് കകേരള ഡഭാലാം കസഫനി അകതഭാറനിറനി
തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുനണയ്. 

DRIP  പദതനിയുലട  കേതീഴെനില്  എമര്ജന്സനി  ആക്ഷന്  പഭാന്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനിയഭായനി  ഡഭാലാം  കബക്കയ്   അനഭാലനിലനിസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന  തുടര്ന്നയ്  എലഭാ
ഡഭാമുകേളുലടയുലാം  എമര്ജന്സനി  ആക്ഷന്  പഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത
ജലകസചേന  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  ഡഭാമുകേളുലട  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി Surveillance System, Instrumentation എന്നനിവ DRIP
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൂടഭാലത  കകേരള  കസറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷന്
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പരനികശഭാധനകേള  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  കൃതലമഭായ
വലവസകയഭാടുകൂടനി  നടത്തനിവരുനണയ്.  കകേരള  കസറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ഡഭാമുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  അടനിയന്തെര
സഭാഹചേരലലാം  കനരനിടഭാന്  കവണ  എമര്ജന്സനി  ആക്ഷന്  പഭാന്,  ഡഭാലാം
റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  ആന്റെയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കബഭാര്ഡയ്
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തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുനണയ്. ഇതനിനകേലാം തലന്ന പമ്പഭാ, കേക്കനി, ആനകത്തഭാടയ് എന്നതീ മൂന്നയ്
ഡഭാമുകേളുലട  എമര്ജന്സനി ആക്ഷന് പഭാന് കകേരള കസറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  മുലലപരനിയഭാര്  സുരക്ഷ  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പുതനിയ  അണലക്കടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നതയ്  തലന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടയ്.  പുതനിയ  അണലക്കടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനിയുലാം  തമനിഴഭാടനിലന്റെ   സമ്മേതവുലാം  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട
അനുമതനിയുലാം ആവശലമഭാണയ്. പുതനിയ അണലക്കടനിലന്റെ പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനലാം
നടതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനത്തനിലന്റെ TOR അലാംഗതീകേരനിചയ്
കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  28-3-2015-ല് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിനയ് സമര്പനിച
അകപക്ഷ തള്ളനിയ സഭാഹചേരലത്തനില് അകപക്ഷ വതീണലാം സമര്പനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര്
ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതയ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള നടനവരനികേയുമഭാണയ്. 

മൂന്നഭാര് കേകയ്യറ ഭൂമനി ഒഴെനിപനിക്കല്

25(*415) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . : 
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : 
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : 
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മൂന്നഭാറനില് കേകയ്യറ ഭൂമനി ഒഴെനിപനിക്കഭാന് ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് ആ ലനിസനില് എലഭാ കേകയ്യറങ്ങളുലാം ഉളലപടുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന് സസ്ക്വതീകേരനിച മഭാനദണലമന്തെഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) മതഭാരഭാധനഭാ ചേനിഹ്നങ്ങകളഭാ, മതവുമഭായനി ബന്ധലപട സഭാപനങ്ങലളകയഭാ
മുന്നനിര്ത്തനി  നടതന്ന  കേകയ്യറങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  നയലാം  എന്തെഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണയ്. പൂര്ണമഭായ ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  തസ്ക്വരനിതപരനികശഭാധന  നടത്തനിയുലാം  ലഭലമഭായ  ഓഫതീസയ്  കരഖകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുമഭാണയ്  ലനിസയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്.  സലപരനികശഭാധന,  സര്ലവ്വ
നടപടനികേള എന്നനിവ നടത്തനി മഭാത്രകമ കേകയ്യറങ്ങള സലാംബന്ധനിചയ് പൂര്ണമഭായ ലനിസയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.
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(സനി) ഏതുതരത്തനിലുള്ള കേകയ്യറമഭായഭാലുലാം കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനലാം

26(*416) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള ധനലാം എവനിലടനനിന്നയ്  കേലണത്തഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള
ലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജനലപടുതന്ന
ലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): 

(എ-സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഏറവുലാം മനികേച അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള രണയ് വര്ഷലാംലകേഭാണയ്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  (കേനിഫ്ബനി)  നനിന്നയ്  500
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുലമന്നയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  നനിനമുള്ള  ധനസഹഭായലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  48  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്ന  ചുമതല
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത വകുപനിനു കേതീഴെനിലല
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  അദലഭാപകേലര  ഉളലപടുത്തനി  രൂപതീകേരനിച
ലടകനിക്കല് ടതീലാം  അലാംഗങ്ങള ബന്ധലപട കകേഭാകളജുകേള സനര്ശനിചയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളുലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലയഭായനി ഒരു മഭാസര് പഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന് നടപടനികേള തുടര്ന വരുന.
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54  സര്ക്കഭാര് ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജുകേളുലട ലകബഭാറടറനികേളുലാം
ലലലബറനികേളുലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഗതീന് ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി 700 ലക്ഷലാം
രൂപയള്ള ഭരണഭാനുമതനി നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

RUSA  പദതനി  പ്രകേഭാരവുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇതുകൂടഭാലത, 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് സലാംസഭാനലത്ത
ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്  കകേഭാകളജുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനയ്  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  College  Infrastructure  Upgradation
Programme  (CIUP)  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  2,800  ലക്ഷലാം  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലടയുലാം  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയുമനുസരനിചയ്  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന് നടപടനി 

27(*417) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് : 
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ ഭൂമനി തനിരനിലകേ ഏലറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ ഭൂമനി കകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്നവരനില്നനിനലാം
പഭാടക്കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏത്ര  രൂപ  ഇവരനില്നനിനലാം
ഈടഭാക്കനിലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പഭാടവലവസ  ലലാംഘനിചതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  ആര്ലക്കങ്കനിലുലമതനിലര  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?  

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞലാം  പഭാടവലവസകേള  ലലാംഘനിചയ്  ലലകേവശലാം
വചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  തനിരനിലചടുക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ശനിപഭാര്ശ
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സമര്പനിക്കുന്നതനിനു സ.ഉ. (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  55/2017/റവ തതീയതനി  18-2-2017
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഓകരഭാ  കകേസുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്
പഭാടവലവസകേള ലലാംഘനിചനിട്ടുള്ളനിടത്തയ് ഭൂമനി തനിരനിലചടുക്കല് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  പഭാടക്കുടനിശനികേ  വരുത്തനി  ഭൂമനി  ലലകേവശലാം  വച്ചുവരുന്നവരനില്നനിനലാം
പഭാടകുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കനി  വരുന.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ജനില ഈടഭാക്കനിയ തുകേ/ സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനി

തനിരുവനന്തെപുരലാം കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള 
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലകേഭാലലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

പത്തനലാംതനിട 5,34,588 രൂപ.

ആലപ്പുഴെ ഈടഭാക്കനിയനിടനില.

കകേഭാടയലാം കുടനിശനികേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള 
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഇടുക്കനി 7,127 രൂപ.

എറണഭാകുളലാം 63,000 രൂപ ഈടഭാക്കനി. ബഭാക്കനി 
പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

തൃശ്ശൂര് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

പഭാലക്കഭാടയ് 1,03,750 രൂപ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

മലപ്പുറലാം 94,562 രൂപ.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 34,000 രൂപ.

വയനഭാടയ് ഇത്തരലാം കകേസുകേള ഇല.

കേണ്ണൂര് കുടനിശനികേ പനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള 
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഇത്തരലാം കകേസുകേള ഇല.
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(സനി)  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ
അഞയ്  ജനിലകേളനില്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കചേര്തലകേഭാള്ളുന:

ജനില

ലകേഭാലലാം പഭാട  വലവസ  ലലാംഘനിചതനിനഭാല്  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കയ്,

ലകേഭാലലാം  ഈസയ്  വനികലജയ്,  കബഭാക്കയ്  നമ്പര്  147 ല്,

റതീസര്ലവ്വ  നമ്പര്  1-ല്ലപട  5.30  ആര്.  സലലാം

സര്ക്കഭാരനികലയയ് തനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടയലാം പഭാട വലവസ ലലാംഘനിച ഒരു കകേസനില് ബഹുമഭാനലപട

കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  7-12-2016-ലല  WP  (C)

9458/07  നമ്പര്  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ

എടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്

എറണഭാകുളലാം പഭാട  വലവസ  ലലാംഘനിചതനിനയ്  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി

വനികലജയ്, സര്ലവ്വ നമ്പര് 1174, 1175, 8pt-ല്ലപട 1.25

ഏക്കര് ഭൂമനി  M/s  ആസനിന് വഭാള കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം

5-12-2016-ല് ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

പഭാലക്കഭാടയ് പഭാട  വലവസ  ലലാംഘനിചയ്  നനിള  കഹഭാസനിറല്

അനധനികൃതമഭായനി  ലലകേകയ്യറനിയ  പടഭാമ്പനി  വനികലജനിലല

സര്ലവ്വ  നമ്പര്  136-ല്ലപട  4.5  ലസന്റെയ്  സലലാം

ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന.  ആയതനി

ലനതനിലര  കഹഭാസനിറല്  അധനികൃതര്  ബഹുമഭാനലപട

ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP  (C)  25213/2016  നമ്പര്

കകേസയ് ഫയല് ലചേയനിരനിക്കുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 18-4-2017-ലല  72/L2/2017/റവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സനിലനിനയ്

നല്കേനിയ  1.56  ഏക്കര്  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ

എടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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ഓണ്ലലലന് കപഭാക്കുവരവയ് സലാംവനിധഭാനലാം

28(*418) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്   : 
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് : 
ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനികലജയ് റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലട ഡനിജനിറകലകസഷനുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഈ
സര്ക്കഭാര് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം; 

(ബനി)  ഓണ്കലന്  കപഭാക്കുവരവയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
വനികലജുകേളനിലുലാം  നടപനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇനനി  എത്ര  വനികലജുകേളനില്  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുണയ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഓണ്കലന്  കപഭാക്കുവരവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്
നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  വനിവരങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  വനികലജയ്  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലട  ഡനിജനിലലറകസഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
സലാംസഭാനത്തയ്  ഇതനിനകേലാം  1,185  വനികലജുകേളനിലല  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി
രജനിസറുകേള  ഡനിജനിലലറസയ്  ലചേയ്തു കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  ടനി  1,185  വനികലജുകേളനില്  417
എണത്തനില്  തണകപര്  രജനിസറുകേളുലാം  ഡനിജനിലലറസയ്  ലചേയ്തുകേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനിയുള്ള  വനികലജുകേളനിലല  ഡനിജനിലലറകസഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇല.  ഇനനി  സലാംസഭാനത്തയ്  479  വനികലജുകേളനില്  ഓണ്ലലലന്
കപഭാക്കുവരവയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുണയ്.

(സനി) ഇല.

സസ്ക്വഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല അനഭനിലഷണതീയ
പ്രവണതകേള

 29(*419) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : 
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സസ്ക്വഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനില് നടക്കുന്ന
അനഭനിലഷണതീയമഭായ പ്രവണതകേള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) കയഭാഗലതയുള്ള അധലഭാപകേരുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം പഠനപ്രക്രനിയ ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില് നടക്കുന്നനില എന്നതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  വന്തുകേ  ഫതീസയ്  ഇനത്തനിലുലാം  തലവരനി  ഇനത്തനിലുലാം  മറ്റുലാം  ഈ
കകേഭാകളജുകേള  വഭാങ്ങുനലണങ്കനിലുലാം  അക്കഭാദമനികേവുലാം  അലഭാത്തതുമഭായ അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള ഇവനിടങ്ങളനില് പരനിമനിതമഭാലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  നനിശ്ചനിത  വനിജയശതമഭാനലാം  ഇലഭാത്ത  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള
അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; 

(ഇ) പ്രസ്തുത അപരലഭാപതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് പക്ഷതനനിന്നയ്
എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അത്തരലാം  വനിലയനിരുത്തലുകേള  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്
സസ്ക്വഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില്  ചേനില  അനഭനിലഷണതീയമഭായ
പ്രവണതകേള നടക്കുന്നതഭായനി പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനിലൂലടയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കയഭാഗലരഭായ അദലഭാപകേരുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം പഠന പ്രക്രനിയ ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്  നടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഭാനദണങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  കയഭാഗലരഭായ  അദലഭാപകേലരയഭാണയ്
നനിയമനികക്കണലതന്നയ്  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേഭാലഭാശഭാല  എലഭാ  സസ്ക്വഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേകളജുകേളുലാം
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിചഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്തതുലാം നനിശ്ചനിത മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്തതുമഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  NOC  നല്കേനിയനിടനില.  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്
അഫനിലനികയഷന് നല്കുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട അക്കഭാദമനികേവുലാം
ഭഇൗതനികേവുമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള വനിലയനിരുതനണയ്.

(ഡനി) വനിജയ ശതമഭാനലാം കുറവുള്ള കകേഭാകളജുകേള അടച്ചുപൂട്ടുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  എന്നഭാല് വനിജയ ശതമഭാനലാം കുറവുള്ള
കകേഭാകളജുകേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 75

(ഇ)  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  സലാംബന്ധനിച  വലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുവഭാന് ജസനിസയ് ലകേ.  ലകേ.  ദനികനശന് ലചേയര്മഭാനഭായ
ഒരു മൂന്നലാംഗ സമനിതനിലയ സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത ഇകന്റെണല് അസലസന്റെയ്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുമഭായനി  നഭാലയ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ
വനി.സനി.മഭാര്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സമനിതനിലയയുലാം  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്
അഫനിലനികയഷന് നല്കുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി സഭാപനങ്ങളുലട അക്കഭാദമനികേവുലാം
ഭഇൗതനികേവുമഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വനിലയനിരുതന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഇ.വനി.സനി.
(എക്സൈയ്കപര്ടയ്  വനിസനിറയ്  കേമ്മേനിറനി)  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതയ്  വനിലയനിരുതകേയുലാം
ലചേയ്യഭാറുണയ്. അക്കഭാദമനികേവുലാം പഭാകഠലതര പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിലയനിരുതന്നതനിനഭായനി
എലഭാ  ലസമസറുകേളനിലുലാം  അക്കഭാദമനികേയ്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള  എന്നനിവയനില്നനിനലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പുറലപടുവനിക്കുന്ന മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം നനിബന്ധനകേളക്കുലാം
വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  അഫനിലനികയഷന്
റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ലലവജ്ഞഭാനനികേ രലാംഗതണഭായ നനിലവഭാരത്തകേര്ച

30 (*420) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് : 
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :  
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :  
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ആകഗഭാളവല്കൃത  വനിപണന  തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  മനിടുക്കരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേലള  ശഭാസ്ത്ര-മഭാനവനികേ  വനിഷയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  അകേറനി  സഭാകങ്കതനികേ-
ലകവദഗ്ദ്ധല  രലാംഗത്തയ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിപനിചതുമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കവജ്ഞഭാനനികേ
രലാംഗതണഭായ നനിലവഭാരത്തകേര്ച പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ആര്ട്സയ്  ആന്ഡയ്  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേലളയുലാം  അവലയ  നയനിക്കുന്ന  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേലളയുലാം  ആധുനതീകേരനിചയ്
ശഭാസ്ത്രകബഭാധവുലാം  മഭാനവനികേതയുലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കഭാന്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം
അക്കഭാദമനികേ മുകന്നറത്തനിനുലാം കദശതീയ ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ പ്രസഭാനത്തനില്  (റൂസ)
നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കഭാന്  നടത്തനിയ  ശമങ്ങള
എലന്തെലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): 

(എ  &  ബനി)  ആകഗഭാളവല്കൃത  വനിപണന  തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി

മനിടുക്കരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേലള  ശഭാസ്ത്ര-മഭാനവനികേ  വനിഷയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  അകേറനി

സഭാകങ്കതനികേ ലലവദഗ്ദ്ധല രലാംഗത്തയ് കകേന്ദ്രതീകേരനിപനിചതുമൂലലാം സലാംസഭാനത്തയ് ലലവജ്ഞഭാനനികേ

രലാംഗത്തയ് നനിലവഭാരത്തകേര്ച ഉണഭായനിട്ടുണയ് എന്ന ധഭാരണ ലപഭാതുലവ ഉലണങ്കനിലുലാം

ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഒഇൗപചേഭാരനികേ പഠനങ്ങലളഭാനലാം ഇതുവലര നടത്തനിയനിടനില. ശഭാസ്ത്ര-

മഭാനവനികേ  വനിഷയങ്ങള  പഠനിക്കഭാന്  മനിടുക്കരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേലള  കപ്രരനിപനിക്കുകേ

എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപയ്  പദതനി  2009-10

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അടുത്ത കേഭാലത്തയ് കമല് പദതനി

പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയകപഭാള  ശഭാസ്ത്ര-  മഭാനവനികേ  വനിഷയ  പഠനത്തനിനയ്  സമതീപ

കേഭാലത്തയ്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന  പുത്തന്  ഉണര്വ്വനിനുലാം  തഭാല്പരലത്തനിനുമുള്ള  ഒരു

കേഭാരണലാം ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപയ് പദതനി നടത്തനിപഭാലണന്നയ് കേഭാണഭാന്

കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം

ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  മനികേവനിലന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് റൂസ പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള കകേന്ദ്ര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള കസറയ്  കപ്രഭാജക്ടയ് ഡയറക്ടകററയ്  വഴെനി

കകേന്ദ്ര മഭാനവ കശഷനി വനികേസന വകുപനിനയ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം വനിവനിധ സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായങ്ങള കനടനിലയടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  6  യൂണനികവഴനിറനികേളക്കഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതവുലാം

ഇകേസ്ക്വനിറനി  ഇനനികഷലറതീവനിനഭായനി  5  കകേഭാടനിയുലാം  ഫഭാക്കല്റനി  ഇപ്രൂവയ് ലമന്റെനിനഭായനി  1

കകേഭാടനിയുലാം പ്രനിപകറററനി ഗഭാന്റെഭായനി 8 കകേഭാടനി 65 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം (ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ

കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കവണനി  പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപങ്ങളുലടയുലാം

അദലഭാപകേരുലടയുലാം  അനദലഭാപകേരുലടയുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലടയുലാം  അടനിസഭാന

വനിവരകശഖരണലാം നടതന്നതനിനഭായുള്ള പദതനികേളക്കയ്) അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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(ii) നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള

1(3608) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചേനിറര്
നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കറഭാഡയ് ,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലമന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്  പഭാന്  ഫണനിലുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള,  കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുളള പ്രവൃത്തനികേള,  എലാം.  എല്.  എ.  യുലട ആസനി
വനികേസന ഫണയ്  മുകഖനയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള എന്നനിവ തരലാംതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേനിറര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കറഭാഡുകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പഭാന് ഫണയ്

1. പള്ളനിമുക്കയ് - കേലലഭാണകപട – ആലഭാലാംകേടവയ് കറഭാഡയ് - കേനി. മനി. 0/00 മുതല് 
5/500 വലര - അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുലാം വതീതനി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനിയുലാം 380.00 
ലക്ഷലാം രൂപ

2.  നകലപ്പുള്ളനി  -  അഞഭാലാംകമല്  കറഭാഡയ്  -  കേനി.  മതീ.  0/00-5/830  –  
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് -360 ലക്ഷലാം രൂപ.

കറഭാഡയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  പദതനി  ഒനലാം
തലന്നയനില. 

കേനിഫ്ബനി

1.  കേരനിമണയ്  -   കുലുക്കപഭാറ  -കേള്ളനിയമ്പഭാറ  –  ഒഴെലപതനി  കറഭാഡയ്  
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് - 15.00 കകേഭാടനി രൂപ

2.  പുതുനഗരലാം  -കേനിണഭാകശരനി  കറഭാഡയ്  -0/00-7/791-  അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്  
10.00 കകേഭാടനി രൂപ

ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*         

കദശതീയ പഭാത വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴെനില് പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലന്നയനില. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനിക്കയ് എസയ്.എല്.ടനി. എഫനില്നനിന്നയ് അനുവദനിച തുകേ

2(3609)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മഴെക്കഭാലലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനി  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫനില്നനിന്നയ്  അനുവദനിച  തുകേയുലാം
കറഭാഡുകേളുലട കപരുകേളുലട ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡുകേളുലട  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ലടണർ  ആകയഭാലയനലാം  പണനി
ആരലാംഭനികചഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  അറകുറപണനിക്കയ്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫനില്നനിന്നയ്  പണലാം
അനുവദനിക്കഭാത്ത,  കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുള്ള കറഭാഡുകേളുകണഭാ എന്നയ് ജനില തനിരനിച്ചു
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  2017  കമയയ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ്
ഡനിവനിഷന് ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി ഡനിവനിഷനുകേളനില് നനിലവനില് ഗതഭാഗത കയഭാഗലമലഭാലത
കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുള്ള കറഭാഡുകേളുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിടനില.  

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ബ്ലൂപ്രനിന്റെര് തസനികേ

3(3610) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് അനുവദനതീയമഭായ ബ്ലൂപ്രനിന്റെര് തസനികേ എത്ര;
നനിലവനില് എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന; എത്ര ഒഴെനിവുകേള ഉണയ്; 

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  എത്ര  ബ്ലൂപ്രനിന്റെയ്
ലമഷതീനുകേള  ഉണയ്;  ഏലതലഭാലാം  ഓഫതീസുകേളനിലഭാണയ്  ഇവ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്;
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്  ഉള്ള  ഓഫതീസുകേളനില്  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്  തസനികേയനില്
ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനിൽ  ഏലതലഭാലാം  ഓഫതീസുകേളനില്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്  തസനികേയുലട  ആവശലകേത
എന്തെഭാലണന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനലാം എന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  യഭാലതഭാരു  കജഭാലനിയുലാം  ലചേയ്യഭാലത  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്  തസനികേയനില്  ശമ്പളലാം
പറ്റുന്ന എത്ര ജതീവനക്കഭാരുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണലാം,
കയഭാഗലത എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആലകേ 30 തസനികേ നനിലവനിലുണയ്.  21 കപര് നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.
9 ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണയ്. 

(ബനി)  വകുപനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ 3  ബ്ലൂപ്രനിന്റെയ്  ലമഷതീനുകേള  ഉണയ്.
ഡനികസന് വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട കേഭാരലഭാലയലാം,  ചേതീഫയ് ആര്ക്കനിലടക്ടനിലന്റെ
കേഭാരലഭാലയലാം,  തൃശ്ശൂര്  കറഭാഡ്സയ്  ഡനിവനിഷന്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണയ്  ഇവ
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) നനിലവനില് അതലഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനമഭായ കഫഭാകടഭാകകേഭാപനിയര്/കബഭാടര്
ഉള്ളതനിനഭാല് ബ്ലൂപ്രനിന്റെര് തസനികേയുലട ആവശലലാം നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  18  ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്മഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യഭാന്  കേഴെനിയഭാലത  ശമ്പളലാം  പറ്റുന്ന
സഭാഹചേരലമുണയ്.

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള  ലസഷലല്  റൂളസയ്  പ്രകേഭാരലാം  III-ാം  ഫഭാറലാം  വനിജയവുലാം
ബ്ലൂപ്രനിന്റെനിലാംഗനില് പ്രവൃത്തനി പരനിചേയവുമഭാണയ് കയഭാഗലതകേള. 

കഡഭാ. ലകേ. എസയ്. സനിന്ധുവനിനയ് സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴ യ് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി

4(3611) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എറണഭാകുളലാം  മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കകേഭാകളജയ്  അസ്സനിസന്റെയ്  ലപ്രഭാഫസറുലാം
വനിധവയുമഭായ കഡഭാ.  ലകേ.  എസയ്.  സനിന്ധുവനിനയ്  30-12-16-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
1774/2016/PWD  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഒഴെനിവുള്ള  കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്  ഉണഭായനിട്ടുലാം  വനിധവയഭായ  കഡഭാ.  ലകേ.  എസയ്.
സനിന്ധുവനിനയ് കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ് നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ഇനനി എകപഭാള കഡഭാ.  ലകേ.  എസയ്.  സനിന്ധുവനിനയ് സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്
ലഭലമഭാക്കുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)) 30-12-2016-ലല സ.ഉ,(സഭാധഭാ) നമ്പര് 1774/16/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം
എറണഭാകുളലാം  മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കകേഭാകളജനിലല  സലാംഗതീത  വനിഭഭാഗത്തനിലല  അസനിസന്റെയ്
ലപ്രഭാഫസറഭായ  കഡഭാ. ലകേ. എസയ്. സനിന്ധുവനിനയ് എറണഭാകുളലാം കേഭാക്കനഭാടുള്ള കേസ്ക്വഭാര്ടര്
നമ്പര് 4(എ)3/16  അനുവദനിച്ചുത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ടതീ  കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്,  കമല്
പരഭാമര്ശനിച  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനയ്  മുന്പു  തലന്ന  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ
സകപ ഓഫതീസര്ക്കയ് അനുവദനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം കേളക്ടകററനില്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിരുന്നതനിനഭാലഭാണയ് കഡഭാ. ലകേ. എസയ്. സനിന്ധുവനിനയ് കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ് അനുവദനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതയ്.  ഒഴെനിവുള്ള സമഭാന കടപനിലുള്ള  4(എ)2/11  നമ്പര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്
കേലണതകേയുലാം  ടതീ  കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്  കഡഭാ.  ലകേ.  എസയ്.  സനിന്ധുവനിനയ്  6-5-2017-ലല
എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാകേളക്ടറുലട  എ 3-280/17  നമ്പര്  നടപടനിക്രമപ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

പനിഡബത്യു.ഡനി. അതനിഥനി മനനിരങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

5(3612)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുമരഭാമതവകേ അതനിഥനി മനനിരങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകേ  അതനിഥനി  മനനിരങ്ങള  ഇല.   ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള അതനിഥനി മനനിരങ്ങള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ആ വകുപനിലന്റെ
ആവശലപ്രകേഭാരലാം  അറകുറപണനികേള നടതകേ മഭാത്രമഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.   എന്നഭാല്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  റസയ്ഹഇൗസുകേള  (വനിശമ  മനനിരങ്ങള)
നവതീകേരനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തുവരുന. 

പനി.ഡബത്യു.ഡനി. ഏലറടുക്കുന്ന ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള

6(3613)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പ്രവൃത്തനി ഏലറടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുലാം വനിവനിധ
പഞഭായതകേലള  ബന്ധനിപനിക്കുന്നതുലാം  ബസയ്  സര്വ്വതീസയ്  നടതന്നതുമഭായ
പ്രധഭാനലപട ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. ഏലറടുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
മഭാനദണങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; 

(സനി)  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലവുലാം  കറഭാഡുകേളുലട  വലഭാപനിയുലാം  പരനിഗണനിചയ്
ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  പ്രകതലകേ  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്
സന്നദമഭാകുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പ്രവൃത്തനി ഏലറടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുലാം വനിവനിധ
പഞഭായതകേലള  ബന്ധനിപനിക്കുന്നതുലാം  ബസയ്  സര്വ്വതീസയ്  നടതന്നതുമഭായ
പ്രധഭാനലപട ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഏലറടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയുലട അടനിസഭാനത്തനില് പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാ ഡുകേള  എലാം.ഡനി.ആര്.  ആക്കനി  അപ്കഗഡയ്
ലചേയ്യുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് മഭാനദണങ്ങള നനിലവനിലുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ് അതഭാതയ്
പഞഭായതകേളുലട  ലറസലഡ്യൂഷനുലാം  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപനികന്റെയുലാം  ധനകേഭാരല
വകുപനികന്റെയുലാം അനുമതനിയുലാം ആവശലമഭാണയ്.  ഈ കറഭാഡുകേള 8 മതീറര് വതീതനിയുള്ളതുലാം
കുറഞതയ്  2  പഞഭായതകേള വഴെനി കേടനകപഭാകുന്നതുലാം  2  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്
കറഭാഡുകേലള  ബന്ധനിപനികക്കണതുലാം  റഗുലര്  ആയനി  ബസയ്  സര്വ്വതീസയ്
ഉള്ളതുമഭായനിരനിക്കണലാം എന്നതഭാണയ് വലവസ.

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്
ഭഭാരവഭാഹനികേളുലടയുലാം അകപക്ഷകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലല കറഭാഡുകേള ഫണനിലന്റെ ലഭലതയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ്  ഏലറടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി കറഭാ ഡുകേലള  ODR(Other
District  Roads),MDR (Major District  Roads)  എന്നയ് തരലാംതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്
തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാന് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലഭാണയ്. കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനില് ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഏലറടുത്തയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ഫണയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാന
ലമടുത്തനിടനില.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഇതയ് നവതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

100/2020.
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പനി.ഡബത്യു.ഡനി. ലറസയ് ഹഇൗസുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി

7(3614)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ലറസയ്  ഹഇൗസുകേളനിലഭാത്ത  നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനില്
സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയയ്  ലറസയ്  ഹഇൗസുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനിലഭാണയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ലറസയ്
ഹഇൗസുകേള ഇലഭാത്തതയ്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചു തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  പനിഡബത്യു.ഡനി.  ലറസയ് ഹഇൗസുകേള ഇലഭാത്ത നനികയഭാജകേമണലങ്ങളുലട
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

കറഭാഡയ് പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ടഭാര് ലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം

8(3615) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കറഭാഡയ്  ടഭാര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഏതു രതീതനിയനിലഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കറഭാഡയ് ടഭാര് ലചേയ്യുകമ്പഭാള
പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാ ഡയ്
സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം  റതീ  സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് നനിരത
വനിഭഭാഗത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45
കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  ഉപകയഭാശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗയ് കേഭാര്ലപറനിലാംഗയ്  ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  പ്രവര്ത്തനികേളനില്  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ചുള്ളനിയൂര്-  ചേടചനി-
മഭാര്ത്തഭാണലാം കറഭാഡനില് മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തയ്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  വരുന്ന  ബനി.സനി.
ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനില്
200  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഈ  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

കകേന്ദ്ര കറഭാ ഡയ് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ കേത്തയ് നമ്പര് RW/NH/3044/24/
2015  &R(R)  തതീയതനി  9-11-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  അളവയ്  പഭാസനികേയ്
മഭാലനിനലങ്ങള  നഗര  പരനിധനിയുലട  50 കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനിനകേതവരുന്ന
കദശതീയപഭാതകേളുലട  റതീസര്ഫസനിലാംഗനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബനിറ്റുമനിനസയ്  കഹഭാടയ്
മനിക്സൈനില് കചേര്ക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാസനികേയ്  മനിശണലാം ലചേയ ടഭാര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേലള സലാംബന്ധനിചയ്  IRC  പഠനലാം നടതകേയുലാം,
ഇത്തരത്തനില്  നനിര്മ്മേനിച  കറഭാഡുകേളുലട  കനടങ്ങലളക്കുറനിചയ്  IRC  SP98/2013-ല്
വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേയ്  കവസയ് ശുദതീകേരനിചയ്  കേഷണങ്ങളഭാക്കനി
ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുകമ്പഭാള  ചൂടഭാക്കനിയ  ലമറലനികനഭാലടഭാപലാം  കചേര്ത്തഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്ഡലന്  കറഭാഡയ്  കകേഭാണ്ഗസയ്  (ഐ.ആര്.സനി.)
പഠനങ്ങളക്കുകശഷലാം  പഭാസനികേയ്  കേഷണങ്ങളഭാക്കനി  ചൂടഭാക്കനി  ടഭാര്  പഭാത്രത്തനില്
കചേര്ക്കഭാവുന്നതഭാലണന്നയ്  ഐ.ആര്.സനി.എസയ്.പനി.  98/2013  കകേഭാഡയ്  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  കകേഭാഡയ്  പ്രകേഭാരലാം  ബനിറ്റുമനിലന്റെ  തൂക്കത്തനിലന്റെ  6 മുതല്
8 ശതമഭാനലാം വലര പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭാലണനലാം  180° C തഭാലഴെ പഭാസനികേയ്
ചൂടഭാക്കുന്നതുലകേഭാണയ് വനിഷഭാലാംശലാം വഭായുവനില് കേലരുന്നനില എനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല പൂജപ്പുര ഭഭാഗലത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്

9(3616) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  പൂജപ്പുര  വഭാര്ഡനില്  അനുഭവലപടുന്ന
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കഫ്ലെെ  ഓവറുകേളുലാം  അടനിപഭാതകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  പൂജപ്പുര  വഭാര്ഡനില്  ഉണഭാകുന്ന
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടതന്ന മുറയയ് തുടര്നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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കനമലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേലടനിമുഖലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

10(3617)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേഭാലടനി  വഭാര്ഡനിലനയുലാം  ആറ്റുകേഭാല്
വഭാര്ഡനിലനയുലാം ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കേലടനിമുഖലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത
സനിതനി എന്തെഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(സനി)  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ബജറനില്  എത്ര  തുകേയഭാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് ; 

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാ ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം
ഏലറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  14-7-2009-ലല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1044/2009/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലവനില
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  18-6-2015 ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
3121/15/റവ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. അതനിലനതടര്ന്നയ് പഭാലത്തനിനുലാം അകപ്രഭാചയ്
കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  രൂപകരഖ  പുതുക്കുന്നതനികലയഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഡനികസന്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
പഭാലത്തനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  രൂപകരഖ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  മഭാത്രലമ  പുതനിയ  നനിരക്കയ്
പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലടയുലാം അതനിനഭാവശലമഭായ സലകമലറടുക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനിയുള്ള  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.   കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  പുതനിയ  റനികേസ്ക്വസനിഷന്
നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  കേലടനിമുഖലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  1,88,000  രൂപയഭാണയ്
2017-18 ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 
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(ഡനി) 25 ഭൂവുടമകേളനില് നനിന്നഭായനി 6.91 ആര് സലലാം ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.
ജനിലഭാകേളക്ടര് ഡനി.  എല്.  പനി.  സനി.  മതീറനിലാംഗനില് ഭൂവുടമകേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്
സലത്തനിലന്റെ വനില നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് 28-5-2015-ലല എസയ്.എല്.ഇ.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  18-6-2015-നയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

കനമലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള

11(3618) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  നനിലവനിലുള്ള
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇവയുലട ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി
എന്തെഭാണയ് ?

ഉത്തരലാം

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില് കദശതീയപഭാത  47  (പുതനിയ  എന്.എചയ്66)
കേരമന-പ്രഭാവചമ്പലലാം ഭഭാഗലത്ത കറഭാഡപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
25  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേരള  കറഭാഡയ്  കസഫനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ
പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴെനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  കനമലാം യു.പനി.എസയ്.  ബഹുനനില  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഭരണഭാനുമതനി
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് തടസ്സമഭായനി
നനില്ക്കുന്ന മരലാം പഞഭായത്തയ് മുറനിച്ചുമഭാറ്റുന്ന മുറയയ് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

2.  കനമലാം  യനി.പനി.എസയ്.-നയ്  കവണനി  ലകേടനിടവുലാം  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം-
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

3. പഭാപനലാംകകേഭാടയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് കഹസ്കൂളനിനയ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം-അസനിവഭാര
കജഭാലനികേള നടനവരുന.

നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില് വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിച
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 



86 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

കേരമന കേളനിയനിക്കഭാവനിള രണഭാലാം ഘട കറഭാഡയ് വനികേസനലാം

12(3619) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേരമന  കേളനിയനിക്കഭാവനിള  രണഭാലാം  ഘട  കറഭാഡയ്  വനികേസനലാം  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി)  രണഭാലാം  ഘടലാം  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലലാം  വനിട്ടു  ലകേഭാടുത്ത
ഭൂവുടമകേളക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ കുടനിശനികേ മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പയ്  നല്കേഭാലമന്നയ്
കേളക്ടര് വനിളനിച്ചു കൂടനിയ ഭൂവുടമകേളുലട കയഭാഗത്തനില് ഉറപ്പുനല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് പ്രസസ്തുത ഉറപയ് പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്; 

(ഡനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നല്കേനി  ഏലറടുത്ത  സലലത്ത
ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിച്ചു മഭാറനി കറഭാഡയ് വനികേസനലാം ഉഇൗര്ജനിതലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രണഭാലാം ഘട വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള വഴെനിമുക്കയ് (കേനി.മതീ. 575/500)
മുതല്  കേളനിയക്കഭാവനിള  (കേനി.മതീ.599/000)  വലരയുള്ള  17  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിലന്റെ
അകലന്ലമന്റെനിലന്റെ  കേരടയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഡനികസന്  വനിഭഭാഗലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുകേ
യുണഭായനി.  ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനിക്കയ് കശഷലാം അതനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ജലാംഗ്ഷന്
ഡനികസനുലാം  ഉളലപടുത്തനി  കഫനല്  അകലന്ലമന്റെയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനി
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.  കൂടഭാലത ഒന്നഭാലാം ഘടലാം രണഭാലാം റതീചഭായ പ്രഭാവചമ്പലലാം
(575/500)  മുതല്  വഴെനിമുക്കയ്  (582/000)  വലരയുള്ള  6.5  കേനി.മതീ.  കറഭാഡയ്
വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധലപട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുള്ള  നടപടനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലഭാകേളക്ടലറ  കനഭാഡല്
ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് വഴെനിമുക്കയ് വലരയുള്ള 6.50 കേനി.മതീ.
ഭഭാഗലത്ത  വനികേസനത്തനിനഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  153.27  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് ബഭാലരഭാമപുരലാം ലകേഭാടനിനട വലരയുള്ള
5  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗതള്ള  സലകമലറടുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  266.87 കകേഭാടനി  രൂപ
റവനഡ്യൂ  വകുപനിനയ്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.   ഏലറടുത്ത  ഭഭാഗലത്ത  ലകേടനിടങ്ങള
ലപഭാളനിക്കുന്ന  പണനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.   ബഭാലരഭാമപുരലാം  മുതല്  വഴെനിമുക്കയ്
വലരയുള്ള  1.50  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗലത്ത  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
98.10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി &സനി) പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല് വഴെനിമുക്കയ് വലരയുള്ള സലകമലറടുക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി ലഭനിച  266.87  കകേഭാടനി  രൂപ ഭൂമനി  ഉടമകേളക്കയ് നല്കുന്നതനിനഭായനി  റവനഡ്യൂ
വകുപനിനയ്  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പയ്  കകേമഭാറനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  ഭൂവുടമകേളുലട  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചു കചേര്ത്തനിടനില.

(ഡനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  അടനിയന്തെരമഭായനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  റവനഡ്യൂ വകുപയ് ഏലറടുത്തയ് കകേമഭാറനിയ ഭഭാഗലത്ത ലകേടനിടങ്ങള
ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.   സലകമലറടുത്തയ്
കേഴെനിഞഭാല് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

13(3620) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനയ്
സഹഭായനിക്കുന്ന ഏലതലഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേളഭാണയ്  അവലലാംബനിച്ചു വരുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളക്കഭായനി  പഭാസനികേയ്,  റബ്ബര്,  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം
തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിക്കണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവുന്ന സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള കേലണതന്നതനിനുലാം നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിചയ് വരുന്ന ഗകവഷണ
വനികേസന സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ലചേയ്തുവരുന്ന  20  mm  Chipping  Carpet
ഉപരനിതലത്തനിനയ്  പകേരമഭായനി  ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ  ഈടയ്  കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  ബനിഎലാം
&ബനിസനി ഉപരനിതലത്തനിലുള്ള കറഭാഡയ്,  ലവള്ളലക്കടയ്മൂലലാം കകേടുപഭാടുകേള ഉണഭാകേഭാന്
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സഭാദലതയുള്ള  ഭഭാഗങ്ങളനില്  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  ഇന്റെര്കലഭാക്കയ്  കടലനിലാംഗയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കകേഭാണ്ക്രതീറയ് ലകേഭാണള്ള ഉപരനിതലലാം,  കൂടഭാലത കറഭാഡുകേളുലട subsoil-ലന്റെ strength
ഉറപയ്  വരുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നതീ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലാം, NRMB (Natural Rubber Modified Bituminous)
ഉപകയഭാഗനിചയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ
പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടഭാറനിലാംഗനിലല  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളഭായ  ബനിറ്റുമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ലഡന്സയ്  ബനിറ്റുമനിനസയ്
ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറ്റുമനിനസയ്  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്,  റബ്ബകറസ്ഡയ്  ബനിറ്റുമനിനസയ്  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  നഭാഷണല്  കഹകവകേളനില്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതയ്.
നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  ഘടകേങ്ങളഭായ  ലമറല്,  ബനിറ്റുമനിന്,  പഭാറലപഭാടനി
എന്നനിവയുലട  അളവനിലുലാം  അവയുലട  അനുപഭാതത്തനിലുലാം  കൃതലത  പഭാലനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്നതുമൂലലാം  മനിക്സൈനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം,  കൂടഭാലത  മനിക്സൈയ്
നനിരതന്നതനിനയ് ആകടഭാമഭാറനികേയ് ലസന്സര് കപവറുലാം,  പ്രതലലാം ബലലപടുതന്നതനിനയ്
ടഭാന്ഡലാം  കറഭാളര്,  കവകബറര്  കറഭാളര്  മുതലഭായവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  മനിക്സൈയ്
ഡനികസനനിലാംഗയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  ലഡന്സനിറനി  പ്രതലത്തനിനയ്  കനടനിലയടുക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുന.   ഇതു  വഴെനി  കറഭാഡയ്  വളലരക്കഭാലലാം  ഉറകപഭാലട  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന. 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാ ഡുകേളക്കഭായനി  പഭാസനികേയ്,  റബ്ബര്,  കേയര്,  ഭൂവസ്ത്രലാം
തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയ എസനികമറ്റുകേളനില് പരമഭാവധനി
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  NRMB  യുലാം  പഭാസനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വലവസ  കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  അവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ബനിറ്റുമനിനസയ് കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  ലചേയ്യുന്നതയ് റബ്ബകറസ് ഡയ്
ബനിറ്റുമനിന് ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്.  ആയതുകപഭാലല മണനിനയ് ഉറപയ് കുറവുള്ള ഭഭാഗങ്ങളനില്
കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണയ്.   കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
27-12-2016  തതീയതനിയനിലല  F.No.RW/NH-33044/24/2015/S7R/(R)  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന കകേന്ദ്ര ഭരണ പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ള കറഭാഡുകേളനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
10  കേനി.മതീ.  കറഭാഡയ് കവസയ് പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ടഭാറനിലാംഗയ്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ
ലപര്കഫഭാമന്സയ്  വനിലയനിരുത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതയ്  കേരഭാറനില്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണള്ള
കേത്തയ് കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ഗകവഷണങ്ങള
നടതന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേരളഭാ കഹകവ റനിസര്ചയ്
ഇന്സനിറഡ്യൂടയ് (ലകേ.എചയ്.ആര്.ഐ.) എന്ന സഭാപനലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം കേഭാരലവടത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഗകവഷണ സഭാപനമഭായ  CRRI (Central
Road  Research  Institure)  New  Delhi  യനില്  നനിനലാം  ആവശലമഭായ
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള നല്കുനണയ്. 

മങ്കട നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല മക്കരപറമ്പയ് കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

14(3621) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മക്കരപറമ്പയ്  കബപഭാസയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേന്ദ്ര ഉപരനിഗതഭാഗത മനഭാലയലാം ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത കബപഭാസയ് രൂപതീകേരണത്തനിനയ് ലടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ലടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) 2016-17-ലല ബജറനില് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കലപട പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി നഭാളനിതുവലര ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) മങ്കട മണലത്തനിലല മക്കരപറമ്പയ് കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാദലതഭാ  പഠനത്തനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ദര്ഘഭാസുകേള ക്ഷണനിചനിട്ടുലാം ആരുലാം പലങ്കടുത്തനിടനില.  പുനര് ദര്ഘഭാസയ് നടപടനികേള
എടുത  വരുന.  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

സതീഡയ് കകേരള പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

15(3622)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സതീഡയ്  കകേരള  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എലന്തെലഭാലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ  അഭനിവൃദനിക്കഭായനി  അടനിസഭാന
കമഖലയനിലല വനികേസനലാം തസ്ക്വരനിതലപടുതന്നതനിലന്റെ ആവശലകേത കേണക്കനിലലടുത്തയ്
സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയ പദതനിയഭാണയ്  സതീഡയ്  കകേരളഭാ  പദതനി  (Sustainable
and Planned Effort  to  Ensure  Infrastructure  Development).  സതീഡയ്  കകേരള
പദതനി  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി  (കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്)  ലനയഭാണയ്
ഏര്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

സലാംസഭാനത്തയ് രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഗതഭാഗത കുരുക്കനിനയ് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലതര ലഞടുക്കലപട  സലങ്ങളനില്  കഫ്ലെെ  ഓവറുകേള,
പഭാലങ്ങള,  റനിലാംഗയ് കറഭാ ഡുകേള മുതലഭായവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് സതീഡയ് കകേരള
പദതനിയുലട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള. 

ശബരനിമല കറഭാഡയ് പഭാകക്കജനില് ഉളലപട കറഭാഡുകേള

16(3623) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  ശബരനിമല  കറഭാഡയ്  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല എത്ര കറഭാഡുകേളക്കഭാണയ് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കേര്ണഭാടകേത്തനില്നനിനലാം  വരുന്ന  തതീര്തഭാടകേരുലട  പ്രകവശന  ജനില
എന്ന  നനിലയനില്  കമല്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനിലല
കറഭാഡുകേള  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  28-7-2016-ലല  സ.ഉ.  (കകേ)  നമ്പര്  56/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
2016-17-ലല  ശബരനിമല  മണല-മകേരവനിളക്കയ്  തതീര്തഭാടനവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  വരുന്ന  പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനിലല  71  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  1294.59  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല  4
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  5835  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  21  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്
430 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല 30 പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് 956  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
കൂടഭാലത  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  യുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ആലപ്പുഴെ  ചേങ്ങനഭാകശരനി
കറഭാഡനിനയ്  85  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കൂടഭാലത  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
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അധതീനതയനിലുള്ള  വനിവനിധ  കറഭാഡു  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  342.95  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
ഉളലപലട അനുബന്ധത്തനില്*പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട അറകുറപണനികേള
നടതന്നതനിനഭായനി  ആലകേ  8943.54  ലക്ഷലാം  രൂപയള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
പ്രകതലകേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  മഴെക്കഭാലത്തനിനുകശഷലാം
കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള   കറഭാഡുകേള  അറകുറപണനികേള  നടതന്നതനിനയ്
കനഭാണ്-പഭാന്  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗല
മഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 

തതീരകദശ കഹകവ നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണനിവരുന്ന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള

17(T* 3624)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തതീരകദശ കഹകവ നടപഭാക്കുകമ്പഭാള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങലള
കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണനിവരുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണനിവരുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുലട  എണലാം  കുറയന്നതനിനയ്
മുന്കേരുതല് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കലപടുന്ന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  എങ്ങലന
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കലപടുന്ന മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനയ്
പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാരലമഭായ  കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കല്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  തതീരകദശ
കഹകവയുലട സഭാധലതഭാ പഠനലാം നഭാറയ്പഭാകേയ് ആണയ് നടതന്നതയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  വലരയുള്ള  കഫനല്  അകലന്ലമന്റുലാം  ജനിലഭാതല  റൂടയ്
വനിവരങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  റനികപഭാര്ടയ്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  തതീരകദശ  കഹകവയുലട  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നഭാറയ്പഭാകേയ് സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.   കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണനിവരുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുലട
എണലാം  കുറയന്നതനിനുകവണനി  നഭാറയ്പഭാകേയ്  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി  റനികപഭാര്ടയ്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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തയ്യഭാറഭാക്കനിയകപഭാള സലപരനിമനിതനിയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കററയ് ഓഫയ് കവ 8 മതീറര്
ആയനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറ്റുള്ള സലങ്ങളനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഹകവയയ് 12 മതീറര്
കററയ് ഓഫയ് കവയുലാം 7 മതീറര് കേലഭാകരജയ് കവയുമഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി  &  ഡനി)  വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ
കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണതുകണഭാലയനലാം  ഉലണങ്കനില്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസവുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാര  പദതനിയുലാം  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങളനില്  തുടര്
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതു സലാംബന്ധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.  

തനിരുമല ജലാംഗ്ഷനനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

18(3625)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനിലല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കപ്രഭാജക്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനില്
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനില് കപ്രഭാജക്ടയ് ഒനലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിലല ജലാംഗ്ഷന് വതീതനികൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുമഭാണയ് പരനിഹഭാരലാം.

ആറന്മുള മണലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള

19(3626)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം,  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം,  എന്നനിവ  ഏലറടുത്തയ്  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതനിനയ് കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിന്
കേതീഴെനില്  ആറന്മുള  സത്രത്തനിലന്റെ  അഡതീഷണല്  കബഭാക്കനിലന്റെ  ബഭാലന്സയ്  വര്ക്കയ്
എന്ന പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതയ്.  ടനി  പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരന്
12-5-2014-ല്  എഗനിലമന്റെയ്  വച്ചു.  ടനിയഭാലന്റെ  അനഭാകരഭാഗലലാം  കേഭാരണലാം
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് പണനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനില.  ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണ
കേഭാലഭാവധനി  8  മഭാസമഭായനിരുന.   ടനി  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനിയുലട
പൂര്ത്തതീകേരണ  കേഭാലഭാവധനി  8 മഭാസലാം  കൂടനി  നതീടനി  നല്കുവഭാന്  കേരഭാറുകേഭാരന്
ആവശലലപട്ടു.  എന്നഭാല് ബഭാങ്കയ് ഗലഭാരന്റെനിയുലട നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവധനിയഭായ 3 വര്ഷലാം
കേഴെനിഞതനിനഭാല്  ടനി  കേഭാലഘടകത്തക്കയ്  കൂടനി  ബഭാങ്കയ്  ഗലഭാരന്റെനി  നതീടനി  നല്കുവഭാന്
കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടകറഭാടയ്  സൂപ്രണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ലഭനിചഭാല്  പണനി  തുടര്ന്നയ്  നടതന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗങ്ങളനില് മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലന്നയനില. 

മകഞരനി ജസതീല ജലാംഗ്ഷനനില് കഫ്ലെെ ഓവര്

20(3627)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകഞരനി  ജസതീല  ജലാംഗ്ഷനനില്  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപട നടപടനിക്രമങ്ങള നനിലവനില് ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണയ്  ഏലറടുകക്കണതയ്;
ആയതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ഉത്തരവനിലൂലട
അനുവദനിച  തുകേ  നഭാളനിതുവലരയുലാം  ലചേലവഴെനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലരയുലാം
സഭാകങ്കതനികേ അനുമതനി നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പ്രസ്തുത കഫ്ലെെഓവറനിലന്റെ നനിർമ്മേഭാണലാം
എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ഡനികസന് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് ഡനിക്കബഭാര്ഡനില് തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന.  ഡനികസന് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് തുടര്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  മകഞരനി  വനികലജനില്  520.8  m2-ഉലാം  സലലാം
ഏലറടുകക്കണതുണയ്. സലലാം മുന്കൂര് ലഭലമഭാവനില എന്നതനിനനുസരനിചയ്  സലലമടുപയ്
നടപടനികേളക്കഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് അര്തന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലലാം  മുന്കൂര്  ലഭലമഭായനിടനില.  ഡനികസന്  ലടന്ഡര്  നടത്തഭാന്
ശമനിലചങ്കനിലുലാം ലടന്ഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനില. ആയതനിനഭാല്
ഡനികസന് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനിക്കബഭാര്ഡനികലക്കയ്
ഇന്ലവസനികഗഷന് വനിശദഭാലാംശങ്ങള കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സല  ലഭലത  ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

(ഇ)  സലലമടുപയ്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനയ്  കശഷലാം  മഭാത്രകമ
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി  ലടന്ഡര്  ലചേയയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

കേഭാലഭാവധനി കേഴെനി ഞ കടഭാള ബൂതകേള

21(3628) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നനിരവധനി  സലങ്ങളനില്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞലാം  കടഭാള  ബൂതകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില്  കടഭാള  പനിരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കടഭാള
ബൂതകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ  കടഭാള
ബൂതകേലളഭാനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
കേതീഴെനില് 10 കകേഭാടനിക്കയ് മുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവുള്ള 14 പഭാലങ്ങളനിലുലാം കറഭാ ഡ്സയ്
ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫയ്  കകേരള  ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  16  കടഭാള  ബൂതകേളുമഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കടഭാള
ബൂതകേളുലട വനിവരലാം തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന: 

1 വഭാരഭാപ്പുഴെ പഭാലലാം

2  പടനക്കഭാടയ് ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം 

3 ആക്കുളലാം പഭാലലാം

4 അറപ്പുഴെ പഭാലലാം

5 തടപനിള്ളനി കേഭാട്ടുപുഴെപഭാലലാം

6 എയര്കപഭാര്ടയ് -സതീകപഭാര്ടയ് കറഭാഡയ് ഇരുമ്പനലാം

7 എസയ്.എന്.ജലാംഗ്ഷന്, തൃപ്പൂണനിതറ, എറണഭാകുളലാം

ഡനികസന് വനിലാംഗനിലനയുലാം ഇന്ലവസനികഗഷന് ആന്റെയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള
വനിലാംഗനിലനയുലാം ശക്തനിലപടുതവഭാന് നടപടനി

22(3629) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന് വനിലാംഗനിലനയുലാം ഇന്ലവസനികഗഷന്
ആന്റെയ്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  വനിലാംഗനികനയുലാം  ശക്തനിലപടുതവഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനയ്  കവണനി പുതുതഭായനി  ഏലതഭാലക്ക ഓഫതീസുകേളുലട യൂണനിറഭാണയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ജതീവനക്കഭാലര  കേലണതന്നതനിനയ്  ഏലതഭാലക്ക  ഓഫതീസുകേളഭാണയ്
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ഡനി) ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേള ഷനിഫയ് ലചേയയ് മഭാറ്റുവഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(ഇ) ഇതുമൂലലാം ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേള ഇലഭാതഭാകുലമന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(എഫയ്)  വകുപനിനുള്ളനിലല  മഭാറങ്ങള  എന്നതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഡനികപഭായ്ലമന്റെയ്  (പുനര്വനിനലഭാസലാം)  എന്നതനിനു പകേരലാം  കപഭാസയ്  ഷനിഫനിലാംഗയ്  എന്നയ്
ആക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വകുപനില്  ഇത്രയുലാം  വലനിയ  മഭാറങ്ങള
നടതകമ്പഭാള അക്കഭാരലലാം സര്വ്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടതകേയുണഭാകയഭാ;
ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ചേര്ചയള്ള  അവസരലാം
ഉണഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  ഡനികസന്  വനിലാംഗനിലനയുലാം
ഇന്ലവസനികഗഷന് ആന്റെയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള വനിലാംഗനിലനയുലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി
23-2-2017-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 15/2017/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഡനികസന്
കേഭാരലഭാലയത്തനില് സ്ട്രേക്ചറല് ഡനികസന് യൂണനിറയ്, ബനിഡ്ജസയ് ഡനികസന് യൂണനിറയ്,
കഹകവ ഡനികസന് യൂണനിറയ്,  കപ്രഭാജക്ടയ് പ്രനിപകറഷന് യൂണനിറയ്, ജനികയഭാ ലടകനിക്കല്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  യൂണനിറയ്,  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  യൂണനിറയ്,  MEP
(ലമക്കഭാനനിക്കല്-ഇലകനിക്കല്  &  പലാംബനിലാംഗയ്)  ഡനികസന്  യൂണനിറയ്  തുടങ്ങനിയ ഏഴെയ്
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  റതീജനിയണല്  ഡനിലലസന്
യൂണനിറയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുമുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്
കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  റതീജനിയണല്  ലഭാബുലാം  എലഭാ  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളനിലുലാം
ഇന്ലവസനികഗഷന് യൂണനിറ്റുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരവുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ജതീവനക്കഭാലര കേലണതന്നതനിനയ് തഭാലഴെപറയുന്ന ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നയ്
ജതീവനക്കഭാലര പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതഭാണയ് :

1. വടകേരയനിലുള്ള ചുരലാം കറഭാഡയ് സബ്ഡനിവനിഷന്

2.  തനിരുവനന്തെപുരതള്ള നഭാഷണല് കഹകവ കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള സബയ്
 ഡനിവനിഷന്

3.  എറണഭാകുളതള്ള  നഭാഷണല്  കഹകവ  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  സബയ്
 ഡനിവനിഷന്

4.ആലപ്പുഴെ നഭാഷണല് കഹകവ ലമക്കഭാനനിക്കല് സബയ്  ഡനിവനിഷന്

5. തൃശ്ശൂര് നഭാഷണല് കഹകവ കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള സബയ് ഡനിവനിഷന്

6. ഇന്ലവസനികഗഷന് സബയ് ഡനിവനിഷന്, തലകശരനി

7. പുനലൂര് ബനിഡ്ജസയ് ലസക്ഷന്

ഓഫതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഷനിഫയ് ലചേയയ് മഭാറഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന തസനികേകേള ചുവലട പറയുന്നവയഭാണയ് :

സൂപ്രണനിലാംഗയ് എഞനിനതീയര് - 1

എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എ ഞനിനതീയര് - 6
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അസനിസന്റെയ് എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് 

എഞതീനനിയര് - 27

അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് - 53

ഫസയ് കഗഡയ് ഓവര്സനിയര് - 42

രണഭാലാം കഗഡയ് ഓവര്സനിയര് - 56

മൂന്നഭാലാം കഗഡയ് ഓവര്സനിയര് - 16

(ഇ) ഇതുമൂലലാം ഒരു തസനികേയുലാം ഇലഭാതഭാകുന്നനില.

(എഫയ്) വകുപനിനുള്ളനിലല മഭാറങ്ങളഭാണയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ആവശലലമങ്കനില്
ചേര്ച നടത്തഭാവുന്നതഭാണയ്. 

ഡനികസന് വനിലാംഗനിലനയുലാം ഇന്ലവസനികഗഷന് ആന്റെയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള
വനിലാംഗനിലനയുലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനയ്  നടപടനി

23(3630)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന് വനിലാംഗനികനയുലാം ഇന്ലവസനികഗഷന്
ആന്റെയ്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  വനിലാംഗനികനയുലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനയ്
ഉത്തരവനിറക്കനികയഭാ; 

(ബനി) ഈ ശക്തനിലപടുത്തലനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി എലന്തെങ്കനിലുലാം പഠനകമഭാ വര്ക്കയ്
സഡനികയഭാ  നടതകേയുണഭാകയഭാ;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  റനികപഭാർടനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്വ്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ചകേള
നടതകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ഡനി)  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  ഉയര്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ചേര്ചക്കയ്
അവസരലമഭാരുക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന ഓഫതീസുകേളനികലക്കയ് ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല്  പനി.എ.സനി.-യുലട  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചഭാണയ്  ഇതയ്
ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

100/2020.
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(സനി)  ലടകനിക്കല് വനിലാംഗനിലന്റെ  രൂപതീകേരണലാം ആയതനിനഭാല്  മനിനനിസതീരനിയല്
സര്വ്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.

(ഇ) 23-2-2017-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  15/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേളനികലക്കയ്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയറുലട
18  തസനികേകേള  സൂപര്  നഡ്യൂമററനിയഭായനി  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

തങ്കുളലാം-കകേഭാഴെനിപനിള്ളനി നഡ്യൂ കബപഭാസയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

24(3631)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലത്തനില്  തങ്കുളലാം-കകേഭാഴെനിപനിള്ളനി  നഡ്യൂ  കബപഭാസയ്
കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഇതുവലര എത്ര തുകേയള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായ  തുകേയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  നനിലവനില്  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  എന്തുലകേഭാണഭാണയ് തുടര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തടസ്സലപടതയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  തുടര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് നഭാളനിതുവലര
സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(എഫയ്)  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണ നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലത്തനില്  തങ്കുളലാം-കകേഭാഴെനിപനിളളനി  നഡ്യൂ  കബപഭാസയ്
കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലനിനയ്  948 ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 580 ലക്ഷലാം രൂപയുലടയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കുരൂര്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത  കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനികേള 25% പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണയ്. 

(ഡനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ശതീ.  പനി.ഡനി.  ആന്റെണനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കകേസനില് കസ നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാലഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
തടസ്സലപടതയ്.

(ഇ  &  എഫയ്)  ശതീ.  പനി.  ഡനി.  ആന്റെണനിയുലട സലവുലാം വനിട്ടുകപഭായ സര്ലവ്വ
നമ്പറുകേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കുമഭായനി  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പുതനിയ  റനികേസ്ക്വസനിഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
തഹസതീല്ദഭാരുലട ഓഫതീസനില്നനിന്നയ് ബനി.വനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന
മുറയയ് തുടര് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പണനിയൂര് കേടവയ് പഭാലത്തനിലന്റെ ബലക്ഷയലാം

25(3632) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി-പണനിയൂര് കേടവയ് കറഭാഡനില് പണനിയൂര് കേടവയ് പഭാലത്തനിനയ്
അടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  ബലക്ഷയലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലൂലട  അമനിതഭഭാരലാം  കേയറനിയ  കലഭാറനികേള
കേടനകപഭാകുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  നനിശ്ചനിത  അളവനില്  കൂടുതല്  ഭഭാരലാംകേയറനിയ  കലഭാറനികേള  ഈ
പഭാലത്തനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്നതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഈ പഭാലലാം അടനിയന്തെരമഭായനി പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി അതലഭാവശല
അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  പണനിക്കര്കേടവയ്  പഭാലത്തനിനയ്  (ശരനിയഭായ  കപരയ്)
ബലക്ഷയലാം  സലാംഭവനിചതഭായനി  ശദനിക്കലപടനിട്ടുണയ്.  ലഡകേയ്  സഭാബയ്,  ബതീലാം,
കകേവരനികേള  എന്നനിവ  കേഭാലഹരണലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബതീമനിലന്റെ  മുകേളനില്
ധഭാരഭാളലാം  വനിള്ളലുകേള കേഭാണലപടുനണയ്.   പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  അമനിത  ഭഭാരലാം  കേയറനിയ  കലഭാറനികേള
പഭാലത്തനിലൂലട  കേടന  കപഭാകുന്നതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  ബലക്ഷയലാം വന്ന പഭാലങ്ങളുലട വനിശദമഭായ സഭാകങ്കതനികേ പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ
ബലക്ഷയത്തനിലന്റെ  വലഭാപനി  അറനിയഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  അതനിനുകശഷലാം  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കവകലഭാങ്ങര ഒകരഭാടലാം പഭാലലാം കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

26(3633) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില് ഉളലപട
കവകലഭാങ്ങര ഒകരഭാടലാം പഭാലലാം കബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം കറഭാഡ്സയ്  &  ബനിഡ്ജസയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാർപകറഷലന ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ആർ.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുന്നതനികലയഭായനി  കേനിറയ്കകേഭാലയ  (കകേരളഭാ  ഇൻഡസ്ട്രേനിയൽ  ആൻഡയ്
ലടകനിക്കൽ  കേൺസൾടൻസനി  ഓർഗകനകസഷൻ)  ഏല്പനിചനിട്ടുമുള്ള
സഭാഹചേരലത്തനില്, പ്രസ്തുത കബപഭാസയ് നനിർമ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കേനിറയ്കകേഭാ സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കേനിറയ്കകേഭാ,
ആക്ടനിവനിറനി  കേലണർ  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാരലങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ലവ്വ നടപടനികേള ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി)  ട്രഭാഫനികേയ്  സര്ലവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കടഭാകപഭാഗഭാഫനികേയ്  സര്ലവ്വ
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

കേഭായലാംകുളലാം മണലത്തനിലല എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്. പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി

27(3634)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം മണലത്തനിലല എസയ്.എൽ.ടനി.എഫയ്. പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണലത്തനില്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്.-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ലചേയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കവപനിന്-പള്ളനിപ്പുറലാം തതീരകദശപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

28(3635) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കവപനിന്-പള്ളനിപ്പുറലാം  തതീരകദശപഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള
ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എന്നഭാണയ്  സമര്പനിചലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനികനല് നഭാളനിതുവലര സസ്ക്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിലചങ്കനിലുലാം അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിടനില. 

(ബനി)  കേരടയ്  റനികപഭാര്ടനിലല  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചയ്  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കുവഭാന് കേരഭാര് ഏലറടുത്ത ഇന്റെഗല് ലസഭാലൂഷന് എന്ന ഏജന്സനിക്കയ്  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ബഡ്ജറനില് കനമലാം മണലത്തനികലയയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള മരഭാമത്തയ് പണനികേള

29(3636) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനിലല  ബജറനില്  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണലത്തനികലക്കയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; അവയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില്  2016-17,  17-18  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില്  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനയ് കേതീഴെനില്
2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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1.  കേരമന – പൂജപ്പുര കറഭാഡനിലല ഓട നനിര്മ്മേഭാണലാം  - 209  ലക്ഷലാം  -ലടണര്
നടപടനികേള നടനവരുന.

2.  മണക്കഭാടയ് കേഭാലടനി കറഭാഡനിലല ടഭാറനിലാംഗയ്  -183  ലക്ഷലാം -ലടണര് നടപടനികേള
നടനവരുന.

3.കേനിള്ളനിപഭാലലാം  -ഐരഭാണനിമുടലാം  ബണയ്  കറഭാഡയ്  (93  ലക്ഷലാം  രൂപ)  കേനി.മതീ.
0/000 മുതല് 1/200-ലടണര് നടപടനികേള നടനവരുന. 

4.  മണക്കഭാടയ്  -  ലപരുലനലനി കറഭാഡനില് കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  1/400  വലര
നവതീകേരണലാം - ലടണര് നടപടനികേള നടനവരുന.

2017-18  ബഡ്ജറനില്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്
പദതനികേലളഭാനലാം തലന്നയനില. 

കപരമ്പ്ര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല പഭാറക്കടവയ്-കതഭാടത്തഭാങ്കണനി കറഭാഡയ്
ഏലറടുക്കല് നടപടനി 

30(3637)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  പഭാറക്കടവയ്  -  കതഭാടത്തഭാങ്കണനി
കറഭാഡയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ വര്ഷലാം എത്ര രൂപ ബജറനില് ഇഇൗ
കറഭാഡനിനയ് കവണനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്; 

(ബനി) കതഭാടത്തഭാങ്കണനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
നടപടനികേൾ ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഉണയ്.  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പരനിസനിതനി സഇൗഹഭാര്ദ്ദേകത്തഭാലടയുള്ള കറഭാഡയ് വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപടനി 

31(3638)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കറഭാഡയ്  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി
ധഭാരഭാളലാം  തണല്  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാകറണതഭായ  സഭാഹചേരലലാം  ഉളവഭാകുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങളനില് മരലാം  മുറനിച്ചു  മഭാറഭാലത കവകരഭാലട  പനിഴതയ്
പുനസഭാപനിക്കുന്ന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  പരതീക്ഷനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പരനിസനിതനി  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേകത്തഭാലടയുള്ള  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനഭായനി
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇതയ് നല ആശയമഭാണയ്.  ഈ ആശയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
പരനികശഭാധനകേളുലാം  പഠനങ്ങളുലാം  നടത്തനി  പരതീക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.   ഇത്തരത്തനില്
മരങ്ങള  പനിഴതുമഭാറനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  ടനി  മരങ്ങളക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ
പരനിസനിതനി,  മണനിലന്റെ  ഘടന,  മഭാറ്റുന്ന  മരങ്ങളുലട  പരനിപഭാലനലാം  എന്നനിവകൂടനി
പനിരനികശഭാധനികക്കണതുണയ്.  എന്നഭാല്  PWD  യനില്  നനിലവനില്  ഈ  വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  അകലന്ലമന്റുലാം
വനികേസനത്തനിനഭായനി ഏലറടുകക്കണനിവരുന്ന സലങ്ങളുലാം പരനിസനിതനിക്കയ് ആഘഭാതലാം
വരുതന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണയ്
ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്. 

ബഡ്ജറനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളക്കയ് സമയബന്ധനിതമഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി

32(3639)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കയ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണലത്തനിലല പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്ലപട  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കയ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണലത്തനിലല പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്ലപട നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴെനില് വരുന്ന മലാംഗലലാംകുന്നയ് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  പദതനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി
പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനിന്കേതീഴെനിലുള്ള പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

പ്രസ്തുത  പടനികേയനിലല  പത്തനിരനിപഭാല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കഹസ്കൂളനിനു  കവണനിയുള്ള
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  (40  ലക്ഷലാം രൂപ)  എല്.പനി.  സ്കൂള മുണക്കുന്നനിനുകവണനിയുള്ള
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം  (15  ലക്ഷലാം രൂപ)  എന്നതീ പദതനികേളക്കയ് എല്.എ.സനി.-എ.
ഡനി.എസയ്.-ല് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനിക്കുകവണനി എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനി പദതനികേളുലട എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

മലാംഗലപുരലാം-വനിഴെനിഞലാം ആറുവരനി പഭാത

33(3640) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് തകദ്ദേശ
സസ്ക്വയലാംഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവുലാം വഖഫയ് ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മലാംഗലഭാപുരലാം-വനിഴെനിഞലാം ആറയ് വരനിപഭാതയുലട (കേലഭാപനിറൽ റതീജനിയൻ
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  II)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതു വലരയഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി  പ്രവൃത്തനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതു
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെഭാക്കയഭാലണനമുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കേലഭാപനിറല്  റതീജനിയന്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  II-ലന്റെ  ഔടര്  ഏരലഭാ
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  ഔടര്  ഏരനിയഭാ  കനഭാര്ത്തയ്  കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനിയനില്
ഉളലപടതഭാണയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മലാംഗലപുരലാം-വനിഴെനിഞലാം ആറു വരനിപഭാത.  ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട
സഭാന്നനിദലത്തനില്  ബന്ധലപട  പഞഭായത്തധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്
നനിനലാം  ലഭനിച  പഞഭായതകേളുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള
പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  പദതനിയുലട
അടുത്ത  ഘടലമന്ന  നനിലയനില്  ഇതനിലന്റെ  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെല്  ഇലാംപഭാക്ടയ്
അസസ്സയ്ലമന്റെയ്,  കസഭാഷലല്  ഇലാംപഭാക്ടയ്  അസസ്സയ്ലമന്റെയ്  എന്നനിവ  നടതന്നതനിനഭായനി
എല്& റനി എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് എന്ന സഭാപനലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ഈ  പദതനിക്കയ്  KIIFB  യനിന്കേതീഴെനില്  ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ആവശലത്തനികലയഭായനി KIIFB യുലട കഗഡയ് ലലലന്സയ് പ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു ലസഷലല്
പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള (SPV) രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞഭാണനി-വഭാടഭാനപള്ളനി പഭാതയുലട അറകുറപണനികേള

34(3641)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞഭാണനി-വഭാടഭാനപള്ളനി  സലാംസഭാന പഭാതയുലട  അറകുറപണനി
കേളക്കഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  വരുന്ന  കേഭാലവര്ഷത്തനിനുമുമ്പഭായനി  അറകുറപണനികേള  നടതവഭാന്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തൃശ്ശൂര് - കേഭാഞഭാണനി - വഭാടഭാനപള്ളനി സലാംസഭാന പഭാതയുലട എറവയ്
മുതല് വഭാടഭാനപള്ളനി വലരയുള്ള ഭഭാഗങ്ങളനില് (കേനി.മതീ. 9/000 മുതല് 16/120) കേലുങ്കയ്,
കേഭാന  തുടങ്ങനിയവയുലട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  എസയ്.  എല്.  റനി.  എഫനില്
ഉളലപടുത്തനി  4  ലക്ഷലാം രൂപയുലട പണനികേള ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര് മുതല്
എറവയ്  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തയ്  ബഡ്ജറയ്  വര്ക്കയ്  ഉടമ്പടനി  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്  മറയ്
തരത്തനിലുള്ള അറകുറപണനികേള തല്ക്കഭാലലാം സഭാധലമഭാകുകേയനില. 

മഭാകവലനിക്കര ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-ക്കയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

35(3642)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ഐ.എചയ്.ആര്.  ഡനി.-ക്കയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് തുകേ അനുവദനിചതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ  ഭരണസഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്  നഭാളനിതുവലര സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാകവലനിക്കര ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി. യുലട കേതീഴെനിലുള്ള കകേഭാകളജനിനയ് പുതനിയ
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് തുകേ അനുവദനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  യുലട  കേതീഴെനിലുള്ള മഭാകവലനിക്കര കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്
അകപഡയ്  സയന്സനിലന്റെ  അക്കഭാഡമനികേയ്  കബഭാക്കനിലന്റെ  ഗഇൗണയ്  കഫ്ലെെഭാര്
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  22-10-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  2850/2016/
എചയ്.ഇ.ഡനി.എന്. പ്രകേഭാരലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം 28-4-2017-ലല
നമ്പര്  86/2017-18 പ്രകേഭാരലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലടണര്
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  20-5-2017-നയ്  ദര്ഘഭാസുകേള  ലഭനിക്കത്തക്ക  അവസഭാന
തതീയതനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചഭാണയ് ദര്ഘഭാസുകേള ക്ഷണനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കേടഭാകന്തെഭാടയ് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

36(3643)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മുലകശരനി  പഞഭായത്തനിലല  കേടഭാകന്തെഭാടയ്  പഭാലലാം
അപകേടകേരമഭായ അവസയനിലഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനർനനിര്മ്മേഭാണലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായനി  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേടഭാകന്തെഭാടയ്  പഭാലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
ഇന്ലവസനികഗഷന് വര്ക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  73.69  ലസന്റെയ്  സലലാം ആവശലമഭാണയ്.   സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
റനികേസ്ക്വനിസനിഷന് തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്. 

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള

37(3644)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡയ്
വനിഭഭാഗത്തനില്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്നനിന്നയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക; 

(ബനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപരയ്,  എസനികമറയ്  തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പയ് എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കനരലത്ത  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  മണലത്തനില്  നടനവരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക; 

(ഡനി)  കനരലത്ത  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിലചങ്കനിലുലാം  ഇനനിയുലാം  ലടണര്  ലചേയ്യഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേള കുറലഭാടനി മണലത്തനില് ഉകണഭാ; എങ്കനില് അവ ഏലതഭാലക്ക; 

(ഇ) എങ്കനില് ഈ പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തക്കയ് ലടണര് ലചേയ്യഭാനഭാകുലാം; ലടണര്
നടപടനിക്കയ് തടസ്സമഭായ ഘടകേലാം എന്തെഭാണയ്; 

(എഫയ്)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മണലത്തനില്  അനുവദനിച  കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക; 

(ജനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ കപരയ്,  എസനികമറയ്  തുകേ തുടങ്ങനിയ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഇനനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനികക്കണതുകണഭാ;
എങ്കനില്  അതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനി തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ
ഉത്തരവയ്

1 2 3 4

1 കതഭാടന്നൂര്-
ഇടനിഞക്കടവയ് കറഭാഡയ്

കേനി.മതീ. 1/500-
7/500(പ്രവര്ത്തനി

നടതന്നതയ്- 2/500-
3/750

അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

92 സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
179/17/ലപഭാ.മ.വ. 
തതീയതനി 14-2-2017

2 അമ്പലക്കുളങ്ങര
വടക്കണനിപഭാറ  കറഭാഡയ്-
കേനി.മതീ. 0/000– 4/250

അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

550

സ.ഉ. (കകേ) നമ്പര്
18/17/ലപഭാ.മ.വ. 

തതീയതനി 16-3-2017
3 കേഭാവനില് തതീക്കുനനി -

കുറലഭാടനി  കറഭാഡയ്- കേനി.മതീ.
17/225 – 18/335

അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

150
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1 2 3 4

4 സലാംസഭാന പഭാത 38
PUKC കബപഭാസനില്

കേനി.മതീ. 47/500 –
50/200 – സ്കൂളുകേളക്കയ്

സമതീപമുള്ള
അപകേടകമഖലയനില്

നടപഭാത നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഏര്ലപടുതന്നതുലാം 

250 സ.ഉ (സഭാധഭാ) നമ്പര്
234/17/ലപഭാ.മ.വ. 
തതീയതനി 23-2-2017

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുലട പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി) വനിലലഭാപള്ളനി-ആയകഞരനി കറഭാഡയ് കേനി.മതീ. 1/650-5/325 പുനരുദഭാരണലാം
-100 ലക്ഷലാം

(ഡനി)  ഉണയ്.   വനിലലഭാപള്ളനി  -  ആയകഞരനി  കറഭാഡയ്  കേനി.മതീ.  0/000-5/325
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് -4 കകേഭാടനി രൂപ 

(ഇ) ആഗസയ് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ലടണര് നടപടനികേള തുടങ്ങുവഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   നനിലവനില്  ഒരു പ്രവൃത്തനി നടക്കുന്നതനിനഭാലഭാണയ്  ഈ  പ്രവൃത്തനി
ലടണര് ലചേയ്യഭാതനിരുന്നതയ്. 

1.  വടകേര  -വനിലലഭാപള്ളനി  -  കചേലക്കഭാടയ്  കറഭാഡയ്-കേനി.മതീ.  0/000  -15/984
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് -31 കകേഭാടനി രൂപ

2. കുകടഭാത്തയ് - അടക്കുണയ് കറഭാ ഡയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്-15 കകേഭാടനി രൂപ

3. കുറലഭാടനി കബപഭാസയ് കറഭാഡയ് - 550 ലക്ഷലാം രൂപ

വനിശദമഭായ എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല പഭാലങ്ങളുലട പണനി

38(3645)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പഭാലലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണലത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്ക;
ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(സനി)  കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണലത്തനില് അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനികക്കണതുലാം
എന്നഭാല്  ഇതനിനകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  പഭാലലാം  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇവയുലട ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ഇതനിനകേലാം ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് പഭാലലാം വനിഭഭാഗത്തനിനയ് കേതീഴെനില് കുറലഭാടനി
നനികയഭാജകേമണലത്തനില് നനിലവനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പഭാലങ്ങള ഒനലാംതലന്ന
യനില. 

(സനി & ഡനി) പുതനിയ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഒനലാം തലന്ന നനിലവനിലനില. 

പഭാലങ്ങളുലട രൂപകേല്പന ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

39(3646)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേളകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തയ്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പഭാലങ്ങള  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാടനികേള  മുടക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  പഭാലങ്ങള,  സുഗമമഭായ
യഭാത്രലക്കഭാപലാം വനികദശ രഭാജലങ്ങളനികലതുകപഭാലല ടൂറനിസ്റ്റുകേലളക്കൂടനി ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
തരത്തനില്  രൂപകേല്പന  ലചേയ്യഭാന്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം
ഏറവുലാം  ആധുനനികേവുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയവുമഭായ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഇകപഭാള  രൂപകേല്പന  ലചേയ്യുന്ന  പഭാലങ്ങള
'പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം'  എന്ന  ആശയലാം  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണയ്
സഇൗനരലഭാതകേവുലാം,  നൂതന സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം ഉളലപടുത്തനി ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി  &  സനി)  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആധുനനികേവുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയവുമഭായ
മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിച്ചുലകേഭാണള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനിക്കനുസൃതമഭായഭാണയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഇകപഭാള രൂപകേല്പന തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കബപഭാസയ് കറഭാഡയ്

40(3647)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ആർ.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ. ലടണര് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ലടണര്  സലാംബന്ധനിച  അന്തെനിമ  നടപടനി  ആയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ. ലടണര് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലകേഭാചനി  ആസഭാനമഭായ  കേനിറയ്കകേഭാ
എന്ന  കേണ്സളടന്സനി  സഭാപനലത്ത  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  3  മഭാസമഭാണയ്
പദതനി കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലഭാവധനി. 

ലപരുമ്പട പഭാലത്തനിലന്റെ ലടണര് നടപടനി

41(3648)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

പ്രഭഭാകേരന്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടയ്  (കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ലസഷലല്  പഭാകക്കജയ്)
പ്രകേഭാരലാം തൃക്കരനിപ്പൂര് ലപരുമ്പടയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലപരുമ്പട പഭാലത്തനിലന്റെ ലടണര്
നടപടനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് പഭാകക്കജനില് ഉളലപട ലപരുമ്പട പഭാലത്തനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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ബഭാലുകശരനി മണലത്തനിലല പഭാലങ്ങളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

42(3649)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാലപഴെക്കലാംലകേഭാണയ്  ഗതഭാഗത കയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീര്ന്ന പഭാലങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതയ്

എലന്തെലഭാലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ബഭാലുകശരനി  മണലത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  പഭാലങ്ങളഭാണയ്  പുതുക്കനി

പണനിയഭാനുള്ളതയ്; ഇതനിനഭായനി സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) അപകേടകേരമഭായ അവസയനില് തുടരുന്ന തൃക്കുറനികശരനി പഭാലലാം പുതുക്കനി

പണനിയുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പഭാലലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാലങ്ങളുലട  കേഭാലപഴെക്കലാം  പരനികശഭാധനി

ക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ലചേകന്ന  ഐ.ഐ.ടനി.  ലപ്രഭാഫസര്

ആയനിരുന്ന കഡഭാ.  അരവനിനന്,  ലചേയര്മഭാനഭായ ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്

എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗലാം  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനിയുലാം

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

കകേരളത്തനിലല കദശതീയപഭാതയനില് വരുന്ന എലഭാ പഭാലങ്ങളുലടയുലാം ഇന്ലവന്റെറനി

സര്കവ്വയുലാം  പ്രതീമണ്സൂണ്  ആന്റെയ്  കപഭാസയ്  മണ്സൂണ്  കേണതീഷന്  സര്ലവ്വയുലാം

നടത്തഭാന്  എസയ്.എന്.  കബഭാബയ്  ആന്റെയ്  അകസഭാസനികയറയ്സയ്  കപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡയ്

എന്ന  കേണ്സളടന്റുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  കേരഭാറനില്

ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  അവരുലട സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല

ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  IBMS  (Indian  Bridge  Management

System)  എന്ന സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ആവശലമഭായ കററനിലാംഗയ് നല്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാലങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,  പുതനിയ

നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുതവഭാനുലാം കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്. 



112 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

(ബനി)  ബഭാലുകശരനി  മണലത്തനിലല  വനിശദമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  പഠനലാം
നടകത്തണതയ് തഭാലഴെ പറയുന്ന പഭാലങ്ങളക്കഭാണയ് :

1. മഞപഭാലലാം

2. തൃക്കുറനികശരനി പഭാലലാം

3. കകേതലക്കഭാലനി പഭാലലാം 

4. തലകയഭാടയ് പഭാലലാം

5. കേരനിയഭാത്തന്പഭാറ പഭാലലാം 

6. ലതചനി പഭാലലാം 

7. കേക്കയലാം അണലക്കട്ടുമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന്ന പഭാലലാം

ഈ പഭാലങ്ങളുലട വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്ലവസനികഗഷന്  ആവശലമഭായതനിനഭാല്
ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ഒറപഭാലലാം മണലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള

43(3650) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഒറപഭാലലാം  മണലത്തനില്  നനിലവനില്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള  (കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,  ലകേടനിടങ്ങള)
ഏലതലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുകടയുലാം  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം  പ്രവൃത്തനിയുലട
പുകരഭാഗതനിയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായ ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലടണര് ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാലതയനിരനിക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുലട
ലനിസയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഒറപഭാലലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ലകേടനിട, നനിരത വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കേതീഴെനില്
വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കദശതീയപഭാതയുലട കേതീഴെനില് വരുന്ന കകേഭാങ്ങഭാടയ്  -  മലാംഗലലാംകുന്നയ് കറഭാഡനിനയ് സനി.
ആര്. എഫയ്. പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴെനില്  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്
ബകയഭാലമഡനിക്കല്  കവസയ്  മഭാകനജ് ലമന്റുയ്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കലനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
എന്നഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഒറപഭാലലാം  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണയ്  തടസ്സവഭാദലാം
ഉന്നയനിചതുലകേഭാണഭാണയ്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ്.   കദശതീയ  പഭാതയനില്
കപഭാങ്ങഭാടയ്  മലാംഗലലാംകുന്നയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.
നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴെനില് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം
ലടണര്  ഉളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയകശഷലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാലതയനിരനിക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ഒനലാംതലന്നയനില. 

ഒറപഭാലലാം കബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

44(3651) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച
ഒറപഭാലലാം കബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; ഇനനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുണയ്; 

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  27-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1324/2016/ലപഭാ.മ.വ.

പ്രകേഭാരലാം  ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  കേനിഫ്ബനി-യനില്  ഉളലപടുത്തനി

15  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്

തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന്  കറഭാഡ്സയ്  &  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന

ചുമതലലപടുതകേയുലാം  ലചേയനിരുന.   കബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ

ആദലഘടമഭായനി  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്

തയ്യഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ട്രഭാഫനികേയ്  സര്ലവ്വ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കടഭാകപഭാഗഭാഫനികേയ്  സര്ലവ്വ,

100/2020.
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കസഭായനില്  ഇന്ലവസനികഗഷന്  തുടങ്ങനിയവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്

കേനിഫ്ബനി-യനില് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. പദതനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചയ് സലലാം പൂര്ണമഭായനി

ഏലറടുത്തതനിനുകശഷലാം  ലടണര്  നടത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

മഭാനന്തെവഭാടനി മണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള

45(3652) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മഭാനന്തെവഭാടനി മണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയ കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; 

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണലത്തനിലല  കറഭാഡുകേളുലട

അറകുറപണനികേളക്കഭായനി എത്ര രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ഡനി)  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണലത്തനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേളുലട

അറകുറപണനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേ കൃതലമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മഭാനന്തെവഭാടനി മണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയ കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ക്രമനമ്പര്

രണനിലല പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനിയുള്ള ബഡ്ജറയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട

സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേനിഫ്ബനിയനിലുളലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇന്ലവസനികഗഷന് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(സനി) 49 പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 432.50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസയ്.എല്.റനി.എഫയ്.

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  

(ഡനി)  കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേ പൂര്ണമഭായുലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പ്രവൃത്തനികേള

46(3653) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല
നനിരത്തയ്-ലകേടനിട വനിഭഭാഗങ്ങള സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച പുതനിയകേഭാവയ്  -  പള്ളനിക്കല്
കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില്  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനി  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  68.25  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്
അനുമതനിക്കഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപയ്  ഡയറക്ടറഭായ  ഡനി.എചയ്.എസയ്.-നയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  മുറയയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി
ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിചയ്  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്ന
തഭാണയ്.

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണലത്തനില് വണ്കടലാം ലമയനിന്റെനന്സയ് പദതനിയനില്
അനുവദനിച കറഭാഡുകേള

47(3654)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാറനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്
അവസഭാനമഭായനി  വണ്കടലാം  ലമയനിന്റെനന്സയ്  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  കറഭാഡുകേള
ഏലതഭാലക്ക എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) കറഭാഡുകേളുലട കപരുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;
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പദതനിയനില്  ഏലതഭാലക്ക  കറഭാഡുകേളഭാണയ്  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ്;  ഈ
പ്രവൃത്തനികേൾ എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നൽകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണലത്തനില്
അവസഭാനമഭായനി  വണ്കടലാം  ലമയനിന്റെനന്സയ്  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന കറഭാ ഡയ് പ്രവൃത്തനികേളനില് ക്രമ നമ്പര്
19  ഒഴെനിലകേയുള്ള എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണയ്.   ഈ പ്രവൃത്തനികേള
കമയയ്  31-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കേഴെക്കൂടലാം-തമ്പഭാനൂര്-കേളനിയനിക്കഭാവനിള പഭാതലയ ജനിലഭാ പഭാതയഭാക്കനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയ്യഭാന് നനികവദനലാം

48(3655)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെക്കൂടലാം-തമ്പഭാനൂര്-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  പഭാതലയ  ജനിലഭാ  പഭാതയഭാക്കനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയ്യണലമന്നയ് ആവശലലപടയ് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ആരനില്നനിന്നഭാണയ് പ്രസ്തുത നനികവദനലാം ലഭനിചലതനലാം അതനികനല് എന്തെയ്
തതീരുമഭാനലാം എടുലത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

ലചേര്ക്കള-കേലടക്ക കറഭാ ഡയ് പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

49(3656)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  മണലത്തനിലല  ലചേര്ക്കള-കേലടക്ക  കറഭാഡയ്
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത
നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡയ്  നഭാഷണല്  കഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഏലറടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബന്ധലപട  അനന്തെര  നടപടനികേള  എന്തെഭായനിരനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  മണലത്തനിലല  ലചേര്ക്കള-കേലടക്ക  കറഭാഡയ്  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് കേനിഫ്ബനി-യനില് ഉളലപടുത്തനി 20 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്ലവസനികഗഷന്
പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയയ്  പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണയ്.   ഇതനിനനിടയനില് പ്രസ്തുത
കറഭാഡയ് നഭാഷണല് കഹകവ ആയനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തതസ്ക്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയതഭായനി കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത വകുപയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

കേണനഭാടയ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ് ഐലന്റെയ് പഭാലലാം

50(3657)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കേണനഭാടയ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലന്റെയ്
പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
5-10-2016  തതീയതനിയനിൽ  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  പഭാലത്തനിലന്റെ
അകലന്ലമന്റെയ്  മഭാറനിയതു  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദതീകേരണലാം  നല്കുവഭാന്  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയകറഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുലാം പ്രസസ്തുത വനിശദതീകേരണലാം സമര്പനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  വനിശദതീകേരണലാം  എന്നകത്തക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കേണങ്കഭാടയ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലന്റെയ്
പഭാലത്തനിലന്റെ  (ശരനിയഭായ  കപരയ്)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  5-10-2016-ല്  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  അകലന്ലമന്റെയ്
മഭാറനിയതു  സലാംബന്ധനിച  നടപടനി  കുറനിപയ്  31-10-2016-ല്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനില്  ലഭനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  അകലന്ലമന്റെയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  വനിശദതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസനില്  മതനിയഭായ  കരഖകേള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്,
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അകലന്ലമന്റെയ്  മഭാറ്റുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം
റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനി. പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ആയതയ് പരനികശഭാധനിചയ് ഉടന് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

കഫ്ലെെഓവറുകേള, സനിഗ്നൈലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവയനിലൂലട കറഭാഡയ് സുരക്ഷ

51(3658) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) വര്ധനിച്ചുവരുന്ന വഭാഹനങ്ങള മൂലമുള്ള ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  കുറവയ്  വരുത്തഭാനുമഭായനി  തമനിഴഭാടനിലല  കപഭാലല
കകേഭാര്പകറഷന്,  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കഫ്ലെെ  ഓവറുകേള  നനിർമ്മേനിക്കഭാൻ
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ; 

(ബനി)  വരുന്ന  20  വര്ഷലത്ത  വഭാഹന  വര്ധനവയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ആയതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എലഭാ  തനിരക്കുള്ള  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം  സനിഗ്നൈലനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കദശതീയ,  സലാംസഭാന,  ജനിലഭാ  പഭാതകേളുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  പഭാതകേളുലാം  കേഭാല്നടക്കഭാര്ക്കുലാം  കസക്കനിള
യഭാത്രനികേരഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  സഇൗഹൃദപരമഭാക്കഭാനഭായനി  കേര്മ്മേപദതനി
രൂപതീകേരനിചയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  വഭാഹന  ലപരുപലാംമൂലമുള്ള  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനി ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി 2016-17 ബഡ്ജറനില് 8 കഫ്ലെെ ഓവര്,
4  അണര്പഭാസ്സയ്, 17  കബപഭാസുകേള എന്നനിവയുലാം  2017-18  ബഡ്ജറയ് പ്രഖലഭാപന
പ്രകേഭാരലാം നഭാലയ് കഫ്ലെെഓവറുലാം വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നഗര കറഭാഡുവനികേസന പദതനികേളനില് കഫ്ലെെ ഓവറുകേള, നടപഭാതകേള,
സനിഗ്നൈല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേള  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  അടുത്ത  15  വര്ഷലത്ത  ഗതഭാഗത  വര്ദനവയ്
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയഭാണയ്  നഗര  കറഭാഡുവനികേസന
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്തെലന്  കറഭാഡയ്  കകേഭാണ്ഗസയ്  (IRC)
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നനിഷ്കകേര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണങ്ങള  അനുസരനിചയ്  തനിരകക്കറനിയ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്
സനിഗ്നൈല്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഗര  കറഭാഡയ്  വനികേസന  പദതനികേളനില്  വനിഭഭാവന
ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കേഭാല്നടക്കഭാര്ക്കയ്  കറഭാഡയ്  മുറനിച്ചുകേടക്കുന്നതനിനയ്  പ്രധഭാനലപട
ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  മുന്നനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
തനിരകക്കറനിയ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം  ഫുടയ്ഓവര്  ബനിഡ്ജയ്  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുലാം ആയതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് ഹഭാജരഭാക്കുവഭാനുലാം ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  അദലക്ഷനഭായുള്ള  ജനിലഭാ  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ  കേഇൗണ്സനിലുകേകളഭാടയ്  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷന് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത നഗര വനികേസന പദതനികേളനിലുലാം
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതസ്ക്വത്തനിനഭായനി  പ്രധഭാന  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്
കേമ്പനികവലനികേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം കറഭാഡയ്  മുറനിച്ചുകേടകക്കണ സലങ്ങളനില് സതീബഭാ
കക്രഭാസനിലാംഗയ്  വരചയ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   സനിഗ്നൈലുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കറഭാഡയ്  മുറനിച്ചുകേടക്കുന്നതനിനുകവണനി
പ്രകതലകേ  സനിഗ്നൈലനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനവുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കദശതീയപഭാത
വനികേസന  പദതനിയനില്  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം,  കസക്കനിള  യഭാത്രനികേരഭായ
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സഞരനിക്കഭാന്  കവണതഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുഗമമഭായ യഭാത്ര ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് കഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടയ്
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തനി നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേന്നനിപ്പുറലാം, മുള്ളറവനിള-ആയയനില് എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം

52(3659)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലനയ്യഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേന്നനിപ്പുറലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതലഭാലാം  നടപടനികേള  ആണയ്  ഇനനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആര ലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എത്ര മഭാസലാം കവണനി
വരുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലനയ്യഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  മുളളറവനിള-ആയയനില്പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് കേനിഫ്ബനിയുലട തടസ്സലാം എന്തെഭാണയ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുതനിയ  പഭാന്  സമർപനിക്കഭാൻ  കേനിഫ്ബനി
ആവശലലപടഭാന് കേഭാരണലാം എന്തെഭാണയ്; 

(ഇ)  മുളളറവനിള-ആയയനില്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലസപ്റലാംബര്
30-നു മുന്പയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേന്നനിപ്പുറലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടനവരുന.  കേനിഫ്ബനി
ആവശലലപട  കഭദഗതനി  അനുസരനിചയ്  പഭാലലാം  വതീതനി  കൂടനിയുള്ള  ഡനികസന്
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. ഡനികസന് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് എസനികമറയ് പുതുക്കനി ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിഫ്ബനിക്കയ് വതീണലാം സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) പുതുക്കനിയ ഡനികസന് അനുസരനിച്ചുള്ള ഡനി.പനി.ആര്.-നയ് കേനിഫ്ബനി-യനില്
നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  മഭാത്രകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ലനയ്യഭാറനിന്കേര – മുള്ളറവനിള – ആയയനില് പഭാലത്തനിനയ്  പുതുക്കനിയ
ഡനികസന്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഡനികസന്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  ഡനികസന്  മുന്പയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നതയ് പഴെയ കകേഭാഡയ് പ്രകേഭാരമഭായനിരുന.  എന്നഭാല് പുതനിയ കകേഭാഡയ്
പ്രകേഭാരലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  ഡനികസന്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  

(ഇ)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  ഡനികസന്  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകകേണതുണയ്. 

പയ്യന്നൂര് നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള

53(3660) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം നബഭാര്ഡയ്  ഫണനില് ഉൾലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂര്
മണലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  ഇങ്ങലന  ഉളലപടുത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  എന്നയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയുലമന്നയ്
പറയഭാകമഭാ; 
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(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന  നടപടനി  ഏതയ്  വലര
ആലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  നബഭാര്ഡയ്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളനില് പയ്യന്നൂര് മണലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപടനിടനില. 

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.  

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല കറഭാഡയ്-പഭാലലാം പ്രവൃത്തനികേള

54(3661)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ എനലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള തുടങ്ങനി എകപഭാള തതീരുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഇനനി
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനനിവഭാരലമഭായനിട്ടുളള  കറഭാഡുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഈ
കറഭാഡുകേളക്കയ് എകപഭാള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം കേഭാലത്തയ് കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ്
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകേഭാനനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  പഭാലങ്ങള  എലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കറഭാഡയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. (List 1)*

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  5  പ്രവൃത്തനികേളനില്  2  പ്രവൃത്തനികേള ലടണര്
ലചേയ്തുകേഴെനിഞ.  3 പ്രവൃത്തനികേളുലട ലടണര്  നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. കമല്
പ്രവൃത്തനികേള  കേരഭാറനികലര്ലപടയ്  9  മഭാസത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവശലമുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
(List  2).* പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറയ്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്
ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിച്ചു  മഭാത്രകമ  ഭരണഭാനുമതനി   നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കേഭാലത്തയ്  ലനലനിക്കുന്നയ്
പഭാലത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  തഭാലഴെപറയുന്ന  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മണലത്തനില് ഇകപഭാള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

1. കകേഭാടക്കണനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (നബഭാര്ഡയ്)

2.  വനിദലഭാഗനിരനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
പഭാകക്കജയ്)

ഓടങ്കല്  പഭാലലാം  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  31-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1496/2016/ലപഭാ.മ.വ.  ക്രമനമ്പര്  61 ആയനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

തുപക്കല്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഡനികസന് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

പയ്യന്നൂര് മണലത്തനിലല കകേഭാടതനി സമുചയലാം

55(3662) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016-17 ബഡ്ജറനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂര് മണലത്തനിലല കകേഭാടതനി
സമുചയത്തനിനയ് (price No. 1354/17) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതയ്  വലരലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  പയ്യന്നന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കവണനിയുള്ള പുതുക്കനിയ നനിരക്കയ് പ്രകേഭാരമുള്ള 14 കകേഭാടനി രൂപയുലട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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എസനികമറയ്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  പരനികശഭാധന  ഉടന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി  ബന്ധലപട
ഭരണവകുപഭായ Judiciary-ക്കയ് അയയന്നതഭാണയ്. 

സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം

56(3663) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  പലതുലാം  കൃതലമഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കലപടുന്നനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ലമയനിന്റെനന്സനിനുലാം  റനിപയറനിലാംഗനിനുമഭായനി
നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(സനി) എത്ര വര്ഷലാം കൂടുകമ്പഭാഴെഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള ലപയനിന്റെയ് ലചേയ്യഭാന്
അനുമതനിയുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  കകേരളത്തനിലല
സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചയ് പരനിപഭാലനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ലമയനിന്റെനന്സനിനുലാം  റനിപയറനിലാംഗനിനുമഭായനി
കനഭാണ്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിക്കുന്ന  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്
പ്രവൃത്തനിയുലട  ആവശലകേതയുലാം  മുന്ഗണനയുലാം  അനുസരനിചയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം
ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  മഭാനസ്ക്വല് അനുസരനിചയ്  അയണ് വര്ക്കുലാം,  കവറയ്  വഭാഷനിങയ്  ഒഴെനിലകേ  2
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള ലപയനിന്റെയ് ലചേകയ്യണതയ്.  അയണ്
വര്ക്കുലാം  കവറയ്  വഭാഷനിലാംങ്ങുലാം  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലഭാണയ് ലചേകയ്യണതയ്.   എന്നഭാല്
ഫണനിലന്റെ ലഭലത പലകപഭാഴലാം ഇതനിനയ് തടസമഭാകേഭാറുണയ്. 

പള്ളനിപ്പുറലാം ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കനികലക്കയ് കറഭാഡുലാം പഭാലവുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

57(3664) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

2017-18  ബജറനില്  അനുവദനിച  പള്ളനിപ്പുറലാം  ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കനികലക്കയ്
കദശതീയപഭാതയനിലല വയലഭാര് ജലാംഗ്ഷനനില് നനിനള്ള കറഭാഡുലാം പഭാലവുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്ന പ്രവ വൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  എലന്തെഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് മണ്ണു പരനികശഭാധന നടത്തനി
ഡനികസന്  ലഭലമഭാക്കണലാം.  ഇകപഭാള  മണ്ണു  പരനികശഭാധനയള്ള  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇലതഭാലടഭാപലാം  സലലമടുപയ്  കജഭാലനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാ
കക്കണതുണയ്. 

കറഭാഡനിനുകവണനി വനിട്ടുലകേഭാടുത്ത സലത്തനിലന്റെ വനില ലഭനിചനിലലന്ന പരഭാതനി

58(3665) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കുറനിപ്പുറലാം,  കവത്തല
ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹഭാന് കറഭാഡനിനുകവണനി സലലാം വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിടയ് വനില ലഭനിചനിലലന്ന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എടുത്ത നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  E1271356/M(PWD&R)/2017  നമ്പര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  പരഭാതനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലാം,  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറുലാം (മലപ്പുറലാം) സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേഭാടക്കല്  കബപഭാസനിലന്റെ  ഒനലാം  രണലാം  റതീച്ചുകേള  പ്രവൃത്തനി
നടത്തഭാനഭായനി  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപടനിരുന്നതുലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുത്ത
സമയത്തയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  സര്കവ്വ  നമ്പര്  വനിട്ടുകപഭായതുമഭായ
നനിലവനില്  കറഭാഡഭാക്കനിയ  ഭഭാഗലാം  (എസയ്.ആര്.  നമ്പര്  479/15,  479/26,  399/22
0.481 ലഹക്ടര്) 3-6-2013-ലല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 1177/2013 പ്രകേഭാരലാം തണതീര്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില്നനിന്നയ് ഒവനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത LA-4-8138/10, dtd:
16-3-2010  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  വനില  നനിശ്ചയനിചയ്  കമല്  സര്കവ്വ  നമ്പറനില്ലപട  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  പര്കചസനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മ കഞരനി  നനിരത  വനിഭഭാഗലാം
എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  28-2-2017-ലല  ഇ 4/എല്.എ/2016  നമ്പര്  കേത്തയ്
പ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫയ്  എ ഞനിനതീയര്ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഡയറക്ടയ്  പര്കചസയ്
നടതന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  മഭാത്രകമ  തുടര്
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള. 
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പഭാസനികേയ് മനിശണലാം ലചേയ ബനിറ്റുമനിന് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കറഭാഡയ് ടഭാറനിലാംഗയ്

59(3666) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് : 
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് : 
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ശുദതീകേരനിച പഭാസനികേയ് കവസയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉപരനിതലലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേള  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന്നതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  ഗവണ്ലമന്റയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഭാസനികേയ്
മനിശണലാം  ലചേയ  ബനിറ്റുമനിന്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  എത്ര  കദര്ഘലലാം  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇന്തെലന്  കറഭാ ഡയ്  കകേഭാണ്ഗസയ്  8P  98-2013  പ്രകേഭാരലാം  പഭാസനികേയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച
സഭാഹചേരലത്തനില്,  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേള  കൂടുതല്
നനിര്മ്മേനിയഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ശുദതീകേരനിച  പഭാസനികേയ്  കവസയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,
വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി   27.45  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  20
എലാം.എലാം  ചേനിപനിലാംഗയ്  കേഭാര്ലപറനിലാംഗയ്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം
കറഭാഡുകേളനില്  കപഭാടയ്കഹഭാള  കുറയുന്നതഭായുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  ഈടയ്  കൂടുതല്
ഉണഭായതഭായുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് പഭാസനികേയ്
മനിശണലാം  ലചേയ  ടഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതല  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  ഈ ഗവണ്ലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ബനി.എലാം. & ബനി.സനി.
പ്രവൃത്തനികേളനി ല്  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് ചുള്ളനിയൂര്-ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണലാം കറഭാഡനില് മഭാരഭായമുടലാം
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ഭഭാഗത്തയ്  1 കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  വരുന്ന  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ വര്ഷലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയ
പ്രവൃത്തനികേളനില്  പരമഭാവധനി  പ്രവൃത്തനികേളനില്  shredded  plastic  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  വലവസ  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.  ഏകേകദശലാം  200
കേനി.മതീ.  കദര്ഘലലാം   വരുന്ന  ഉപരനിതലലാം  Shredded  plastic  ഉപകയഭാഗനിചയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഇന്തെലന് കറഭാഡയ് കകേഭാണ്ഗസയ് എസയ്.പനി. 98-2013  പ്രകേഭാരലാം പഭാസനികേയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച
സഭാഹചേരലത്തനില് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  200  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള
പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ഈ വര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല  ഡനികസന് വനിലാംഗനിലന ശക്തനിലപടുതവഭാന്
നടപടനി

60(3667) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന് വനിലാംഗനിലന ശക്തനിലപടുതവഭാന്
പുതുതഭായനി ഏലതഭാലക്ക യൂണനിറ്റുകേളഭാണയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  ഒരു  വനിലാംഗനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേളനിലല  ഒകര  കകേഡര്
തസനികേകേളക്കയ് വനിവനിധ തസനികേഭാ നഭാമങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്; ഇതുലകേഭാണള്ള കനടങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേളനികലക്കഭാവശലമഭായ  ലടകനിക്കല്  ഉകദലഭാഗസര്
ഏലതഭാലക്ക  തസനികേയനില്ലപടവരഭായനിരനിക്കണലമനലാം  എത്ര  എണലാം  വതീതലാം
ആയനിരനിക്കണലമനലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  അതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  വനിവനിധ യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിചകപഭാള ആവശലമഭായ മനിനനിസതീരനിയല്
ജതീവനക്കഭാലര  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനിലലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം
ഏലതഭാലക്ക  തസനികേകേള  ഷനിഫയ്  ലചേയ്കതഭാ  അലഭാലതകയഭാ  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം
പറയഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന് വനിലാംഗനിലന ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  നനിലവനിലുള്ള  ഡനികസന്  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  സ്ട്രേക്ചറല്
ഡനികസന്  യൂണനിറയ്,  ബനിഡ്ജസയ്  ഡനികസന്  യൂണനിറയ്,  കഹകവ  ഡനികസന്
യൂണനിറയ്,  കപ്രഭാജക്ടയ്  പ്രനിപകറഷന്  യൂണനിറയ്,  ജനികയഭാ  ലടകനിക്കല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
യൂണനിറയ്  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  യൂണനിറയ്  MEP  (ലമക്കഭാനനിക്കല്-
ഇലകനിക്കല്  &  പലാംബനിലാംഗയ്)  ഡനികസന്  യൂണനിറയ്  തുടങ്ങനിയ  ഏഴെയ്  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  റതീജനിയണല്
ഡനികസന്  യൂണനിറയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുമുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
തനിരുവനന്തെപുരത്തയ് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള റതീജനിയണല് ലഭാബുലാം എലഭാ ലഭാബുകേളനിലുലാം
ഇന്ലവസനികഗഷന് യൂണനിറ്റുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരവുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.  ഡനികസന് യൂണനിറനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള സഭാഫയ് പഭാകറണ് 1986-ല്
രൂപതീകേരനിചതഭാണയ്.  ഇകപഭാള  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്.,  ഡനികസന് എന്നനിവ ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള സഭാഫയ്  പഭാകറണ്
അപരലഭാപമഭാണയ്.   അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ലപ്രഭാഫഷണല്
പഭാക്ടതീസയ്  അനുസരനിചഭാണയ്  വനിവനിധ  തസനികേ  നഭാമങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇതുലകേഭാണയ് വനിവനിധ യൂണനിറ്റുകേളനില് അതനിനയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ടമഭായ ലസഷലകലകസഷനനില്
ഉപരനിപഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചവകരഭാ  കജഭാലനി  പരനിചേയലാം  കനടനിയവകരഭാ  ആയ
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  കജഭാലനി  ലചേയ്യഭാന്  അവസരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ഡനികസന്
കജഭാലനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  വനിവനിധ യൂണനിറ്റുകേളനികലക്കഭാവശലമഭായ ലടകനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെ എണവുലാം
തസനികേകേളുലാം  10-4-2017-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  24/2017/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  വനിശദ  വനിവരങ്ങളക്കഭായനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ഡനി)  ഡനികസന്  യൂണനിറ്റുകേളനില്  മനിനനിസതീരനിയല്  തസനികേകേള
ആവശലമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  ഡനികസന്  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട  ആഫതീസനില്  ആവശലമഭായ  മനിനനിസതീരനിയല്  സഭാഫനിലന  പുനര്
വനിനലസനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള  10-4-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)
നമ്പര് 24/2017/ലപഭാ.മ.വ. ഉത്തരവനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. (അനുബന്ധലാം)

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള/ടൂറനിസയ് ബലാംഗഭാവുകേള

61(3668) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുളള  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള/ടൂറനിസയ്
ബലാംഗഭാവുകേള എവനിലടലയലഭാമഭാണയ് സനിതനി ലചേയ്യുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പലതനിലലയുലാം  മുറനികേള  വൃത്തനിഹതീനമഭായതുലാം
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായതുമഭാലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം
ടൂറനിസലാം ഗസയ് ഹഇൗസുകേളുലട നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്തന്നതനിനഭായനി എലന്തെങ്കനിലുലാം
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്  ആയതനിനയ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  2017-18  ബഡ്ജറനില്  റസയ്ഹഇൗസുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനയ്
എത്രരൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ലറസയ്  ഹഇൗസുകേളുലാം  അവ
സനിതനിലചേയ്യുന്ന സലങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി-ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള   എലഭാ  റസയ്ഹഇൗസുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  എന്നഭാല്  ജതീവനക്കഭാരുലട  അപരലഭാപതയുലാം  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതക്കുറവയ് കേഭാരണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി അറകുറപണനികേള തടസ്സലപടുന്നതുമൂലവുലാം
റസയ്ഹഇൗസുകേളുലട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനയ് തടസ്സലാം കനരനിടുനണയ്.  റസയ് ഹഇൗസുകേള
സര്ക്കഭാര് ഗസയ്ഹഇൗസുകേളുലട നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്തന്നതനിനുള്ള പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(ഇ)  റസയ്ഹഇൗസുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുളലപലട  2017-18  ബഡ്ജറനില്
ബന്ധലപട  ശതീര്ഷകേത്തനില്  15 കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനകത്തഭാലടഭാപലാം  റസയ്
ഹഇൗസുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  28.92  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം റസയ് ഹഇൗസുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.  

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് പരനിഷ്കരനിച മഭാനസ്ക്വല്

62(3669) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് അടുത്തനിലട പരനിഷ്കരനിച മഭാനസ്ക്വല് അലാംഗതീകേരനിചയ്
ഉത്തരവനിറക്കുകേയുണഭാകയഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പരനിഷ്കരനിച മഭാനസ്ക്വല് സലാംബന്ധനിചയ് സര്വ്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച
നടതകേയുണഭാകയഭാ; ഇലലങ്കനില് ആയതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മഭാനസ്ക്വലനില്  കപഭാരഭായ്മകേളുലണന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം
ഗലഭാരണനി ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ നനിബന്ധനകേള വലവസ ലചേയ്യുകമഭാ; 

(ഇ) ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനവുലാം സലലാംമഭാറലാം ഉളപലടയുള്ള എസഭാബനിലഷ്മെന്റെയ്
കേഭാരലങ്ങളുലാം മഭാനസ്ക്വലനില് ഉളലപടുതവഭാനുള്ള നതീക്കലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(എഫയ്)  ലപഭാതുമരഭാമതയ്  വകുപനില്  ശക്തവുലാം  വലവസഭാപനിതവുമഭായ
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനവുലാം  കുറമറ  ലസഷലല്  റൂളസുലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  മഭാനസ്ക്വലനില്  ഉളലപടുതന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-2-2012-ലല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 13/2012/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം മഭാനസ്ക്വല്
പരനിഷ്കരനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  മഭാനസ്ക്വല്  ലവബ്കസറനില്  ലഭലമഭാണയ്.  അചടനിച
കകേഭാപനികേള വനിതരണത്തനിനയ് ലഭലമല.

(ബനി)  മഭാനസ്ക്വലനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സര്വ്വതീസയ്  സലാംബന്ധമഭായ
കേഭാരലങ്ങളനിലഭാത്തതനിനഭാല് സര്വ്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിടനില. 

(സനി) ഉണയ്. ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി 20-10-2012-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
1784/2012/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര് കേണ്വതീനറഭായനി  ലടകനിക്കല്
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  കേമ്മേനിറനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  13-5-2013-ല്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനികനല്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതകേള  വരുന്ന  Cost  of
Tender form, Bid Security,  ലസകേഡ്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറയ് മുതലഭായ കേഭാരലങ്ങളക്കയ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

100/2020.
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(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മഭാനസ്ക്വലനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഒരു
കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  മഭാനസ്ക്വലുലാം  [സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1339/2015/ലപഭാ.മ.വ.
തതീയതനി  10-9-2015],  ഒരു  ലകബഭാറടറനി  മഭാനസ്ക്വലുലാം  [സ.ഉ.  (സഭാധ)  നമ്പര്
1346/2015/ലപഭാ.മ.വ. തതീയതനി  11-9-2015]എന്നനിവയുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

പ്രസ്തുത  കേഭാരലലാം  നടപനില്  വരുതന്നതനിനഭായനി  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള
ഡയറക്ടറുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില് 14 ജനിലകേളനില് കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലകബഭാറടറനികേളുലാം
എറണഭാകുളലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  റതീജനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  ലകേ.എചയ്.ആര്.ഐ.-യനില്നനിനലാം  കേസ്ക്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രഭാള  വനിഭഭാഗലത്ത  കവര്ലപടുത്തനി  ഒരു  റതീജനിയണല്  ലഭാബയ്  തുടങ്ങുവഭാന്
10-4-2017-ലല സ.ഉ.  (കകേ)  നമ്പര്  24/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഇ  &എഫയ്)  ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനവുലാം സലലാം മഭാറങ്ങളുലാം സര്വ്വതീസയ് റൂള
പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ലചേകയ്യണതയ്.  മഭാനസ്ക്വലനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഡഡ്യൂടതീസയ്  &
ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറതീസയ് ആണയ് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്) തസനികേയനിലല
ഒഴെനിവുകേള

63(3670) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)
തസനികേയനികലക്കുള്ള  പനി.എസയ്.സനി  റഭാങ്കയ്  ലനിസയ്  നനിലവനില്  വന്നലതകപഭാഴെഭാണയ്  ;
എത്ര ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണയ്; കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഏലതഭാലക്ക ലസക്ഷനുകേളനിലഭാണയ്
ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഒഴെനിവുകേള എത്രയുലാം കവഗലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
പരമഭാവധനി ഒഴെനിവുകേള നനികേതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്) തസനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസയ്.സനി.
റഭാങ്കയ്  പടനികേ  15-3-2017-നയ് പ്രഭാബലലത്തനില് വന. 139  ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണയ്.
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷനുകേളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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1. ലകേ.എസയ്.റനി.പനി. ഡനിവനിഷന്, കേണ്ണൂര്.

2. ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ് ലസക്ഷന്, ഇരനിടനി.

3. ബനിഡ്ജസയ് ലസക്ഷന്, തലകശരനി.

4. ബനിഡ്ജസയ് ലസക്ഷന്, കേണ്ണൂര്.

5.  കറഭാഡ്സയ് ലസക്ഷന്, മഭാടഭായനി.

(ബനി  &സനി)  115  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവ സഭാനക്കയറലാം മുകഖന നനിയമനികക്കണവയഭാണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  115 ഒഴെനിവുകേളനില്  90  കപരുലട  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇവര്ക്കയ്  നനിയമന  ഉത്തരവയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
25 ഒഴെനിവുകേളനില് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കഭാനുണയ്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് അറകുറപണനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന വനിഭഭാഗലാം

64(3671) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് അറകുറപണനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ഘടന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ചുമതലകേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(ഡനി)  എത്ര  തുകേ  വലരയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗലാം  വഴെനി
നടതന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനില്  കറഭാഡയ്,  ബനിഡ്ജയ്  ലമയനിന്റെനന്സയ്
കപഭാളനിസനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  22-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (കകേ)  നമ്പര്
72/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കറഭാ ഡുകേളുലട
അറകുറപണനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനുള്ള  വനിഭഭാഗ  രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ഭരണ വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
കറഭാഡയ് അറകുറപണനികേളുലട കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി ഒരു സൂപ്രണനിലാംഗയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ്
ചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാലങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കഭാന് ഭരണ വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം
65(3672) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ  ഇ  ലടണറനിലാംഗുലാം,  ഇ  കപലമന്റുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; 

(സനി) ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം വഴെനി ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം മഭാറങ്ങളഭാണയ്
വന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനയ്
കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:  

1    ഡനികസന് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

ഡനികസനുകേള പുറലാംകേരഭാര് നല്കേനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതയ് നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഡനികസന് വനിഭഭാഗലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
23-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (കകേ)  നമ്പര്  15/2017/  ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഡനികസന്
വനിഭഭാഗലത്ത  7  യൂണനിറ്റുകേളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഡനികസനനിലന്റെ  എറണഭാകുളതള്ള  രണലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം  തുടങ്ങുന്ന  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

2    ഇന്ലവസനികഗഷന്   &   കേസ്ക്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള യൂണനിറയ്

1-10-2013-ല് ആരലാംഭനിച  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില്  11
ജനിലഭാ ലഭാബുകേളുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 23-2-2017-ലല സ.ഉ.
(കകേ) നമ്പര് 15/2017/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഡനികസന്
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  വനിഭഭാഗലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  റതീജനിയണല്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രഭാള ലഭാബയ്,  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത റതീജനിയണല് കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള
ലഭാബുകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഓകരഭാ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  തുടങ്ങുവഭാന്
നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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3    കകേരള കഹകവ റതീസര്ചയ് ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്

 ഡനികസന്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
ലകേ.എചയ്.ആര്.ഐ.-ലയ എന്.എ.ബനി.എല്. അക്രഡനിറയ് ലഭാബഭായനി ഉയര്തന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
തഭാലഴെപറയുന്നവയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ് :  

• ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ മഭാനസ്ക്വല് പരനിഷ്കരനിച്ചു

• പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറയ്  ഓണ്കലനഭായനി  സമര്പനിചയ്  അവയയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  NIC  (National  Informatic  Centre)  യുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  PRICE  (Project  Information  and  Cost  Estimation)  കസഭാഫയ്
ലവയര് രൂപകേല്പന ലചേയയ് നടപനിലഭാക്കനി.

• ഇ-ലടണറനിലാംഗയ് സനിസലാം നനിലവനില് വരുത്തനി

• ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാണവരുന.

• ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്
ഉയര്തന്നതനികലയഭായനി കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് MORTH
Specification അനുസരനിചയ് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

• ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റതീജനിയണല്  തലത്തനിലുലാം,  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
Quality Control ലഭാബുകേള സഭാപനിച്ചു. 

• ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗഭാമുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രതീകൃത
പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി  കനരലമലാംഗലത്തയ്  ഒരു  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  സലാംന്റെര്
തുടങ്ങുന്നതനിനുകവണനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന. 

• ലറസയ്ഹഇൗസുകേളനില് ഇ-ബുക്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് PRICE
കസഭാഫയ് ലവയര് വഴെനി നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 (ബനി)  ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  5 ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  കൂടുതല്  തുകേ  വരുന്ന  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം  ദര്ഘഭാസുകേള
ഓണ്കലന്  മുകഖനയഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി
പ്രതീകേസ്ക്വഭാളനിഫനികക്കഷന് ഇവഭാലുകവഷന് നടപടനികേള ഓണ്കലന് മുകഖന ലചേയ്യുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  ഒഴെനിവഭാക്കനി കേരഭാറുകേഭാരുലട ബഭാങ്കയ് അക്കഇൗണയ്
വഴെനി നല്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.
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 (സനി)  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  വഴെനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവുലാം  സുതഭാരലവുമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
മഭാനസ്ക്വല്  പരനിഷ്കരണലാം  മുകഖന  ഉകദലഭാഗസരുലട  അധനികേഭാരങ്ങള
പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള  തസ്ക്വരനിതലപടുതവഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനമഭായ  PRICE  (Project  Information  and  Cost
Estimation)  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അവ  അലാംഗതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുനണയ്.  ഇ-ലടണറനിലാംഗയ്,
ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലുലാം
സുതഭാരലമഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുനണയ്.  MORTH  Specification  അനുസരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  പ്രവൃത്തനികേലള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്തവഭാന്
കേഴെനിയുനണയ്.   ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  Quality  Control  ലഭാബുകേള  മുകഖന
പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനണയ്.

ഏറ്റുമഭാനൂര് പടണത്തനിലല കഫ്ലെെ ഓവര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

66(3673)  ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  30  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പ്രവൃത്തനിയഭായ  ഏറ്റുമഭാനൂര്  പടണത്തനിലല  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള
ഡതീറയനില്ഡയ് കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏറ്റുമഭാനൂര്  പടണത്തനിലല  കഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ഡതീറയനില്സയ് കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(ബനി)  ഡതീലറയനില്ഡയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ട്രഭാഫനികേയ് സര്ലവ്വ പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. ലടഭാകപഭാഗഭാഫനികേയ് സര്ലവ്വ നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസുകേളനില് പഞനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായലാം

67(3674)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സൈനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേളനില്  പഞനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ജതീവനക്കഭാരുലട  എതനിര്പനിലന  തുടര്ന്നയ്
നനിര്ത്തനിവചതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; പഞനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുതവഭാനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവലരയഭായനി ;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  മനിക്ക  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  എലാം.
എല്.എ.മഭാരുലട പനി.  എ.  മഭാരുലാം വനിവരങ്ങള അകനസ്ക്വഷനിലചതകമ്പഭാള ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസലര കേഭാണഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത അവസയയ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന് പ ഞനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായത്തനിനയ്  കേഴെനിയുലമന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പഞനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  മറയ്  ജതീവനക്കഭാരുലാം
ഫതീല്ഡനില്/കസറനില്  കപഭാകുകമ്പഭാള  ബന്ധലപട  ഓഫതീസനിലല  മൂവ്ലമന്റെയ്
രജനിസറനില് കരഖലപടുത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  എലഭാ  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലുലാം  പഞനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് ഇകപഭാഴലാം തുടര്നവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള മറയ്  ഓഫതീസുകേളനില് പഞനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുതവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാണയ്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇന്ലവസനികഗഷന് നടപടനിയനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം

68(3675)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പല  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം  ഇന്ലവസനികഗഷന്
നടപടനിയനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടപടനി  സമയ  ബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതയ്  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കലപട  ഏജന്സനികേളുലട  അപരലഭാപത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന് നടപടനികേള എലാംപഭാനല് ലചേയനിട്ടുള്ള കേണ്സളടന്റുമഭാര്
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വഴെനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശമനിക്കുനണയ്.  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളുലട  കസവനവുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  റതീജനിയണല്  കേസ്ക്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള
ലഭാബുകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഒരു  ഇന്ലവസനികഗഷന്  യൂണനിറയ്  തുടങ്ങുവഭാന്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  കൂടഭാലത
ഡനി.റനി.ഇ.  യുലട  കേതീഴെനില്  ഉള്ള  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  കപഭാളനിലടകനികേയ്
എന്നനിവലയ  ഉളലപടുത്തനി  ഇന്ലവസനികഗഷന്  ലചേയ്യനിക്കുവഭാനഭായനി  ഒരു  എലാം.ഒ.യു
എഗനിലമന്റെയ്  വയവഭാനുലാം  കൂടനി  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ഉടലന  തലന്ന
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

കകേഭാടക്കലനിലല കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് കബപഭാസനിലല കപപയ് കലന് മഭാറഭാന്
നടപടനി

69(3676)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്
കബപഭാസനിലല കപപയ് കലന് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫണയ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  സലകമലറടുക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവ വൃത്തനി  നടതന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
ബഭാക്കനി  തുകേ  ലഭലമഭാക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനനിയറുലട  കേത്തയ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ആയതനിന്കമല് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം; 

(ഡനി)  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  കറഭാ ഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആരലാംഭത്തനില്  എത്ര
തുകേയഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിന്നതയ്;  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  ഇനനി  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാനുണയ്; ബഭാക്കനി തുകേ എന്നകത്തക്കയ് അനുവദനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 25-1-2017-ല് കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് കബപഭാസയ് വതീതനി കൂട്ടുന്നതനിനുലാം,
ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കപപയ്  കലനുലാം
മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  സമര്പനിചനിരുന്ന  ലപ്രഭാകപഭാസല്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പരനിഗണനയ  സമര്പനിക്കുവഭാന്  11-4-2017-ലല
ജനി3/129/2017  നമ്പര്  കേത  പ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതു സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 
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(ഡനി) 16-2-2012-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 238/12/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം 25
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  15 കകേഭാടനി  രൂപ കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനിക്കുലാം, 10 കകേഭാടനി രൂപ ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുമഭായഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
16 -11-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1579/2016/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം 25,40,000
രൂപ  ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  3-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാ.ധഭാ)  നമ്പര്  1133/2016/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  കബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനയ്
സലകമലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുപ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല് പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്
27,48,33,734  രൂപ  ആവശലമഭായുണയ്.   നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പരനിഷ്കരനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്   ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  മഭാത്രകമ  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

മനനിമഭാരുലട കപഴണല് സഭാഫനിനയ് സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള

70(3677) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മനനിമഭാരുലട  കപഴണല്  സഭാഫയ്  എന്ന  നനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്
കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള ലഭനിചവര് പ്രസ്തുത കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഒഴെനിയണലമന്നഭാവശലലപടയ് ഉത്തരവയ്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഏതു  തതീയതനി  മുതല്  കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള
ലഭനിചവരഭാണയ് ഒഴെനിയണലമന്നയ് ആവശലലപടനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  2016  കമയയ്  21-നയ്  കശഷലാം  എത്ര കപര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള
അനുവദനിച്ചു;  ഇതനില് മനനിമഭാരുലട കപഴണല് സഭാഫനില്ലപടവര് എത്ര;  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര് എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകേളുലട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 7-9-2016-ലല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 65/2016/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം (Rules
for the allotment and occupation of Government Servants. 2006)  കഭദഗതനി
ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ടനി  ഉത്തരവനിലല  റൂള  2  (ii),  (ii)(a)   പ്രകേഭാരലാം  മനനിമഭാരുലട
കപഴണല് സഭാഫയ് എന്ന നനിലയനില് സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിച്ചു കേനിടനിയവര്,
അവര്  കപഴണല്  സഭാഫയ്  അലഭാതഭായനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  കേസ്ക്വഭാര്ടര്
ഒഴെനികയണതഭാണയ്.  പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



138 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

(ബനി) 7 -9-2016-ലല സ.ഉ. (കകേ)  നമ്പര്  65/2016/ലപഭാ.മ.വ.  ഉത്തരവനിനയ്
1-3-2006 മുതല് പ്രഭാബലലമുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  2016 കമയയ്  21 -നയ്  കശഷലാം പ്രകതലകേ ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം ആലകേ  484
കപര്ക്കയ്  കേസ്ക്വഭാര്കടഴയ്  അനുവദനിച്ചു.  ഇതനില്  മനനിമഭാരുലട  കപഴണല്  സഭാഫനില്
ലപടവര്ക്കയ് അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട എണലാം  177-ഉലാം,  മറ്റു സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് കേസ്ക്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട എണലാം 307-ഉലാം ആണയ്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവുകേളുലട  പകേര്പയ്  www.kerala.gov.in,  eoffice.
kerala.gov.in എന്നതീ ലവബ്കസറ്റുകേളനില് ലഭലമഭാണയ്. 

മക്കരപറമ്പയ് ലലവകലഭാങ്ങര ലലബപഭാസുകേള

71(3678) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  സലാംസഭാന  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  മക്കരപറമ്പയ്
ലലബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ദര്ഘഭാസയ് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാലത കപഭായതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനി അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത മനഭാലയവുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലലവകലഭാങ്ങര ലലബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  (കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫയ്  കകേരള)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം  പ്രസ്തുത  ലലബപഭാസയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതഭാപഠനലാം നടതന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിലചങ്കനിലുലാം  ആരുലാം  പലങ്കടുത്തനിടനില.  പുനര്
ദര്ഘഭാസയ് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ദര്ഘഭാസയ് നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  ലലവകലഭാങ്ങര  ലലബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ട്രഭാഫനികേയ്  സര്ലവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി. ലടഭാകപഭാഗഫനികേയ് സര്ലവ്വ നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് എചയ്.ആര്.ഡനി. ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

72(3679)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ഹഡ്യൂമന് റനികസഭാഴസയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് (HRD)
ലസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ആയതനിലന്റെ ഘടന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  അവനിലട  നടക്കുന്നലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ ലസലനില് ലടകനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര് മഭാത്രമഭാണയ്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എചയ്.ആർ.ഡനി.  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ ഉത്തരവയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്
കമല്കനഭാടലാം  വഹനികക്കണ  ലടകനിക്കല്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാലര  ഭരണപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങളക്കയ് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ശരനിയഭാലണന്നയ് കേരുതുനകണഭാ; 

(എഫയ്) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ശക്തമഭായ ഒരു അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ് കകേഡര്
നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള  ഇങ്ങലനലയഭാരു  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഒരു  ദുര്വലയലാം
ആലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനി ഇതയ് നനിര്ത്തലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. പ്രസ്തുത ലസലനിലന്റെ ഘടന ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തസനികേ എണലാം

എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്    1

അസനിസന്റെയ് എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്       1

അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്    2

(ബനി) പ്രസ്തുത ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിഭഭാഗത്തനികലയുലാം  ഭരണ
വനിഭഭാഗത്തനിലലയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള നവതീന ആശയങ്ങള സമനസ്ക്വയനിപനിചയ് വകുപനിലന സജമഭാക്കഭാനുമഭായനി
വനിവനിധതരലാം പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എചയ്.ആര്.ഡനി. നടതന. 
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2.  പുതുതഭായനി  വകുപനില്  പ്രകവശനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുന. 

3.  വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തയ്  വനിവനിധ കമഖലകേളനില്
ലലവദഗ്ദ്ധലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന. 

4. ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം പരനിശതീലന കേലണര് തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ്
അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

5.  ഉന്നതപഠനത്തനിനയ്  (എലാം.ലടകേയ്)  ഉകദലഭാഗസലര  അയയന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന.

6.  ഓകരഭാ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയുലടയുലാം  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനി  അതയ്
ലമചലപടുതന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന. 

7.  ലസന്ട്രല്  കറഭാഡയ്  റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
നനിരതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പരനിപഭാലനലാം,  അറകുറപണനികേള,  കറഭാഡുകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്,  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നതീ
വനിഷയങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

8.  ഇന്ഡലന്  അക്കഭാദമനി  ഓഫയ്  ലലഹകവ  എഞനിനതീകയഴനില്  ആറഭാഴ്ചലത്ത
കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  കകേഭാഴനിനയ്  15
എഞനിനതീയര്മഭാലര ലതരലഞടുത്തയ് നനികയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

9.  പുറതനനിനള്ള  ഏജന്സനികേലള  ആശയനിക്കഭാലത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
രൂപകേല്പന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്. ഇകതഭാലടഭാപലാം ആര്ക്കനിലടക്ചര് വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
കസഭാഫയ് ലവയര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
എലാം.എസയ്.  കപ്രഭാജക്ടയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലനവുലാം
നല്കേനിവരുന. 

10.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനുകവണനി ഇന്സനിറഡ്യൂടയ് ഓഫയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഇന്
ഗവണ്ലമന്റെയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പരനിശതീലന കേലണറനില്,  വകുപനിലല സഭാകങ്കതനികേ
വനിഭഭാഗത്തനികലയുലാം  ഭരണ  വനിഭഭാഗത്തനികലയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഭരണപരവുലാം
നയപരവുമഭായ കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി വനിവനിധയനിനലാം പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഗതീന്ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി കടഭാടല് കസഷന്
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സര്കവ,  ലലപ്രസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  പരനിശതീലനലാം,  ഡനിലലസന്  കസഭാഫയ് ലവയര്
പരനിശതീലനലാം,  ആകടഭാകകേഭാഡയ് പരനിശതീലനലാം,  വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കല്
മുതലഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഉണയ്. 

(ഡനി)  ഉണയ്.  25-4-2007-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  587/07/ലപഭാ.മ.വ.
നമ്പര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ) ഉണയ്. 

(എഫയ്)  എചയ്.ആര്.ഡനി.  ലസല്,  വകുപനിലന്റെ  ഭരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഒരു
ഭഭാഗമഭാണയ്. സഭാകങ്കതനികേവുലാം ഭരണപരവുമഭായ എലഭാ ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടതന്ന  ലസല്
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

കേഭാക്കതരുത്തയ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

73(3680)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) അരൂര് മണലത്തനിലല കേഭാക്കതരുത്തയ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
എത്ര രൂപയഭാണയ് ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലുള്ള
എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാക്കതരുത്തയ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് 20 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്
ബഡ്ജറയ് സതീചയ് 17-18-ല് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടത്തനി  ഡനിലലസന്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലുള്ള എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  തതസ്ക്വത്തനിലുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടത്തനി  ഡനിലലസന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വനിശദമഭായ എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി KIIFB-ക്കയ് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ലനടുമ്പ്രക്കഭാട-വനിളക്കുമരലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

74(3681)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലനടുമ്പ്രക്കഭാട-വനിളക്കുമരലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി കേനിഫ്ബനി മുകഖന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമ്പ്രക്കഭാട-വനിളക്കുമരലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  കജഭാലനി
ലടന്ഡര് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  31-10-2016-ലല  G.O.(Rt)No.  1496/2016/PWD  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ് KIIFB മുകഖന 30 കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രഭാഥമനികേ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. (പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)*

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഇന്ലവസനികഗഷന്  കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഡനിലലസന്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  KIIFB-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലടന്ഡര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

2016-17 ബജറനിലല പയ്യന്നൂര് മണലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള

75(3682)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016-17 വര്ഷലത്ത ബജറനില് ഉളലപടനിട്ടുളള പയ്യന്നൂര് മണലത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി) സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാകേഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; 

(സനി)  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകേഭാന്  കവകുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ഡനി)  2016-17 വര്ഷ  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  എന്നയ്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാകുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി&ഡനി)   1-4-2017  മുതല്  പുതുക്കനിയ നനിരക്കയ്  നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാല്
സമര്പനിചനിരുന്ന  എസനികമറ്റുകേള  പുതനിയ  നനിരക്കനുസരനിചയ്  പുതുകക്കണതനിനഭാല്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുണയ്.  എസനികമറ്റുകേള  കുറവുകേള  പരനിഹരനിചയ്  പുതുക്കനി
സമര്പനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

ഇ-കപലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാംമൂലലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേളനിലുണഭായനിട്ടുള്ള
സങ്കതീര്ണത

76(3683)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വസ്തു  കകേമഭാറത്തനിനുള്ള  ഇ-കപലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നനിലചകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാംമൂലലാം വസ്തു കകേമഭാറ രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേളനില്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള സങ്കതീര്ണത ലഘൂകേരനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇ-കപലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  എത്ര
ആധഭാരങ്ങള രജനിസര് ലചേയ്തു; രജനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസനിനത്തനില് എന്തെയ് തുകേ സലാംസഭാന
ഖജനഭാവനിലലത്തനി; 

(ഡനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിനയ്  ഇതു  വഴെനി  നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-കപലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം സലാംസഭാനത്തയ് നനിലചനിടനില.  എന്നഭാല് ലനറയ്
ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാകങ്കതനികേ  തകേരഭാര്മൂലലാം  15-4-2017  മുതല്
3-5-2017 വലര നനിര്ത്തനിവചനിരുന. 

(ബനി)  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  2,03,803 എണലാം. രജനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസനിനത്തനില് 200.23 കകേഭാടനി രൂപ
റവനഡ്യൂ വരുമഭാനമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് എത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നഷ്ടമുണഭായനിടനില. 

സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല ഫയലനിലാംഗയ് ഷതീറയ് സമ്പ്രദഭായലാം

77(3684) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഫയലനിലാംഗയ്  ഷതീറയ്
സമ്പ്രദഭായലാം പനിന്വലനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്,  ഇതുമൂലലാം  ലതഭാഴെനില്  രഹനിതരഭാകുന്ന  യുവതതീ-യുവഭാക്കലള
എപ്രകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫയലനിലാംഗയ്  ഷതീറയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  പനിന്വലനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 

ഭൂമനി രജനികസ്ട്രേഷനയ് കുറമറരതീതനിയനിലുള്ള ഓണ്ലലലന് സലാംവനിധഭാനലാം

78(3685)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂമനി  രജനികസ്ട്രേഷനയ്  ഓണ്കലനഭായനി  ഫതീസയ്
അടയന്നതനിനയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇത്തരത്തനില് ലനറയ്
ബഭാങ്കനിങയ്  വഴെനികയഭാ  മറയ്  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനികയഭാ  ഫതീസയ്  അടചയ്
എലന്തെങ്കനിലുലാം തുകേ നഷ്ടലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എത്ര തുകേ നഷ്ടലപടനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  തുകേ  നഷ്ടലപടുന്ന  സഭാഹചേരലമുണഭായതയ്
എങ്ങലനയഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എന്തു ലകേഭാണഭാണയ് കുറമറരതീതനിയനിലുള്ള
ഓണ്കലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതയ്; 

(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  തകേരഭാര്മൂലലാം  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്  ഭൂമനി
രജനികസ്ട്രേഷന് നടതന്നതനിനയ് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  അപഭാകേത  അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂമനി  രജനികസ്ട്രേഷനയ്  ഓണ്ലലലനഭായനി  ഫതീസയ്
അടയന്നതനിനയ് ഇ-കപലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയതുവഴെനി യഭാലതഭാരു തുകേയുലാം
നഷ്ടലപടനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  8  സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി രജനികസ്ട്രേഷന്
ഫതീസനിനത്തനില്  ലനറയ്  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  ഒടുക്കനിയ  1,02,819  രൂപ
സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് വരവയ് വയഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടുകേയുലാം ആയതയ് സബയ്
രജനിസ്ട്രേഭാര് മുഖഭാന്തെനിരലാം ബന്ധലപട കേക്ഷനിലയലക്കഭാണയ് തുകേ ഒടുക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.
ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  4  മഭാനദണങ്ങളനില്  രലണണലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതയ്  കേഭാരണമഭാണയ്  കമല്  കപഭാരഭായ്മയുണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇല. ഓണ്ലലലന് സലാംവനിധഭാനത്തനിലുണഭായ അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഓണ്ലലലന് കപഭാക്കുവരവയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന്റെ സഹഭായലാം

79(3686)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഓണ്കലന്  കപഭാക്കുവരവയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന്റെ സഹഭായലാം, റവനഡ്യൂവകുപനിനയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) യഥഭാര്ത ആധഭാരത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ഓണ്കലനഭായനി റവനഡ്യൂ വകുപനിനയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപയ്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ്
ഓണ്കലന്  കപഭാക്കുവരവയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തലതന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി കുറമറരതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
സഹഭായങ്ങള  റവനഡ്യൂ  വകുപനിനയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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(സനി)  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  കുറമറ

രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാടക്കല് സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിലന്റെ കഗഡയ് ഉയര്തവഭാന് നടപടനി

80(3687)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേഭാടക്കല് സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം

പരനിഗണനിചയ് അധനികേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ആധഭാരങ്ങളുലട രജനികസ്ട്രേഷന് കൂടഭാലത മറയ്  രജനികസ്ട്രേഷന് സലാംബന്ധനിച

കജഭാലനികേൾക്കുലാം  നനിരവധനികപര്  ആശയനിക്കുന്ന  കകേഭാടക്കല്  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്

ഓഫതീസനിലന്റെ കഗഡയ് ഉയര്തവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവുകേള

എത്ര; ഇതയ് നനികേതവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കജഭാലനി ഭഭാരത്തനിനനുസരനിചയ് സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളക്കയ് കഗഡയ്

നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  രതീതനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനിയമത്തനികലഭാ  ചേടങ്ങളനികലഭാ  വലവസ

ലചേയ്യുന്നനില.

(സനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനില് സതീനനിയര് കര്ക്കനിലന്റെ ഒരു

ഒഴെനിവുലാം  കര്ക്കനിലന്റെ  ഒരു  ഒഴെനിവുലാം  ഉണയ്.  ഇഇൗ  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തഭാനുള്ള  നടപടനി

സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലല അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

81(3688)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലല അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്

സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലല  അഴെനിമതനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വകുപനിനയ്
കേതീഴെനിലുള്ള  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഫ്രെണയ്  ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന
വനിവനിധ  കസവനങ്ങളക്കഭായനി  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം
ഫതീസുകേള  ഇ-കപയയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  അടയവഭാനുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടുകൂടനി  ഡഇൗണ്കലഭാഡയ്  ലചേയ്ലതടുക്കുവഭാനുലാം സഭാധലമഭാകുന്നതഭാണയ്.
അതനിനഭാല് അകപക്ഷകേര്ക്കയ് കനരനിടയ് ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകേഭാലത ഇടനനിലക്കഭാരുലട
സഹഭായമനിലഭാലത  തലന്ന  കസവനലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കനി
കസവനങ്ങള  പൂര്ണമഭായുലാം  ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വകുപനില്നനിന്നയ്
നല്കേനിവരുന്ന  ഓണ്ലലലന്  കസവനങ്ങള  സലാംബന്ധമഭായ  അകനസ്ക്വഷണങ്ങളക്കയ്
മറുപടനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലഹല്പയ് ലഡസയ് സലാംവനിധഭാനവുലാം വകുപയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുതന്ന സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് തല അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള രജനികസ്ട്രേഷന് ഇന്ലസക്ടര് ജനറല്/കജഭായനിന്റെയ് രജനികസ്ട്രേഷന് ഇന്ലസക്ടര്
ജനറല്മഭാര്  എന്നനിവരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടതവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേളനില് അകനസ്ക്വഷണങ്ങളക്കഭായനി ഇഇൗ ആഫതീസനിലല
കജഭായനിന്റെയ് രജനികസ്ട്രേഷന് ഇന്ലസക്ടര് ജനറലനിലന വകുപനിലല വനിജനിലന്സയ് ലഹഡയ് &
സലാംസഭാന  വനിജനിലന്സയ്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കമഖലഭാ
തലത്തനില്  4  ലഡപഡ്യൂടനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഇന്ലസക്ടര്  ജനറല്മഭാലര  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കമഖലഭാ  വനിജനിലന്സയ്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

തനിരുവലലാം സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില്  2016  കമയയ്  മഭാസലാം മുതല് ലഭനിച
വരവുതുകേ  ട്രഷറനിയനില്  അടയന്നതനില്  വതീഴ്ചവരുതകേയുലാം  53  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
സഭാമ്പത്തനികേ തനിരനിമറനി നടതകേയുലാം ലചേയ്തുലവന്ന പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചതനില്, കമയയ്
മഭാസലാം  മുതല്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനിലല  വരവു  തുകേ  ലറമനിറന്സയ്  രജനിസറനില്
കരഖലപടുത്തനി  കനരനിടയ്  ട്രഷറനിയനില്  അടയന്നതനിനുപകേരലാം,  ഓഫതീസനില്  ചേഭായ
ലകേഭാണവരുന്ന വലക്തനിയുലട കേയ്യനില് ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ടനിയഭാള ടനി തുകേ ട്രഷറനിയനില്
ഒടുക്കഭാലത  അപഹരനിക്കുകേയുലാം  വലഭാജ  രസതീതുകേള  ഓഫതീസനില്  ഏല്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു  എന്നയ്  കേലണതകേയുലാം  തുകേ  ട്രഷറനിയനില്  അടയന്നതനിനയ്  ചുമതലലപട
ഓഫതീസയ്  അറന്റെന്റുമഭാര്  തങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാലത
ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  53  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം



148 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

ഉണഭായതഭായുലാം  കേലണത്തനി.  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ലഹഡയ്  കര്ക്കയ്  എന്നതീ
കമലധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം  ഡഡ്യൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനില്  വതീഴ്ച  ഉണഭായനി  എന്നയ്
കബഭാധലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനിനയ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  രണയ്  സബയ്
രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാലരയുലാം ലഹഡയ് കഭാര്ക്കനികനയുലാം ഓഫതീസയ് അറന്റെന്റുമഭാകരയുലാം അകനസ്ക്വഷണ
വനികധയമഭായനി  സലസന്ഡയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഓഫതീസയ്  അറന്റെന്റുമഭാര്ലക്കതനിലര
സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടനിനയ്  ക്രനിമനിനല്  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയയ്  കപഭാലതീസയ്  അറസയ്
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു. കപഭാലതീസയ് അകനസ്ക്വഷണലാം നടനവരുന. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് കതഞനിപഭാലലാം സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില് കപഭാലതീസയ്
വനിജനിലന്സയ്  നടത്തനിയ  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനയനില്  കേണക്കനില്ലപടഭാത്ത  രൂപ
പനിടനിലചടുത.  ഇതനിനയ്  ഉത്തരവഭാദനിയഭായ  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാലറ  അകനസ്ക്വഷണ
വനികധയമഭായനി  സലസന്ഡയ്  ലചേയ്യണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടു.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സലസന്റെയ് ലചേയയ് അകനസ്ക്വഷണലാം നടനവരുന. 

പൂവഭാര്  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  ചേഭാര്ജയ്  വഹനിക്കുകമ്പഭാള  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസനില്  രജനിസര്  ലചേയ  ആധഭാരങ്ങളനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനയ്  7  കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടലാം  ഉണഭാലയന്ന  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കവണത്ര അവധഭാനതകയഭാലട  ഡഡ്യൂടനി  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാലത സര്ക്കഭാരനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടമുണഭാക്കുകേയുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  1.75  ഏക്കര്  ഭൂമനി  സസ്ക്വകേഭാരല
വലക്തനികേളക്കയ്  രജനിസര്  ലചേയയ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ  ജതീവനക്കഭാരനിലയ
അകനസ്ക്വഷണവനികധയമഭായനി  സലസന്ഡയ്  ലചേയയ്  ക്രനിമനിനല്  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയയ്
അകനസ്ക്വഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

കനമലാം ലറയനില്കവ കസഷന് വനികേസനലാം

82(3689)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കനമലാം  ലറയനില്കവ  കസഷന്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ് കനമലാം ലറയനില്കവ കസഷലന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണ  നടപടനികേള  എത്രയുലാംകവഗലാം  കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കനമലാം  ലറയനില്കവ  കസഷന്  വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സലലാം
കകേമഭാറുന്നതനിനയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കനമലാം  ലറയനില്കവ  കസഷന്  വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

ലറയനില്കവയനില്നനിന്നയ് അര്തന ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി)  അര്തന  ലഭലമഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ലറയനില്കവ

അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് തുടര്നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലറയനില്കവ യഭാത്രക്കഭാരുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള നടപടനി

83(3690)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലറയനില്കവ  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ജതീവനുലാം  സസ്ക്വത്തനിനുമുളള

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുലാം സുരക്ഷയഭായുലാം സലാംസഭാനത്തനിലൂലട ഓടുന്ന ലട്രയനിനുകേളനില്,

ലറയനില്കവയുലാം  കകേരള  കപഭാലതീസുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി,  ഓകരഭാ  കബഭാഗനിയനിലുലാം  കകേരള

കപഭാലതീസനിലല  ഒരഭാലള  വതീതലമങ്കനിലുലാം  സനിരമഭായനി  നനിയമനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ

നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിലൂലട  വനനിതഭായഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കനലരയുളള  ആക്രമണങ്ങളുലാം

കബഭാഗനികേളനിലല  കമഭാഷണങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  തടയുവഭാന്  സഭാധനിയലമന്നയ്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലറയനില്കവ  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ജതീവനുലാം  സസ്ക്വത്തനിനുലാം

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  ലട്രയനിനുകേളനിലുലാം  ലറയനില്കവ കപഭാലതീസയ്

വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  ഉളലപലടയുള്ളവലര  ഡഡ്യൂടനിക്കഭായനി

നനികയഭാഗനിച്ചുവരുനണയ്.  അവര്  എലഭാ  കകേഭാച്ചുകേളനിലുലാം  പകട്രഭാളനിലാംഗയ്  നടത്തനി

കുറകൃതലങ്ങള  തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  ഇതനിലൂലട

വനനിതഭാ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കനലരയുള്ള  ആക്രമണങ്ങളുലാം  കബഭാഗനികേളനിലല

കമഭാഷണങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  തടയുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ

ലട്രയനിനുകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  കബഭാഗനിയനിലുലാം  ഒരഭാലള  വതീതലാം  ഡഡ്യൂടനിക്കയ്

നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ അലാംഗസലാംഖല ലറയനില്കവ കപഭാലതീസയ് യൂണനിറനില്

നനിലവനില് ഇല. 
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നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഭാടയ് ലറയനില്പഭാതയുലട സര്ലവ്വ നടപടനികേള

84(T*3691) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഭാടയ്  ലറയനിൽപഭാതയുലട  സര്ലവ്വ  നടപടനികേള
നനിര്ത്തനിലവചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സര്ലവ്വ നടപടനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതുവലര എത്ര
തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  സര്ലവ്വ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സതസ്ക്വര  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

17-3-2017-ല് കേര്ണഭാടകേ അഡതീഷണല് ചേതീഫയ് ലസക്രടറനിയുലട (അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസന  വകുപയ്)  അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  നനിലമ്പൂര്-
നഞന്കകേഭാടയ്  ലറയനില്പഭാത കകേരളത്തനിലലയുലാം കേര്ണഭാടകേത്തനിലലയുലാം സലാംരക്ഷനിത
വനപ്രകദശങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കേടുവ  സകങ്കതത്തനിലൂലടയുലാം  കേടനകപഭാകുന്നതനിനഭാല്
ബദല് പഭാത കേലണത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

17-4-2017-ല് ബലാംഗളൂരുവനില് നടന്ന കകേരള-കേര്ണഭാടകേ ചേതീഫയ് ലസക്രടറനിതല
കയഭാഗലത്ത തുടര്ന്നയ് ഡനി.എലാം.ആര്.സനി. തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ലസചയ് പ്രകേഭാരമുള്ള നനിലമ്പൂര്-
നഞന്കകേഭാടയ്  ലറയനില്  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  തുടര്നടപടനികേള  നനിര്ത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്. 

(ബനി)  തുകേ ഒനലാം ലചേലവഴെനിചനിടനില. 

(സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

തനിരൂരനില് കസഭാപയ് അനുവദനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം

85(3692)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ആസഭാന  ലറയനില്കവ  കസഷനഭായ  തനിരൂരനില്
രഭാജധഭാനനി  (ലട്രയനിന് നമ്പര്  12431)  ഉളലപലട നനിരവധനി ലട്രയനിനുകേളക്കയ് കസഭാപയ്
ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം യഭാത്രക്കഭാര് അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  രഭാജധഭാനനി  എക്സൈയ്പ്രസയ്  (നമ്പര്  12431)  ലട്രയനിനനിലനങ്കനിലുലാം  തനിരൂരനില്
കസഭാപയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനഭാലയത്തനിൽ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലുതന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  രഭാജധഭാനനി  എക്സൈയ്പ്രസയ്  (നമ്പര്  12431)
ലട്രയനിനനിനയ്  തനിരൂരനില്  കസഭാപയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന്
കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനഭാലയത്തനികനഭാടുലാം  ലറയനില്കവ  കബഭാര്ഡനികനഭാടുലാം
ആവശലലപടുന്നതഭാണയ്. 

കദശതീയ ലലനപുണല വനികേസന പദതനി

86(3693)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  കദശതീയകനപുണല
വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണയ്  നഭാളനിതുവലര
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല എത്ര സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്  ഈ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി)  പദതനി കകേന്ദ്രലാം അലാംഗതീകേരനിചയ് നഭാലു വര്ഷക്കഭാലലാം പനിന്നനിടനിട്ടുലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനികലഭാ,  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനികലഭാ
ആകലഭാചേന നടന്നനിടനിലഭാലയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ടനി  കനപുണല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിലലങ്കനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗകത്തയയ്  കകേന്ദ്രലാം  നല്കേനിവരുന്ന  മുഴവന്  വനിഹനിതവുലാം  റദ്ദേഭാക്കുലമന്നയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനികല; ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ലലനപുണല  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേള
സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുത്ത വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  2017-18  അദലയന വര്ഷലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനി സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന്
കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന്  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  ലലഹപവര്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുത്ത  20  വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ.
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  ഒമ്പതഭാലാം  കഭാസനില്  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  തലന്ന
ലലവല് 1 കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  കദശതീയ ലലനപുണല വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുസലാംബന്ധനിച
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ഉണയ്.  കദശതീയ  ലലനപുണല  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത
സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  2018  ഡനിസലാംബറനിനുകശഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ലഭനികക്കണ വനിദലഭാഭലഭാസ ഫണകേള കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണയ്. 

എയ്ഡഡയ് സ്കൂള അദലഭാപകേര്ക്കയ് ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലത

87(3694) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളനില്നനിനലാം  2016-17  അദലയനവര്ഷലാം
വനിരമനിച അദലഭാപകേർക്കയ് പകേരലാം  2017-18  അദലയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് പുതനിയ
അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുവഭാന് ബന്ധലപട സ്കൂള മഭാകനജര്മഭാര്ക്കയ് സഭാധനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇങ്ങലന  നനിയമനിതരഭാകുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ലകേ-ലടറയ്  കയഭാഗലത
നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാ;  ഇവര്ക്കയ്  ലകേ-ലടറയ്  കനടഭാന്  ഒരു  വര്ഷലത്ത  സമയലാം
അനുവദനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) 2017-18 വര്ഷലാം നനിയമനിതരഭാവുന്ന അദലഭാപകേർക്കയ് ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലത
ഇലലങ്കനില് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പനി.  എസയ്.  സനി.  ലനിസനിലുള്ള  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ലകേ-ലടറയ്  ഇലഭാലത
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം  വനിരമനിച  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പകേരലാം
2017-18-ല്  പുതനിയ  അദലഭാപകേലര,  ബന്ധലപട  ചേടങ്ങളനുസരനിച്ചുമഭാത്രലാം
നനിയമനിക്കഭാന് മഭാകനജര്ക്കയ് സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി)  2017-18-ല്  നനിയമനിതരഭാകുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  നനിലവനിലല  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലത നനിര്ബന്ധമഭാണയ്. 31-3-2018 വലര ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലത
കനടുന്നതനിനയ്  സമയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  [ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  3/2017/ലപഭാ.വനി.വ.
തതീയതനി 21-2-2017 പ്രകേഭാരലാം).
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(സനി)  നനിലവനിലല നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കനില. 

(ഡനി)  30-8-2016-നുമുന്പയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയയ്  റഭാങ്കയ്  പടനികേകേള
പ്രസനിദതീകേരനിച  തസനികേകേളുലട  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നടപടനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവയഭാന് ബഹു. കേമ്മേതീഷന് 20-3-2017-ല് തതീരുമഭാനനിചനിരുന. എന്നഭാല് ടനി
വനിഷയത്തനിലന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങള വതീണലാം പരനികശഭാധനിചയ് കേമ്മേതീഷന് 30-8-2016-നു
മുമ്പയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയതുലാം ഇകപഭാള നനിയമനശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകമ്പഭാള ലകേ-ലടറയ്
കയഭാഗലത  സലാംബന്ധനിചയ്  OP(KAT)179/2016  നമ്പര്  ഹര്ജനിയനിലല  അന്തെനിമ
വനിധനിക്കുലാം ഇതുസലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളക്കുലാം വനികധയമഭായഭാണയ് നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ എന്ന വലവസകൂടനി ഉളലപടുത്തനി നനിയമനശനിപഭാര്ശ പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
27-3-2017-ല് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള
88(3695) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് : 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അടുത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല്  സ്കൂളുകേളനില്  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള
2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി
വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിലുലാം തുടരുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  പഭാസനികേയ്  നനിര്മ്മേനിത  ഉല്പന്നങ്ങള
നനികരഭാധനിക്കുകേ,  പഭാസനിക്കനിലനതനിലര  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  പഭാസനികേയ്
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കേവറുകേള,  പഭാസനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേള,  പഭാസനികേയ്  കകേഭാടനിങ്ങുള്ള കേപ്പുകേള എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് പഭാടനിലലന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള
പദതനിക്കയ്  പുറലമ,  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നതുമൂലലാം  അന്തെരതീക്ഷ
മലനിനതീകേരണലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന  എന്ന  വസ്തുത  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണയ്  പഭാസനികേയ്
മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നതയ്  കേര്ശനമഭായുലാം  ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാലണന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  സ്കൂളുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

അദലഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയലാം
89(3696) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുലട  എണത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  യു.ഡനി.ലഎ.  സമ്പ്രദഭായപ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷലത്ത
അദലഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എത്ര  അദലഭാപകേരുലട  തസനികേ  നഷ്ടലപടുലമന്നഭാണയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  അദലഭാപകേലര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) 2016-17-ല് തസനികേ നനിര്ണയലാം നടത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് തസനികേ
നഷ്ടലപടുന്ന അദലഭാപകേരുലട എണലാം തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  2016-17-ലല  തസനികേ  നനിര്ണയലാം,  പുനര്വനിനലഭാസലാം  എന്നനിവയുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ്യലപട  27337/16
നമ്പര്  റനിടയ്  ലപറതീഷനുലാം  അനുബന്ധ  കകേസുകേളുലാം  നനിലവനില്  കകേഭാടതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. കമല്പറഞ കകേസുകേളനിലല അന്തെനിമവനിധനിക്കനുസരനിച്ചുമഭാത്രകമ
പ്രസ്തുത  വര്ഷലത്ത  തസനികേനനിര്ണയത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന്
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കേഴെനിയുകേയുള.  ഇപ്രകേഭാരലാം  തസനികേനനിര്ണയലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
തസനികേനഷ്ടലാം  വന  പുറത്തഭായ  അദലഭാപകേരുലട  എണലാം  തനിടലപടുത്തഭാന്
കേഴെനിയുകേയുള. 

വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം
90(3697) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്   : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2009-ല് വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലാം ഒറലപട
ദസ്ക്വതീപുകേളനിൽ തഭാമസനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് ഈ അവകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കലപടുന എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സ്കൂളുകേകളഭാ,  പ്രതീ  കപ്രമറനി  സ്കൂളുകേകളഭാ  ഇലഭാത്ത  ഇത്തരലാം  ദസ്ക്വതീപനിലല
കുടനികേളക്കയ് സുരക്ഷനിത യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കനി അവരുലട പഠനലാം തുടരുവഭാനുള്ള
സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് പ്രശ്നങ്ങള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടഭാല് അക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലഎ.ഇ.ഡനി. റനികസഭാഴ യ് ടതീചര്മഭാര്ക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള

91(3698)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്  10  വര്ഷലാം മുതല്  18  വർഷലാം വലര കജഭാലനി
ലചേയ്തു വരുന്ന ഐ.ഇ.ഡനി. റനികസഭാഴയ് ടതീചര്മഭാര്ക്കയ് കജഭാലനി സനിരത ഉളലപലടയുളള
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; 

(ബനി)  10  വര്ഷലാം മുതല്  18  വർഷലാം വലര സര്വ്വതീസുള്ള,  സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭായപരനിധനി കേഴെനിഞ  150  ഓളലാം വരുന്ന റനികസഭാഴയ്  ടതീചര്മഭാലര
സര്വ്വതീസയ് ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി സനിരലപടുത്തഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി./ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്. എന്നനിവ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭാണയ്. കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ നനിബന്ധനകേളക്കുലാം
വലവസകേളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്
റനികസഭാഴയ്  ടതീകചഴനിനയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി./
ലഎ.ഇ.ഡനി.എസയ്.എസയ്.  റനികസഭാഴയ്  അദലഭാപകേര് പൂര്ണമഭായുലാം ഓകരഭാ അക്കഭാദമനികേ
വര്ഷകത്തയയ്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കലപടുന്നവരഭാണയ്.  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കലപടുന്നവര്ക്കയ് സനിര നനിയമനലാം നല്കേഭാന് ഉതകുന്ന
വനിധത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേകളഭാ  നനിയമവലവസകയഭാ  ഇല.  കൂടഭാലത,
തഭാത്കേഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവലര  സനിരലപടുത്തരുലതനള്ള  ബഹു.
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവുലാം നനിലവനിലുണയ്. 

ലകേ-ലടറയ് പരതീക്ഷ

92(3699)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലകേ-ലടറയ് പരതീക്ഷ (കകേരള ടതീകചഴയ് എലനിജനിബനിലനിറനി ലടസയ്) അദലഭാപകേ
നനിയമനത്തനിനയ്  നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കനിയതയ്  എന മുതലഭാണയ്;  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വര്ഷത്തനില്  രണ  തവണ  നടകത്തണ  പരതീക്ഷ  അതനുസരനിചയ്
നടതനകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  നടത്തനിയ  ലകേ-ലടറയ്  പരതീക്ഷയനില്  എത്ര
ശതമഭാനലാം കപരഭാണയ് കതഭാറതയ്; 

(ഡനി)  ഈ  പരതീക്ഷയയ്  കേസ്ക്വസലന്  ബഭാങ്കയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നയ്  നനിലവനില്
വരുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  പനി.എസയ്.സനി.  വനിജ്ഞഭാപനത്തനികലഭാ  നനിയമന  ഉത്തരവനികലഭാ
ആവശലലപടഭാത്ത  ലകേ-ലടറയ്  പരതീക്ഷ  ജയനിക്കണലമന്ന  നനിബന്ധനയനില്നനിന്നയ്
സര്വ്വതീസനിലുള്ള  ആലരലയങ്കനിലുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  2013-2014
അദലയന വര്ഷത്തനില് സര്വ്വതീസനില് പ്രകവശനിചവലര കൂടനി ഒഴെനിവഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-13  വര്ഷലാം  നനിയമനിതരഭായവര്ക്കയ്  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കണലമങ്കനില് അവര് ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നയ്
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25-7-2012-ലല  244/12/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 31-3-2012  വലര സനിരകവക്കന്സനിയനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവലര
ലകേ-ലടറയ്-ല് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. (പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന).*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര്  18/2017/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  15-3-2017
പ്രകേഭാരലാം വര്ഷത്തനില് രണതവണ പരതീക്ഷ നടതന്നതനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  86.48 %

(ഡനി)  കേസ്ക്വസലന് ബഭാങ്കയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുതന്ന വനിഷയലാം  തല്ക്കഭാലലാം
പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ)  30-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  145/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പനി.എസയ്.സനി  വനിജ്ഞഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലകേ-ലടറയ്  കയഭാഗലത  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  2012-13  വര്ഷലാം  മുതല്  സര്വ്വതീസനില്  പ്രകവശനിചവര്
31-3-2008-നുമുമ്പയ് ലകേ-ലടറയ് കയഭാഗലത നനിലവനില്വന്നതനിനുകശഷലാം സര്വ്വതീസനിലുള്ള
ആലരയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില. 

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
എന്.ഒ.സനി.

93(3700) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സ ലാംസഭാനത്തയ്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എന്.ഒ.സനി.  നല്കുകമ്പഭാള  എലന്തെലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ്; 

(ബനി)  സ ലാംസഭാനലത്ത സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സനിലബസുകേള
പനിന്തുടരുന്ന  സ്കൂളുകേളനില്  അഡനിഷന്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനിലുലാം,  അക്കഭാഡമനികേയ്  ഫതീസയ്
ഇനത്തനിലുലാം,  ലടക്സൈയ്റയ് ബുക്കയ്,  യൂണനികഫഭാലാം,  മറയ് പഠകനഭാപകേരണങ്ങള എന്നനിവയുലട
വനിലയനിനത്തനിലുലാം,  വന്തുകേ  വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിന്നയ്  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  കബഭാർഡുകേളുമഭായനി ആകലഭാചേനിചയ്
കമല്പറഞ വനിഷയങ്ങളനിലലലഭാലാം ഒരു ഏകേതീകൃത സമ്പ്രദഭായ ലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
മുന്കേലയ്യടുക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7-10-2011-ലല G.O.(Ms)No.202/2011/G.Edn, 7-12-2012-ലല G.O.
(Ms)No.384/2012/G.Edn  എന്നതീ  ഉത്തരവുകേളനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തയ് സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എന്.ഒ.സനി. നല്കേനിവരുന്നതയ്. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)  ഉണയ്.  സ്കൂളുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികനല് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ബന്ധലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  ഇതനിനകേലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ബനി.ആര്.സനി. കേളനിലല കസര് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായ അദലഭാപകേര്ക്കയ്
ആനുകൂലലങ്ങള

94(3701) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാര്തനികേളുലട കുറവുമൂലലാം  2016-ല് കജഭാലനി നഷ്ടലപടയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്
സ്കൂളുകേളനികലക്കയ് പുനര് നനിയമനലാം നല്കേലപട സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേര്ക്കയ് നല്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള  2012-ലല  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപടയ്  ബനി.ആര്.സനി.കേളനില്
കസര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കലപട  സലാംരക്ഷനിത  അദലഭാപകേര്ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  സ്കൂളുകേളനില്  പുനര്നനിയമനലാം  നല്കേനിയ  സലാംരക്ഷനിത
അദലഭാപകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  (ഇന്ക്രനിലമന്റെയ്,  ലതീവയ് സറണര്
തുടങ്ങനിയവ  ഉളലപലട)  കസര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  ബനി.ആര്.സനി.കേളനില്
നനിയമനിതരഭാഭായ  സലാംരക്ഷനിത  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കൂടനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  നനിലവനില്  സലാംരക്ഷനിത  അദലഭാപകേ  ലനിസനില്ലപട  അദലഭാപകേലര
സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി) കസര് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട ശമ്പളലാം സലാംബന്ധനിച അപഭാകേതകേള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപടയ്  പുനര്വനിനലസനിക്കലപട
സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേര്ക്കയ്  അവരുലട  മഭാതൃവനിദലഭാലയത്തനില്  തസനികേയുലാം  ഒഴെനിവുലാം
ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള  സതീനനികയഭാറനിറനി  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂളനില്  പുനനഃപ്രകവശനി
ക്കഭാവുന്നതഭാണയ്. 

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷക്കയ് പുനനഃപരതീക്ഷ നടകത്തണ സഭാഹചേരലലാം

95(3702)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷക്കയ്  പുനനഃപരതീക്ഷ
നടകത്തണ സഭാഹചേരലലത്ത സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം  പ്രധഭാനലപട  പരതീക്ഷകേള  കുറമറരതീതനിയനില്
നടതന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 20 -3-2017-ല് നടന്ന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഗണനിതശഭാസ്ത്രലാം പരതീക്ഷ
കചേഭാദലകപപറനിലല  ചേനില  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഒരു  സസ്ക്വകേഭാരല  സഭാപനലാം  നടത്തനിയ
കമഭാഡല്  പരതീക്ഷയുലട  കചേഭാദലകപപറുമഭായനി  സഭാമലമുലണന്നയ്  കേലണത്തനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പരതീക്ഷ  റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  30-3-2017-നയ്  പുനനഃപരതീക്ഷ
നടതകേയുമുണഭായനി. ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ലസക്രടറനി അകനസ്ക്വഷണലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജനിലന്സയ് അകനസ്ക്വഷണലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മുന്കേരുതലുകേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  മഭാറങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ

96(3703)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ കചേഭാദലകേര്ത്തഭാക്കളുലട കപരുവനിവരങ്ങള
കചേഭാര്ത്തനിലയടുത്തയ്  അവലരലകേഭാണയ്  മഭാതൃകേഭാ  കചേഭാദലകപപറുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കനി
കേചവടലാം ലചേയ്യുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  അകനസ്ക്വഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കചേഭാദലകപപറുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  രഹസല  സസ്ക്വഭഭാവലാം
നനിലനനിര്തന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്ക്വനികേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  നനിലവനില്  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനില്  നനിനലാം  കചേഭാദലകപപര്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  അദലഭാപകേരുലട  പഭാനല്  ആവശലലപടുകേയുലാം
ലഭനിക്കുന്ന  പഭാനലനില്നനിനലാം  ഒരു  ലചേയര്മഭാലനയുലാം  4  ലസറര്മഭാലരയുലാം  ഓകരഭാ
വനിഷയത്തനിനുലാം ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  അതനിനുകശഷലാം ലചേയര്മഭാന്മഭാരുലട
കയഭാഗലാം  പരതീക്ഷഭാ  ലസക്രടറനി  വനിളനിക്കുകേയുലാം  കചേഭാദലകപപര്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ലചേയര്മഭാന്മഭാര്ക്കുലാം  ലസറര്മഭാര്ക്കുലാം
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കമഭാഡല്  കചേഭാദലകപപറുകേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലാം  അദലഭാപകേ  സഹഭായനിയുലാം  നല്കുന.
ലചേയര്മഭാന്മഭാര് തങ്ങളുലട കേതീഴെനിലുള്ള ഓകരഭാ കചേഭാദലരചേയനിതഭാക്കലളയുലാം ലവകവ്വലറ
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  കചേഭാദലകപപറുകേള  സഹനിതലാം  ഹഭാജരഭാകുവഭാന്  ആവശലലപടുകേയുലാം
കചേഭാദലകപപറുകേള  പരതീക്ഷഭാ  ഭവനനില്  വചയ്  2  ദനിവസലാം  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
നടതകേയുലാം  സതീല്  ലചേയ  കേവറുകേളനില്  4  കചേഭാദലകപപറുകേളുലാം  പരതീക്ഷഭാഭവനനില്
എത്തനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  4  കചേഭാദലകപപറുകേളനില്  ഒലരണലാം  കമഭാഡല്
പരതീക്ഷയലാം  ഒലരണലാം  ലപഭാതു  പരതീക്ഷയമഭായനി  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്
ലതരലഞടുക്കുന.  ലതരലഞടുത്ത  കചേഭാദലകപപര്  പരതീക്ഷഭാ  ലസക്രടറനി  കനരനിടയ്
ലസകേഡ്യൂരനിറനി പ്രനിന്റെര്ക്കയ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന. 
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ലബ്ബ കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടയ്

97(3704)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേര്ക്കു  കസവനകവതന  തുലലത  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ ലബ്ബ കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഒകര  കജഭാലനിലയടുക്കുന്ന  അദലഭാപകേലര  ജൂനനിയര്  എനലാം  സതീനനിയര്
എനലാം  തരലാം  തനിരനിക്കുന്ന  നടപടനി  നനിര്ത്തലഭാക്കണലമന്ന  ലബ്ബ  കേമ്മേനിറനിയുലട
ശനിപഭാർശയനികനല് എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലബ്ബ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലബ്ബഭാകേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ചേനില  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ് ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

കകേരള ലടകകഭാളജനിക്കല് യൂണനികവഴനിറനിയുലട പുനനഃസലാംഘടന

98(3705)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കകേരള ലടകകഭാളജനിക്കൽ  യൂണനികവഴനിറനിയുലട സമഗമഭായ ഒരു പുനനഃസലാംഘടന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനിലുകണഭാ; എങ്കനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

എല്.പനി. സ്കൂളുകേള അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യഭാന് നടപടനി

99(3706) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എല്.പനി.  സ്കൂളുകേള അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യഭാന് സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

100/2020.
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(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ഏലതങ്കനിലുലാം  എല്.പനി.സ്കൂളനിലന  അപ്കഗഡയ്

ലചേയ്യഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേലള  അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള

എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങുന്നതുലാം  നനിലവനിലുള്ള

സ്കൂളുകേള അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല്

ലചേയ  റനിടയ്  ഹര്ജനി  3060/14  ഉളലപലടയുള്ള  ഒരു  കൂടലാം  ഹര്ജനികേളനികനലുള്ള

18-6-2015-ലല  വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗയ്  നടത്തനി

വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലകേതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  ആകക്ഷപങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചുപരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൂടുതല്  വലക്തത  വരുതന്നതനിനയ്

ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.   നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂളുകേള  അപ്കഗഡയ്

ലചേയ്യുന്നതുലാം  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്

നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില. 

(സനി)  കുടനിയുലട  തഭാമസ  സലതനനിനലാം  ഒരു  കേനികലഭാമതീറര്  പരനിധനിയനില്

എല്.പനി.  സ്കൂള,  മൂന്നയ് കേനികലഭാമതീറര് പരനിധനിയനില് യു.പനി.  സ്കൂള അഞയ് കേനികലഭാമതീറര്

പരനിധനിയനില്  ലലഹസ്കൂള എന്നനിവ  നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  ഉണഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്  കകേന്ദ്ര

ആര്.റനി.ഇ. ആക്ടനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്. 

എല്.പനി./യു.പനി. സ്കൂളുകേലള ലലഹലടകേയ് ആക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

100(3707) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  എല്.പനി./യു.പനി  സ്കൂളുകേലളയഭാണയ്  കഹലടകേയ്

സ്കൂളുകേളഭായനി ഉയര്ത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്

എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേലള  കഹലടകേയ്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നയ് മുതല് തുടങ്ങുലമന്നയ് സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 163

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേലള ലലഹലടകേയ് സ്കൂളുകേളഭായനി ഉയര്തന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില. നനിലവനില് എലഭാ സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള കഭാസ്സുകേളഭാണയ്  ലലഹലടകേയ്  ആക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ലലപ്രമറനി  തലത്തനില് പ്രകതലകേ ലഎ.സനി.ടനി.
പഭാഠപുസകേങ്ങള  (ഒനമുതല്  നഭാലുവലര  കഭാസ്സുകേളനില്  'കേളനിലപടനി',  അഞ്ചുമുതല്
ഏഴവലര കഭാസ്സുകേളനില്  'ഇ  @  വനിദല')  അദലഭാപകേ പരനിശതീലനലാം,  കബഭാഡ്ബഭാന്ഡയ്
ഇന്റെര്ലനറയ് കേണക്ഷന് തുടങ്ങനിയവ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

പസയ് ടു അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

101(3708)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2014-15,  2015-16  അദലയന വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്  ആവശലമഭായ  അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  തതസ്ക്വത്തനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  2016  അദലയന  വര്ഷലാം
പ്രഭാബലലത്തനില്  തസനികേകേളുലട  എണലാം  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള  വനിശദമഭായ
ഉത്തരവയ്  ഇറക്കണലമനലാം  വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റ  കേഭാലത്തയ്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന്നതഭായനി  അറനിയഭാകമഭാ;  ഇതു  സലാംബന്ധനിച
വനിശദമഭായ ഉത്തരവയ് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇതനിലന്റെ തുടര് നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പുതുതഭായനി അനുവദനിച സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം, അധനികേ
ബഭാച്ചുകേളനികലക്കുലാം  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  ധന  വകുപയ്  ഏലതങ്കനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള  എതനിര്പയ്  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ
നനിലപഭാടയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടനി  സ്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തു  വരുന്ന അദലഭാപകേര്ക്കയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലന്റെ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചനിരുന്ന  ദനിവസ  കവതനലാം  പലര്ക്കുലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതു  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കവതനലാം  ലഭനിച്ചു;  ഏലതലഭാലാം  വര്ഷങ്ങളനിലല  കവതനമഭാണയ്
ലഭനിചതയ്;  എത്ര  കപര്ക്കയ്  കവതനലാം  ഇനനിയുലാം  ലഭനിക്കഭാനുണയ്;  ആര്.  ഡനി.  ഡനി.
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15,  2015-16  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി
അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളക്കയ്/ബഭാച്ചുകേളക്കയ് ആവശലമഭായ അദലഭാപകേ-
ലഭാബയ് അസനിസന്റെയ് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതസ്ക്വത്തനില് 11-4-2016-ലല
സ.ഉ. (ലലകേ)നമ്പര് 76/2016/ലപഭാ.വനി. നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
ഇതുസലാംബന്ധതീചയ്  തസനികേകേളുലട  എണലാം  വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണള്ള  വനിശദമഭായ
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  അദലഭാപകേരുലട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം  നടത്തണലമന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. ഇക്കഭാരലലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നകതയുള.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കകേഭാകമഴ യ് അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവുകേള

102(3709)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  കകേഭാകമഴയ്  (സതീനനിയര് /ജൂനനിയര്/കനഭാണ്
കവഭാകക്കഷണല്)  അദലഭാപകേരുലട എത്ര ഒഴെനിവുകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  കപലര  പനി.എസയ്.സനി.  അകഡസ്ക്വസയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്; 

(ബനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അധനികേ ബഭാച്ചുകേളുലട
അദലഭാപകേ  തസനികേകേളുലട  കപഭാസയ്  ക്രനികയഷന്  നടത്തനി  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  നടപടനികേള  ഏതുവലരയഭായനി  എന്നയ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി)  എചയ്.എസയ്.എ.യനില്  നനിന്നയ്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.
(കകേഭാകമഴ് സയ്)  ആയനി  ലപ്രഭാകമഭാഷനയ്  അര്ഹതയുലണനലാം  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള
ഇതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  അവരുലട അഭഭാവത്തനില് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേളനികലക്കയ് നനിലവനിലുള്ള റഭാങ്കയ്
ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടതകമഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  1-1-2016  മുതല്  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  (ജൂനനിയര്)  ലകേഭാകമഴനിലന്റെ  21
ഒഴെനിവുകേളുലാം  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  ലകേഭാകമഴനിലന്റെ  4  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  അതനില് എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി. (ജൂനനിയര്)  ഒഴെനിവുകേളനില്  11
എണവുലാം  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  ലകേഭാകമഴനിലന്റെ  ഒഴെനിവുകേളനില്  4  എണവുലാം
പനി.എസയ്.സനി. യനില് നനിനള്ള നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് (ലകേഭാകമഴയ്) അദലഭാപകേരുലട 4 ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്. ആകരയുലാം പനി.എസയ്.സനി. ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിടനില. 

(ബനി)  ഇല.  2014-15,  2015-16  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളക്കയ്/ബഭാച്ചുകേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  അദലഭാപകേ-ലഭാബയ്  അസനിസന്റെയ്
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതസ്ക്വത്തനില് 11-4-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്
76/2016/ലപഭാ.വനി.  നമ്പര് ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്
തസനികേകേളുലട  എണലാം  വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണള്ള  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിടനില. 

ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുലട  നനിലവനിലല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  ലസഷലല്
റൂളസയ്  പ്രകേഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  14  പനിരതീയഡുവലര  കഭാസ്സുകേള  എടുക്കുന്നവര്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേരഭായുലാം  24  പനിരതീയഡുകേളവലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേള
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നവര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേരഭായുലാം
പരനിഗണനിക്കലപടുന.  ഇകപഭാള  ശരഭാശരനി  45  മനിനനിടനിനയ്  തഭാലഴെയഭാണയ്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  കഭാസ്സുകേളനിലല  പനിരതീഡനിലന്റെ  ലലദര്ഘലലാം.  അതനുസരനിചയ്  5  പ്രവൃത്തനി
ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേന്  ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറുലാം
സതീനനിയര്  അദലഭാപകേന്  ആഴ്ചയനില്  16  മണനിക്കൂറുലാം  പഠനിപനിചഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.
കൂടഭാലത  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  3  പനിരതീഡുകേളക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേലന
നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം  നനിലവനില്  വലവസയുണയ്.  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  ലവറുലാം
3  പനിരതീഡുകേളക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ്  വമ്പനിച
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരുലമന്നതനിനഭാല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുലട
കജഭാലനിഭഭാരലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ടതീചര് (ജൂനനിയര്) തസനികേയനിലല 33 ഒഴെനിവുകേള.

(ഡനി)  ലലബട്രഭാന്സര്  നനിയമനത്തനിനയ്  കയഭാഗലരഭായവരനിലലങ്കനില്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ തസനികേകേളുലട പനി.എസയ്.സനി. വനിജ്ഞഭാപനലാം

103(3710)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസയ്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി
അദലഭാപകേ തസനികേകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയുകമഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത

അദലഭാപകേ  തസനികേകേളനികലക്കുള്ള  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്

ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേകയ്യണതഭായ തസനികേകേള യഥഭാസമയലാം

റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുലട ലപഭാതുസലലാം മഭാറലാം

104(3711)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുലട  2017-18  അദലയന

വര്ഷത്തനികലക്കുളള  ലപഭാതു  സല ലാംമഭാറത്തനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച

പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  അടുത്ത  അധലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുന്പയ്  തലന്ന

സലലാംമഭാറലാം നടപനില് വരുതന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ സലലാംമഭാറ മഭാനദണങ്ങള കകേഭാകളജയ്

അദലഭാപകേരുകടതയ് കപഭാലല ഏകേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുലട സലലാംമഭാറ മഭാനദണങ്ങള

പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണയ് സര്ക്കഭാര് 3-4-2017-ല് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിരുന.

പുതുക്കനിയ മഭാനദണമനുസരനിചയ് കസഭാഫയ് ലവയര് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് എന്.ലഎ.സനി.ലയ

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനികലയഭായനി  എന്.ലഎ.സനി.  ആവശലലപട  ഫണലാം

അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കസഭാഫയ് ലവയറനില്  മഭാറലാംവരുതന്ന  നടപടനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയയ് ലപഭാതു സലലാംമഭാറത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ സലലാംമഭാറ മഭാനദണങ്ങള കകേഭാകളജയ്

അദലഭാപകേരുകടതുകപഭാലല ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലനില. 
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ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേ തസനികേ

105(3712)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  2014-15,  2015-16  അദലയന  വര്ഷലാം
അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  അദലഭാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്
2017-ലല  ബഡ്ജറനില്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  അനുവദനിചതയ്;  ഇതു  പ്രകേഭാരലാം
പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് സ്കൂള/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള/അഡതീഷണല് ബഭാചയ്
എന്നനിവയനില് എത്ര തസനികേയഭാണയ് സൃഷ്ടനിക്കുകേ; തരലാംതനിരനിചയ് കേണക്കയ് നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടയ്
എന്തെഭാണയ്; ഈ അദലഭാപകേര്ക്കയ് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഫയലനില്  ധനകേഭാരലവകുപനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ
എന്തെഭായനിരുന; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ടനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഏതു  വര്ഷലാം  മുതല്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(ഇ) ടനി സ്കൂളുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന അദലഭാപകേര്ക്കയ് മൂന വര്ഷമഭായനി ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്ക്കയ്  ഏലതലഭാലാം  വര്ഷലത്ത  ഗസയ്
കവതനലാം  നല്കേഭാനഭാണയ്  ധനകേഭാരലവകുപയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതയ്;  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2014-15,  2015-16  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി
അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളക്കയ്/ബഭാച്ചുകേളക്കയ് ആവശലമഭായ അദലഭാപകേ-
ലഭാബയ് അസനിസന്റെയ് തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതസ്ക്വത്തനില് 11-4-2016-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 76/2016/ലപഭാ.വനി. നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
അതനുസരനിചയ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച  അദലഭാപകേ  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുവലര  ഗസയ്  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(സനി) ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുലട നനിലവനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം ലസഷലല്

റൂളസയ്  പ്രകേഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  14  പനിരതീഡുവലര  കഭാസ്സുകേള  എടുക്കുന്നവര്  ഹയര്

ലസക്കന്റെറനി ജൂനനിയര് അദലഭാപകേരഭായുലാം  24  പതീരനിയഡുകേള വലരയുള്ള കഭാസ്സുകേള

ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നവര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സതീനനിയര്  അദലഭാപകേരഭായുലാം

പരനിഗണനിക്കലപടുന.  ഇകപഭാള  ശരഭാശരനി  45  മനിനനിടനിനയ്  തഭാലഴെയഭാണയ്  ഹയര്

ലസക്കന്റെറനി  കഭാസ്സുകേളനിലല  പനിരതീഡനിലന്റെ ലലദര്ഘലലാം.  അതനുസരനിചയ്  5  പ്രവൃത്തനി

ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേന്  ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറുലാം

സതീനനിയര്  അദലഭാപകേന്  ആഴ്ചയനില്  16  മണനിക്കൂറുലാം  പഠനിപനിചഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.

കൂടഭാലത  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  3  പനിരതീഡുകേളക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേലന

നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം  നനിലവനില്  വലവസയുണയ്.  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  ലവറുലാം

3  പനിരതീഡുകേളക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ്  വമ്പനിച

സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരുലമന്നതനിനഭാല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുലട

കജഭാലനിഭഭാരലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത

നനിര്കദ്ദേശലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  2017-18 അദലയന വര്ഷലാം തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം

106(3713)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേര് ആഴ്ചയനില് എടയ് പതീരനിയഡയ് അധനികേലാം

പഠനിപനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് അദലഭാപകേരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം

കൂടുലമന്നതുലാം  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടഭാത്ത  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേരുലട

നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  ഭതീഷണനിയഭാകുലമനമുള്ള  വസ്തുത  പരനിഗണനിചയ്  ഈ

നനിര്കദ്ദേശലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സഇൗകേരലമനിലഭാത്ത ഗവണ്ലമന്റെയ് ലലഹസ്കൂളുകേള

107(3714) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സഇൗകേരലമനിലഭാത്ത എത്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്
കഹസ്കൂളുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്; ജനില തനിരനിചയ് കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പനികന്നഭാക്ക  കമഖലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആര്,  എലാം.  എസയ്.  എ.
കഹസ്കൂളുകേളനില് ഹയര്ലസക്കന്റെറനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹസ്കൂളുകേളനില്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി തുടങ്ങഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  വനിവനിധ  കകേഭാടതനിവനിധനികേളുലട  ലവളനിചത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലകേത ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി കേലണത്തനി അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലമടുത്തയ് അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചയ്  അവ
പരനികശഭാധനിചയ്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകേയുള.  ടനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലകേത  കേലണത്തനിയകശഷലാം  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനിനുള്ളനില്  വരുന്നപക്ഷലാം
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  ലലഹസ്കൂളുകേളക്കുലാം  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സ്കൂളുകേളക്കുലാം അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.

പള്ളലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് എല്.പനി. സ്കൂളനില് ടതീചര്മഭാരുലട തസനികേ

108(3715) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  വടക്കഭാകഞരനി  എ.ഇ.ഒ.യുലട
പരനിധനിയനില് വരുന്ന പള്ളലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് എല്.പനി.  സ്കൂളനില് അദലഭാപകേരുലട എത്ര
തസനികേകേള അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്; 

(ബനി) അതനില് എത്ര തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സ്കൂള  തുറക്കുന്നതനിനു  മുമ്പയ്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  തസനികേകേള
നനികേതന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പള്ളലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് എല്.പനി. വനിദലഭാലയത്തനില് നനിലവനില് ഒരു പ്രധഭാന
അദലഭാപനികേയുലടയുലാം  മൂന്നയ്  കലഭാവര്  ലലപ്രമറനി  സ്കൂള  അസനിസന്റെനിലന്റെയുലാം  ഒരു
ജൂനനിയര്  അറബനികേയ്  (പനി.ടനി.)  യുലടയുലാം  അദലഭാപകേ  തസനികേ  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  രണയ്  കലഭാവര്  ലലപ്രമറനി  സ്കൂള  അസനിസന്റെനിലന്റെയുലാം  ഒരു  ജൂനനിയര്
അറബനികേയ് (പനി.ടനി.) യുലടയുലാം തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണയ്. 

(സനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള നനികുതന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

109(3716)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവലര  ലചേയതുലാം  ഇനനി  ലചേയ്യഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ കേഭാരലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലയനില്നനിനലാം  ലതലരഞടുക്കലപട  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  കപരയ്  വനിവരലാം  മണലലാം
തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭനിക്കുകേ; ഇത്തരത്തനില്
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്ന  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  കപരയ്
വനിവരലാം മണലലാം തനിരനിച്ചു നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര്
ഇതുവലര നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സലാംസഭാനലത്ത ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണലത്തനിലലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂള വതീതലാം
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനുകവണനി  നനികയഭാജകേ  മണലലാം
എലാം.എല്.എ.യുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  141  സ്കൂളുകേലള
ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  ലനിസയ്  2017-18-ലല  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
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പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആദല  ഘടത്തനില്
പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  40  സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  37  എണലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
ത്തനിനഭാവശലമഭായ ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  'കേനിഫ്ബനി' കപഭാര്ടലനില്
അപയ് കലഭാഡയ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്-
എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല 8 മുതല് 12 വലരയുള്ള കഭാസയ് മുറനികേള ലലഹലടകേയ് ആക്കുന്ന
പദതനിയുലട ആദലഘടമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത 4 നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനില് പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തനിവരുന.

3.  അദലഭാപന-അദലയന  തലങ്ങളനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
അദലയനത്തനിനുതകുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  'ഓണ്  ലലസറയ്
സകപഭാര്ടനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം'  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള
2016-17 അദലയന വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

5.  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി
'ലലജവ  ലലവവനിദല  ഉദലഭാനലാം'  സലലഭലതയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  മണലലാം
എലാം.എല്.എ.  യുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ലതരലഞടുക്കലപട
സ്കൂളുകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 

6.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള
സ്കൂളുകേളുലട ലനിസയ് 2017-18-ലല ബജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ചുവലട
കചേര്ക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ആദലഘടത്തനില് ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള സ്കൂളുകേള
ഒഴെനിലകേയുള്ള  സ്കൂളുകേളുലട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  2021-22  അദലയന
വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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2.  2017-18  അദലയന  വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  ലലഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
തലത്തനില് എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേയ് കഭാസയ് മുറനികേളഭാക്കനി മഭാറഭാനഭാകുലമന്നയ്
കേരുതുന.

3. നനികയഭാജകേമണലലാം അടനിസഭാനത്തനില് എലാം.എല്.എ. യുലട ശനിപഭാര്ശകൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്. 

4. 50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കയ് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്
അടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  8  മുതല്  12  വലരയുള്ള എലഭാ കഭാസയ്  മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേയ്  ആക്കുന്ന
പദതനിയുലട  കൂലട  ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന്ന
പദതനിയുകടയുലാം  ശനിശുകകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  അദലയനത്തനിനുതകുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള
വനിവനിധ അദലഭാപകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലടയുലാം പ്രകയഭാജനലാം സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് മധലകവനലവധനിക്കഭാല കേലഭാമ്പുകേള

110(3717)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മധലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ്  കുടനികേളുലട
കേലഭാകേഭായനികേ,  സര്ഗകശഷനികേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാമ്പുകേള
നടതന്നതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനിലഭാണയ് കുടനികേലള പരനിചേയനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുളള  പരനിപഭാടനികേള  എലഭാ  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കുടനികേളുലട  ലലനസര്ഗനികേമഭായ  കേഴെനിവുകേള  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട എസയ്.എസയ്.എ. സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കവനല്ക്കഭാല കേലഭാമ്പഭാണയ്
പ്രതനികഭഭാതവലാം.
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(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  ടഭാലന്റെയ്  ലഭാബുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണയ് പ്രതനികഭഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതയ്. കേലഭാമ്പനില് പലങ്കടുക്കുന്ന
കുടനികേളുലട ലലനസര്ഗനികേമഭായ കേഴെനിവുകേള കേലണത്തനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം ആ
കമഖലയനില് പ്രഭാവതീണലമുള്ളവരഭാക്കനി തതീര്ക്കുകേയുമഭാണയ് ലക്ഷലലാം.

(സനി) ആദലഘടത്തനില് കകേരളത്തനിലല 140 നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനില് അതതയ്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  യു.പനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണയ്
പ്രതനികഭഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതയ്. 

കനഭാണ്-ലവഭാകക്കഷണല് അദലഭാപകേരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം

111(3718)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്തു  വരുന്ന  കനഭാണ്-ലവഭാകക്കഷണല്  (ജൂനനിയര്)  അദലഭാപകേരുലട
കജഭാലനി ഭഭാരലാം, ഹയര് ലസക്കണറനി (സതീനനിയര്) അദലഭാപകേരുകടതനിനയ് തുലലമഭാകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കനഭാണ്-ലവഭാകക്കഷണല്  (ജൂനനിയര്)  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഹയര്
ലസക്കണറനി (സതീനനിയര്) അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം നല്കേണലമന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
ഏലതങ്കനിലുലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി) ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് 2016 വര്ഷത്തനിലല ഏലതങ്കനിലുലാം മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം
എലന്തെങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ; 

(ഡനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അല.  വനി.  എചയ്.  എസയ്.  ഇ.  കനഭാണ്-ലവഭാകക്കഷണല്  (ജൂനനിയര്)
അദലഭാപകേരുലട കജഭാലനി ഭഭാരലാം, എചയ്.എസയ്.എസയ്. സതീനനിയര് അദലഭാപകേരുകടതനിനയ്
തുലലമല.  കനഭാണ്-ലവഭാകക്കഷണല്  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേരുലട  കജഭാലനിഭഭാരലാം
ആഴ്ചയനില് പരമഭാവധനി  12  മണനിക്കൂറഭാണയ്.  എന്നഭാല് എചയ്.എസയ്.എസയ്.  സതീനനിയര്
അദലഭാപകേരുലട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  മനിനനിമലാം  16  പതീരനിയഡുലാം  പരമഭാവധനി
25 പതീരനിയഡുമഭാണയ്.
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(ബനി) ഉണയ്. ദതീകപഷയ് പനി.ലകേ.-യുലാം മറ്റുള്ളരുലാം ഫയല് ലചേയ ഒ.എ. 715/2016-ല്
19-8-2016-ലല  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഉണഭായനിരുന. 

(ഡനി)  ഇല. ഇക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്. 

എടക്കര എ.എസയ്.എല്.വനി. സ്കൂള

112(3719)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഏലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണലത്തനില്ലപട എടക്കര എ.എസയ്.എല്.വനി.
സ്കൂള ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലഭാകണഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിദലഭാലയലാം പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) എടക്കര എ.എസയ്.വനി.യു.പനി. സ്കൂള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിടനില. സ്കൂളനിലന്റെ
സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനി ബഭാലുകശരനി  ഉപജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആഫതീസലറ
മഭാകനജരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള അടചയ്  പൂട്ടുന്നതയ് സര്ക്കഭാര് നയമല.  എന്നഭാല്
സ്കൂള  സനിരമഭായനി  ഏലറടുക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലനില.  സ്കൂള  പൂടഭാലത
തുടര്നലകേഭാണ  കപഭാകുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്. 

എയ്ഡഡയ് സ്കൂള ജതീവനക്കഭാരുലട ലഡപഡ്യൂകടഷന് നനിയമനലാം

113(3720)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം  അദലഭാപകേ-അദലഭാപകകേതര
ജതീവനക്കഭാലര  ലഡപഡ്യൂകടഷന്  വലവസയനില്  മറയ്  സഭാപനങ്ങളനികലക്കയ്  മഭാറനി
നനിയമനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം എന്തെഭാണയ്; 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റ കേഭാലയളവനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാലര ഇത്തരത്തനില്
ലഡപഡ്യൂകടഷനനില് നനിയമനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ഇങ്ങലന ലഡപഡ്യൂകടഷനനില് നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള സ്കൂളുകേളനില് ഉണഭാകുന്ന
ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാന് പകേരലാം എന്തെയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.ഇ.ആര് അദലഭായലാം 14 എ, ചേടലാം 14(എ) യനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന
KSR, Part I, അദലഭായലാം XI, അദലഭായലാം  IV(c) എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ബഭാധകേമഭായ  നനിയമങ്ങളുലാം  തതസ്ക്വങ്ങളുലാം  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ഒരുകപഭാലല ബഭാധകേമഭാണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ലഡപഡ്യൂകടഷന്  ഒഴെനിവുകേള  ഒരു  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനികലയയ്
മഭാത്രമഭായതനിനഭാല് ഇത്തരലാം ഒഴെനിവുകേളനികലയയ് സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേലര ഉപകയഭാഗനികചഭാ,
പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലല  സതീനനിയര്  അവകേഭാശനികേളഭാകലഭാ,  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനികലയയ്
മഭാത്രമഭായനി  അദലഭാപകേലര  ദനിനകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനികചഭാ  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തഭാവുന്നതഭാണയ്. 

ആശനിത നനിയമന വലവസപ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം

114 (3721) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമന  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല അകപക്ഷകേരുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗഭാർതനികേളുലട  നനിയമനത്തനിനയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി
മഭാനദണങ്ങള ഉലണങ്കനില് അതയ് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  നനിയമന  ഉത്തരവയ്  ലഭനിചവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  നനിലവനില്  30
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാനുണയ്.  ലനിസയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) അകപക്ഷഭാ തതീയതനിയഭാണയ് സതീനനികയഭാറനിറനിക്കുള്ള മഭാനദണലാം

(സനി)  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവുകേളുലട  10%  ഒഴെനിവുകേള  ആശനിത  നനിയമനലാം  വഴെനി
നടതന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഫഭാമനിലനി ലപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള അകപക്ഷ

115(3722)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മടന്നൂര്,  ശനിവപുരലാം,  കകേഭാളഭാരനി  എല്.പനി.  സ്കൂള അദലഭാപകേനഭായനിരുന്ന
ലകേ.നഭാരഭായണന്  നഭായര്  2015  നവലാംബര്  5-നയ്  മരണമടഞതനിലനതടര്ന്നയ്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  വനിധവ  പഭാപനിനനികശരനി,  അയനിക്കല്,  ഐശസ്ക്വരലയനില്
എ.  വനി.  നഭാരഭായണനി  ഫഭാമനിലനി  ലപന്ഷനുകവണനി  ക്രമപ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷ
നല്കേനിലയങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര  യഭാലതഭാരു  നടപടനിയുലാം  ഉണഭായനിടനില  എന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ടനി അകപക്ഷയനികനല് കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  അവര്ക്കയ്  ഫഭാമനിലനി  ലപന്ഷന്  എകപഭാള  ലഭലമഭാക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ടനിയഭാളുലട കസവന പുസകേലാം ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഫഭാമനിലനി
ലപന്ഷന് പഭാസ്സഭാക്കനി അക്കഇൗണന്റെയ് ജനറലനിനയ് അയയഭാന് കേഴെനിഞനിടനില.

(ബനി)  കസവന  പുസകേലാം  ലഭലമഭായഭാലുടന്  കുടുലാംബ  ലപന്ഷന്  പഭാസ്സഭാക്കനി
അക്കഇൗണന്റെയ് ജനറലനിനയ് അയയഭാന് കവണ നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കസവന
പുസകേലാം കേലണതന്നതനിനുള്ള തതീവ്രമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ഏറനഭാടയ് മണലത്തനിലല ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം പദതനികേള

116(3723)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേള  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന
സ്കൂളുകേളുലട പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കജവകവവനിധല ഉദലഭാനലാം,  ലഭാബയ്  നവതീകേരണലാം,  മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രലാം,
യു.പനി.  സ്കൂള  നവതീകേരണലാം,  രണയ്  എല്.പനി.  സ്കൂള  നവതീകേരണലാം,  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലവനികേസനലാം  ഇവയനില്  ഏറനഭാടയ്  മണലത്തനില്നനിനലാം  ഉളലപടുത്തനിയ
സ്കൂളുകേള  ഏലതലഭാമഭാണയ്;  പ്രസസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലട
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എന്തെഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഓകരഭാന്നനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
തഭാലഴെപറയുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

1  ആയനിരലാം സ്കൂളുകേലള അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്തകേ.

2  കഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനില്  എലഭാ  കഭാസയ്  മുറനികുളുലാം
കഹലടകേയ് കഭാസയ് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് പുതനിയ മഭാനലാം നല്കുകേ.

3  എല്.പനി.,  യു.പനി.  കഭാസ്സുകേളനില്  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പ്രസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി അദലഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള, പൂര്വ്വ വനിദലഭാര്തനി
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  വനികേസനലാം
ഉറപഭാക്കുകേ.

4  50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കയ് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്
അടനിസഭാനത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുലാം.  അടുത്ത  1  വര്ഷലാം  ലകേഭാണയ്  രണഭാമലത്ത  പ്രധഭാന
ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം
5  സ്കൂളുകേള  ഒന്നഭാമലത്ത  പ്രധഭാന  ഉപഘടകേത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

ഒന്നഭാമലത്ത  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭായ  ആയനിരലാം  സ്കൂളുകേലള  അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്തന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടത്തനില്  വനിവനിധ
നനികയഭാജകേ  മണലങ്ങളനിലല  40  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അപ്രകേഭാരലാം  37  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'  കപഭാര്ടലനില് അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട ലനിസയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

രണഭാമലത്ത കേര്മ്മേ പദതനിയഭായ കഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കന്റെറനി തലത്തനില് എലഭാ
കഭാസയ്  മുറനികേളുലാം  കഹലടകേയ്  കഭാസയ്  മുറനികേളഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ആദലഘടമഭായനി  4  നനികയഭാജകേ  മണലങ്ങളനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തനിവരുന.  മൂന്നഭാമലത്ത  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭായ  എല്.പനി.,  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളുലട
ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടുക്കുന്ന
നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  നഭാലഭാമലത്ത കേര്മ്മേ പദതനിയനില് ഉളലപടുകത്തണ
സ്കൂളുകേലള ലതരലഞടുക്കുന്ന നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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അദലഭാപകേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള

ഉളലക്കഭാണലകേഭാണള്ള  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ  അദലഭാപകേ

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടനവരുന. 

(ബനി) ലകബഭാറടറനി നവതീകേരണലാം യു.പനി.സ്കൂള നവതീകേരണലാം, രണയ് എല്.പനി.സ്കൂള

നവതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായുള്ള  സ്കൂള  ലതരലഞടുപനിനുള്ള

നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഏറനഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്നനിനലാം

മനികേവനിലന്റ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനയ്  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ഗവ.  ഹയര്

ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  കുഴെനിമണയുലാം  ലലജവലലവവനിദല  ഉദലഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്

ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ് ഗവ. ലലഹസ്കൂള വടകശരനിയുമഭാകുന.

(സനി)  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളുലട  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനികേളുലട  മഭാസര്  പഭാനുലാം

വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  തയ്യഭാറഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സ്കൂള പഭാചേകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

117(3724)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സ്കൂളുകേളനില് എഴപതു മുതൽ  എൺപതു വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള പഭാചേകേ

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉള്ളതഭായുലാം  ഇവര്ക്കയ്  സസ്ക്വന്തെമഭായനി  കജഭാലനി  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന്

കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ബന്ധുക്കലള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കജഭാലനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതഭായുമുള്ള

വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇവരുലട  പ്രഭായപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചയ്  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  നല്കേനി

റനിടയര്ലമന്റെയ് നല്കേഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) സ്കൂള പഭാചേകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് യഭാലതഭാരു ആനുകൂലലവുലാം ലഭനിക്കഭാത്ത

ലവകക്കഷന് കേഭാലത്തയ് ജതീവകനഭാപഭാധനിയഭായനി സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാന്

നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പ്രകതലകേ  കക്ഷമലപന്ഷന്

ഏര്ലപടുതന്നതനിനു കവണനിയുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പഭാചേകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  എണലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനില്  കുടനികേളുലട

എണത്തനിനനുസരനിചയ് കൂടുതല് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ അനുപഭാതലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഇ)  പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേള

118(3725) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  എത്ര  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;അവയുലട  കപരുവനിവരവുലാം,  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  എണവുലാം,
കുടനികേളുലട എണവുലാം തരലാംതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നഭാലലണലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. അവ സഭാന്റെയ് കജഭാസയ് ലസന്ട്രല് സ്കൂള എളനഭാടയ്,
കഗസയ് ലസന്ട്രല് സ്കൂള ലവങ്ങഭാലനല്ലൂര്, കചേലക്കര ലസന്ട്രല് സ്കൂള, കതഭാന്നൂര്ക്കര,
അല്-ഇര്ഷഭാദയ്  ഇലാംഗതീഷയ്  സ്കൂള,  പഭാഞഭാള  എന്നനിവയഭാണയ്.  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
എണലാം, കുടനികേളുലട എണലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചയ് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല ഗവണ്ലമന്റെയ് യു.പനി./എല്.പനി. സ്കൂളുകേള

119(3726) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  എത്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  യു.പനി./
എല്.പനി. സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്; അവയുലട ഒകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം കപരുവനിവരവുലാം
കുടനികേളുലട എണവുലാം ഡനിവനിഷനുകേളുലട എണവുലാം പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എത്ര  എയനിഡഡയ്  യു.പനി./എല്.പനി.  സ്കൂള  ഉണയ്;  അവയുലട
കപരുവനിവരവുലാം കുടനികേളുലട എണവുലാം ഡനിവനിഷനുകേളുലാം പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബന്ധലാം (1) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) വനിവരലാം അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സ്കൂള പഭാഠപുസകേലാം അചടനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഏജന്സനി

120(3727) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഈ  അധലയന  വര്ഷലാം  സ്കൂള  പഭാഠപുസകേങ്ങള  അചടനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്
ഏജന്സനിലയയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഏല്പനിചനിട്ടുളളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18  അദലയന  വര്ഷകത്തയള്ള  ഒനമുതല്  10  വലരയുള്ള
കഭാസ്സുകേളനികലയള്ള  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട  അചടനിയുലാം  വനിതരണവുലാം  കകേരള  ബുക്കയ്സയ്
ആന്റെയ്  പബനികക്കഷന്സയ്  ലസഭാലലസറനിലയ  (ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.)-യഭാണയ്
ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 11, 12  കഭാസ്സുകേളനിലല പഭാഠപുസകേങ്ങള അചടനിചയ് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  'സനി-ആപ്റയ്'-ലനയുലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത ഏജന്സനികേള പഭാഠപുസകേങ്ങള അചടനിചയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന. 

കലബറനി കേഇൗണ്സനിലനില് അഫനിലനികയറയ് ലചേയ കലബറനികേള

121(3728) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരള  കസറയ്  കലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനില്  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയ്യലപട  എത്ര
കലബറനികേളഭാണയ്  കകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചയ്  വരുന്നതയ്;  ജനില  തനിരനിചയ്  കേണക്കയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കലബറനികേളക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിവരുന്നതയ്; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കലബറനികേളനിലല  കലകബറനിയന്മഭാരുലട  പ്രതനിഫലലാം
എത്രയഭാണയ്;  ഇവരുലട  ശമ്പളലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറയ്  കലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  8,180  ഗന്ഥശഭാലകേളഭാണയ്  കസറയ്  കലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനില്
അഫനിലനികയറയ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  2016  -ലല  ഗകഡഷനനില്  പലങ്കടുത്തയ്
ഗഭാന്റെനിനയ് അര്ഹമഭായതയ്  5,838  ഗന്ഥശഭാലകേളഭാണയ്.  ജനില തനിരനിച കേണക്കയ് ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ഗഭാന്റെയ് ലനിസയ് - 2016 -17

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില ആലകേ

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 536

2 ലകേഭാലലാം 635

3 പത്തനലാംതനിട 271

4 ആലപ്പുഴെ 286

5 കകേഭാടയലാം 359

6 ഇടുക്കനി 223

7 എറണഭാകുളലാം 435

8 തൃശ്ശൂര് 478

9 പഭാലക്കഭാടയ് 383

10 മലപ്പുറലാം 418

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 506

12 വയനഭാടയ് 189

13 കേണ്ണൂര് 825

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 294

ആലകേ 5838

(സനി)  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കയ് ധനസഹഭായവുലാം മറയ് പദതനികേളുലാം അനുവദനിക്കുന്നതയ്
കലബറനി  കേഇൗണ്സനില്  വഴെനിയഭാണയ്.  കകേരളഭാ  കസറയ്  കലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനില്
അഫനിലനികയറയ് ലചേയനിട്ടുള്ള ഗന്ഥശഭാലകേളക്കയ് പുസകേങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് വഭാര്ഷനികേ
ഗഭാന്റുലാം  ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ലകേടനിട  ഗഭാന്റുലാം  പ്രതനിമഭാസ പരനിപഭാടനികേള
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സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രവര്ത്തന  ഗഭാന്റുലാം  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത
എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്നനിനലാം  കലബറനികേളക്കയ്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനമുണയ്.

(ഡനി)  കഗഡയ്  തനിരനിചഭാണയ്  കലകബറനിയനഭാര്ക്കയ്  അലവന്സയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിലവനില്  എ,  ബനി,  സനി  കഗഡനിലുള്ള  കലകബറനിയനഭാര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 1700 രൂപ വതീതവുലാം ഡനി, ഇ, എഫയ് കഗഡനിലുള്ള കലകബറനിയനഭാര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 1,450 രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കലകബറനിയനഭാരുലട  പ്രതനിമഭാസ  അലവന്സയ്  യഥഭാക്രമലാം  2000  രൂപയുലാം,
1,750 രൂപയുമഭായനി ഉയര്തന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട സുരക്ഷ

122(3729) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അദലയന  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനു  മുന്പയ്  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട  സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്
അനുവദനതീയമഭായനി എണത്തനില് കൂടുതല് കുടനികേള സഞരനിക്കുന്നനില എന്ന കേഭാരലലാം
കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അദലയനവര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പഭായനി സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന്
സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  സുരക്ഷനിതതസ്ക്വലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം ഇതനിനകേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ഉകദലഭാഗസര്  തങ്ങളുലട  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില്ലപടുന്ന  ഏലതങ്കനിലുലാം  സ്കൂളുകേള  ജതീര്ണഭാവസയനിലുള്ളതഭാകണഭാ,
മഴെക്കഭാലത്തയ്  പഠന  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാനഭാവഭാത്തവനിധലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ
തഭാകണഭാലയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം അപ്രകേഭാരലാം കേലണതന്ന സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട
കകേടുപഭാടുകേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന് ബന്ധലപട തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാടയ്
ആവശലലപടുവഭാനുലാം അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന വനിഷയങ്ങള ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട ശദയനില്ലകേഭാണവരഭാനുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനില്  സഞരനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിശദ
വനിവരങ്ങളുലാം  കുടനികേള  സഞരനിക്കുന്ന  ബസുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  രജനിസറനില്
കരഖലപടുത്തഭാറുണയ്.  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട കദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളുലട ചുമതല ഒരു
അദലഭാപകേലന ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.  സ്കൂളുകേളനില് ട്രഭാഫനികേയ് കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
എലഭാ സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം കവഗപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്. കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം  ട്രഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  കബ്ബനിലന്റെ  അധനികേഭാരനികേളുലാം  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേള  നടത്തനിവരുന.  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷലയ സലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  പഭാഠഭഭാഗലാം  സനിലബസനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണയ്. അനുവദനതീയമഭായതനില് കൂടുതല്
എണലാം കുടനികേലള സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് കേയറരുലതനലാം വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുകമ്പഭാള
കഡവര്മഭാര് ലമഭാകബല് കഫഭാണ് ഉപകയഭാഗനിക്കരുലതനലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേള

123(3730) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അണ് എയനിഡഡയ്
സ്കൂളുകേള എത്രലയനലാം അവയനില് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി, കഹസ്കൂള, യു.പനി. എല്.പനി.
സ്കൂളുകേള  എന്നനിവയുലട  കപരുവനിവരവുലാം  കുടനികേളുലട  എണവുലാം  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
എണവുലാം തരലാംതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇവയനില് കസറയ്  സനിലബസയ് പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുകടയുലാം
അലഭാത്തവയുകടയുലാം വനിവരങ്ങള പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി സഇൗജനല അപകേട ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് പദതനി

124(3731) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള
സഇൗജനല അപകേട ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്  പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്
കേമ്പനനികേളുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 30-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര് 163/2016/ ലപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര് മുകഖന സ്കൂള കുടനികേളക്കഭായുള്ള സഇൗജനല
അപകേട  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  വനിദലഭാര്തനിയുലട  മരണലാം  സലാംഭവനിചഭാല്  50,000  രൂപയുലാം,
ഗുരുതരമഭായനി  പരനിക്കയ്  പറനിയഭാല്  10,000  രൂപയുലാം,  ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാലഴെയുള്ള
കുടനികേളുലട  രക്ഷനിതഭാക്കള  മരണലപടഭാല്  50,000  രൂപ  ട്രഷറനി  അക്കഇൗണനില്
ഫനിക്സൈഡയ് ലഡകപഭാസനിറഭായനി നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം,  പലനിശയനിനത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന തുകേ
കുടനിയുലട  പഠനഭാവശലത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതരത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഹയര് ലസക്കണറനി/ ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
സഇൗജനല ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് പദതനി നനിലവനിലനില.

(ബനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  തുകേ  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  വരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്
കേമ്പനനികേളുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല. 

മയ്യനഭാടയ് എചയ്.എസയ്.എസയ്. സ്കൂളനിലല അദലഭാപകേലന്റെ സലസന്ഷന്

125(3732) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മയ്യനഭാടയ്  എചയ്.എസയ്.എസയ്.  സ്കൂളനിലല കേണക്കയ് അദലഭാപകേനഭായനിരുന്ന
എസയ്.  സുനനില്ദത്തനിലന  2-8-2011  മുതല്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സര്വ്വതീസനില്നനിന്നയ്
സലസന്റെയ് ലചേയനിരുകന്നഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  അദലഭാപകേനയ് എതനിലരയുളള ആകരഭാപണങ്ങലളക്കുറനിചയ് അകനസ്ക്വഷണലാം
നടത്തനി  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപ്പുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  ടനിയഭാലന  സര്വ്വതീസനില്  വതീണലാം
പ്രകവശനിപനിക്കണലമന്നയ് മഭാകനജ് ലമന്റെനികനഭാടയ് ആവശലലപടനിരുകന്നഭാ; 
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(സനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പ്രസസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  അനുസരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ലലാംഘനിച  മഭാകനജര്ലക്കതനിലര  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ

ചേടമനുസരനിചയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 26 -8 -2011 മുതല് ശതീ. എസയ്. സുനനില്ദത്തയ് സലസന്ഷനനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ശതീ.  എസയ്.  സുനനില്ദത്തനിലന  സര്വ്വതീസനില്  പുനനഃപ്രകവശനിപനിക്കഭാന്

14/09/15 ലല-ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)നമ്പര് 4082/15/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം മഭാകനജയ് ലമന്റെനികനഭാടയ്

ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ശതീ. എസയ്. സുനനില്ദത്തനിലന കസവനത്തനില് പുനനഃപ്രകവശനിപനിക്കഭാനുള്ള

ഉത്തരവനിലനതനിരഭായനി മഭാകനജര് ബഹു. കഹകക്കഭാടതനിയനില് 8710/2017 നമ്പരഭായനി

റനിടയ്  ലപറതീഷന്  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ആയതനികനല്  തഭാലഭാലനികേ  കസ

കനടനിയനിട്ടുമുള്ളതനിനഭാല്  തുടര്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  തത്ക്കഭാലലാം

നനിര്വ്വഭാഹമനില. 

സ്കൂളനിലല നനിയമനലാം സനിരലപടുതന്നതനിനഭായനി നല്കേനിയ അപതീല്

126(3733)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേണ്ണൂര്,  ആര്.ലകേ.യു.പനി.എസയ്.  പഭാകലഭാടയ്  വയല്  സ്കൂളനിലല  നനിയമനലാം

സനിരലപടുത്തനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശതീമതനി  ലഷറതീഫ  ബതീബനി.വനി.കവ

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കയ് നല്കേനിയ അപതീല് അകപക്ഷയനില് (ഫയല് നമ്പര്

G/18743/2017/DPI)  നഭാളനിതുവലര  എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം

ആയതനികനല്  അന്തെനിമ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

എങ്കനില് പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  സനിരലപടുത്തനി

നല്കേഭാമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  ബന്ധലപടവര്  ആയതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അപതീല്  അകപക്ഷയനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം

കനരനിടുന്നതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  അന്തെനിമ  ഉത്തരവയ്  നല്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേണ്ണൂര്,  ആര്.ലകേ.  യു.പനി.എസയ്.  പഭാകലഭാടയ്  വയല്  സ്കൂള
അനഭാദഭായകേരമഭായ  സ്കൂളുകേളുലട  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നതഭാണയ്.  അതനിനഭാല്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  1-8-2016  തതീയതനിയനിലല  631703/ലജ2/16/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ശതീമതനി ലഷറതീഫ ബതീബനി.വനി.കവ.യുലട അപതീല് അകപക്ഷ,
പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തനി  തുടര്നടപടനികേള  കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാലട  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്ക്കയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര് യഥഭാസമയലാം അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.

മലപ്പുറലാം പഭാറക്കല് എ.എലാം.യു.പനി.സ്കൂള അദലഭാപകേലന്റെ അവധനി

127(3734)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല പഭാറക്കല് എ.  എലാം.  യു.  പനി.  സ്കൂളനിലല ഷലാംസുദതീന്
എന്ന അധലഭാപകേലന്റെ ലതീവയ് സലാംബന്ധമഭായ ഫയല് ഇകപഭാള ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ
'ബനി  1'  ലസക്ഷനനില് നനിലവനിലുകണഭാ;  (ബനി  1/832548/2016/ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപയ്).  ഇഇൗ ഫയല് എന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചതയ്;  ഇതനില്  'ബനി  1'  ലസക്ഷന്
എടുത്ത നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇഇൗ ഫയല് ധനകേഭാരല വകുപനിനയ് അയചനിട്ടുകണഭാ; എന്നഭാണയ് അയചതയ്;
ധനകേഭാരല വകുപനില് നനിന്നയ് തനിരനിലകേ 'ബനി'  ലസക്ഷനനികലക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്
ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  റനിമഭാര്ക്സൈയ്  എന്തെഭാലണന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ലതീവയ്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഇഇൗ  തപഭാല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചതയ്  30-8-2016  ലഭാണയ്.
ശതീ.  ഷലാംസുദതീന്  റനി.  ലകേ.-ക്കയ്  1-7-2015  മുതല്  31-5-2016  വലര  മുന്കേഭാല
പ്രഭാബലലത്തനില് ലതീവനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയത്തനില് അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനഭായനി
ഫയല്  ധനകേഭാരല  വകുപനികലയയയകേയുലാം  തുടര്ന്നയ്  ആ  വകുപനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായമനുസരനിചയ്  ഫയല്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  ഉപകദശ
ലസക്ഷനഭായ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ (ലജ) വകുപനികലയയയകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)  ധനകേഭാരല വകുപനില് ഫയല് അയചനിട്ടുണയ്. 31-1-2017-ലഭാണയ് ഫയല്
ധനകേഭാരല  വകുപനികലയയചതയ്.  ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിന്നയ്  ഫയല്  തനിരനിലകേ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ റനിമഭാര്ക്സൈയ് ചുവലട കചേര്ക്കുനനഃ
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"ശതീ.  ഷലാംസുദതീന്  റനി.  ലകേ.  മലറഭാരു  കജഭാലനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണയ്
1-7-2015 മുതല് 31-5-2016 വലര ശൂനലകവതനഭാവധനി  എടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്. പ്രസ്തുത
അവധനി  ഒരുകദലഭാഗസനയ്  ലകേ.എസയ്.ആര്.  ഭഭാഗലാം  I  അനുബന്ധലാം  XII  A
പ്രകേഭാരമഭാണയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്. ലകേ.എസയ്.ആര്. ഭഭാഗലാം I അനുബന്ധലാം XII A ചേടലാം
9  പ്രകേഭാരലാം  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  അവധനി  മുന്കേഭാല
പ്രഭാബലലത്തനില്  അനുവദനിക്കഭാന്  വലവസയനില.  ടനി  അവധനി  അനുവദനിചയ്
കേനിട്ടുന്നതനിനയ് മുന്പയ് അവധനിയനില് പ്രകവശനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര അചടക്ക
നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനികക്കണതുലാം  1960-ലല  KCS  (CC&A)  ചേടങ്ങളനില്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുള്ള  നടപടനിക്രമലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  സര്വ്വതീസനില്നനിന്നയ്  പനിരനിചയ്
വനികടണതുമഭാണയ്.  എന്നഭാല് ശതീ.  ഷലാംസുദതീന് റനി.  ലകേ.  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
കേഭാലയളവനിലഭാണയ്  അവധനിയനില് പ്രകവശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
കേഭാലയളവനില്  ഒരുകദലഭാഗസന്  ശൂനലകവതനഭാവധനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചഭാലുലാം
ആയതയ്  അനുവദനിക്കഭാനഭാവനില.  മുന്കേഭാല  പ്രഭാബലലത്തനില്  അനുവദനതീയ
മലഭാത്തതനിനഭാല്  ലകേ.എസയ്.ആര്.   ഭഭാഗലാം  I  അനുബന്ധലാം  XII  A  പ്രകേഭാരമുള്ള
ശൂനലകവതനഭാവധനി നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത കേഭാലയളവനില് എടുക്കുന്നതയ് തനികേച്ചുലാം
ക്രമവനിരുദമഭാണയ്.  അത്തരത്തനില് അവധനിയനില് പ്രകവശനിചഭാല് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
റദ്ദേയ് ലചേയ്യുകേയഭാണയ് കവണതയ്. 

ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില് ശതീ.  ഷലാംസുദതീന്.  റനി.  ലകേ.  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള ടതീചര്
ആയതനിനഭാല് ലകേ.ഇ.ആര്. പ്രകേഭാരവുലാം ലകേ.എസയ്.ആര്. ഭഭാഗലാം I അനുബന്ധലാം XII A
ചേടലാം  9  പ്രകേഭാരവുലാം  സസ്ക്വതീകേരനികക്കണ  തുടര്നടപടനിയനികനല്   ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപയ് (ലജ) യുലട അഭനിപ്രഭായവുലാം ടനിയഭാനയ് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയ
ഉത്തരവുകേളുലടയുലാം  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ ഉത്തരവുകേളുലടയുലാം  പകേര്പ്പുകേളുലാം
സഹനിതലാം ഫയല് ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്".

ടനിയഭാനയ്  ലതീവയ്  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിടനില.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായത്തനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് ടനിയഭാലന്റെ appointment order കേളുലട പകേര്പയ്
സഹനിതലാം  അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  ഫയല്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (ലജ)
വകുപനികലയയചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ലചേറുവഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെയ് കഹസ്കൂളനിലല അദലഭാപകേ തസനികേകേള

128(3735)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  തനിരുവമ്പഭാടനിയനില്  2011-ല്  ആരലാംഭനിച
ലചേറുവഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കഹസ്കൂളനില്  മതനിയഭായ  അദലഭാപകേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  പഠനലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  എങ്കനില്  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി
ഒഴെനിവുകേള നനികേതന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസവകുപനിലന്റെ  52521/R3/15/
നമ്പര് ഫയലനിലല നനിലവനിലല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സഭാഫയ്  ഫനികക്സൈഷന്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  നനിയമനലാം
നടതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചയ്  വരുന.  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസയ്
നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംരക്ഷനിത  അദലഭാപകേ  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടതന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചയ് വരുന.

(സനി)  29-1-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)29/16/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലല  ലചേറുവഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കഹസ്കൂളനിലല  ഒഴെനിവുള്ള  തസനികേയനികലയയ്
നനിയമനലാം നടതന്നതയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ്  24-4-2017-ലല കേത്തയ്
മുകഖന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടകറഭാടയ്  ആവശലലപടനിരനി
ക്കുകേയഭാണയ്.

മലപ്പുറലാം മണലത്തനിലല വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ് അനുവദനിച സ്കൂള ബസുകേള

129(3736)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണലത്തനിലല  അഞയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ്  മണലലാം  ആസനി
വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം  2015-16-ല്  45  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില് അനുവദനിച
സ്കൂള ബസയ് ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  28-6-2016-ലല ജനി.  ഒ. (ആര്.  ടനി.)  നമ്പര്  2047/
2016/ലപഭാ.  വനി.  വ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര
വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ് വഭാഹനങ്ങള ലഭനിചനിടനിലലന്നകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) വഭാഹനങ്ങള ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എലാംലനി  കസഭാഫയ്  ലവയറനില്  നല്കേനിയ  ലലറര്  ഓഫയ്  ലക്രഡനിറയ്
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ചേതീഫയ്  എന്ജനിനതീയറുലാം  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  മലപ്പുറലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  നടപടനിക്രമങ്ങള  എത്രയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  2017  ജൂണ്  1-നയ്
മുമ്പഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ്  വഭാഹനങ്ങള  നല്കുവഭാന്  സതസ്ക്വര  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  28-6-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 2047/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമുളള ഫണയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില്നനിനലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനികലയയ്  ട്രഭാന്സര് ലചേയയ്  കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ് ബസയ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന് തഭാമസലാം കനരനിടുന്നതയ്.

(സനി)  ബസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  45  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് (മലപ്പുറലാം) തനിരുവനന്തെപുരലത്ത
ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  14-12-16-ല്  ലലറര്  ഓഫയ്  ലക്രഡനിറയ്  ലപ്രഭാകപഭാസല്
യഥഭാവനിധനി നല്കേനിയനിരുന. ഇതനില് അനുമതനി ആകേഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് 4-5-2017-ല്
വതീണലാം ഇക്കഭാരലലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുവകരയുലാം
ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട അനുമതനി ലഭനിചനിടനില എന്നഭാണയ് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്ക്കുലാം  അവനിലടനനിനലാം  മലപ്പുറലാം
എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്ക്കുലാം ഇതുസലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ) സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സസ്ക്വഭാശയ, അണ് എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് രക്ഷകേര്തൃ
സമനിതനികേള

130(3737) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സസ്ക്വഭാശയ, അണ് എയ്ഡഡയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് രക്ഷകേര്തൃ
സമനിതനികേള  ശക്തമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല രക്ഷഭാകേര്തൃ സമനിതനികേളക്കയ്
ശക്തമഭായ നനിയമസലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നകേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  സസ്ക്വഭാശയ,  അണ്  എയനിഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  രക്ഷഭാകേര്തൃ
സമനിതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒനലാം
പുറലപടുവനിചനിടനില.
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ചേഭാലക്കുടനി ലഎ.ആര്.എലാം.എല്.പനി.സ്കൂള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള

131(3738) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുള്ള  ഐ.ആര്.എലാം.  എല്.പനി.സ്കൂള
ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയയ് നല്കുന്നതനിനഭായനി മഭാകനജ് ലമന്റെയ് സമർപനിച സറണര്
സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  പലത്തഭാൻപതയ്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  മഭാകനജരനിലഭാത്ത  പ്രസ്തുത  സ്കൂള
ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ലഎ.ആര്.എലാം.എല്.പനി.സ്കൂള  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കയ്
സറണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ടനി  സ്കൂളനിലന്റെ
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ലതളനിയനിക്കുന്ന കരഖകേകളഭാ, നനിയമഭാവലനികയഭാ സമര്പനിചനിരുന്നനില.
ആയതയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേള

132(3739) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് എത്ര സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങളക്കുള്ള  വഭാടകേ  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങള  സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  നല്കുവഭാന്
സമ്മേതമഭാലണങ്കനില് ആവശലമഭായ  തുകേ നല്കേനി  ഏലറടുക്കുവഭാന് സന്നദമഭാകുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് 20 സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള നനിലവനില് സസ്ക്വന്തെമലഭാത്ത

ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  അതനില്  14  എണലാം  വഭാടകേ  നല്കേനിയുലാം  4
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എണലാം മുന്സനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തയ് ലകേടനിടത്തനിലുലാം 1 എണലാം കഫഭാറസയ് വകുപയ് വകേ

ലകേടനിടത്തനിലുലാം മലറഭാന്നയ് സസ്ക്വകേഭാരല എകസറയ് വകേ ലകേടനിടത്തനിലുലാം വഭാടകേ നല്കേഭാലത

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ലകേടനിട  ഉടമസര്  നല്കേനിയ  വഭാടകേ  പുനനഃനനിര്ണയ

ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂളുകേളുലട  വഭാടകേ  പുനനഃനനിര്ണയനിചയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

പുതനിയതഭായനി തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളുകേളുലാം അപ്ഗകഡഷനുലാം

133(3740)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള

തുടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  എവനിലട  നനിലന്നലഭാലാം

അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചുലവനലാം  അകപക്ഷകേളനില്  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മുക്കലാം  ഉപജനിലയനിലല  പൂവഭാറന്കതഭാടയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  എല്.  പനി.  സ്കൂള

അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങുന്നതുലാം,  നനിലവനിലുളള

സ്കൂളുകേള അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു. കഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല്

ലചേയ  റനിടയ്  ഹര്ജനി  3060/14  ഉളലപലടയുള്ള  ഒരു  കൂടലാം  ഹര്ജനികേളനികനലുള്ള

18-6-2015-ലല  വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗയ്  നടത്തനി

വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലകേതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  ആകക്ഷപങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചു  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൂടുതല്  വലക്തത  വരുതന്നതനിനയ്

ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  വരനികേയഭാണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂളുകേള  അപ്കഗഡയ്

ലചേയ്യുന്നതുലാം  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്

നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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ലകേഭായനിലഭാണനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രലാം

134(3741) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ലതര ലഞടുക്കലപട  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന്റെ
മഭാസര്  പഭാന്  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  മഭാസര്  പഭാന്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) സമര്പനിചനിടനിലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  മഭാസര്  പഭാന്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ്;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  നടപടനികേള
എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്നനിനലാം  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രമഭായനി ലതരലഞടുക്കലപട ഗവണ്ലമന്റെയ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ മഭാസര്
പഭാന് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി) മഭാസര് പഭാന് അലാംഗതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  8-12-2016-ലല സ.ഉ.
(പനി)നമ്പര്  205/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം മഭാനദണങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസസ്തുത  മഭാനദണങ്ങളനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  മഭാസര് പഭാനുലാം  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പുതുപഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെയ് കഹസ്കൂളനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസനലാം

135(3742)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  400  കുടനികേളനില്  കൂടുതല്  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  കഹസ്കൂളുകേളക്കയ്
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജറനില്  തുകേ  ഉളലപടുത്തനിയകപഭാള
തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലത്തനിലല  പുതുപഭാടനി  ഗവ:  കഹസ്കൂള  ഉളലപടഭാതനിരുന്നതയ്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് അകനസ്ക്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പടനികേ  സമര്പനിക്കുന്നതനില്  ഉകദലഭാഗസര്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(സനി)  പുതുപഭാടനി  ഗവ.  കഹസ്കൂളനിലന  പടനികേയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാര്  കഹസ്കൂളുകേളക്കയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജറനില്  capital  head-ലഭാണയ്  തുകേ  ലപഭാതുവഭായനി
വകേയനിരുതന്നതയ്.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  ആവശലമഭായ  സ്കൂളുകേളുലട
എസനികമറ്റുലാം  പഭാനുലാം  ഉളലപലട  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  ടനി  അകപക്ഷകേള  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചയ്  വകുപ്പുതല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയയ്
സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണയ്  പതനിവയ്  രതീതനി.  26-4-2017-നഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലന്റെ  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  വകുപ്പുതല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  കയഭാഗലാം
നടന്നതയ്.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  ഒരു  ശനിപഭാര്ശയുലാം  ടനി
കയഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി ലഭനിചനിരുന്നനില.

1000  കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള  സ്കൂളുകേലള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത  നനിബന്ധന  പഭാലനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത നനികയഭാജകേ മണലങ്ങളനില് 400 കുടനികേളനില് കൂടുതലുള്ള സ്കൂളുകേകളയുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നനികയഭാജകേമണലലാം  എലാം.എല്.എ.യുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പരനിഗണനിചനിട്ടുണയ്.  അപ്രകേഭാരലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ലനിസനില്  ടനി  സ്കൂള  ഉളലപടതഭായനി
കേഭാണുന്നനില. 

അദലഭാപകേനഭായ ശതീ. കജഭാസഫയ് ആന്ഡ്രൂസയ്.സനി.-യുലട ഉകദലഭാഗക്കയറലാം

136(3743)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാന്നഭാനനി  എലാം.ഐ.എചയ്.  എസയ്.എസനിലല
അദലഭാപകേനഭായ  ശതീ.  കജഭാസഫയ്  ആന്ഡ്രൂസയ്  സനി.-യുലട  ഉകദലഭാഗക്കയറവുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  എ.സനി.ഡനി.
എ 4/40077/16/എചയ്.എസയ്.ഇ.  നമ്പരഭായനി  ഫയല്  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്
പ്രസ്തുത ഫയല് ആരലാംഭനിചതയ് എന്നഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനിന്കമല്  ഇതുവലര  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

100/2020.
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(സനി)  ഇതനിന്കമല്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം  കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
തതീരുമഭാനലാം കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 7-9-2016-ല് 

(ബനി) ശതീ. കജഭാസഫയ് ആന്ഡ്രൂസനിലന്റെ അകപക്ഷയനില് റനികപഭാര്ടയ് ആവശലലപടയ്
പ്രസ്തുത അകപക്ഷ മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇല.  മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില്
നനിനലാം റനികപഭാര്ടയ് ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറക്ടര്ക്കയ് ലഭലമഭാകേഭാത്തതഭാണയ് കേഭാരണലാം. 

ഡനിജനിറല് പഭാഠപുസകേലാം

137(3744) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

വനിദലഭാര്തനികേള  ഭഭാരകമറനിയ  പഭാഠപുസകേങ്ങള  സ്കൂളനില്  ലകേഭാണകപഭാകുന്നതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനിജനിറല്  പഭാഠപുസകേലാം  എന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  കപലറയ്
കപ്രഭാജക്ടയ്  ആയനി  ഏലതങ്കനിലുലാം  വനിദലഭാലയത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിദലഭാര്തനികേള  ഭഭാരകമറനിയ  പഭാഠപുസകേങ്ങള  സ്കൂളനില്  ലകേഭാണകപഭാകുന്നതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനിജനിറല്  പഭാഠപുസകേലാം  എന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലട  ഡനിജനിറല്  പതനിപ്പുകേളുലാം
ഇ-കേലണന്റുലാം ഉളലപടുന്ന റനികസഭാഴയ് കപഭാര്ടല് ലഎറനി@സ്കൂള തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കുടനികേളുലട സ്കൂള ബഭാഗനിലന്റെ ഭഭാരലാം കുറയന്നതനിനഭായനി ഇഇൗ അദലയന വര്ഷലാം
മുതല്  ഒനമുതല്  10  വലരയുള്ള  കഭാസുകേളനിലല  പഭാഠപുസകേങ്ങള  മൂന്നയ്
വഭാലലങ്ങളഭായഭാണയ് അചടനിചയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്. 

മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനിലല ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം പദതനി

138(3745)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയ ജ്ഞലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപയ്  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഓകരഭാ സ്കൂളനിനുലാം
എത്ര തുകേ വതീതമഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇവയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാകവലനിക്കര  മണലത്തനിലല  ഗവ.  കഗളസയ്  എചയ്.എസയ്.എസനിലന  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്തന്നതനിനയ്  2017-18-ലല ബജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലയഭാവശലമഭായ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.

പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായത്തനിനയ് പുറകമ എലാം.പനി.,
എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമ-കബഭാക്കയ്-ജനിലഭാ  പഞഭായതകേള,  എസയ്.എസയ്.എ.,
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  ഫണകേള,  കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്  മുകഖന ലഭലമഭാകുന്ന ഫണകേള
മുതലഭായവ  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  ലപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്
പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  കൃതലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത
തനിടലപടുത്തഭാന്  നനിര്വ്വഭാഹമനില.  കൂടഭാലത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കലബറനി,
ലകബഭാറടറനി  എന്നനിവയുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇതര  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  സ്കൂളുകേളുലട  അന്തെനിമ  ലനിസയ്  തയ്യഭാറഭായനിടനില.  സലാംസഭാനലത്ത  8
മുതല് 12 വലരയുള്ള എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം കഹലടകേയ് കഭാസയ് മുറനികേളഭാക്കുന്ന കേര്മ്മേ
പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം  മഭാകവലനിക്കര  മണലത്തനിലല  സ്കൂളുകേളക്കുലാം
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില്  കജവകവവനിദല
ഉദലഭാനങ്ങളുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തതസ്ക്വത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കജവകവവനിദല  ഉദലഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായുലാം മറ്റുമുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേളുലട മഭാസര് പഭാന് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്
തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലമഡനിക്കല് റതീഇലാംകബഴ യ്ലമന്റെയ്

139(3746)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീമതനി  രമണനി,  എല്.പനി.എസയ്.എ.,  ഗവ.യു.പനി.എസയ്.,  കേലഭാചനി
എന്നവര്  എന്നഭാണയ്  എ.ഇ.ഒ.  നഭാദഭാപുരലാം  ഓഫതീസനില്  ലമഡനിക്കല്
റതീഇലാംകബഴയ്ലമന്റെനിനുള്ള അകപക്ഷ സമര്പനിചലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ അകപക്ഷയനില് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  എന്തെയ്  കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ്  നഭാലയ്  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  ലമഡനിക്കല്
റതീഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ് അനുവദനിക്കഭാത്തലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  മറയ്  തടസ്സങ്ങലളഭാനലാം  ഇലലങ്കനില്  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില്
റതീഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ് അനുവദനിക്കഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4-12-2013-ല് 

(ബനി) സസ്ക്വകേഭാരല ആശുപത്രനിയനില് ചേനികേനിത നടത്തനിയതനിനഭാല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനി  വഭാങ്ങനി  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  അനുവദനതീയ  തുകേ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അയയകേയുലാം  എന്നഭാല്  ചേനില  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടര്  തനിരനിചയചതുലകേഭാണയ്  പ്രസ്തുത
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപ ഡറയക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടര്  ആവശലലപട  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതയ്.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി അകപക്ഷ പല പ്രഭാവശലലാം മടക്കനി അയയ്കക്കണനിവന.

(ഡനി) സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

അണ്-എയ്ഡഡയ്, സസ്ക്വഭാശയ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല
അദലഭാപകേര്

140(3747) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അണ്എയ്ഡഡയ്,  സസ്ക്വഭാശയ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലല  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നനില  എന്നതയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ടനി സഭാപനങ്ങളനില് അകയഭാഗലരഭായനിട്ടുള്ളവര്
കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അണ്എയ്ഡഡയ്,  സസ്ക്വഭാശയ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലല  കയഭാഗലരഭായ  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  ശമ്പളലാം  നല്കുന
എന്നയ് ഉറപ്പുവരുതകമഭാ; 

(സനി)  അകയഭാഗലരഭായനിട്ടുള്ള  അദലഭാപകേര്  പഠനിപനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
എതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്; അകയഭാഗലരഭായവര് കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) അണ്എയ്ഡഡയ്, സസ്ക്വഭാശയ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല

കയഭാഗലരഭായ അദലഭാപകേര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ ശമ്പളലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനുള്ള ബനിലനിന്കമല് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരഭാതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സ്കൂളുകേളനിലല യൂണനികഫഭാലാം ഉപകയഭാഗലാം

141(3748)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഒന്നനിലധനികേലാം  യൂണനികഫഭാലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

ഇതയ്  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി

സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇകപഭാഴലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പല  സ്കൂളുകേളുലാം  ഒന്നനികലലറ  യൂണനികഫഭാലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതഭായുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് ഇതയ് തടയുവഭാന് എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതലലങ്കനിലുലാം  ഈ  പ്രവണത

അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഒന്നനിലധനികേലാം  യൂണനികഫഭാലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ

സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഉത്തരവനിന്കമല്  ഡനി.പനി.ലഎ.  ഒരു  മഭാര്ഗകരഖ  എലഭാ

വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്. 
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ലവഭാകക്കഷണല് ജനി.എഫയ്.സനി. അദലഭാപനികേലയ സനിരലപടുതന്നതനിനയ്
നടപടനി

142(3749) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്  2007-നയ്  മുന്പയ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്
മുകഖന  179  ദനിവസലാം  കസവന  കേഭാലഭാവധനിയുള്ള  വനികേലഭാലാംഗലര  ഇനനിയുലാം
സനിരലപടുതവഭാനുകണഭാ; 

(ബനി) 2007-നയ് മുന്പയ് 179 ദനിവസലാം കസവനകേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം
ഇകപഭാള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേങ്ങന്നൂര്  ഗവ.കഗളസയ്
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  കനഭാണ്  ലവഭാകക്കഷണല്
ജനി.എഫയ്.സനി.  അദലഭാപനികേയഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നതുമഭായ  വനികേലഭാലാംഗയഭായ
സനി.  ലജ.  സനിജനികമഭാലള  നഭാളനിതുവലര  സനിരലപടുത്തഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വനികേലഭാലാംഗയഭായ ശതീമതനി സനി.  ലജ.  സനിജനികമഭാലള എന്നയ് സര്വ്വതീസനില്
സനിരലപടുതലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനില്  2007-നയ്  മുമ്പയ്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്  മുകഖന  179  ദനിവസലാം  കസവന  കേഭാലഭാവധനിയുള്ള
വനികേലഭാലാംഗലര സനിരലപടുത്തഭാനനില.

(ബനി&സനി)  23-10-2014-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  88/2014/സഭാ.നതീ.വ
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  19-1-2015-ലല  ഇ 4/8295/13  നമ്പര്
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ശതീമതനി  സനി.  ലജ.  സനിജനികമഭാളക്കയ്  ലചേങ്ങന്നൂര്  ഗവ.  കഗളസയ്
വനി.എചയ്.എസയ്.  സ്കൂളനില്  ജനി.എഫയ്.സനി.  അദലഭാപനികേയഭായനി  പുനര്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനില്  2  കകേഭാഴ്സുകേള  മഭാത്രമഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.  2
കകേഭാഴ്സുകേള മഭാത്രമുള്ള സ്കൂളുകേളനില് ജനി.എഫയ്.സനി. അദലഭാപകേലര കേണ്കസഭാളനികഡറഡയ്
ശമ്പളത്തനിലഭാണയ്  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  ശതീമതനി  സനിജനി  കമഭാലള
കേണ്കസഭാളനികഡറഡയ്  ശമ്പളത്തനിലഭാണയ്  ലചേങ്ങന്നൂര്  ഗവ.  കഗളസയ്  സ്കൂളനില്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

കുടനികേളുലട കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനി വളര്തന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

143(3750)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സ്കൂള  തലത്തനില്  കുടനികേളുലട  കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനി  വളര്തന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്  കേഭായനികേ  അദലഭാപകേര്
ഉള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭായനികേ അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  തലത്തനില്  കുടനികേളുലട  കേഭായനികേ  അഭനിരുചേനി  വളര്തന്നതനിനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  100  കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
150  കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള  എല്.പനി.  സ്കൂളനിലുലാം  എസയ്.എസയ്.എ.  വഴെനി
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുനണയ്. 

(ബനി&സനി)   വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമത്തനിലല  വലവസ  പ്രകേഭാരവുലാം
എസയ്.എസയ്.എ. യുലട പഭാഠലപദതനിക്കയ് അനുസൃതമഭായുലാം 100 കുടനികേളനില് കൂടുതലുള്ള
യു.പനി. സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം 150 കുടനികേളനില് കൂടുതലുള്ള എല്.പനി. സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം കേലഭാ
(സലാംഗതീതലാം,  ചേനിത്രകേല),  കേഭായനികേലാം,  പ്രവൃത്തനിപരനിചേയലാം എന്നതീ മൂന വനിഷയങ്ങളനില്
ലസഷലലനിസയ്  അദലഭാപകേലര  (838X3  വതീതലാം  ആലകേ  2514  ലസഷലലനിസയ്
അദലഭാപകേലര)  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കേണ്കസഭാളനികഡറഡയ്  ശമ്പളലാം
(29000/month)  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം ലകേ.ഇ.ആറനിലല കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണങ്ങള അനുസരനിച്ചുലാം
സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമനിക്കുവഭാന്  5-10-2016-ലല  സ.ഉ.
(എലാം.എസയ്) നമ്പര് 170/2016/ലപഭാ.വനി.വ ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം എസയ്.എസയ്.എ. കസറയ്
കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡയറക്ടലറ  ചുമതലലപടുത്തനി  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുള്ള  സ്കൂളുകേളുലട  ലനിസയ്  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല. 

സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്

144(3751)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്
പദതനിയനികലക്കയ് എത്ര തുകേയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്,  ആയതനില് എത്ര തുകേ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനുസരനിചയ്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ
സ്കൂളനിനുലാം എത്ര തുകേ വതീതമഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തഭാത്കേഭാലനികേ അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം

145(3752)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ലതീവയ്  കവക്കന്സനിയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  അദലഭാപകേരുലട
ശമ്പളലാം കനരനിടയ് നല്കേണലമന്ന അകപക്ഷയനില് ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള ഇകപഭാള
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചവരുലട  29-1-2016  വലരയുള്ള  ശമ്പളലാം  കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണനില്
ലയനിപനിക്കുലമന്നഭാണയ്  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  29/2016/ലപഭാ.വനി.വ.-ല്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അവധനി  ഒഴെനിവനില്  നനിയമനിക്കലപടവര്,  പഭാര്ടയ്-ലലടലാം
അദലഭാപകേര്  തുടങ്ങനി  പനി.എഫനില്  അലാംഗതസ്ക്വലാം  നനിര്ബന്ധമനിലഭാത്തവരുലട
കേഭാരലത്തനില്  ഇതയ്  കനരനിടയ്  പണമഭായനി  നല്കേഭാകമഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. (ഫയല് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്).

ചേഭാലനിയപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ലലഹസ്കൂളനിലല വനിവനിധ തസനികേകേളനിലല നനിയമനലാം

146(3753)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ആര്.എലാം.എസയ്.എ. (രഭാഷതീയ മധലമ
ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന്) പദതനിയനില്ലപടുത്തനി കഹസ്കൂളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയ ലകേഭാകണഭാടനി
നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ചേഭാലനിയപ്പുറലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കഹസ്കൂളനില്  ലഹഡഭാസര്,
ഓഫതീസയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളനിലല  നനിയമനലാം  നഭാളനിതുവലരയുലാം  നടപനിലഭാകേഭാത്ത
വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനില്  ലഹഡഭാസര്,  ഓഫതീസയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളനില്
നനിയമനലാം നടതന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ടനി നനിയമനങ്ങള നടതന്നതനിനയ് നനിലവനില് എലന്തെങ്കനിലുലാം തടസ്സങ്ങള
ഉകണഭാ; എങ്കനില് എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) 2013-ല് അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യലപട മറയ് സ്കൂളുകേളനില് ലഹഡഭാസര്, ഓഫതീസയ്
സഭാഫയ് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ചേഭാലനിയപ്പുറലാം  ഗവ.
ലലഹസ്കൂള  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  പദതനിപ്രകേഭാരമല  ഉയര്ത്തലപടതയ്.  2013-ല്
അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യലപട ടനി സ്കൂള ഉളലപലടയുള്ള 29 സ്കൂളുകേളനില് പ്രഥമഭാധലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ടനി സ്കൂളനിലല ഓഫതീസയ് സഭാഫയ്
തസനികേകേളനിലല  നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസയ്.സനി.  ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മക്കരപറമ്പയ് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്
ഉയര്തന്ന നടപടനി

147(3754) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016-17, 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വർഷങ്ങളനിലല ബജറയ് പ്രസലാംഗങ്ങളനിൽ
സൂചേനിപനിചനിരുന്നതുലാം  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുത്തതുമഭായ
മക്കരപറമ്പയ്  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്
ഉയര്തന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  വകുപയ്  തലത്തനില്  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു
വരുനലവന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  മക്കരപറമ്പയ്  ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കനി നലനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ആദല  ഘടത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്നനിനലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്ത്തലപടുന്നതനിനയ്  മക്കരപറമ്പയ്  ഗവ.  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലന
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്
(ഡനി.പനി.ആര്) ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി
സ്കൂളനിലല 8 മുതല് 12 വലരയുള്ള എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം ലലഹലടകേയ് ആക്കുന്നതഭാണയ്.
കൂടഭാലത  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തലപടുന്നകതഭാലട  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലന്റെ
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അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളനിലുലാം  ഗണലമഭായ  മഭാറലാം  വരുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണളള  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടനവരുന്നതനിനഭാല്  അക്കഭാദമനികേ  തലത്തനിലുലാം  കേഭാരലമഭായ
പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകുന്നതഭാണയ്. 

സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററനിലന്റെ കേതീഴെനിലല
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുള്ള അചടക്ക നടപടനി

148(3755)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുള്ള വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ ചേഭാര്ജ്ജുള്ള ഉകദലഭാഗസന് ആരഭാണയ്; 

(ബനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല്  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്  അചടക്ക  നടപടനിയയ്
വനികധയരഭായവരുലട  കപരയ്  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില് കുറവനിമുക്തരഭായവരുലട
കപരയ് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; കുറവനിമുക്തരഭായവര് വതീണലാം ആ സഭാനങ്ങളനില് കജഭാലനി
കനഭാക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  വകുപ്പുതല  അചടക്ക  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  പനിന്നതീടയ്  ഇതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  തുടര്  നടപടനികേള  ഉണഭാകേഭാത്തതുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ
കേഭാരലക്ഷമതലയ ബഭാധനിക്കുലമന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കസഭാളര്ഷനിപയ്,  ഉചക്കഞനി,  ഫതീസയ്  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനില്
നടപടനിക്കയ്  വനികധയരഭായവര്  വതീണലാം ആ സഭാനങ്ങളനില്  കജഭാലനികനഭാക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ) നടപടനികേള എടുക്കുകമ്പഭാള കുറകൃതലങ്ങളനില് ഉത്തരവഭാദനിത്തമുള്ള, ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസലര ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(എഫയ്)  ഉചക്കഞനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങളനില് ഡനി.പനി.ഐ.യനിലല
ഫയല് കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം എങ്ങലനലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ജനി)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  അസനിസന്റെയ്  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്
ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഫയല്  കേഭാണുനകണഭാ;  ഉചക്കഞനി  ഫണയ്  തനിരനിമറനി
കകേസുകേളനില്  സൂപ്രണയ്,  എ.എ.  തുടങ്ങനിയ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1960-ലല കകേരള സനിവനില് സര്വ്വതീസസയ് (തരലാംതനിരനിക്കലുലാം നനിയനണവുലാം

അപതീലുലാം)  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ

ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനി

സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടകററനിലല  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ

അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര്  (ജനറല്)  ആന്റെയ്  വനിജനിലന്സയ്  ആഫതീസറഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ

ചേഭാര്ജ്ജുള്ള ഉകദലഭാഗസന്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  വകുപ്പുതല  അചടക്ക  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചകശഷലാം  തുടര്  നടപടനികേള

ഉണഭാകേഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(എഫയ്)  തപഭാല്  ലസക്ഷനനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തപഭാലുകേള  ലസക്ഷന്

കഭാര്ക്കയ്  ഫയലഭാക്കനി,  സൂപ്രണയ്  വഴെനി  സതീനനിയര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  അസനിസന്റെയ്,

ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്,  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്

എന്നനിവര്ക്കയ്  സമര്പനിചയ്  ഫയലുകേളനില്  ഉത്തരവയ്  വഭാങ്ങുന.  കൂടഭാലത  കപ്രഭാഗഭാലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് ഒരു കേമ്പഡ്യൂടര് കപ്രഭാഗഭാമര്കൂടനി  ഉണയ്.

ടനിയഭാനഭാണയ്  കഡറഭാസയ്  കേണ്കസഭാളനികഡഷന് നടപടനി  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്

1-3-2017 മുതല് ഇഇൗ തസനികേയനില് ആളനില. 

(ജനി)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  അസനിസന്റെയ്  തലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസര്  ഫയല്

കേഭാണുനണയ്.  ഉചഭക്ഷണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഫണയ്  തനിരനിമറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

നനിലവനില്  591/17  നമ്പര്  തതീയതനി  17-4-2017  എഫയ്.ലഎ.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം മഡ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസയ് കസഷനനില് ഒരു കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.

ടനി  കകേസനിലന്റെ  അകനസ്ക്വഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണയ്.  സഭാമ്പത്തനികേ  തനിരനിമറനിയുമഭായനി

ബന്ധലപടയ്  വകുപ്പുതല  അകനസ്ക്വഷണവുലാം  നടനവരനികേയഭാണയ്.  അകനസ്ക്വഷണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലഭനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  സൂപ്രണയ്,

സതീനനിയര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  അസനിസന്റെയ്  എന്നനിവരുലട  കപരനില്  നടപടനി

എടുകക്കണതുലണങ്കനില് അതനിനു കേഴെനിയുകേയുള. 
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അധനികേകജഭാലനിക്കയ് പകേരലാം സറണര്

149(3756)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രനിന്സനിപല്  ഇന്  ചേഭാര്ജയ്  ചുമതല
വഹനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഏപ്രനില്,  കമയയ്  മഭാസങ്ങളനിലല  പ്രവൃത്തനി
ദനിവസങ്ങളനിലല  അധനികേകജഭാലനിക്കയ്  പകേരലാം  സറണര്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  നനിലവനിലുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  സര്ക്കഭാര്  സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ആര്.ഡനി.ഡനി.യുലട  (RDD)  ഉത്തരവയ് അനുസരനിചയ് കജഭാലനി കനഭാക്കുന്ന
പ്രസ്തുത പ്രനിന്സനിപല്മഭാര് ലപ്രഭാകമഭാടയ് ലചേയ്തുവരുന്നവലരകപഭാലല എലഭാ കജഭാലനികേളുലാം
കനഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  അവലര  ആനുകൂലലത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  അവഗണനിക്കുന്ന  നടപടനി
തനിരുത്തനി  അവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  പ്രനിന്സനിപല്-ഇന്-
ചേഭാര്ജയ്  വഹനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  സറണര്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  നനിലവനിലനില.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  ബന്ധലപട  കമഖലഭാ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  നല്കേനിയ
നനിര്കദ്ദേശത്തനിന്കമല്  സഷ്ടതീകേരണലാം  ആവശലലപടനിട്ടുള്ള  കേത്തനിന്കമല്
ഇ-610525/റനി1/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഫയലനില്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  വനിവരലാം
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകറഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്

150(3757)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

വഭാടഭാനപള്ളനി  എചയ്.എസയ്.എസനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ലസക്രടറനിക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  19-12-2016-ലല  3776/16/വനി.ലഎ.പനി./എലാം.  (ഇ.ഡനി.എന്.)
പ്രകേഭാരമുള്ള നനിര്കദ്ദേശത്തനിന്കമല് സസ്ക്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി അകപക്ഷ ആഭലന്തെര വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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അദലഭാപകേരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന്

151(3758)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ  10-6-2015-ലല  157/2015  നമ്പരഭായനി
ഇറക്കനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ലടസയ്  പഭാസ്സഭായ  സതീനനിയറഭായ
അദലഭാപകേരുലട  അഭഭാവത്തനില്  ലടസയ്  പഭാസ്സഭായ  ജൂനനിയറഭായ  H.S.A.-ക്കയ്
മുന്ഗണന നല്കേനി ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേണലമന്നയ് വലവസ ലചേയ്യുനകണഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി KER പ്രകതലകേമഭായനി കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  KER  ചേടലാം  44(A)  മുന്കേഭാല  പ്രഭാബലലത്തനില്  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സതസ്ക്വര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) എയ്ഡഡയ് ലലഹസ്കൂള പ്രഥമഭാദലഭാപകേരഭാകേഭാന് ലകേ.ഇ.ആര്. അധലഭായലാം
XIV  A  യനിലല  ചേടലാം  '44  എ'  യനിലല  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്  ലടസയ്  കയഭാഗലതകേള
കനടുന്നതനില്നനിന്നയ്  50  വയസ്സയ്  കേഴെനിഞവലര  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  പ്രസ്തുത
ലപ്രഭാകമഭാഷനയ്  ലടസയ്  കയഭാഗലത  കനടനിയ  അദലഭാപകേര്  അതതയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെനില്
ഉലണങ്കനില് അവര്ക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷനയ് മുന്ഗണന നല്കുലമന്നഭാണയ്  10-6-2015-ലല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  157/2015/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി&സനി)  ഇതനിനഭായനി ലകേ.ഇ.ആര്. കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലപരുമ്പഴതൂര്, കുളത്തൂര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് കൂടുതല് അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കല്

152(3759)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന  ലനയ്യഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല
ലപരുമ്പഴതൂര്,  കുളത്തൂര്  എന്നതീ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കൂടുതല്
അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇഇൗ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല
അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്തന്ന  ലനയ്യഭാറനിന്കേര
ഗവണ്ലമന്റെയ്  കബഭായ്സയ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനില്  പുതനിയ  അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ടനി സ്കൂളനില് കതീനനിലാംഗയ് നടതന്നതനിനയ് പുതനിയ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  എണലാം  കേണക്കഭാക്കനി  സഭാഫയ്  ഫനികക്സൈഷന്
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ആവശലലമങ്കനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  കൂടുതല്  അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  എലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ലപഭാതുവഭായനിടഭാണയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന്നതയ്.  പ്രകതലകേ  സ്കൂളുകേളക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി  പനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറനില.  കുളത്തൂര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലല
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  2  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
വനിഭഭാഗത്തനിലല  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കേണന്റെയ്  കബസ്ഡയ്  പരനിശതീലനലാം,  കനഭാണ്
ലവഭാകക്കഷണല് അദലഭാപകേ പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ നല്കേനിവരുനണയ്.

(സനി)  2015-16-ലല  തസനികേ  നനിര്ണയപ്രകേഭാരലാം  കതീനനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില് എഫയ്.ടനി.എലാം. തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

പഭാഠപുസകേങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് നടപടനി

153(3760) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് : 
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .  കതഭാമസയ് : 
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സ്കൂള പഭാഠപുസകേങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  പുതനിയ അധലയനവര്ഷലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങളനില്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഭഭാരത്തനിലന്റെ  മകതതര  മുലലങ്ങളക്കയ്  കേളങ്കലാം  ചേഭാര്തന്ന  സഭാമൂഹനികേ
പ്രവണതകേള  ഉയര്നവരുന്നതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഈ  ലവല്ലുവനിളനികേലള
അതനിജതീവനിക്കഭാന് ഉതകുന്നവനിധത്തനില് പഭാഠലവനിഷയങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള പഭാഠപുസകേങ്ങള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണയ്.  എന്നഭാല്
ഇഇൗ  വരുന്ന  അദലയന  വര്ഷലാം  (2017-18)  പഭാഠപുസകേങ്ങള  ഒനലാംതലന്ന
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നനില. 

(ബനി) നനിലവനിലല പഭാഠപുസകേങ്ങളനിലല അചടനിപനിശകുകേളുലാം ആശയപനിശകുകേളുലാം
പരനികശഭാധനിചയ് മഭാറലാം വരുത്തനിയഭാണയ്  2017-18  അദലയന വര്ഷലത്ത പഭാഠപുസകേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കൂടഭാലത  സ്കൂള  ബഭാഗനിലന്റെ  ഭഭാരലാം  കുറയന്നതനിനയ്  പുസകേങ്ങള
അവയുലട  വലനിപത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രണയ്/മൂന്നയ്  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തനിരനിചയ്
അചടനിചയ് നല്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഭരണഘടന  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്ന  മൂലലങ്ങള
അധനിഷനിതമഭാക്കനിയഭാണയ്  സനിലബസുലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങളുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
അടുത്ത പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരണ ഘടത്തനില് മൂലലങ്ങള കനരനിടുന്ന ലവല്ലുവനിളനികേലള
അതനിജതീവനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലാം പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നല്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഹയര്ലസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗലാം അദലഭാപകേരുലട തസനികേ

154(3761)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത കേണക്കനിലലടുത്തയ് ഹയര്ലസക്കന്ഡറനി
വനിഭഭാഗത്തനില് അദലഭാപകേ തസനികേ ലവടനിക്കുറയന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.

വനിദലഭാലയങ്ങളനില് കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കയ് നല്കുന്ന കവതനലാം

155(3762)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) വനിദലഭാലയങ്ങളനില് എടയ് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി തുച്ഛമഭായ കവതനത്തനിനയ്
കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  ഭഭാരനിച  ഉത്തരവഭാദനിതസ്ക്വങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തയ് IED റനികസഭാഴയ് ടതീചര്മഭാര്ക്കയ് ഇകപഭാള നല്കുന്ന കവതനലമങ്കനിലുലാം
ഇഇൗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് നല്കേഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഉയര്ന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസമുളള  ഇക്കൂടര്ക്കയ്  സനിര  നനിയമനലാം  ഉളലപലട
നല്കേഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനില് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) സ്കൂള കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കയ് സനിരനനിയമനലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില. 

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

156(3763)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിചയ്
കഗഡയ് നല്കുന്നതനിനയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതലഭാലാം
മഭാനദണങ്ങളഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഏതു വര്ഷലാം മുതല് പ്രസ്തുത പരനികശഭാധന
നടപനിലഭാക്കുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പഭാഠല,  പഭാകഠലതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുള്ള  ഇടലപടലനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അദലഭാപകേലര  വനിവനിധ  കഗഡനികലക്കയ്  തനിരനിയന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിടനില. 

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല സ്കൂളുകേള

157(3764) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  എത്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  അവയനിലല  കഹസ്കൂള/
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  തലലാംവലരയുള്ള  ഡനിവനിഷനുകേളുലടയുലാം,  കുടനികേളുലടയുലാം  എണലാം
പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  എത്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്  വനി.എചയ്..എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;

അവയുലട കപരുവനിവരവുലാം കുടനികേളുലട എണവുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) എത്ര എയനിഡഡയ് കഹസ്കൂള/ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;

അവയുലട  കപരുവനിവരവുലാം,  കുടനികേളുലട  എണവുലാം  ഡനിവഷനുകേളുലട  എണവുലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) 2.

സ്കൂളനിലന്റെ കപരയ് വനിദലഭാര്തനികേളുലട എണലാം

ഗവണ്ലമന്റെയ് വനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്,

തനിരുവനിലസ്ക്വഭാമല
119

ഗവണ്ലമന്റെയ് വനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്,

കദശമലാംഗലലാം
115

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

യു.ജനി.സനി. അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള ശമ്പള കുടനിശനികേ

158(3765)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  യു.ജനി.സനി.  അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള  ശമ്പള  കുടനിശനികേയുലട  മുനലാം  നഭാലുലാം

ഗഡുക്കള എലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആലകേ എത്ര

തുകേ നലനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത ശമ്പള കുടനിശനികേ നല്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്രലാം എന്തു തുകേ കകേമഭാറനി

എനലാം ആയതയ് എന്നയ് ലഭനിച്ചു എനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലല  കുറചയ്  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ

തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളു എന്ന ആവലഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  വനികവചേനരഹനിതമഭായനി  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം

ശമ്പളക്കുടനിശനികേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ? 

100/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മൂന്നഭാലാം  ഗഡു  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  250,36,90,224
രൂപയുലാം  നഭാലഭാലാം  ഗഡു  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  201,62,70,558  രൂപയുലാം
റനിലതീസയ് ലചേയ്യുവഭാനഭാണയ് അനുമതനി നല്കേനിയതയ്. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഗഡു
റനിലതീസയ് ലചേയ തുകേ

(രൂപയനില്)

നഭാളനിതുവലര കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം

ലഭനിച തുകേ (രൂപയനില്)

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
റനിലതീസയ് തതീയതനി

1 314,08,68,936/ 251,26,95,149/ 13-11-2014

2 232,47,57,984/ 185,98,06,387/ 2-6-2016

3 & 4 451,99,60,782/ 111,17,00,009/
1-2-2017 & 
31-3-2017

(സനി&ഡനി)  പരതീക്ഷഭാ  കപപറുകേളുലട  മൂലലനനിര്ണയലാം  നടത്തനിയതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് അനധനികൃതമഭായനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള അദലഭാപകേര്ക്കയ് നല്കേനിയ തുകേ
സലാംബന്ധനിചയ്  ഓഡനിറയ്  ഒബ്ജക്ഷന്  ഉള്ളതനിനഭാല്  ആയതയ്  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്ന
തനികലക്കഭായനി നഭാലഭാലാം ഗഡു കുടനിശനികേ തുകേയുലട  20  ശതമഭാനലാം തടഞവയവഭാനുലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇത്തരത്തനില്  തനിരനിച്ചുപനിടനികക്കണ  തുകേ  കേണക്കുകൂടനി
കക്രഭാഡതീകേരനിച കസറയ്ലമന്റെയ് സമര്പനിക്കുവഭാന് 21-12-2016  മുതല്ക്കയ് മൂനമഭാസലത്ത
സമയപരനിധനിയഭാണയ്  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  ഒരു  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  ഇതയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.  കൂടഭാലത  ശമ്പളകുടനിശനികേ  തുകേ  'SPARK'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുള്ളതഭായതനിനഭാല്  'Manual  Bill'  സമര്പനിക്കുന്ന  ചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. ഇഇൗ സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ശമ്പളകുടനിശനികേ
വനിതരണത്തനില് ചേനില തടസ്സങ്ങളുണഭായനിട്ടുണയ്. 

എല്.പനി. സ്കൂളനിലന്റെ അപ്ഗകഡഷനുലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം

159(3766) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ആവശലത്തനിനയ്  കുടനികേള  ലഭലമഭായ  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേള  ഉളളതുലാം
പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനില്  യു.പനി.  സ്കൂള  ഇലഭാത്തതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  എല്.പനി.
സ്കൂള  അപ്കഗഡയ്  ലചേയയ്,  യു.പനി  സ്കൂള  ആക്കുന്ന  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി) പുതുതഭായനി അനുവദനിച ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങുന്നതുലാം  നനിലവനിലുള്ള സ്കൂളുകേള
അപ്കഗഡയ് ലചേയ്യുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ
റനിടയ് ഹര്ജനി  3060/14  ഉളലപലടയുള്ള ഒരു കൂടലാം ഹര്ജനികേളനിന്കമലുള്ള 18-6-2015-ലല
വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ   അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗയ്  നടത്തനി  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആവശലകേതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
അതനില്  ആകക്ഷപങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചു  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  വലക്തത  വരുതന്നതനിനയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂളുകേള  അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യുന്നതുലാം  പുതനിയ
സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള

160 (3767) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : 
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്രലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിച  പല  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ് നഷ്ടലപടതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭഭാവനിയനില് ഇത്തരലാം പ്രതനിസന്ധനികേള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് എലന്തെലഭാലാം
മുന്കേരുതലുകേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനത്തനിനയ് ആവശലമഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനികദ്ദേശനിച
നനിബന്ധനകേളക്കയ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  മറയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  അനുപഭാതത്തനിലുള്ള
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം വലക്തമഭായ മഭാര്ഗകരഖയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  സഭാപനിക്കലപട
ഐ.ഐ.ടനി.-യുലട  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസ്ക്വരനിത
ഗതനിയനില് നടത്തനിവരുന.

(ബനി  &  സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടലനിലന്റെ അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം
കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിച ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങകളലതങ്കനിലുലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ്
നഷ്ടലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

161(3768) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  ലകേഭാണവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പരനിഷഭാരങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനിലല  പഭാഠല  പദതനി  ഭഭാഷയലാം  സഭാഹനിതലത്തനിനുലാം  കവണത്ര
പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടതന്നതനിനഭായനി  കവണത്ര  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  അദലഭാപകേ
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
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പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. വനിവനിധ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചയ്
ബനിസനിനസ്സയ്  ഇന്കുകബഷന്  ലസന്റെറുകേളുലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സര്ക്കഭാര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനില്  അക്കഭാദമനികേ  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലകേളുലട
സമനസ്ക്വയമഭായ  ലട്രസയ്  (Trivandrum  Engineering  Science  and  Technology
Research Park (TREST))  പഭാര്ക്കുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. വനിജയശതമഭാനത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനിലുലാം  കപലസന്റെയ്  കേണക്കുകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരമഭാണയ്  പുലര്ത്തനിവരുന്നതയ്.
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലലയുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിന്നയ്
യുവസലാംരലാംഭകേലര വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള സഭാര്ടപയ് മനിഷനുമഭായനി (KSUM)
സഹകേരനിചയ്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  ഗുണകമന  മനികേവയ്,  പ്രഭാപലത,  സഭാമൂഹലനതീതനി  എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണയ് കകേരള സലാംസഭാന ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനില്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്  കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപയ്  പദതനി,  എറുലലഡറയ്
പദതനി,  കസര്  കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങനിയ  പല  പദതനികേളുലാം  സമനിതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാകളജുകേലള  പഠനിതഭാക്കളക്കയ്  പ്രഭാമുഖലവുലാം
പഠന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  പ്രഭാധഭാനലവുമുള്ള  കേലഭാമ്പസുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
'ലലധഷണനികേ  പരലഭാവരണ്  '  എന്ന  ഒരു  നൂതന  പദതനി  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
കേഇൗണ്സനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളുലാം മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഒരു വനിശദമഭായ മഭാസര്
പഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി) ബഭാധകേമല. 

എയ്ഡഡയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല നനിയമനങ്ങളനില് എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.
സലാംവരണലാം

162(3769)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സർവകേലഭാശഭാല  ചേടലാം  കഭദഗതനി  ലചേയയ്  എയ്ഡഡയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല
നനിയമനങ്ങളനില്  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി  സലാംവരണലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമന്നയ്
28-6-2006-ലല  F1/5/2006  നമ്പര്  കേത്തയ്  മുകഖന  യു.ജനി.സനി  നനിർകദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; 

(സനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുത്തനിലക്കഭാണയ്  എയ്ഡഡയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  നനിയമനങ്ങളനില്  പടനികേവനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഭരണഘടന
ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവരണലാം  നല്കേണലമന്നയ്  25-5-2015-ല്  കകേരള
കഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി) എങ്കനില് ഈ വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് സര്വ്വകേലഭാശഭാല ചേടങ്ങള
കഭദഗതനി ലചേയ്യുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) കകേഭാകളജുകേളനിലല നനിയമനങ്ങളനില് എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. സലാംവരണലാം
കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കണലമനള്ള യു.ജനി.സനി. മഭാനദണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  WP(C)  No.  32393/2010,  33205/2010,
9140/2013  എന്നതീ  റനിടയ്  ഹര്ജനികേളനിലല  25-5-2015-ലല  വനിധനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കകേരളത്തനിലല  നഡ്യൂനപക്ഷപദവനിയനിലഭാത്ത  എയ്ഡഡയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലല അദലഭാപകേ-  അനദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളനില് ലമറനിറയ് കേസ്ക്വഭാടയനില്,
പനി.എസയ്.സനി.  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  8%
സലാംവരണവുലാം  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള  2%  സലാംവരണവുലാം  ഏര്ലപടുത്തനി
ഡയറക്ടയ്  കപലമന്റെയ്  എഗനിലമന്റെയ്,  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാറഡ്യൂട്ടുകേള  എന്നനിവയനില്
കഭദഗതനി  വരുതന്നതുസലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  മനനിസഭയുലട  പരനിഗണനയയ്
സമര്പനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  കമല്  പറഞ  കകേഭാടതനി  വനിധനിലക്കതനിലര  നനിരവധനി  അപതീല്
ലപറതീഷനുകേള ഫയല്  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ടനി  വനിധനിലക്കതനിലര  കസ
ഉത്തരവയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന്
കേഴെനിഞനിടനില. 

കകേഭാകളജയ് പ്രനിന്സനിപല് തസനികേയനില് ലപ്രഭാകബഷന് ഡനികയര് ലചേയ്യുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം

163(3770) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജയ്  പ്രനിന്സനിപല് തസനികേയനില് നനിയമനിതരഭായവരുലട
ലപ്രഭാകബഷന് ഡനികയര് ലചേയ്യുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുമൂലലാം,  റനിടയര്  ലചേയ  പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കുളലപലട
അര്ഹതലപട  വഭാര്ഷനികേ  ഇന്ക്രനിലമന്റെയ്  ലഭനിചനിടനിലലന്ന  ആവലഭാതനി  ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ; 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 215

(സനി)  എങ്കനില്  ഇവരുലട  ലപ്രഭാകബഷന്  ഡനികയര്  ലചേയയ്  അര്ഹതലപട
ഇന്ക്രനിലമന്റെയ്  അനുവദനിചയ്  ലപന്ഷന്  പുനര്നനിര്ണയനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  10-12-2010-ലല  സ.ഉ.(പനി)392/2010/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
യു.ജനി.സനി.  മഭാനദണങ്ങള സലാംസഭാന കകേഭാകളജുകേളക്കയ് ബഭാധകേമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിച്ചു.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  യു.ജനി.സനി.  കയഭാഗലതയനിലഭാതനിരുന്ന
ലസലക്ഷന് കഗഡയ്  ലക്ചേറര്മഭാലര  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാടയ്  ലചേയനിരുന.
തുടര്ന്നയ്  23-2-2016-ല്  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഫുളബഞയ്  18-9-2010
മുതല്  സലാംസഭാനത്തയ്  യു.ജനി.സനി.  കയഭാഗലത  അനുസരനിചയ്  നനിയമനങ്ങളുലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷനുലാം പഭാടുള എന്നയ് വനിധനിനലഭായലാം പുറലപടുവനിചനിരുന. ഇതനിലന തുടര്ന്നയ്
കകേഭാകളജയ്  അദലഭാപകേരുലട  പ്രനിന്സനിപല്  തസനികേയനികലയള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
തടസ്സലപട്ടു.  18-9-2010-നു  കശഷലാം  യു.ജനി.സനി.  കയഭാഗലത  ഇലഭാലത  ലപ്രഭാകമഭാടയ്
ലചേയ്യലപട പ്രനിന്സനിപല്മഭാലര തരലാംതഭാഴഭാതനിരനിക്കഭാന് 23-2-2016 മുതല് യു.ജനി.സനി.
റഗുകലഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  റനിവഡ്യൂ
ലപറതീഷന് ഫയല് ലചേയ്തു.  ഇഇൗ റനിവഡ്യൂ ലപറതീഷന് കകേഭാടതനി തള്ളനിയതനിലന തുടര്ന്നയ്
സര്ക്കഭാര്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  SLP  ഫയല്  ലചേയ്തു.  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട
അഭഭാവത്തനില് കകേഭാകളജുകേളുലട ഭരണപരമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം തടസ്സലപടഭാതനിരനിക്കഭാന്
19-3-2017-ലല  സ.ഉ  (പനി)10/2017/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട
അന്തെനിമവനിധനിക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പ്രനിന്സനിപല്  തസനികേയനികലയള്ള  കയഭാഗലത
സലാംബന്ധനിചയ് ലസഷലല് റൂളനില് കഭദഗതനി വരുതന്നതനിനയ് ഉത്തരവഭായനി.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  യു.ജനി.സനി.  കയഭാഗലതയുള്ള  അദലഭാപകേരുലട  ലപ്രഭാകബഷന്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലപ്രഭാകബഷന്  ഡനികയര്  ലചേയ്യുന്ന  മുറയയ്  അര്ഹതലപട  ഇന്ക്രനിലമന്റെയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കകേഭാകളജയ് പ്രനിന്സനിപല് നനിയമനലാം
164(3771) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് : 

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേഭാകളജയ്  പ്രനിന്സനിപല്  നനിയമനത്തനിനയ്  യു.ജനി.സനി.
നനിഷ്കര്ഷനിച കയഭാഗലത നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; 



216 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിച കഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ

ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചതയ്; 

(സനി)  കകേഭാകളജയ്  പ്രനിന്സനിപല്  നനിയമനത്തനിനയ്  ലസഷലല്  റൂളസയ്  കഭദഗതനി

ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അതനിനഭായനി അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  മതനിയഭായ  കയഭാഗലത  ഇലഭാലത  ഇതനിനകേലാം  പ്രനിന്സനിപല്  നനിയമനലാം

കനടനിയവലര  പുതനിയ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തരലാംതഭാഴ്ത്തുകമഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) ഉണയ്. സ.ഉ.(പനി)392/2010/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 10-12-2010 പ്രകേഭാരലാം

യു.ജനി.സനി.  മഭാനദണങ്ങള  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്  ബഭാധകേമഭാക്കനി

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനനുസൃതമഭായനി  ലസഷലല്  റൂള

കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലസഷലല്  റൂളനിലന്റെ

കഭദഗതനി നടപനില് വരുതന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം

പ്രനിന്സനിപല്  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ്  ഭരണപരമഭായനി  ഒടനവധനി

ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതയ്  തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജനിലല  പ്രനിന്സനിപല്മഭാരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  യു.ജനി.സനി.

നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  നടതന്നതനിനയ്  സ.ഉ.(പനി)10/2017/ഉ.വനി.വ.

തതീയതനി  19-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  മുന്പഭാലകേ

പരനിഗണനയനിലുള്ള കകേസനിലന്റെ അന്തെനിമ വനിധനിനലഭായത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ

മതനിയഭായ കയഭാഗലതയനിലഭാലത ഇതനിനകേലാം പ്രനിന്സനിപല് നനിയമനലാം  കനടനിയവരുലട

കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാനഭാകുകേയുള. 

തലകശരനി ബണന് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ കകേഭാഴ യ്

165(3772)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

തലകശരനി ബണന് കകേഭാകളജനില് ഇസഭാമനികേയ് ഹനിസറനി ബനിരുദഭാനന്തെര ബനിരുദ

തലത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.
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മലപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ ഡനിഗനി/പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേള

166(3773)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ ഡനിഗനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പനി.ജനി.
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണയനിലുകണഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് ബനി.എ.(ഇലാംഗ്ളതീഷയ്), ബനി.എസയ്.സനി.(ഫുഡയ് ലടകകഭാളജനി) എന്നതീ
ഡനിഗനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  എലാം.എ.(ഹനിസറനി),  എലാം.എ.(അറബനികേയ്)  എന്നതീ  പനി.ജനി.
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം അനുവദനിക്കുവഭാന് സതസ്ക്വര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേഭാകളജയ്
പ്രനിന്സനിപഭാള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴ യ്

167(3774) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് പുതനിയ കകേഭാഴയ് അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഹയര്
എഡത്യുകക്കഷന്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനികലഭാ  കകേഭാകളജയ്  എഡത്യുകക്കഷന്  ഡയറക്ടകററനികലഭാ
ഫയൽ പരനികശഭാധന നടക്കുനകണഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഫയലുകേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലാം സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  22-8-2016-ല്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)178/
2016/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  ഇഇൗ  ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിലവനിലുള്ള  കകേസ്സനിലന്റെ  അന്തെനിമ  വനിധനിക്കയ്  വനികധയമഭാകയ  നടപനിലഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയുകേയുള. 
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(ബനി&സനി)  ഉണയ്.  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴയ്
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചയ്
ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനികലക്കയ് അയയഭാന് കകേഭാകളജയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര് നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണവരുനണയ്. 

സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലതഭാഴെനില് സുരക്ഷ

168(3775) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലതഭാഴെനില്
സുരക്ഷകയഭാ  മനിനനിമലാം  കവതനകമഭാ  ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ലതഭാഴെനില്  സുരക്ഷനിതതസ്ക്വലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം
മഭാകനജുലമന്റെനിലന്റെ  അനലഭായമഭായ  ഇടലപടല്  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(സനി) എന്നകത്തക്കയ് ഇതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുലമന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനലത്ത സസ്ക്വഭാശയ കമഖലയനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് മനിനനിമലാം
കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
സസ്ക്വഭാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട
സഭാഹചേരലത്തനില് ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സമഗമഭായനി പഠനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.
(എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 37/2017/ഉ.വനി.വ. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജസനിസയ് ലകേ.ലകേ. ദനികനശന്
ലചേയര്മഭാനുലാം  കഡഭാ.  ലകേ.  ലകേ.  എന്.  കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഭാന്
എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന്  4
മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കണലമന്നയ്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണയ്.  സസ്ക്വഭാശയ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കുന്ന കേമ്മേതീഷലന്റെ റനികപഭാര്ടയ്
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ടനി  വനിഷയത്തനില്  ഉചേനിതമഭായ  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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സസ്ക്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് നടക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനി പതീഡനങ്ങള

169(3776)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സ ലാംസഭാനലത്ത  സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  നടക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനി
പതീഡനങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അശഭാസ്ത്രതീയ  പഠനരതീതനികേളുലാം  കേഭാടന്  ശനിക്ഷഭാരതീതനികേളുലാം  പനിന്തുടരുന്ന
സസ്ക്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേലള  കേലണത്തനി  അഫനിലനികയഷന്  റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുന്നതടക്കമുളള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  സസ്ക്വഭാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
സമഗമഭായനി  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4 -2-2017  തതീയതനിയനിലല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  37/2017/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജസനിസയ് ലകേ.  ലകേ.
ദനികനശന്  ലചേയര്മഭാനുലാം  കഡഭാ.  ലകേ.  ലകേ.  എന്.  കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.
കമകനഭാന് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഒരു കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന്
4  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കണലമന്നയ്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണയ്. ടനി കേമ്മേതീഷലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ടനി വനിഷയത്തനില് ഉചേനിതമഭായ
തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കസഭാകഷലഭാളജനി വനിഷയലാം ബനിരുദതലത്തനില് പഠനിക്കുവഭാന് കകേഭാകളജുകേള

170(3777)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കസഭാകഷലഭാളജനി വനിഷയലാം ബനിരുദതലത്തനില് പഠനിക്കുവഭാന് സലാംസഭാനത്തയ്
നഭാമമഭാത്രമഭായ കകേഭാകളജുകേലള ഉള്ളുലവന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ; 

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനില്  കസഭാകഷലഭാളജനി  ഉളലപടുന്ന  അഞയ്
കകേഭാമ്പനികനഷനുകേളനിലഭായനി  75000  കുടനികേള  പ്രതനിവര്ഷലാം  പഭാസ്സഭാകുനകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇവര്ക്കയ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി  കൂടുതല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
കസഭാകഷലഭാളജനിക്കയ് ബനിരുദകകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അലത.
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(ബനി) 2016 വര്ഷലാം 67,923 കുടനികേള പരതീക്ഷ എഴതനിയതനില് 61,447 കപര്
ഉപരനിപഠനത്തനിനയ്  അര്ഹരഭായനി.  2017  വര്ഷലാം  70,306  കുടനികേള കസഭാകഷലഭാളജനി
കകേഭാമ്പനികനഷനനില്  പരതീക്ഷ  എഴതനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
കസഭാകഷലഭാളജനിക്കയ്  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില. 

കകേഭാടകഞരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനിനയ് ലലലബറനി ഫണയ്

171(3778)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  റൂസ  പദതനിയനിലല  ലസന്റെര്  ഓഫയ്  എക്സൈലന്സനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേഭാടകഞരനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേഭാകളജനില്  ലലലബറനി  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഫണയ്
അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ; 

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഫണയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുവദനിചനിരുന. കകേഭാടകഞരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് കകേഭാകളജനിലല പുതനിയ
ഗന്ഥശഭാല  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  70  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. എന്നഭാല് കകേഭാകളജയ് പ്രനിന്സനിപഭാള 84.80 രൂപയള്ള എസനികമറഭാണയ്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഡതീലലറല്ഡയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള
തുകേകയക്കഭാള  അധനികേമഭാകേയഭാല്  ടനി  വനിഷയലാം  ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  കകേന്ദ്ര
മഭാനവകശഷനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. പ്രസ്തുത
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  തുടര്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കകേഭാകളജുകേള

172(3779)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഏലതലഭാലാം നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളനില്  അനുവദനിച  കകേഭാഴ്സുകേള  ഏലതഭാലക്ക;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 221

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഈ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുകവണനി  അനുവദനിച
തസനികേകേള ഏലതഭാലക്ക എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സൃഷ്ടനിച  അദലഭാപകേ-
അനദലഭാപകേ തസനികേകേള ഏലതഭാലക്ക എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ) ഈ പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചതയ് കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് പ്രതനിവര്ഷലാം
എത്ര രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭായനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ആരലാംഭനിച
കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലടയുലാം പടനികേ അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില് അനുവദനിച അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ
തസനികേകേളുലട പടനികേ അനുബന്ധലാം 2, 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം കകേഭാകളജയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലുലാം ഒഴെനിഞയ്
കേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള

173(3780) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില് 1-7-2016-ല് എത്ര പ്രനിന്സനിപല്(ലസഷലല്
കഗഡയ്)/പ്രനിന്സനിപല് തസനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടപ്പുണഭായനിരുന; 

(ബനി)  ഇകത  തതീയതനിയനില്  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്,  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്
എന്നതീ തസനികേകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവുകേളുണഭായനിരുന; 

(സനി)  ഇവയനില്  ഏലതഭാലക്ക  തതീയതനികേളനില്  എത്ര  ഒഴെനിവുകേൾ  വതീതലാം
നനികേത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഒഴെനിവുകേൾ നനികേതന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭായനിരുന; 

(ഇ)യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിച  കയഭാഗലതയനിലഭാത്തവര്  പ്രനിന്സനിപല്
തസനികേയനില്  നനിയമനിക്കലപടയ്  കസവനലാം  അനുഷനിച്ചു  വരുനകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിനനിടയഭാക്കനിയ  കേഭാരണവുലാം  അവരുലട  കപരയ്  വനിവരവുലാം  നനിയമനത്തതീയതനിയുലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എഫയ്)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

വനിധനിലയന്തെഭായനിരുലന്നനലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എന്തെയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു

എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ജനി)  കകേഭാടതനി വനിധനി വരുന്നതുവലര കയഭാഗലരഭായവലര നനിയമനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-7-2016-ല്  4  പ്രനിന്സനിപഭാള  (ലസഷലല് കഗഡയ്)  തസനികേകേളുലാം  24

പ്രനിന്സനിപഭാള തസനികേകേളുലാം ഒഴെനിവുണഭായനിരുന. 

(ബനി)  1-7-2016-ല്  1  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്  തസനികേയുലാം  5  ലഡപഡ്യൂടനി

ഡയറക്ടര് തസനികേകേളുലാം ഒഴെനിവുണഭായനിരുന.

(സനി)  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടറുലട  തസനികേയനിലല  ഒരു  ഒഴെനിവയ്  2-2-2017

തതീയതനിയനില് നനികേത്തനി. 24  പ്രനിന്സനിപഭാള തസനികേയനിലല ഒഴെനിവുകേള  28-3-2017

തതീയതനിയനിലുലാം നനികേത്തനി.

(ഡനി) 2009-ലല  യു.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷനനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന കയഭാഗലത ടനി

തസനികേയനിലല ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളക്കയ് ബഭാധകേമഭാക്കണലാം എന്ന ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി

വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കയഭാഗലത പുനര് നനിശ്ചയനിചയ് ഒഴെനിവുകേള നനികേകത്തണനി

വന്നതനിനഭാലഭാണയ് കേഭാലതഭാമസമുണഭായതയ്.

(ഇ)  ഉണയ്.  പ്രസ്തുത  വലക്തനികേള  പ്രനിന്സനിപഭാള  തസനികേയനികലയയ്  കവണന്ന

കയഭാഗലതലയ സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിക്കയ് മുന്പഭായനി ലസഷലല്

റൂളസയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കയഭാഗലത  അനുസരനിചയ്  പ്രനിന്സനിപഭാളഭായനി  സഭാനക്കയറലാം

ലഭനിചവരഭാണയ്. കപരയ് വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(എഫയ്)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  23-2-2016-ലല  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി

ഉണഭായനിട്ടുണയ്. WP(C)29253/2012,  മറ്റുള്ളവ. 2009-ലല യു.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷന്

അനുസരനിചയ് അദലഭാപകേ പ്രനിന്സനിപഭാള നനിയമനങ്ങള നടതന്നതനിനയ് വനിധനിയനില്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  19-3-2017-ലല  G.O.(P)No.10/

2017/Hedn  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചതനിലനതടര്ന്നയ്  യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിച

കയഭാഗലതയുള്ളവലര പ്രനിന്സനിപഭാള ആയനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ജനി) സ.ഉ.(പനി)392/2010/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 10-12-2010 പ്രകേഭാരലാം യു.ജനി.സനി.
മഭാനദണങ്ങള  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്  ബഭാധകേമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിരുന. ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിലനനിന്ന കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങളുലാം
ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണയ്
നനിയമനലാം ലലവകേനിയതയ്. 

സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേലള രഭാജലഭാന്തെര നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്തന്നതനിനയ്
നടപടനി

174(3781) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : 
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിചയ് അവലയ രഭാജലഭാന്തെര നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്തന്നതനിനുള്ള പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഗകവഷണ  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലടയുള്ള  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കലബറനികേള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ; 

(ഇ) പ്രസ്തുത പദതനിക്കയ് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ റൂസയനില്നനിനലാം ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിവനിധ പദതനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ലകേഭാചനി ശഭാസ്ത്ര
സഭാകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലലയ  'ഇന്റെര്  നഭാഷണല് ലസന്റെര് ഓഫയ്  എക്സൈലന്സയ്
ഇന്  അക്കഭാഡമനികേയ്  ആന്റെയ്  റനിസര്ചയ്'  എന്ന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനയ്
29-4-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)807/2017/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  240.9  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി&സനി)  ശകതഭാത്തര  സുവര്ണ  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന്ന
തനിരുവനന്തെപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജയ്,  എറണഭാകുളലാം മഹഭാരഭാജഭാസയ് കകേഭാകളജയ്,
പഭാലക്കഭാടയ്  വനികക്ടഭാറനിയ  കകേഭാകളജയ്,  തലകശരനി  ബണന്  കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്
കകേരളവര്മ്മേ  കകേഭാകളജയ്  എന്നതീ  5  കകേഭാകളജുകേലള  ഡനിജനിറല്  കകേഭാകളജുകേളഭായുലാം
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായുലാം മഭാറ്റുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ നനിധനിയനില്നനിന്നയ്  150
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുന എന്നയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി DPR (Detailed Project Report) തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയന്സയ് കകേഭാകളജുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനയ്
യു.ജനി.സനി.  യുലട  "കകേഭാകളജസയ്  വനിത്തയ്  ലപഭാടന്ഷലല്  കഫഭാര്  എക്സൈലന്സയ്"
പദതനിയനില് നനിലവനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ഫഭാറൂഖയ്  കകേഭാകളജയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ലസന്റെയ്
കജഭാസഫയ്  കകേഭാകളജയ്,  കദവഗനിരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  കകേഭാകളജുകേളക്കയ്  പുറലമ
കേഭാലനിക്കറയ് സര്വ്വകേലഭാശഭാലക്കയ് കേതീഴെനിലുള്ള ലപ്രഭാവനിഡന്സയ് കകേഭാകളജയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
ലസന്റെയ്  കതഭാമസയ്  കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്,  ലനിറനില് ഫ്ലെെവര് കകേഭാകളജയ്  ഗുരുവഭായൂര്,  ലസന്റെയ്
കജഭാസഫയ്  കകേഭാകളജയ്,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  വനിമല  കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്  എന്നനിവയകൂടനി
"കകേഭാകളജയ്  വനിത്തയ്  ലപഭാടന്ഷലല് കഫഭാര്  എക്സൈലന്സയ്"  പദവനി  നല്കേനി വനികേസന
സഹഭായലാം  നല്കേഭാന്  യു.ജനി.സനി.  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപയ്  പദതനി,  എറുലലഡറയ്  പദതനി,  കസര് കകേഭാകളജയ്  പദതനി തുടങ്ങനിയ
പല  പദതനികേളുലാം  സമനിതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത,  കകേരളത്തനിലല
കകേഭാകളജുകേലള  പഠനിതഭാക്കളക്കയ്  പ്രഭാമുഖലവുലാം  പഠന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
പ്രഭാധഭാനലവുമുള്ള കേലഭാമ്പസുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ് 'ലലധഷണനികേ പരലഭാവരണ് ' എന്ന
ഒരു  നൂതന  പദതനി  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഇൗണ്സനില്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  കേലഭാമ്പസ്സനില്
ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ കേഇൗണ്സനില് കനരനിടയ് നടപനിലഭാക്കുനണയ്. 

മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കേലഭാമ്പസനില്  പ്രധഭാന  ലലലബറനിയനില്
ഡനിജനിറലലലസനിലാംഗയ്  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം  കേലഭാമ്പസനില്  സമ്പൂര്ണ
ലലവ.ലലഫ ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം ഡനിജനിറല് കേണന്റെയ് ക്രനികയഷന് ലകബഭാറടറനികേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഠന  വകുപ്പുകേളനില്  സഭാര്ടയ്  കഭാസ്സയ്  റൂലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുള
ലപലടയുള്ള  പദതനികേള  കേലഭാമ്പസയ്  ഡനിജനിറലലലകസഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'രഭാഷതീയ
ഉചതഭാര്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്'-ലന്റെ  (RUSA)  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  കേലഭാമ്പസയ്  ലനറയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്
നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  ലലലബറനികേളുലട  ആധുനനികേ
വത്കേരത്തനിലൂലടയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനിഭവകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ഡനിജനിറലലലകസഷന്
ലക്ഷലമനിടുന. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളഭാരലാംഭനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ) മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല കേലഭാമ്പസയ് ഡനിജനിറലലലകസഷന്
'രഭാഷതീയ  ഉചതഭാര്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്'-ലന്റെ  (RUSA)  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  റൂസ  ഗഭാന്റെയ്  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
കകേഭാകളജനില് അടനിസഭാന വനികേസന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

തൃക്കഭാഞനിരപുരത്തയ് കദവസസ്ക്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പുതനിയ കകേഭാകളജയ്

175(3782)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കേഭാടഭാക്കട ഗഭാമപഞഭായത്തനില് തൃക്കഭാഞനിരപുരത്തയ് കദവസസ്ക്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കകേഭാകളജയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലന്തെങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എതുവലരയഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിര്കദ്ദേശലമഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

സസ്ക്വകേഭാരല കകേഭാകളജുകേളനില് 2013-ല് അനുവദനിച പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

176(3783)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2013-ല്  ഏലതലഭാലാം  സസ്ക്വകേഭാരല  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ് അനുവദനിചലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇഇൗ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് ബന്ധലപട സർവ്വകേലഭാശഭാലകേൾ
ശനിപഭാർശ ലചേയനിരുകന്നഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇഇൗ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ആവശലമഭായ അദലഭാപകേ തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

100/2020.
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(ഡനി)  ഈ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ആദല  ബഭാചയ്  വനിദലഭാര്തനികേള  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പുറത്തനിറങ്ങനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഇ)  അദലഭാപകേ  നനിയമനലാം  നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  അത്തരലാം
കകേഭാകളജുകേൾ അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രയഭാസലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(എഫയ്)  എങ്കനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ജനി) 2013-ലല സ.ഉ. നമ്പര് 615/2013/HEDN തതീയ്യതനി 12-9-2013 പ്രകേഭാര ലാം
പുതുതഭായനി കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിച ഏലതലഭാലാം കകേഭാകളജുകേളക്കയ് ഇതനിനകേലാം പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ബന്ധലപട ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ല്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അനുവദനിക്കലപട  കകേഭാഴ്സുകേളനിലല  കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിചതയ്  അതഭാതയ്
യൂണനികവഴനിറനി  അഫനിലനികയഷന്  ലഭനിചതനിനുകശഷമഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  അന്നയ്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി യൂണനികവഴനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന. 

(സനി)  പതനിമൂന്നയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  ചേനില  തസനികേകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രയഭാസലാംമൂലലാം കൂടുതല് തസനികേകേള
അനുവദനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിടനില. 

(ഡനി) ഉണയ്. 

(ഇ&എഫയ്) 18-5-2016-ലല ഡനി2/104/2016/ഉ.വനി.വ. സര്ക്കഭാര് കേതപ്രകേഭാരലാം
12-9-2013-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്615/13/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച
കകേഭാഴ്സുകേളനില്  കഭാസ്സുകേള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അതനിഥനി  അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന. 

(ജനി) 1. എന്.എസയ്.എസയ്. കകേഭാകളജയ്, നനിലകമല്  - ലകേഭാകമഴയ് - 4

2. എന്.എസയ്.എസയ്. കകേഭാകളജയ്, കേരമന - ഇലാംഗതീഷയ് - 4

3. എന്.എസയ്.എസയ്. കകേഭാകളജയ്, ധനുവചപുരലാം-ഇക്കകണഭാമനിക്സൈയ് - 4

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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4. എലാം.ജനി. കകേഭാകളജയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം - ഇലാംഗതീഷയ് - 4

5. എന്.എസയ്.എസയ്. കകേഭാകളജയ്, വഭാഴൂര് - ഇലാംഗതീഷയ് - 5

6. എന്.എസയ്.എസയ്. കകേഭാകളജയ്, പന്തെളലാം-ജനികയഭാഗഫനി - 1, (സൂപര് നഡ്യൂമററനി)

ജനികയഭാളജനി - 1 സഭാറനിസനിക്സൈയ് - 1

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 142/15/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി  20-4-2015]

7. എലാം.എസയ്.എലാം. കകേഭാകളജയ്, കേഭായലാംകുളലാം - അറബനികേയ് - 1

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 505/15/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി  3-8-2015]

8.   അസലാംപ്ഷന് കകേഭാകളജയ്, ചേങ്ങനഭാകശരനി-കേമ്പഡ്യൂടര് സയന്സയ്-1

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 646/15/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 12-11-2015]

9. പയ്യന്നൂര് കകേഭാകളജയ്, പയ്യന്നൂര് - ബനി.ബനി.എ –2

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 20/16/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 1-2-2016]

10. മലബഭാര് കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് അഡസ്ക്വഭാന്സ്ഡയ് സഡതീസയ് -

ബനി.എസയ്.സനി. ഇലകകഭാണനിക്സൈയ് - 2

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 21/16/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 1-2-2016]

11. എലാം.ജനി. കകേഭാകളജയ്, ഇരുടനി (2017-18 അദലയന വര്ഷലാം മുതല് - ലകേഭാകമഴയ്

& മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സഡതീസയ് - 6)

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 184/16/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 5-9-2016]

12. മലബഭാര് കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് അഡസ്ക്വഭാന്സ്ഡയ് സഡതീസയ്-ബനി.എലാം.എലാം.സനി.- 2

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 199/16/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 25-9-2016]

13. ടനി.ലകേ.എലാം. കകേഭാകളജയ്, ലകേഭാലലാം - ബകയഭാലകേമനിസ്ട്രേനി - 1

[സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 237/16/ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 20-11-2016]

പുതനിയ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണള്ള  ഉത്തരവുകേള  അനുബന്ധലാം  2  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കകേരള ലടകകഭാളജനിക്കല് യൂണനികവഴനിറനി

177(3784)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ലടകകഭാളജനിക്കല്  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗയ്
വനിദലഭാര്തനികേളുലട പരതീക്ഷഭാ ഫലലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിലുലാം പുതനിയ ലസമസറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലുലാം കേഭാലതഭാമസലാം വരുനലണന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.

എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  റതീ  എക്സൈഭാലാം
ഒഴെനിലകേയുള്ള ബനി.ലടകേയ് ഒന്നഭാലാം ലസമസര് പരതീക്ഷകേള കേഴെനിഞതയ് ജനുവരനി 27-ാം
തതീയതനിയുലാം റതീ എക്സൈഭാലാം കേഴെനിഞതയ് ലഫബ്രുവരനി 25-ാം തതീയതനിയുമഭാണയ്. റതീ എക്സൈഭാലാം
ഒഴെനിലകേയുള്ളവയുലട റനിസളടയ് ഏപ്രനില് 4-ാം തതീയതനിയുലാം റതീ എക്സൈഭാലാം സബ്ജക്ടനികന്റെതയ്
ഏപ്രനില് 27-ാം തതീയതനിയുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

റതീ എക്സൈഭാലാം ഒഴെനിലകേയുള്ള ബനി.ലടകേയ് മൂന്നഭാലാം ലസമസര് പരതീക്ഷകേള കേഴെനിഞതയ്
ജനുവരനി 30-ാം തതീയതനിയുലാം, റതീ എക്സൈഭാലാം കേഴെനിഞതയ് മഭാര്ചയ്  4-ാം തതീയതനിയുമഭാണയ്.
റതീ എക്സൈഭാലാം ഒഴെനിലകേയുള്ളവയുലട റനിസളടയ് കമയയ് 2-ാം തതീയതനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
റതീ എക്സൈഭാലാം സബ്ജക്ടനികന്റെതയ് കമയയ് 9-ാം തതീയതനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

പരതീക്ഷഭാ  ഫലലാം  വളലര  കവഗലാംതലന്ന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
തുടക്കലാം മുതല് തലന്ന ഒരു അക്കഭാദമനികേ കേലണര് പ്രസനിദതീകേരനിചയ് അതനുസരനിച്ചുള്ള
പഠന-പരതീക്ഷഭാ സമ്പ്രദഭായമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. 

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലടകനിക്കല് ലലഹസ്കൂളുകേള

178(3785) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ലടകനിക്കല്  കഹസ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രകവശനലാം  കതടനിലയതന്ന  മുഴവന്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  പ്രകവശനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കഭാറുകണഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  കവപനിന്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ഞെഭാറക്കലനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  ഫഭാഷന്  ഇൻസനിറഡ്യൂടനിനയ്
അനുബന്ധമഭായനി  ലടകനിക്കല്  കഹസ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  നഭാലയ്  ലടകനിക്കല്  ലലഹസ്കൂളുകേള
ഉണയ്. 

(ബനി)  ലടകനിക്കല്  ലലഹസ്കൂളുകേളനില്  8-ാം  കഭാസ്സയ്  പ്രകവശനലാം  നല്കുന്നതയ്
പ്രകവശന പരതീക്ഷയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ആയതനിനഭാല് പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില്
വനിജയനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളലക്കലഭാലാം തലന്ന പ്രകവശനലാം നല്കുനണയ്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

179(3786) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :  
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :  
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരുന്ന  പത്തയ്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ലതഭാഴെനില്കമഖലയനില്  വമ്പനിച
മഭാറങ്ങള  വരുതന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാ  വനികേഭാസലാം,  നനിലവനിലുള്ള
എഴപതു  ശതമഭാനലാം  ലതഭാഴെനിലുകേളുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുലമന്ന  അന്തെഭാരഭാഷ  ലതഭാഴെനില്
സലാംഘടന,  ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേ കഫഭാറലാം  എന്നനിവയുലട പഠനങ്ങള ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിനനുസൃതമഭായനി  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്
പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  പുത്തന്
പ്രവണതകേലളക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുകേയുലാം  മനസ്സനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദഗദരടങ്ങുന്ന ഒരു കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  കവണ മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സഭാകങ്കതനികേ  മഭാറങ്ങള  ഉളലകേഭാള്ളുന്ന  രതീതനിയനില്
ആധലഭാപകേര്ക്കുലാം  മറയ്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായനികേളക്കുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
ആസൂത്രണലാം ലചേയയ് നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  വലവസഭായ  അക്കഭാദമനികേ  തലത്തനിലല  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയയ്

നനിലവനിലല  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  സനിലബസയ്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി

പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കസറയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്  ഓഫയ് ലടകനിക്കല് ടതീകചഴയ്

ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  റനിസര്ചയ്  (SITTTR)  മുകഖന  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്

ബനിരുദതലലാം  മുതലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  സനിലബസയ്  പരനിഷ്കരണലാം  യൂണനികവഴനിറനി

തലത്തനിലഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  അതനിനനുബന്ധമഭായനി  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട

സഭാദലതഭാ പഠനലാം നടത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.

(ഡനി)  സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലല അദലഭാപകേര്ക്കയ് നൂതന

സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയനില് അവഗഭാഹലാം കനടഭാനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം

ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത കനടഭാന് കേത്യു.ലഎ.പനി. മുഖഭാന്തെരലാം തുടര്പഠനത്തനിനുള്ള

അവസരവുലാം  നല്കുനണയ്.  കേരനിയര്  അഡസ്ക്വഭാന്ലസന്റെനിനയ്  കദശതീയ/അന്തെഭാരഭാഷ

ലസമനിനഭാറുകേളനിലല  പ്രബന്ധഭാവതരണവുലാം  കജണല്  പബനികക്കഷനുലാം

മഭാനദണമഭാക്കുകേ വഴെനി സഭാകങ്കതനികേ രലാംഗലത്ത മഭാറങ്ങലള കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം

ഉറപഭാക്കുനണയ്. 

മകഞശസ്ക്വരലാം മണലത്തനില് കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ്

180(3787) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേളഭാണയ്  നനിലവനില്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്;  ഇതനില്  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജയ്,  എയ്ഡഡയ്  കകേഭാകളജയ്

എന്നനിങ്ങലന കവര്തനിരനിചയ് ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പുതനിയ  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജയ്  തുടങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

ഇതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ; 

(സനി)  പനികന്നഭാക്ക  പ്രകദശമഭായ  മകഞശസ്ക്വരലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്

കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ് അനുവദനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 231

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  65  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇതനില് 45 എണലാം സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുലാം 6 എണലാം എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിലുലാം 14
എണലാം  സസ്ക്വഭാശയകമഖലയനിലുമഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ്  - 45

തനിരുവനന്തെപുരലാം 5

ലകേഭാലലാം 2

പത്തനലാംതനിട 3

ആലപ്പുഴെ 2

കകേഭാടയലാം 3

ഇടുക്കനി 4

എറണഭാകുളലാം 4

തൃശ്ശൂര് 6

പഭാലക്കഭാടയ് 2

മലപ്പുറലാം 4

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 2

കേണ്ണൂര് 3

വയനഭാടയ് 3

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 2

എയ്ഡഡയ് കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജയ്    -   6

ലകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 1

ആലപ്പുഴെ 1

തൃശ്ശൂര് 1
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മലപ്പുറലാം 1

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

(ബനി)  3-6-2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  229/15/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  6
കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  മകഞരനി,  മഭാനന്തെവഭാടനി  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.യുലട  അനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചയ്  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. കശഷനിക്കുന്ന 4 കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളക്കയ് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.യുലട
അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി ഭൂമനി

181(3788)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏലറടുക്കഭാന് അനുകയഭാജലമഭായ സലങ്ങലള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  യൂണനികവഴനിറനിലയ  അറനിയനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  അതു
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കേത്തനിടപഭാടുകേളുലടലയലഭാലാം പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം നനിര്കദ്ദേശനിച സലങ്ങള യൂണനികവഴനിറനി  അധനികൃതര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആലരഭാലക്ക  പരനികശഭാധനിച്ചു;  ഒഭാകരഭാ  ഭൂമനിലയയുലാം
സലാംബന്ധനിച അഭനിപ്രഭായലാം കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം പ്രകതലകേമഭായനി ഏലതങ്കനിലുലാം ഭൂമനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  അതനില്  ലവള്ളലക്കട്ടുകേകളഭാ  കേണല്  ലചേടനികേള  വളരുന്ന  പ്രകദശങ്ങകളഭാ
ഉൾലപടനിട്ടുകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരൂര്
തഭാലൂക്കനിലല  ലവടലാം  വനികലജനില്നനിനലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുവഭാന്  17-2-2016
തതീയതനിയനില്  ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണയ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്
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എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  23-6-2016  തതീയതനിയനില്
സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  അയചനിരുന.  ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണയ  സമനിതനി  നനിശ്ചയനിച
വനിലകയക്കഭാള കുറഞ വനിലയയ് ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേഭാന് തയ്യഭാറഭാലണന്നയ് കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണയ്
ലബഞയ് മഭാര്ക്കയ് എഡഡ്യൂകക്കഷന് ട്രസയ് സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  17-6-2016-നയ് അകപക്ഷ
നല്കുകേയുലാം  ടനി  അകപക്ഷ  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  അയച്ചുതരനികേയുലാം  ലചേയനിരുന.
അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.  സഭാകങ്കതനികേ
സനിമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  നനിലവനില്  എസയ്.എല്.ഇ.സനി.
ലപ്രഭാകപഭാസല് അയചതയ് പ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂമനി അനുകയഭാജലമഭാലണന്നയ് സര്വ്വകേലഭാശഭാല
വനി.സനി.  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മലയഭാളലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയയ് അനുകയഭാജലമഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള തനിരൂര് തഭാലൂക്കനിലല
ലവടലാം വനികലജനിലല വനിവനിധ സര്ലവ്വ നമ്പറുകേളനില്ലപട 17.21 ഏക്കര് സലത്തനിലന്റെ
വനില സലാംബന്ധനിചയ് റതീ ലനകഗഭാകഷലറയ് ലചേയയ് ഇകപഭാള നനിശ്ചയനിച വനിലയനില്നനിനലാം
പരമഭാവധനി  കുറയഭാനഭാകുകമഭാ  എന്ന  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുവഭാന്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലനിനഭായനി  21-6-2013
തതീയതനിയനിലല എല്.എ. 4-57943/12  നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം തനിരൂര് തഭാലൂക്കനിലല
ആതവനഭാടയ്  വനികലജനിലല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  അര്തനഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവചയ്
തനിരനിലകേ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.-ക്കയ്
അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിരുന.  എന്നഭാല് പരനിസരവഭാസനികേളുലട എതനിര്പ്പുകേഭാരണലാം തനിരൂര്
തഭാലൂക്കനിലല  ആതവനഭാടയ്  വനികലജനില്ലപട  100  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ആവശലമനിലലന്നയ്
6-11-2013 തതീയതനിയനിലല മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല വനി.സനി. അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.  യുലട  കേത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി&ഡനി)  ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം ആദലലാം നനിര്കദ്ദേശനിച ആതവനഭാടയ്  വനികലജനിലല
സലലാം  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.
മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.യുലട  6-11-2013  തതീയതനിയനിലല  കേത്തനില്  ടനി
സലലാം വലനിയ കുഴെനിയുലാം കുനകേളുമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതുലാം കേലയ്ല  ലവടനിലയടുത്ത വലനിയ
ഗര്ത്തങ്ങളലകേഭാണയ്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭാലണനലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കേഭാമ്പസയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇഇൗ  സലലാം  തതീലര  കചേരുന്നതലലനലാം  ഭതീമമഭായ  തുകേ
ലചേലവനിലടങ്കനിലല  ലകേടനിടങ്ങള  പണനിയഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള  എനലാം
സൂചേനിപനിചനിരുന.  പരനിസരവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുലാം  കേസ്ക്വഭാറനി  ഉടമകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങളമൂലവുലാം  ഇഇൗ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലനിനയ്  അനകയഭാജലമലലന്നയ്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. കേത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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തുഞലത്തഴത്തച്ഛന് മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാലക്കഭായനി സലലാം

182(3789)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരൂരനില്  തുഞലത്തഴത്തച്ഛന്  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി
സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാകണഭാ  എന്നയ്
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  പരനികശഭാധനിച  ഉകദലഭാഗസര്
ആലരഭാലക്കയഭാണയ്; ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ; 

(ബനി)  തുഞന്  പറമ്പനിനയ്  സമതീപതനനിനലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  മഭാറനിലക്കഭാണ
കപഭാകുവഭാന് ശമലാം നടക്കുന്നതഭായുളള ആക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  തുഞന്  സഭാരകേത്തനിനയ്  സമതീപലാം  തലന്ന  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം
കേലണത്തനി സര്വ്വകേലഭാശഭാല ആസഭാനലാം സഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നനികയഭാഗനിച  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങള

1. ലപ്രഭാഫ. ടനി. പനി. കസഭാമസുനരന് (എന്.ലഎ.റനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, ലടകനിക്കല്
കേമ്മേനിറനി അലാംഗലാം)

2.  ലപ്രഭാഫ. ആര്. എസയ്. ചേന്ദ്രകശഖര നഭാടഭാര് (ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി അലാംഗലാം)

3.  ശതീ. പനി. എസയ്. സലഭാഹുദ്ദേതീന് (ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി അലാംഗലാം)

4.  കഡഭാ. ലകേ. എലാം. ഭരതന് ( രജനിസ്ട്രേഭാര് ഇന് ചേഭാര്ജയ്)

5.  കഡഭാ. എലാം. ശതീനഭാഥന് (അക്കഭാദമനികേയ് ഡതീന്)

6.  കഡഭാ. ടനി. അനനിതകുമഭാരനി (സ്റ്റുഡന്റെയ് ലവല്ലഫയര് ഡതീന്)

7.  ശതീ. പനി. ജയരഭാജന് (ലലലബറനി കേണ്സളടന്റെയ്)

8. ശതീ. എന്. കമഭാഹനനഭാഥ ബഭാബു (അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ് ഓഫതീസര്)

(ബനി&സനി)  മലയഭാള സര്വ്വകേഭാലശഭാല തനിരൂര് തുഞന്പറമ്പനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായല
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ലവടലാം  പഞഭായത്തനിലല  വഭാക്കഭാടയ്  തുഞന്ലമകമ്മേഭാറനിയല്
കകേഭാകളജനിലന്റെ  അഞയ്  ഏക്കര്  സലത്തഭാണയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കകേന്ദ്രലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  തനിരൂരനില് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം എടുക്കഭാനുള്ള ശമമഭാണയ്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 
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സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

183(3790) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : 
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് : 
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി : 
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാക്ഷരത  കനടനിലയടുക്കുന്ന  വലക്തനികേളുലട  തുടര്വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില്  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവണത്ര  ഫലപ്രദമഭാകേഭാലത
കപഭാകുന്നതഭായ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കദശതീയ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനനില്നനിനലാം  ആവശലമഭായ  ഗഭാന്റുകേള
ലഭനിക്കഭാത്തതയ് പ്രസ്തുത മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകഭാരുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന് അകതഭാറനിറനി  മുകഖന സഭാക്ഷരത
ലലകേവരനിക്കുന്ന  നവ  സഭാക്ഷരരുലട  തുടര്  പഠനത്തനിനഭായനി  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന നഭാലയ്,  ഏഴെയ്,  പത്തയ്,  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴ്സുകേളനില്
കചേര്ന്നയ് പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം സഭാക്ഷരത മനിഷന് നല്കേനിവരുന. 2011-ലല
ലസന്സസയ് പ്രകേഭാരലാം  18  ലക്ഷലാം നനിരക്ഷരര് ഉലണന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കകേരളത്തനില്  നഭാലഭാലാംതരലാം  വനിജയനിക്കഭാത്തവലര  കേലണത്തനി  സമ്പൂര്ണ  പ്രഭാഥമനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനിലയടുക്കുന്ന ഇന്തെലയനിലല  ആദല  സലാംസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന്  അകതഭാറനിറനി  ആവനിഷ്കരനിച  ഒരു  പ്രകതലകേ  പദതനിയഭാണയ്
"അതുലലലാം".  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  2,02,862  കപര്ക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കനടനിലയടുക്കഭാന്  സഭാക്ഷരത  മനിഷനയ്  കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  അതുകപഭാലല  ഏഴെഭാലാംതരലാം
തുലലത  അവസഭാന  ബഭാചനില്  (2016  നവലാംബര്)  7771  പഠനിതഭാക്കള  രജനിസര്
ലചേയ്യുകേയുലാം  4939  കപര് വനിജയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  പത്തഭാലാംതരലാം തുലലത  11-ാം
ബഭാചനില്  31286  കപര് രജനിസര് ലചേയയ്  പഠനലാം നടത്തനിവരുന.  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
തുലലത  രണഭാലാം  ബഭാചനില്  (2016-2018)  14934  കപര്  രജനിസര്  ലചേയയ്  പഠനലാം
നടത്തനിവരുന.
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(സനി)  ഉണയ്.  സ്ത്രതീ  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിരക്കയ്  50%-ല്  കുറവുള്ള
ജനിലകേളക്കുമഭാത്രമഭാണയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കദശതീയ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  
2009-നു  കശഷലാം  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെയ് ലഭനിക്കുന്നനില. 2009 മുതല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഗഭാന്റെയ്
ഇന് എയ്ഡയ് മഭാത്രമഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷലന്റെ  ജതീവനഭാഡനികേളഭായ  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേയ് മഭാലര
ഹരനിതകകേരള  മനിഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാക്കനി
ഇവരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന. 

അക്ഷരസഭാഗരലാം സഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനി

184(3791) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അക്ഷരസഭാഗരലാം  സഭാക്ഷരതഭാ  പരനിപഭാടനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  പരനിപഭാടനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാന്
കകേലക്കഭാണവരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  നനിലവനിലല  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല  നനിരക്ഷരരുലാം
നവസഭാക്ഷരരുലാം എത്ര എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലല  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനിനുകവണനി  ഫനിഷറതീസയ്  വകുപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണയ്  അക്ഷരസഭാഗരലാം  തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനി.
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഫനിഷറതീസയ്  വകുപയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലകേളനിലല സഭാക്ഷരതഭാ നനിരക്കനില് ഏറവുലാം പനിന്നനില് നനില്ക്കുന്ന
തതീരകദശ പഞഭായതകേളനിലഭാണയ് ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

പദതനിയുലട പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങള

• തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവഭാരലാം ഉയര്തകേ.

• നഭാലയ് , ഏഴെയ്, പത്തയ് തുലലതഭാ പരനിപഭാടനികേള ശക്തനിലപടുതകേ.

• തതീരകദശത്തയ് തുടര്വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ് അനുകൂലമഭായ സഭാഹചേരലമുണഭാക്കുകേ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 237

• മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം ഉയര്തകേ, മതലസമ്പത്തയ്/
തതീരപ്രകദശ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുതകേ.

• സ്ത്രതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ.

• ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുതകേ.

• ശുചേനിതസ്ക്വലാം/ആകരഭാഗലലാം/പരനിസനിതനി  രലാംഗത്തയ്  പുത്തന്  അവകബഭാധ
മുണഭാക്കുകേ.

• പരനിപൂര്ണ സഭാക്ഷരത ലലകേവരനിക്കുകേ.

• ഗവണ്ലമന്റെയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  പരനിപഭാടനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  ചുവലട  പറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

(i) തതീരകദശ സഭാക്ഷരതഭാ നനിരക്കയ് വര്ദനിപനിക്കഭാന് അക്ഷരസഭാഗരലാം 
പദതനി

(ii) ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനിലല സഭാക്ഷരതഭാ നനിരക്കയ് 
ഉയര്തന്നതനിനഭായനി 'അടപഭാടനി സഭാക്ഷരതഭാ പദതനി'

(iii) 2017-ല് ഒരു ലക്ഷലാം കപലര സഭാക്ഷരരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 
'അക്ഷരലക്ഷലാം 2017' എന്ന പദതനി.  

(iv) ഇതര സലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള, ട്രഭാന്സ്ലജന്കഡഴയ് 
എന്നനിവര്ക്കഭായുള്ള പ്രകതലകേ സഭാക്ഷരതഭാ പദതനികേള.

തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  എന്നനിവയുലട  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങകളഭാലട  പദതനികേള
മുകന്നറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  2011-ലല ലസന്സസയ് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് 18 ലക്ഷലാം നനിരക്ഷരരുലാം
12 ലക്ഷലാം നവസഭാക്ഷരരുലാം ഉണയ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

185(3792) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : 
ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള : 
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ലതഭാഴെനില്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കുന്ന
അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (അസഭാപയ്)  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനങ്ങളഭാണയ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  നല്കേനി  വരുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലത്തനിനയ് അനുസൃതമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളനില്
ലതഭാഴെനില് അഭനിരുചേനി വളര്ത്തഭാനുലാം ലതഭാഴെനില് ആഭനിമുഖലലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം ഉതകുലാംവനിധലാം
അസഭാപയ്-ലന്റെ ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അസഭാപയ്  നല്കുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധലാം  II  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലത്തനിനയ് അനുസൃതമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളനില്
ലതഭാഴെനില്  അഭനിരുചേനി  വളര്ത്തഭാനുപകേരനിക്കുന്ന  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് അസഭാപയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. 

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് പുതനിയ റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസയ് 

186(3793)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2017-2018  ബജറനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായനി തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷലന്റെ  ആസഭാനമഭായനി
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചതയ് എവനിലടയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  തഭാലൂക്കയ്  ആസഭാനവുലാം  പ്രധഭാന  നഗരവുമഭായ  ലകേഭായനിലഭാണനി
ആസഭാനമഭായനി  പരനിഗണനിക്കണലാം  എന്നഭാവശലലപടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനില് എന്തെയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ആസഭാനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനിയുള്ള സലലമടുപയ് നടപടനികേള

187(3794) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തുഞത്തയ്  എഴത്തച്ഛന്  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയയ്  കവണനിയുള്ള
സലലമടുപയ് നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തുഞന്  പറമ്പനിനയ്  സമതീപപ്രകദശതള്ള  ആലരങ്കനിലുലാം  സലലാം
നലഭായവനിലയയ്  വനിട്ടുനലഭാലമന്നയ്  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  ഈ  ഭൂമനിയുലട  അനുകയഭാജലത  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക ഉകദലഭാഗസരഭാണയ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയതയ്;  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
തനിരൂര് തഭാലൂക്കനിലല ലവടലാം വനികലജനില് സര്ലവ്വ നമ്പര് 313/1 ബനി, 313/3 ബനി, 313/4
ബനി, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8 ബനി, 313/9, 315/1, 315/2, 315/3, 316/6, 316/9,
316/11, 340/5, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 316/10-ല് ഉളലപട
17 ഏക്കര് 21 ലസന്റെയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുവഭാന് 17-2-2016 തതീയതനിയനില് ജനിലഭാതല വനില
നനിര്ണയ സമനിതനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ് എസയ്.എല്.ഇ.സനി. യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണയ  സമനിതനി  നനിശ്ചയനിച
വനിലലയക്കഭാള  കുറഞ  വനിലയയ്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനനില്കേഭാന്  തയ്യഭാറഭാലണന്നയ്
കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലബഞയ്  മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്  ട്രസയ്  അകപക്ഷ  നല്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത അകപക്ഷ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുമുണഭായനി.
ലബഞയ്  മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്  ട്രസനിലന്റെ  ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്
അയച്ചുതരുവഭാന്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാകേളക്ടര്  ആവശലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.  സഭാകങ്കതനികേ
സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  നനിലവനില്  എസയ്.എല്.ഇ.സനി.
ലപ്രഭാകപഭാസല്  അയചതുപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി  അനുകയഭാജലമഭാലണന്നയ്  അറനിയനിക്കുകേ
യുമുണഭായനി.
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(സനി)  ഉണയ്.  അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല നനികയഭാഗനിച
സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനിയഭാണയ്  സലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വയനഭാടയ് ജനിലയനില് കേസ്ക്വഭാറനികേളുലട പ്രവര്ത്തന നനിയനണലാം

188(3795)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  കേസ്ക്വഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  നനിയനണത്തഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളഭായ കേലയ്ല,  മണല് തുടങ്ങനിയവയുലട ദഇൗര്ലഭലലാം
കേഭാരണലാം ആദനിവഭാസനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണമടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തനികേൾ സലാംഭനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ജനിലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലട  വനില  നനിയനണത്തനിനഭായനി
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളഭായ കേലയ്ല,  മണല് എന്നനിവ നലഭായവനിലയയ്
വനില്പന  നടതന്നതനിനയ്  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലതീസയ് കേസ്ക്വഭാറനി ഉടമസര്ക്കയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേഭാവനിലകേലാം പഭാലലാം അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് സലകമലറടുക്കല് 

189(3796)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ബഭാലുകശരനി  മണലത്തനിലല  കകേഭാവനിലകേലാം  പഭാലലാം  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  സലകമലറടുക്കല്  പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സലകമലറടുക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സലകമലറടുക്കല്  പ്രവൃത്തനി  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ബഭാലുകശരനി  മണലത്തനിലല  കകേഭാവനിലകേലാം
തഭാഴെലാം പഭാലത്തനിനുകവണനി ഉഭയസമ്മേതപ്രകേഭാരലാം വനില നനിശ്ചയനിചയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന്
15-12-2015-ലല സ.ഉ. (ആര്.റനി.) 6625/15/RD പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.
എന്നഭാല്  നനിശ്ചയനിച  വനിലക്കയ്  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറഭാന്  കേക്ഷനികേള  സന്നദരലഭാലത
വന്നതനിനഭാല് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടന്നനില. ആയതനിനഭാല് LARR Act 2013 പ്രകേഭാരലാം
സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കണലമന്നയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
അഭലര്തനിക്കുകേയുണഭായനി. 10-5-2017-നയ് ചേതീഫയ് ലസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായനി കൂടനിയ
SLEC-SLMC  കേമ്മേനിറനി, ഉഭയസമ്മേത പ്രകേഭാരലാം വനില നനിശ്ചയനിചയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന്
അനുമതനി  നല്കേനിയ   15-12-2015-ലല   സ.ഉ.(ആര്.റനി)  6625/15/RD  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  റദ്ദുലചേയ്യഭാനുലാം,  LARR  Act  2013  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വലക്തമഭായ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുവഭാന് ഭരണ വകുപഭായ
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലകേടനിട നനികുതനി ഒറത്തവണയഭായനി പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ് സലാംവനിധഭാനലാം

190(3797)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലകേടനിട  നനികുതനിയനിനത്തനില്  വനികലജയ്  ഓഫതീസയ്  മുകഖന  ഒടുകക്കണ
ഒറത്തവണ നനികുതനിയനിനത്തനിൽ  എത്ര രൂപ  സർക്കഭാരനിനയ്  പനിരനിലചടുകക്കണതുണയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  ഒറത്തവണ  നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം വതീട്ടു നമ്പര് നല്കുന്ന സമയത തലന്ന റവനഡ്യൂ വകുപനിലുലാം
നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏർലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനിൽ
ഇക്കഭാരലത്തനിൽ സർക്കഭാർ അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒറത്തവണ ലകേടനിട നനികുതനിയനിനത്തനില്
160.51  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒറത്തവണ  ലകേടനിട
നനികുതനിയനിനത്തനില്  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  3.75  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിക്കുവഭാന്
ബഭാക്കനിയുള്ളതഭാണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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(ബനി)  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളക്കയ്  നമ്പര്  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  നനിലവനിലുള്ള
ലകേടനിടങ്ങകളഭാടയ്  കൂടനികചര്ക്കലുകേള  വരുതകമ്പഭാള  അങ്ങലന  കൂടനികചര്ക്കുന്ന
ഭഭാഗത്തനിനയ്  അധനികേ  വസ്തുനനികുതനി  ഇഇൗടഭാക്കുകമ്പഭാഴലാം  1975-ലല  കകേരള  ലകേടനിട
നനികുതനി നനിയമത്തനിലല വകുപയ്  5(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള ഒറത്തവണ ലകേടനിട നനികുതനിയുലട
ആദലഗഡു അടചതനിലന്റെ രസതീതനിലന്റെ പകേര്കപഭാ അലലങ്കനില് വകുപയ് (7) പ്രകേഭാരമുള്ള
റനികടണ് ഫയല് ലചേയതനിലന്റെ ആധനികേഭാരനികേമഭായ കരഖകയഭാ ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രലാം
ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസന്  തറവനിസതീര്ണലാം  അളന്നയ്  തനിടലപടുത്തനി,  ലകേടനിടത്തനിനയ്
നമ്പര്  അനുവദനിക്കുകേകയഭാ  വസ്തുനനികുതനി  നനിര്ണയനിചയ്  ഇഇൗടഭാക്കുകേകയഭാ
ലചേകയ്യണതഭാലണന്നയ്  9 -7-15-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  231/15/ത.സസ്ക്വ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

വനികലജയ് ഓഫതീസുകേലള ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

191(3798)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല മുഴവന് വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേകളയുലാം ആധുനനികേവൽക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; ഇതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  പല  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  കേഭാലഹരണപടതഭാലണന്നയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  അഭനിപ്രഭായമുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയവ  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല മുഴവന് വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേലളയുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ നടപടനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇ -ഗകവണന്സനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പല  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലുലാം
മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ലനയ്യഭാര് ഡഭാലാം കമഖലയനില് നഭാലര ഏക്കര് കേകയ്യറനി കക്ഷത്രലാം നനിര്മ്മേനിച
സലാംഭവലാം

192(3799)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  തലസഭാന  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  നടന്നനിട്ടുള്ള
കേകയ്യറങ്ങളുലട  വനിവര  കശഖരണലാം  നടന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതു  സലാംബന്ധനിച
പൂര്ണരൂപലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ലനയ്യഭാര് ഡഭാലാം കമഖലയനില് എത്ര കേകയ്യറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  ഇതനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  നഭാലര  ഏക്കര്  കേകയ്യറനി  കക്ഷത്രലാം
നനിര്മ്മേനിച സലാംഭവലാം ഉളലപടുനകണഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഈ  കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാന്  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  553  കകേസുകേളനിലഭായനി  74.9849  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് കേകയ്യറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാലാം  കമഖലയനില്  നനിലവനില്  മൂന്നയ്  കേകയ്യറങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇതനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  നഭാലര  ഏക്കര്  കേകയ്യറനി  കക്ഷത്രലാം
നനിര്മ്മേനിച സലാംഭവലാം ഉളലപടുനണയ്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലകേ.എല്.സനി.  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

നനിലങ്ങളനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനില് ഒരു
മഭാസത്തനിനകേലാം തതീര്പയ്

193(3800) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  റവനഡ്യൂ കരഖകേളനില്  'നനിലലാം'  എന്നയ് കരഖലപടുത്തനിയ ഭൂമനിയനില് ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  തതീര്പയ്
കേല്പനിക്കണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  വനികലജഭാഫതീസറുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലാം  ആര്.ഡനി.ഒ.-ക്കയ്  നല്കുന്ന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ പ്രസ്തുത അനുമതനി നല്കുന്നതയ്; 

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിയുലട  കമല്കനഭാടമനിലഭാലത
ഉകദലഭാഗസര് നല്കുന്ന റനികപഭാര്ടനിലന മഭാത്രലാം ആശയനിചയ്  അനുമതനി നല്കുന്നതയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് സസ്ക്വന്തെലാം തഭാല്പരലലാം അനുസരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം
നല്കുകേയനികല; 

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ശരനിയഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതനിനയ് എന്തെയ്
നനിബന്ധനയഭാണയ് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്/കേരടയ്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപടഭാത്തതുലാം  റവനഡ്യൂ
കരഖകേളനില്  നനിലലാം  എന്നയ്  കരഖലപടുത്തനിയതുമഭായ  ഭൂമനിയനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
22-12-2016-ലല  46848/പനി1/16/റവ, 1-3-2017-ലല  13105/പനി1/2017/റവ എന്നതീ
സര്ക്കുലറുകേളനില്  അനുശഭാസനിചനിട്ടുള്ളതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  വതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കണലമന്നയ്
14-3-2017-ലല  റവ.പനി1-7-2017 നമ്പര് സര്ക്കുലറനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കനില് നനിലമഭായനി ഉളലപട ഭൂമനിലയ സലാംബന്ധനിചയ് പ്രഭാകദശനികേതല സമനിതനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം ജനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി വരുന്ന
അകപക്ഷകേളനിന്കമല്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  തതീര്പയ്  കേല്പനികക്കണതഭാലണന്നയ്
2008-ലല ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലുലാം ചേടത്തനിലുലാം തലന്ന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനികലജഭാഫതീസര്,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  എന്നനിവരുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് അനുമതനി നല്കുന്നതയ്. 

(സനി)  കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2008
പ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  മഭാത്രകമ  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിക്കയ്
പ്രസക്തനിയുള.  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  വനികലജയ്  ഓഫതീസര്,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്
എന്നനിവരുലട അകനസ്ക്വഷണ റനികപഭാര്ടയ് വഭാങ്ങനി അവ പരനിഗണനിചയ് ആവശലമഭായ മറയ്
അകനസ്ക്വഷണത്തനിനുകശഷലാം  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനി  നല്കുന്ന
ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ജനിലഭാതല  അധനികൃത  സമനിതനി
തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതയ്.  ലകേ.എല്.യു.  പ്രകേഭാരമുള്ള അകപക്ഷകേള പ്രഭാകദശനികേതല
നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിയുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരുന്നതല.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വലവസകേള  നനിയമത്തനിലുലാം  ചേടത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  മറയ്
നനിബന്ധനകേളുലട ആവശലമുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില. 

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനില കുറചയ് നല്കുന്ന
കേലവറ പദതനി

194(3801) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  'കേലവറ പദതനി'  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇതുവഴെനി  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  സഭാമഗനികേളഭാണയ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനിലകുറചയ് നല്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
പഭാലനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേരള  സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
2009-ല്  ആരലാംഭനിച  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലട  നലഭായവനില
വനിപണനകകേന്ദ്രമഭായ  കേലവറ  നനിലവനില്  8  ജനിലകേളനിലഭായനി  (തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്)  12  എണലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  5  എണത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലുലാം  ഉടന്തലന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. ലകേസനിക്കനിലന്റെ കേലവറകേള കൂടഭാലത
ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനിയുലാം സനിമന്റെയ്, കേമ്പനി എന്നനിവ സഇൗജനല നനിരക്കനില്
ബനി.പനി.എല്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നല്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(ബനി)  600  ചേതുരശ  അടനി  വലര  തറവനിസതീര്ണമുള്ള  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ബനി.പനി.എല്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കേലവറയനില്നനിനലാം  സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി  എന്നനിവ
ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  വനിലകയക്കഭാള  (നനിര്മ്മേനിതനിക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന)  15%  സഇൗജനല
നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന. പുതനിയ വതീടനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, അറകുറപണനികേള എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് നനിര്മ്മേനിതനിയനില്നനിനലാം കേമ്പനി, സനിമന്റെയ് എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  അനധനികൃതമഭായനി  കേടതകമ്പഭാള  പനിടനിലചടുക്കുന്ന  മണലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിച നനിരക്കനില് കേലവറയനില്നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന. 

(സനി) 1.  2000  ചേതുരശ അടനിവലര തറവനിസതീര്ണമുള്ള വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന/
അറകുറപണനികേള നടതന്ന വലക്തനികേള ആയനിരനിക്കണലാം.

2. തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
അനുവഭാദകമഭാ/എന്.ഒ.സനി.കയഭാ ലഭനിച കരഖകേള നല്കേണലാം.

3.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരഭാലണങ്കനില്  അതയ്  ലതളനിയനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ കരഖകേള നല്കേണലാം.

4.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏലതങ്കനിലുലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപട  വതീടുനനിര്മ്മേഭാണ
മഭാലണങ്കനില് ബന്ധലപട കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കണലാം.
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5.  പഴെയ  വതീടുകേളുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  അറകുറപണനികേള
എന്നനിവ നടതന്നവര്ക്കുലാം പരനികശഭാധനയകശഷലാം സഭാമഗനികേള നല്കുന്നതഭാണയ്.

കചേഭാര്ലന്നഭാലനിക്കുന്ന ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലഭാലതയുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനികലജയ് ഓഫതീസുകേള

195(3802) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേള  പലതുലാം  കചേഭാര്ലന്നഭാലനിക്കുന്ന
ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാലണനലാം,  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഇലഭാത്തതുമഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) പ്രസസ്തുത ലകേടനിടങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  അന്തെരതീക്ഷത്തനില്  ഇ-ഗകവണന്സനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ജനങ്ങളക്കയ് കവഗത്തനില് കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാര്ടയ് (SMART) റവനഡ്യൂ ആഫതീസയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി) പ്രസ്തുത വനികലജഭാഫതീസയ് ലകേടനിടങ്ങള 13-ാം പഞവല്സര പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

വനലാം-റവനഡ്യൂ വകുപയ് ഭൂമനികേളനിലല കേകയ്യറങ്ങള

196(3803)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  വനലാം-റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  ഭൂമനികേളനില്
കേകയ്യറങ്ങള  ഉള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ജനില  തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 
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(ബനി)  മൂന്നഭാര്,  പൂയലാംകുടനി  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  എത്ര  ലഹക്ടര്  വതീതലാം
വനഭൂമനിയുലാം റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയുലാം കേകയ്യറനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ആയതനില്  എത്ര  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാലാം  കമഖലയനില്തനിരനിച്ചു
പനിടനിചനിട്ടുണയ്;  ബഭാക്കനി  എത്ര  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കേകയ്യറക്കഭാരനില്  കൂടുതല്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയവരുലട  കപരുളലപലടയുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ഇ)  പ്രസസ്തുത  കേകയ്യറഭൂമനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലകേളനില്നനിന്നയ്  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  റവനഡ്യൂ
ഭൂമനിയനിലുള്ള കേകയ്യറങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില റവനഡ്യൂ ഭൂമനി

തനിരുവനന്തെപുരലാം 74.9780 ലഹക്ടര്

ലകേഭാലലാം 27.6787 ലഹക്ടര്

പത്തനലാംതനിട 16.4131 ലഹക്ടര്

കകേഭാടയലാം 8.8938 ലഹക്ടര്

ആലപ്പുഴെ 08.0609 ലഹക്ടര്

ഇടുക്കനി 157.9889 ലഹക്ടര്

എറണഭാകുളലാം 31.6565 ലഹക്ടര്

തൃശ്ശൂര് 5.6215 ലഹക്ടര്

പഭാലക്കഭാടയ് 5.9954 ലഹക്ടര്

മലപ്പുറലാം 5.2166 ലഹക്ടര്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 6.0702 ലഹക്ടര്

വയനഭാടയ് 81.5332 ലഹക്ടര്

കേണ്ണൂര് 0.8903 ലഹക്ടര്

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 22.8538 ലഹക്ടര്



248 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

(ബനി)  മൂന്നഭാര്  ചേനിന്നക്കനഭാല്  കമഖലകേളനിലഭായനി  155.05  ലഹക്ടര്  റവനഡ്യൂ
ഭൂമനിയനിലല കേകയ്യറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലനയ്യഭാര്ഡഭാലാം കമഖലയനില്  2.3644  ലഹക്ടര് ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണയ്.
കേകയ്യറലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനയ്  കേള്ളനിക്കഭാടയ്,  വഭാഴെനിചല്  വനികലജുകേളനില്  സര്ലവ്വ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  മൂന്നഭാര് പ്രകദശലത്ത കേകയ്യറലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ പ്രഭാഥമനികേ
ലനിസനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.* സലാംസഭാനലത്ത  മറയ്
പ്രകദശങ്ങളനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം സലാംബന്ധനിച ലനിസയ് കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ഇ)  കേകയ്യറഭൂമനി  തനിരനിചയ്  പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനികനലുള്ള  അനധനികൃത  കേകയ്യറങ്ങളുലാം  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം
ശദയനില്ലപടുന്ന കകേസുകേളനില് KDH വനികലജനില് 1971-ലല കേണന്കദവന് മലകേള
(ഭൂമനി വതീലണടുക്കല് നനിയമലാം),  മറയ് വനികലജുകേളനില്  1957-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള ഒഴെനിപനിക്കല് ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കതഭാട ഭൂമനി മുറനിചയ് വനില്ക്കുന്നതനിലനതനിലര നടപടനി

197(3804)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കകേരളത്തനില്  കതഭാട  ഭൂമനി  മുറനിചയ്  വനില്ക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  81(1)(e)  പ്രകേഭാരലാം  സതീലനിലാംഗയ്

പരനിധനിയനില്നനിന്നയ്  ഇളവയ്  നല്കേനിയ കതഭാടഭൂമനി  മുറനിച്ചുവനില്ക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  1963-ലല  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  ആക്ടനിലല  81-ാം  വകുപയ്

പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കുന്ന ഭൂമനി  തുണകേളഭാക്കനി

വനില്പനയനിലൂലടകയഭാ  അലഭാലതകയഭാ  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്,

ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്ന ഭൂമനി അങ്ങലനയുള്ള ആവശലങ്ങളക്കുതലന്ന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത

മറഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  അത്രയുലാം  വനിസതീര്ണലാം  ഭൂമനി

ആര്ക്കഭാകണഭാ  സതീലനിലാംഗയ്  കകേസനില്  ഇളവയ്  അനുവദനിചതയ്  ആ  കേക്ഷനിയുലട

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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അക്കഇൗണനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  ആക്ടനിലല  87-ാം  വകുപയ്

(Explanation II) പ്രകേഭാരലാം എസയ്.എലാം. കകേസയ് എടുക്കുന്നതനിനയ് വലവസ ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഇളവയ്  നല്കേനിയ  കതഭാടഭൂമനി  മുറനിച്ചുവനില്ക്കുന്നതനിലനതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനി

സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  തഭാലൂക്കയ്  ലഭാന്ഡയ്  കബഭാര്ഡുകേളക്കുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചയ്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.

വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കേനിയ ഭൂമനി തുണകേളഭാക്കനി ലലകേമഭാറലാം

നടതകേയുലാം  ലലകേമഭാറത്തനിലൂലട  ഭൂമനി  ആര്ജനിക്കുന്ന  ആള  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  അകത

ആവശലത്തനിനയ്  തലന്ന  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്

പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്നതരത്തനില്  കകേരള

ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  ലകേഭാണവരുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

പുഞ പമ്പനിലാംഗയ് സബ്സനിഡനി നല്കേണലമന്നയ് ആവശലലപടയ് ലകേ. ടനി. കതഭാമസയ്

സമര്പനിച പരഭാതനി

198(3805)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-2017  കേഭാലയളവനില്  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  പുഞ  പമ്പനിലാംഗയ്

സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നതനിനയ്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു;  ഈ  അകപക്ഷകേൾ

പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  ആവശലമഭായുണയ്;  ഇതനില്

എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പമ്പനിലാംഗയ്  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  ഇനനി  എത്ര  കപര്ക്കയ്  തുകേ

ലഭനിക്കുവഭാനുണയ്; ഇതനിനയ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭായനിട്ടുണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഈ തുകേ എകന്നക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പമ്പനിലാംഗയ്  സബ്സനിഡനി  നല്കേണലമനകേഭാണനിചയ്  ലകേ.ടനി.കതഭാമസയ്

റവനഡ്യൂവകുപയ്  മനനിക്കയ്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനികനൽ  Rev.K4/17/2017  ഫയല്

പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര് തുകേ  കേലണത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കതഭാമസനിലന്റെ  പരഭാതനിയനില്  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  പരനിഹഭാരലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  :  ഇലലങ്കനിൽ  ഫയല് നടപടനിയനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരുതന്ന

ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര വകുപ്പുതല നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?



250 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 കേഭാലയളവനില് കകേഭാടയലാം പുഞ ലസഷലല് ഓഫതീസനില് പമ്പനിലാംഗയ്
സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  353  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി  5,72,00,000
(അഞയ് കകേഭാടനി എഴപത്തനിരണയ് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) ആവശലമഭായനിരുന. 2016-17-ല്
1,50,00,000  (ഒരു  കകേഭാടനി  അമ്പതയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അകലഭാടയ്ലമന്റെഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  117
അകപക്ഷകേളനിലഭായനി  1,49,98,039  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനിലയഭാമ്പതയ്
ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനിലയടഭായനിരത്തനി  മുപത്തനിലയഭാമ്പതയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുലണനലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  61,00,000
രൂപ  (അറുപത്തനിലയഭാന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  43  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായുലാം  ജനിലഭാകേളക്ടര്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  സബ്സനിഡനി  നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ള  193
അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  ലഭനിച  29
അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  തുകേ  നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയുലണനലാം  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്
സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4,11,00,000  രൂപ  (നഭാലയ്  കകേഭാടനി
പതനിലനഭാന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ഇനനിയുലാം  ആവശലമഭായുലണനലാം  ജനിലഭാകേളക്ടര്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) ദുരന്തെ നനിവഭാരണ വകുപനില്നനിനലാം സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ
നനിധനി മഭാനദണ പ്രകേഭാരലാം പുഞകൃഷനി പഭാടകശഖരത്തനില് പമ്പനിലാംഗയ് സബ്സനിഡനിക്കയ്
തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്വ്വഭാഹമനില. 

കദശതീയ കുടുലാംബസഹഭായ നനിധനിയനില്നനിന്നയ് സഹഭായലാം

199(3806)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം കേളകകറ്റുകേളനിലുമഭായനി കദശതീയ കുടുലാംബസഹഭായ
നനിധനിയനില്നനിന്നയ്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകനകേലാം
അകപക്ഷകേളനികനല്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിടനിലലന്നതയ്  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ആലകേ എത്ര അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാനുലണന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതയ്  കേഭാരണമഭാകണഭാ  തതീര്പഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ഡനി) എങ്കനില് എത്ര വര്ഷലത്ത കുടനിശനികേ കകേന്ദ്രത്തനില് നനിന്നയ് ലഭനിക്കഭാനുണയ്
എന്നതയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ) ഇതയ് അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എന്.എഫയ്.ബനി.എസയ്. പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച എലഭാ അകപക്ഷകേളനിലുലാം
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ബനി)  കദശതീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലകേ 41656 അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാനുണയ്.

(സനി)   ഫണയ്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണയ്. 

(ഡനി&ഇ)  കദശതീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏപ്രനില്  2015  മുതല്
ലസപ്റലാംബര് 2015 വലരയുലാം ഏപ്രനില് 2016 മുതല് ലസപ്റലാംബര് 2016 വലരയുമുള്ള
കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഒകക്ടഭാബര് 2015 മുതല് മഭാര്ചയ്  2016 വലരയുള്ള
2015-16  വര്ഷലത്ത  രണഭാലാം  ഗഡു  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനില.  ആയതയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

വയല്, നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

200(3807) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് : 
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : 
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വയല്,  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നടതന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  അനധനികൃതമഭായനി  നനികേത്തനിയ  വയലുകേളുലാം
നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  കേലണതന്നതനിനുലാം  അവ  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനിലുലാം  ഡഭാറഭാബഭാങ്കയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സലങ്ങളനില്  2008-നയ്  മുമ്പയ്  നനികേത്തലപട  സലങ്ങളനിലുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  വതീടുലവക്കഭാന്  ബുദനിമുടയ്  കനരനിടഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എന്തെഭാണയ്? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ലനല്വയല്/നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി 2008-ലല
കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  ലസക്ഷന്  12  പ്രകേഭാരലാം
വനികലജയ്  ആഫതീസറുലട  പദവനിയനില്  തഭാലഴെയലഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസലര
അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസരഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ലനല്വയകലഭാ
തണതീര്ത്തടകമഭാ  അനധനികൃതമഭായനി  രൂപഭാന്തെരലപടുതന്നപക്ഷലാം  ലസക്ഷന്  13
പ്രകേഭാരലാം  ആയതയ്  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്
ജനിലഭാകേളക്ടര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  ലനല്വയകലഭാ
തണതീര്ത്തടകമഭാ  അനധനികൃതമഭായനി  പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നപക്ഷലാം ടനി  പ്രകദശത്തയ്
പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയമ വനിരുദ പ്രവര്ത്തനികേളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിച വഭാഹനങ്ങളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം പനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം ആയതയ് സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടയ് ബന്ധലപട
ജനിലഭാകേളക്ടര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനുലാം  ലസക്ഷന്  19  പ്രകേഭാരലാം  വനികലജയ്  ഓഫതീസറനില്
തഭാലഴെയലഭാത്ത  റവനഡ്യൂ  ഉകദലഭാഗസലനയുലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  നനിയമ  വലവസകേളക്കനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്ന  12-8-2008-നയ്  മുന്പയ്  അനധനികൃതമഭായനി  നനികേത്തനിയ
ഭൂമനികേളനിന്കമല് കകേരള ഭൂവനിനനികയഭാഗ ഉത്തരവയ്  1967  പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനികക്കണതയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്/കേരടയ്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപടഭാത്തതുലാം  റവനഡ്യൂ
കരഖകേളനില് നനിലലാം എന്നയ് കരഖലപടുത്തനിയതുമഭായ ഭൂമനിയനില് ഭൂഉടമയുലട സസ്ക്വന്തെലാം വതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ലകേ.എല്.യു. കകഭാസയ് 6 പ്രകേഭാരലാം പഞഭായത്തനില് 10 ലസന്റെനിലുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില് 5 ലസന്റെനിലുലാം വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കേഭാവുന്നതഭാലണന്നയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  22-12-2016-ലല  46848/പനി1/2016/റവ.
നമ്പര് സര്ക്കുലറനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

മഹഭാകേവനി ജനി. ശങ്കരക്കുറുപനിലന്റെ സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭൂമനി

201(3808) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഹഭാകേവനി  ജനി.  ശങ്കരക്കുറുപനിലന്റെ  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
20-5-2005-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  149/2005/റവ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
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നല്കേനിയ  കേണയന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  എറണഭാകുളലാം  വനികലജനില്  സര്ലവ്വ  നമ്പര്
2681-ല്  ഉളലപട  ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  അളന്നയ്  തനിടലപടുതന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാചനി
നഗരസഭ  അറനിയനിപയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എന്നഭാണയ്  അറനിയനിപയ്
നല്കേനിയതയ്; 

(ബനി)  അളന്നയ് തനിടലപടുതന്നതനില് കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ് കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എന്നകത്തക്കയ്  അളന്നയ്  തനിടലപടുത്തനി  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂമനി അളന്നയ് തനിടലപടുതന്നതനിനഭായനി ലകേഭാചനി നഗരസഭയുലട അറനിയനിപയ്
16 -7-2005-നയ് എറണഭാകുളലാം കേളക്ടകററനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലത്തനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവുമൂലലാം  നഭാളനിതുവലര  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്ന ഒകരക്കര് ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  25  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി  മഹഭാകേവനി  ജനി.  ശങ്കരക്കുറുപനിലന്റെ  സഭാരകേത്തനികലയയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിലവനിലല  ഉത്തരവനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി  പുനര്  ഉത്തരവയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ജനിലഭാ കേളക്ടര് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ദുരന്തെ നനിവഭാരണ ആക്ടുപ്രകേഭാരലാം ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേള

202 (3809)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  ആക്ടയ്പ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  ജലകസഭാതസു
കേളനില്നനിനലാം സസ്ക്വകേഭാരലവലക്തനികേളുലാം ജലവനിതരണ കേമ്പനനികേളുലാം ലവള്ളമൂറ്റുന്നതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലവനിതരണത്തനിനയ്
സഹഭായനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  പമ്പുലസറ്റുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം
അലഭാലതയുമുള്ള  ജലചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  പഭാറമടകേളനിലല  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എത്രമഭാത്രലാം  വനിജയകേരമഭാലണന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  
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(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  സസ്ക്വകേഭാരല  വലക്തനികേളുലാം  ജലവനിതരണ
കേമ്പനനികേളുലാം ലവള്ളമൂറ്റുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള തടഞനിട്ടുണയ്. മറയ് ജനിലകേളനില് ഇത്തരലാം
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ജലചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനികേളക്കയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അനധനികൃതമഭായനി ജലലാം ഉഇൗറ്റുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനയ്  തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്
സസ്ക്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ജലചൂഷണലാം തടയുന്നതനിനയ് കപഭാലതീസയ്,
തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വനികലജയ്  ആഫതീസയ്  എന്നനിവയുലട
കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  നനിരതീക്ഷണവുലാം  നടത്തനിവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്
പുഴെകേളനില് നനിന്നയ് അനധനികൃതമഭായനി ജലലാം ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതയ് തടയുന്നതനിനുകവണനി
കൃഷനിവകുപ്പുലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  യുലാം  ജലകസചേന വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി  സസ്ക്വഭാഡയ്
രൂപതീകേരനിചയ് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുനണയ്.

(സനി)  അവശലസനര്ഭങ്ങളനില്  പഭാറമടകേളനില്നനിനലാം  ലവള്ളലാം  കശഖരനിചയ്
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷലാം
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ജനിലഭാ ദുരന്തെ നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനികേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
അതനിരൂക്ഷമഭാകുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനമഭാത്രലാം
കുടനിലവള്ള  ആവശലലാം  നനിറകവറഭാന്  പരലഭാപമലഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായഭാല്
കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭായനി വനിവനിധ ജനിലകേളനില് നനിലവനിലുള്ള
പഭാറക്കുളങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് പ്രസ്തുത പഭാറക്കുളങ്ങളനില്നനിനലാം ഒരു
ജനിലയനിലുലാം  കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനികക്കണനി
വന്നനിടനില.

പടയലാം പുതുക്കനിനല്കേല്

203(3810)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഒരനിക്കൽ  പടയലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം,  പനിന്നതീടയ് ആ പടയലാം തനിരനിച്ചു കേനിടഭാത്തവനിധലാം
നഷ്ടലപട്ടുകപഭാകുകേയുലാം  ലചേയവർക്കയ്  വതീണലാം  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഒരനിക്കല് പടയലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം പനിന്നതീടയ്  ആ പടയലാം തനിരനിചയ്  കേനിടഭാത്തവനിധലാം
നഷ്ടലപടയ് കപഭാകുകേയുലാം ലചേയവര്ക്കയ്   പടയ പകേര്പയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാവുന്നതുലാം  ടനി  അകപക്ഷകേളനില്  കേക്ഷനിയുലട  സതലവഭാങ്മൂലത്തനിലന്റെയുലാം
അകനസ്ക്വഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പടയലാം  നഷ്ടലപട്ടുലവനള്ള  കേഭാരലലാം
ശരനിയഭാകണഭാലയന്നയ് ഉറപയ് വരുതകേയുലാം ആയതനിനുകശഷലാം ബന്ധലപട പടയഫയലുലാം
അനുബന്ധ  റനികക്കഭാര്ഡുകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  പടയത്തനിലന്റെ  നനിജസനിതനി
കബഭാദലലപടകശഷലാം  പടയത്തനിലന്റെ  സര്ടനികഫഡയ്  പകേര്പയ്  അകപക്ഷകേനയ്
നല്കുകേയഭാണയ് ലചേയ്തുവരുന്നതയ്.

അരൂര് ലകേല്കട്രഭാണ് ലഫറനി-കേമ്പളങ്ങനി പഭാലത്തനിലന്റെ
അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡനിലന്റെ സലലമടുപയ്

204  (3811)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അരൂര്  ലകേല്കട്രഭാണ്  ലഫറനി-കേമ്പളങ്ങനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചയ്
കറഭാഡനിലന്റെ  സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്നനിനലാം
എല്.എ.ആര്.  ആക്ടയ്  (ലഭാന്റെയ്  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  ആന്റയ്
റതീലസറനില്ലമന്റെയ്)  പ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷ  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  അകപക്ഷയനികനല്  എന്തു  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  എറണഭാകുളലാം  കേളക്ടകററനില്  കചേര്ന്ന,
സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കയഭാഗത്തനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഈ തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനികയഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കസഭാഷലല്  ഇലാംപഭാക്ടയ്  സഡനി
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   
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(എ)  അരൂര്  ലകേല്കട്രഭാണ്  ലഫറനി-കേമ്പളങ്ങനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചയ്
കറഭാഡനിലന്റെ  സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എല്.എ.ആര്.ആര്.  ആക്ടയ്,  2013
പ്രകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയയ് മഭാത്രലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ലസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ.)  ജനറലനിലന  ലപഭാനലാംവനില
ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(സനി  &  ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  അകലന്ലമന്റെയ്  പ്രകേഭാരലാം  മൂന്നയ്  വതീടുകേള
നഷ്ടലപടുന്ന  സനിതനി  നനിലവനിലുണയ്.  ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  പ്രസ്തുത  വതീടുകേള
ഒഴെനിവഭാക്കനി  പുതുക്കനിയ  അകലന്ലമന്റെയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അര്തനഭാധനികേഭാരനികയഭാടയ്  അരൂര്,  ലകേഭാചനി എലാം.എല്.എ.  മഭാര് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് നഭാളനിതുവലര അകലന്ലമന്റെയ് ലസചയ് ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.

(ഇ)  സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കസഭാഷലല്  ഇലാംപഭാക്ടയ്  സഡനി
നടത്തനിയനിടനില.

ലഭാന്റെയ് ട്രനിബഡ്യൂണല് ഓഫതീസുകേള

205 (3812) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേള  ഉണയ്;  വനിശദ
വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണലുകേളനില്  പടയലാം  സലാംബന്ധമഭായ  അകപക്ഷകേളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  ഈ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്  എനലാം ഇനനിയുലാം  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് തഭാലഴെപറയുന്ന സലങ്ങളനിലഭായനി 17 ലഭാന്റെയ് ട്രനിബഡ്യൂണലുകേള
ഉണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കചേര്ത്തല,  ലതഭാടുപുഴെ,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  ഒറപഭാലലാം,  തനിരൂര്,  മകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
മഭാനന്തെവഭാടനി, പയ്യന്നൂര്, കൂതപറമ്പയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  30-9-2016-ല്  ലഭാന്റെയ്   കബഭാര്ഡയ്  ലസക്രടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്
സലാംസഭാനലത്ത  17  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
സലാംബന്ധനിചയ്  അവകലഭാകേനലാം  നടതകേയുലാം  30-12-2016  വലര  തതീര്പഭാകക്കണ
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കകേസ്സുകേളുലട  ടഭാര്ജറയ്  നനിശ്ചയനിചയ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം
92211  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുവഭാന്  ഉണഭായനിരുന്നതനില്  4774  കകേസ്സുകേള
30-12-2016  വലര  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര്ന്നയ്  ലഭാന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  ലസക്രടറനിയുലട
അദലക്ഷതയനില്  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതകേയുലാം തതീര്പഭാകക്കണന്ന കകേസ്സുകേളുലട എണലാം നനിശ്ചയനിചയ് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തുവരുന.  2017  ജനുവരനി  മുതല്   ഏപ്രനില്  വലര  4564  കകേസ്സുകേള
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നനിയമസഭഭാ  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേളനിലല  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് പരനിശതീലന കഭാസയ് നല്കേനിവരുന.  ലഭാന്റെയ് റനികഫഭാലാംസയ് ലഹഡനില്
നനിനലാം  ശമ്പളലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  മറയ്  കജഭാലനികേള  അകസ ന്  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാന്
പഭാടനിലഭാത്തതുലാം  കകേസ്സുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്
തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്  കുറഞതയ്  രണയ്  വര്ഷലമങ്കനിലുലാം  ടനി  ഓഫതീസുകേളനില്
കസവനമനുഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഭാന്റെയ്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.  ലഭാന്റെയ്
ട്രനിബഡ്യൂണലുകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്   തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനയ്  29
ലസഷലല് തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കയ് ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണലുകേളുലട അധനികേച്ചുമതല നല്കേനി
17-1-2017-ല്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  അവ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ലഭാന്റെയ് ട്രനിബഡ്യൂണല് ഓഫതീസുകേളനില് കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം 

206(3813) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേള  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനി
ചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേളനില്  അകപക്ഷകേള  വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം
ലകേടനികേനിടക്കുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  അകപക്ഷയുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചയ്
കസവനലാം  കേനിട്ടുനണയ്  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലഭാന്റെയ്  ട്രനിബഡ്യൂണല്  ഓഫതീസുകേള  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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റനിവര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഫണപകയഭാഗനിചയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള

207(3814)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
ഫണപകയഭാഗനിചയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപരുലാം  തുകേയുലാം  ജനില
തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഈ  കേഭാലയളവനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയതുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതുമഭായ  പദതനികേള  മണലലാം  തനിരനിചയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ
പദതനിയുലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  മണലത്തനില്  കേഴെനിഞ  2  വര്ഷലാം  (2015-16,  2016-17)
നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ഫണപകയഭാഗനിചയ് ഏലറടുക്കഭാവുന്ന പദതനികേളക്കയ്
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്
റനിവര്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഫണപകയഭാഗനിചയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
കപരുലാം തുകേയുലാം ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന:

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ തുകേ 

നനിമജ്ഞനലാം കേടവയ് നവതീകേരണലാം 63,00,000

മലയഭാറര്  നതീകലശസ്ക്വരലാം  പഞഭായത്തനിലല
കകേഭാകമന്തെ  പള്ളനിക്കയ്  സമതീപമുള്ള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  പമ്പയ്  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  തഭാലഴെ
ലപരനിയഭാറനിനയ് കുറുലകേയുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലചേക്കയ്
ഡഭാമനിലന്റെ അടനിയന്തെര അറകുറപണനികേള

15,00,000

മലയഭാറര് നതീകലശസ്ക്വരലാം പഞഭായത്തനിലല മലയഭാറര്
പഭാലത്തനിനയ്  തഭാലഴെ  പള്ളനി  കേടവനിനയ്  സമതീപലാം
ലപരനിയഭാറനിനയ് കുറുലകേയുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലചേക്കയ്
ഡഭാമനിലന്റെ അടനിയന്തെര അറകുറപണനികേള

15,00,000
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കൂവപടനി  പഞഭായത്തനിലല  കേപ്രനിക്കടവയ്  ലനിഫയ്
ഇറനികഗഷന്  പദതനിക്കയ്  തഭാലഴെ  ലപരനിയഭാറനിനയ്
കുറുലകേയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ലചേക്കയ്  ഡഭാമനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

20,00,000

കവങ്ങൂര്  പഞഭായത്തനിലല  പഭാണലാംകുഴെനി  കേടവനിനയ്
സമതീപലാം  ലപരനിയഭാറനിനയ്   കുറുലകേയുള്ള
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലചേക്കയ് ഡഭാമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

20,00,000

മഭാഞഭാലനി  കതലതരുത്തയ്  കേടവനിനയ്  സമതീപലാം
ലചേറനിയ  കതക്കഭാനത്തനിനയ്  തഭാലഴെ  മഭാഞഭാലനി
കതഭാടനിനയ്  കുറുലകേയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

8,81,500

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് രഭാമന്തെളനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പഭാലകക്കഭാടയ് ആഴെനിമുഖലത്ത
ലചേളനിനതീക്കലാംലചേയ്യല്  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  33.10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മറയ്  ജനിലയനില്  റനിവര്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഫണപകയഭാഗനിചയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് ഒരു പ്രവൃത്തനിക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില. 

(സനി)  കേഴെനിഞ  2  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  മലപ്പുറലാം  മണലത്തനില് നടപഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 മലപ്പുറലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  കൂടനിലങ്ങഭാടനി  പഭാലത്തനിനയ്  സമതീപലാം
കേടലുണനിപ്പുഴെയനില് കുടമണ കേടവനില് വഭാഹനങ്ങള പുഴെയനികലക്കനിറങ്ങുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനയ് സനിരലാം കബഭാകക്കഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2 ആനക്കയലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കേടലുണനിപ്പുഴെയനില്  ലചേക്കയ്  കപഭാസയ്
കേടവനില്  വഭാഹനങ്ങള  പുഴെയനികലക്കനിറങ്ങുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  സനിരലാം
കബഭാകക്കഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3 മലപ്പുറലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  കേടലുണനിപ്പുഴെയനില്  നമ്പ്രഭാണനി
ലചേക്കയ്ഡഭാമനിലന്റെ ഇടതുകേര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി

4 മലപ്പുറലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് കേടലുണനിപ്പുഴെയനില് നൂറഭാടനി പഭാലത്തനിനയ് 
മുകേളഭഭാഗലാം വലതുകേര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി
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(ഡനി)  2002-ലല  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവുലാം  മണല്  വഭാരല്
നനിയനണവുലാം  ചേടങ്ങളനിലല  ചേടലാം  22(3)  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  മഭാനദണങ്ങള
പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് റനിവര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഫണപകയഭാഗനിചയ് നടപഭാക്കുന്നതയ്. 

മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയയ് നഗരഭാതനിര്ത്തനിയനില് സലലാം നല്കേഭാലമന്ന
വഭാഗഭാനലാം

208(3815)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരൂരനിലല  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനിയുള്ള  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സര്ക്കഭാര്  ഏലതലഭാലാം  ഉത്തരവുകേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്; അവയുലട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ലവടലാം പഞഭായത്തനില് ഇതനിനഭായനി കേലണത്തനിയ ഭൂമനിക്കയ് വനിലനനിര്ണയ
സമനിതനി  നനിശ്ചയനിച  വനില  അധനികേമഭാലണന്നയ്  കേഭാണനിചയ്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതനികനല് എന്തു നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു; 

(സനി)  ചേതുപ്പുലാം  കേണല്ക്കഭാടുലാം  നനിറഞ  ഈ  സലലാം  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം
ശനിപഭാര്ശ ലചേയതയ് എന്തെനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ചേതുപയ് സലത്തനിനയ് വനിലനനിശ്ചയനിച മഭാനദണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  ചേതുപയ്  നനിലത്തനിനയ്  നനിശ്ചയനിച  വനിലയ്കക്കഭാ,  അതനിലുലാം  കുറകചഭാ
നഗരഭാതനിര്ത്തനിയനില്  സലലാം  നലഭാലമന്നയ്  വഭാഗഭാനലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
യൂണനികവഴനിറനിയുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്  ഈ  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാകണഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ കേലണത്തല് എന്തെഭായനിരുന;

(എഫയ്)  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം  കേലണത്തനിയ  ഭൂമനിയുലട  യഥഭാര്ത  ഉടമകേളുമഭായനി
കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  ഭൂഉടമകേളുലട  കപരുവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 9-7-2015-ലല ജനി.ഒ. (എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 123/15/കൃഷനി, 2-12-2015-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  230/15/കൃഷനി  എന്നതീ  ഉത്തരവുകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  ഉണയ്.  മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
തനിരൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  ലവടലാം  വനികലജനില്നനിനലാം  17  ഏക്കര്  21  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുവഭാന് 17-2-2016 തതീയതനിയനില് ജനിലഭാതല വനിലനനിര്ണയ സമനിതനി കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നയ് എസയ്.എല്.ഇ.സനി. യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിരുന. എന്നഭാല്
ജനിലഭാതല വനിലനനിര്ണയ സമനിതനി നനിശ്ചയനിച വനിലലയക്കഭാള കുറഞ വനിലയയ് ഭൂമനി
വനിട്ടുനല്കേഭാന്  തയ്യഭാറഭാലണന്നയ്  കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്
ട്രസയ് അകപക്ഷ നല്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത അകപക്ഷ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ്
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുമുണഭായനി.  ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്  ട്രസനിലന്റെ  ഭൂമനി
സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടയ് അയച്ചുതരുവഭാന് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാകേളക്ടര് ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.
സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  നനിലവനില്
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അയചതയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി
അനുകയഭാജലമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയുമുണഭായനി. 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ലവടലാം  വനികലജനില്  സര്കവ്വ  നമ്പര്  313/1  ബനി,
313/3 ബനി,  313/4 ബനി,  313/5,  313/6,  313/7,  313/8 ബനി,  313/9,  315/1,  315/2,
315/3, 316/6, 316/9, 316/11, 340/5, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6,
316/10-ല് ഉളലപട  17  ഏക്കര്  21  ലസന്റെയ്  സലലാം തുഞലത്തഴത്തചന് മലയഭാള
സര്വ്വകേലഭാശഭാല ആസഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നതനിനയ്
മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.  17-12-2014-ല്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുകേ
യുണഭായനി.  അകപക്ഷയനിലല  ആവശലലാം  ലപഭാതു  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  കമല്
സലലത്ത  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  കേണല്ക്കഭാടുകേളുലാം  നനിലവനിലുള്ളതു
കപഭാലല  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്  നതീലരഭാഴക്കനിലന  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്
പരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തണലമന്ന  വലവസകയഭാലട  നനികേതന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി. 

(ഡനി)  മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനിയുള്ള സലലമടുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
17-2-2016-ല്  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കചേരുകേയുലാം  PWD  കറഭാഡയ്  ആക്സൈസയ്  ഉള്ള
സലത്തനിനയ് ലസലന്റെഭാന്നനിനയ് 2,70,000 രൂപയുലാം പഞഭായത്തയ് കറഭാഡയ് ആക്സൈസയ് ഉള്ള
സലത്തനിനയ്  ലസലന്റെഭാന്നനിനയ്  1,70,000  രൂപയുലാം  കറഭാഡയ്  ആക്സൈസയ്  ഇലഭാത്ത
സലത്തനിനയ്  ലസലന്റെഭാന്നനിനയ്  70,000  രൂപയുമഭാണയ്  വനില  കേണതയ്.  എന്നഭാല്
കകേവശക്കഭാര്  എലഭാലാം  സകഹഭാദരനഭാര്  ആയതനിനഭാല്  കമല്  മൂന്നയ്  തരത്തനിലുള്ള
ഭൂമനിക്കയ്  ആവകറജയ്  വനിലയഭായ  1,70,000  രൂപ  നല്കേണലമന്നയ്  ഭൂവുടമകേള
കയഭാഗത്തനില്  ആവശലലപടതനുസരനിചയ്  ആയതയ്  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  പരനിഗണനിചയ്
ലസലന്റെഭാന്നനിനയ് 1,70,000 രൂപ വനില നനിശ്ചയനിച്ചു. 
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(ഇ)  ജനിലഭാതല വനിലനനിര്ണയ സമനിതനി  നനിശ്ചയനിച വനിലലയക്കഭാള കുറഞ
വനിലയയ്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേഭാന്  തയ്യഭാറഭാലണന്നയ്  കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ്
എഡത്യുകക്കഷന്  ട്രസനിലന്റെ  അകപക്ഷ  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളക്ടര്ക്കയ്
അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിരുന. ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ് എഡത്യുകക്കഷന് ട്രസനിലന്റെ
ഭൂമനി  അനുകയഭാജലമഭാകണഭാലയന്നയ്  കേലണത്തഭാന്  ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.
സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  നനിലവനില്
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അയചതുപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി  അനുകയഭാജല
മഭാലണന്നയ്,  2-12-2016  തതീയതനിയനിലല  228/2014/വനി.സനി.  നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം
അറനിയനിചനിരുന. 

(എഫയ്)  ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണയ  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്  ഭൂവുടമകേള
പലങ്കടുത്തനിരുന.  അബ്ദുള  ജലതീല്,  അബ്ദുള  ഗഫൂര്,  ഹബതീബയ്  റഹഭാന്.വനി,
കഡഭാ. മുഹമ്മേദയ് കേഭാസനിലാം, നനിയഭാസയ്, യഭാസര്. ലകേ.ലകേ.പനി., ഇജഭാസയ് മുനവര്, ജലാംഷതീദയ്
റഫതീഖയ്,  അബ്ദു സലഭാലാം  എന്നതീ  ഭൂവുടമകേളഭാണയ്  ജനിലഭാതല വനിലനനിര്ണയ സമനിതനി
കയഭാഗത്തനില് പലങ്കടുത്തനിരുന്നതയ്. 

വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

209 (3816) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുകമ്പഭാള  എന്തെയ്  ആവശലത്തനിലനനലാം
എവനിലട സമര്പനിക്കഭാലനനലാം കരഖലപടുതന്നതുമൂലലാം സര്ടനിഫനിക്കറയ് ആവശലമഭായനി
വരുന്ന  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  അകപക്ഷകേള  നല്കേനി  കേഭാത്തനിരനികക്കണതഭായ
സഭാഹചേരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസർക്കുലാം അകപക്ഷകേർക്കുലാം ഒരു കപഭാലല ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന
ഈ സനിതനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം പ്രഭാബലലമുള്ളതുലാം, ഒരു കുടുലാംബത്തനിലല
മുഴവന്  അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം  കപരയ്  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ളതുമഭായ  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാകേഭാലയളവയ്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനി  25-4-2013-ല്  തലന്ന  ജനി.ഒ.(പനി)160/2013 ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണയ്. കമല് ഉത്തരവനിലുലാം 23-3-1985-ലല സ.ഉ.(കകേ)
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192/85/ആര്.ഡനി.യനിലുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവുകേളനില്  'കുടുലാംബലാം'  എന്നയ്
നനിര്വ്വചേനിചനിരനിക്കുന്നവരുലട വരുമഭാനമഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനി വരുന്നതയ്.  കുടുലാംബത്തനിലല
മുഴവന്  അലാംഗങ്ങളുകടയുലാം  കപരയ്  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  ഉളലപടുതന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം നഭാളനിതുവലര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ഇടുക്കനി വനികലജനിലല പടയഭൂമനി കകേമഭാറത്തനിനയ് കനരനിടുന്ന തടസ്സങ്ങള

210(3817)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇടുക്കനി  വനികലജനിലല  പടയ  ഭൂമനി  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷണൽ  ഓഫതീസർ  നൽകുന്ന  എൻ.ഒ.സനി.  ആവശലമഭാലണന്ന  വലവസ
നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഭൂമനി  കകേമഭാറത്തനിനയ്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വലവസ  ഉൾലപടുത്തഭാൻ
ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലമലന്തെന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഭൂമനി കകേമഭാറലാം സലാംബന്ധനിചയ് ഇപ്രകേഭാരലാം ഏർലപടുത്തനിയ വലവസമൂലലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാർക്കുണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേൾ  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  വനികലജനിലല  പടയ  ഭൂമനി  കകേ മഭാറത്തനിനയ്  ആര്.ഡനി.ഒ..യുലട
എന്.ഒ.സനി. നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇടുക്കനി വനികലജനില് വലഭാജ പടയമുണഭാക്കനി റവനഡ്യൂ കരഖകേളനില് കചേര്ത്തയ്
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  തടനിലയടുക്കുനലണന്നയ്  അകനസ്ക്വഷണങ്ങളനില്
കേലണത്തനിയതനിലന തുടര്ന്നഭാണയ് ഇത്തരലമഭാരു നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചതയ്. 

(സനി) ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അകനസ്ക്വഷണ ഏജന്സനികേലള സഹഭായനിക്കുന്ന റവനഡ്യൂ, സര്കവ്വ വകുപയ്
ജതീവനക്കഭാര്

211(3818)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതങ്കനിലുലാം  അകനസ്ക്വഷണ  ഏജന്സനികേലള
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ് റവനഡ്യൂ, സര്ലവ്വ വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി) പ്രസസ്തുത ജതീവനക്കഭാലര ഏതു മഭാനദണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
നനിയമനിചനിട്ടുളളലതനലാം  ഏതു  കേഭാലഭാവധനിവലരയഭാണയ്  നനിയമനിചനിട്ടുളളലതനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് സഭാനക്കയറലാം ലഭനിചവർ തുടരുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  റവനഡ്യൂ വകുപനില് കകേരള കഹകക്കഭാടതനിയുലട ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ലനയ്യഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കനില്  പള്ളനിചല്
വനികലജനിലല മൂക്കുന്നനിമലയനില് അനധനികൃത പഭാറഘനനലാം സലാംബന്ധനിചയ് വനിജനിലന്സയ്
അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  ബഡ്യൂകറഭാ  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സനില്  വനിജനിലന്സനിലന
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലനയ്യഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കയ്  സര്കവ്വയറഭായ  ശതീ.  സുകരഷയ്
കുമഭാര്  ആര്.  വനി.,  പള്ളനിചല്  വനികലജനിലല  ലസഷലല്  വനികലജയ്  ഓഫതീസര്
ശതീ. രഭാഹുല് കുമഭാര്, ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റുമഭാരഭായ ശതീ. ലനല്സണ്, ശതീ. കസവലര്
എന്നനിവലര നനികയഭാഗനിചനിരുന. സുകരഷയ് കുമഭാര് ഒഴെനിലകേയുള്ള ജതീവനക്കഭാര് വകുപനില്
തനിരനിലകേ  വന്നനിട്ടുണയ്.  ബഹമഭാനലപട  കകേരള  കഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരമഭാണയ് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

സര്കവ്വയുലാം  ഭൂകരഖയുലാം  വകുപനില്  മഭാനന്തെവഭാടനി  റതീസര്കവ്വ  സൂപ്രണഭായ
ശതീ.  അജനിതയ് കുമഭാര് ആര്.ജനി.  എന്നയഭാലള സനി.ബനി.ലഎ.  യുലട RC 04 (E)/2014
നമ്പര്  കകേസയ്  അകനസ്ക്വഷണത്തനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  സനി.ബനി.ലഎ.  യുലട
അഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം  കകേസകനസ്ക്വഷണത്തനില്  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  രണയ്
മഭാസകത്തയയ് ടനിയഭാളുലട കസവനലാം വനിട്ടുലകേഭാടുത്തതയ്.  

(സനി)  ഉണയ്.  സര്കവ്വ  വകുപനില്  ശതീ.  അജനിതയ്  കുമഭാര്  ആര്.ജനി.
ലഹഡ്സര്ലവ്വയറഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്ന കേഭാലയളവനില്  26-6-2014  മുതല്
സനി.ബനി.ലഎ.  യനിലല  RC04/(E)/2014  നമ്പര്  കകേസയ്  അകനസ്ക്വഷണത്തനിനഭായനി
സഹഭായനിച്ചുവരുന.  സര്ലവ്വ  ഡയറക്ടറുലട  30-11-2016-ലല  ജനി4-43/13  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാനയ്  മഭാനന്തെവഭാടനി  റതീസര്കവ്വ  സൂപ്രണഭായനി  സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനി.  എന്നഭാല്  സനി.ബനി.ലഎ.  യുലട  അഭലര്തന  അനുസരനിചയ്  ടനിയഭാളുലട
കസവനലാം രണയ് മഭാസകത്തയയ് കൂടനി സനി.ബനി.ലഎ.-ക്കയ് വനിടയ് നല്കേനിയനിരുന.

റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  അകനസ്ക്വഷണ  ഏജന്സനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്
നനികയഭാഗനിക്കലപട  ആര്ക്കുലാം  തലന്ന  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനിയനിടനില. 
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തനിരൂരനിലല മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനിയുള്ള സലവനില
നനിശ്ചയനിചതനില് ക്രമകക്കടയ്

212 (T3819) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരൂരനിലല  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി  അകേസ്ക്വയര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലലാം  നനിശ്ചയനിചതനിലുലാം  വനില  നനിശ്ചയനിചതനിലുലാം  ക്രമകക്കടു
നടന്നനിട്ടുലണനകേഭാണനിചയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനികനല്
സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനി എന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഭൂഉടമകേലള ഒഴെനിവഭാക്കനി നനിര്ത്തനി ഭൂമനി കബഭാക്കര്മഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നഭാണയ്
യഥഭാര്ത  വനിലയനിലുലാം  ഉയര്ന്നവനില  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയലതന്ന  ആകക്ഷപലാം
അകനസ്ക്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ചേതുപ്പുലാം  കേണല്ലചേടനികേളുലാം  നനിറഞ  പ്രകദശമഭാണയ്  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയലതനലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  എന്തെഭാലണന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാലതയുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നനിയമ വലവസകേള
പഭാലനിക്കഭാലതയുമഭാണയ്  ഭൂമനി  നനിര്കദ്ദേശനിചലതനമുള്ള  ആവലഭാതനി  ഉളലപലടയുള്ളവ
അകനസ്ക്വഷനിചയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) മലയഭാളലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയകവണനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരൂര്
തഭാലൂക്കനിലല ലവടലാം വനികലജനില്നനിനലാം  17  ഏക്കര്  21  ലസന്റെയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുവഭാന്
17-2-2016  തതീയതനിയനില്  ജനിലഭാതല  വനില  നനിര്ണയ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്
ജനിലഭാതല വനിലനനിര്ണയ സമനിതനി നനിശ്ചയനിച വനിലലയക്കഭാള കുറഞ വനിലയയ് ഭൂമനി
വനിട്ടുനല്കേഭാന്  തയ്യഭാറഭാലണന്നയ്  കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്
ട്രസയ് അകപക്ഷ നല്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത അകപക്ഷ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ്
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുമുണഭായനി.  ലബഞയ്മഭാര്ക്കയ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന്  ട്രസനിലന്റെ  ഭൂമനി
സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടയ് അയച്ചുതരുവഭാന് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാകേളക്ടര് ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മലയഭാളലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി.
സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനലാം  നടതകേയുലാം  നനിലവനില്
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അയചതയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി  അനുകയഭാജല
മഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയുമുണഭായനി.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 



266 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

(ബനി) അകനസ്ക്വഷനിചനിടനില. 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ലവടലാം  വനികലജനില്  സര്കവ്വ  നമ്പര്  313/1  ബനി,
313/3 ബനി,  313/4 ബനി,  313/5,  313/6,  313/7,  313/8 ബനി,  313/9,  315/1,  315/2,
315/3, 316/6, 316/9, 316/11, 340/5, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6,
316/10-ല് ഉളലപട  17  ഏക്കര്  21  ലസന്റെയ്  സലലാം തുഞലത്തഴത്തചന് മലയഭാള
സര്വ്വകേലഭാശഭാല ആസഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നതനിനയ്
മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല വനി.സനി. 17-12-2014-ല് സമര്പനിച അകപക്ഷ പ്രഭാകദശനികേതല
നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
അകപക്ഷയനിലല  ആവശലലാം  ലപഭാതു  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  കമല്  സലലത്ത
തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  കേണല്ക്കഭാടുകേളുലാം  നനിലവനിലുള്ളതുകപഭാലല
നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്  നതീലരഭാഴക്കനിലന  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്  പരനിവര്ത്തനലാം
നടത്തണലമന്ന വലവസകയഭാലട നനികേതന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം   ലഭാന്റെയ്  അകേസ്ക്വനിസനിഷന്  ഓഫതീസര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  LARR ആക്ടയ്,
2013-ലല  മഭാനദണങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭാലണന്നയ്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം
ബഹുമഭാനലപട  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായ  SLEC-SLMC  കേമ്മേനിറനിയുലട
ശദയനില്ലപടുതകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

വരളച കനരനിടഭാന് നല്കേനിയ ഇരുപത്തഭാറനിന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

213(3820)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വരളചലയക്കുറനിചയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാറനിനയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ; നനികവദനത്തനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വരുലാംകേഭാലങ്ങളനില്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലവുലാം  ശുദജലക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ
രൂക്ഷതയുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുലമന്നതു  കേണക്കഭാക്കനി  ദതീര്ഘകേഭാലപദതനികേളുലാം
തത്കേഭാലമുള്ള  കവനല്  പ്രതനികരഭാധനടപടനികേളുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(സനി)  നഭാലുമഭാസലാംമുമ്പയ്  നനിയമസഭയനില്  റവനത്യുമനനി  കകേരളലത്ത
വരളചബഭാധനിതപ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതയ്  പ്രകേഭാരലാം  വരളച  കനരനിടഭാന്
ജനിലഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ഇരുപത്തഭാറനിന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ്  സഭയനില്
പറഞതനുസരനിച്ചു  ജനിലഭാകേളക്ടര്മഭാര്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു;  ഈ
ഇരുപത്തഭാറയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തെഭാക്കലയന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  വരളചഭാലക്കടുതനികേള സലാംബന്ധനിചയ് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില്  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
മതലബന്ധനലാം,  കവദത്യുതനി തുടങ്ങനി എലഭാ കമഖലകേളനിലുമഭായനി ഏകേകദശലാം  2651.9
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയുലട  മഭാനദണപ്രകേഭാരലാം  992  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അധനികേ  സഹഭായമഭായനി
സലാംസഭാനലാം  ആവശലലപടനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം  വരളചഭാ  സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുതന്നതനിനഭായനി  2017  ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  വലര  സലാംസഭാനത്തയ്
സനര്ശനലാം നടത്തനിയനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര പ്രതനികേരണലാം അറനിവഭായനിടനില.
കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  സമര്പനിച  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  ഒടനവധനി  കപജുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന
തഭാകേയഭാല്  അതനിലന്റെ  മതനിയഭായ  പകേര്പ്പുകേള  അചടനിചയ്  സൂക്ഷനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത
ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ഇ-ലമയനില് ആയനി അയച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി  &സനി)  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം  ഒരു  വരളച  കകേരളലത്ത
ഗസനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനിലൂലട  വലനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള
പ്രഭാകദശനികേ  ജല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആണയ്  സര്ക്കഭാര്  ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനി എന്ന നനിലയനില് നടപഭാക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലല സനിതനി തരണലാം ലചേയ്യുവഭാന്
31-10-2016-ലല  42830/ലകേ.3/2016 ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് പരനിപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം  26-
ഇന  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതയ്  ജനിലകേളുലട
ചുമതലയുള്ള മനനിമഭാരുലട കമല്കനഭാടത്തനില് നടതന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തനി.  (പരനിപത്രലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.)* പ്രസ്തുത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  നനിയമലാം  2005  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ
അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണള്ള വലവസഭായങ്ങളക്കയ് അവയുലട നനിലവനിലുള്ള വനിനനികയഭാഗലാം
കുറയന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സസ്ക്വകേഭാരല കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം 31-5-2017  വലര
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിച്ചുലാം
GPS  ഘടനിപനിച ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേള വഴെനിയുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.
സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലുലാം
സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  കറഡനികയഭായനിലുലാം  "ജലലത്ത  ബഹുമഭാനനിക്കൂ,  വരളചലയ

* കല  ബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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പ്രതനികരഭാധനിക്കൂ"  എന്ന  പരസല  വഭാചേകേലാം  ഉളലപടുത്തനി  ജലവനിനനികയഭാഗലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  പ്രചേരണലാം  നടത്തനിവരുന.  ദതീര്ഘകേഭാല  വരളചഭാ
പ്രതനികരഭാധവുലാം  കൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ നനിരവധനി  കുളങ്ങളുലാം
കേനിണറുകേളുലാം  കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുകേയുലാം  നനിരവധനി
മഴെക്കുഴെനികേള   നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  നനിരവധനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ഹഭാന്റെയ്  പമ്പുകേള നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതയ്  ദതീര്ഘകേഭാല  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേളുലട  കൂടനി
ഭഭാഗമഭായഭാണയ്. വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അനധനികൃതമഭായനി ജലലാം ഉഇൗറ്റുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ്
തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട   കനതൃതസ്ക്വത്തനില്   സസ്ക്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ജലചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  കപഭാലതീസയ്,  തകദ്ദേശ
സസ്ക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേള എന്നനിവയുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില്
നനിരതീക്ഷണവുലാം  നടത്തനിവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  പുഴെകേളനില്നനിന്നയ്
അനധനികൃതമഭായനി  ജലലാം  ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനുകവണനി കൃഷനി വകുപ്പുലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലാം  ജലകസചേന  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സസ്ക്വഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചയ്
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുനണയ്.  അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ മഭാര്ഗങ്ങള സലാംബന്ധനിചയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ്, മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപയ്, വനലാം-വനലജതീവനി വകുപയ് എന്നനിവര്ക്കുലാം മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ദനിനലാംപ്രതനിയുള്ള മഴെയുലട അളവയ്,  തഭാപനനില എന്നനിവ
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  കേരുതല്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തുവരുന.  ജല  സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  രൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

തഭാലൂക്കയ് സഭകേള 

214(3821)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തഭാലൂക്കയ്  സഭകേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനിൽ  പുതനിയ  തഭാലൂക്കയ്  സഭകേള  എന്നയ്  നനിലവനില്  വരുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  തഭാലൂക്കയ്  സഭകേളക്കയ്  പകേരലാം  തഭാലൂക്കയ്  വനികേസന
സമനിതനികേളഭാണയ്  നനിലവനില്  ഉള്ളതയ്.  തഭാലൂക്കയ്  വനികേസന  സമനിതനി  പുനനഃസലാംഘടനി
പനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്. 

കേഭായലാംകുളലാം സനിവനില് കസഷനനിലല ഓഫതീസുകേള

215  (3822)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  സനിവനില്  കസഷന്  ലകേടനിടത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലട
ഓഫതീസുകേളഭാണയ് പ്രവൃത്തനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷന് ലകേടനിടത്തനില് ചുവലട പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന
ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന:

1. റതീജനിയണല് ട്രഭാന്കസഭാര്ടയ് ഓഫതീസയ്

2. അസനിസന്റെയ് പബനികേയ് കപ്രഭാസനികേഡ്യൂടര് ഓഫതീസയ്

3. എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് ഓഫതീസയ്

4. കൃഷനി ഭവന്

5. കമജര് ഇറനികഗഷന് ഓഫതീസയ്

6. ലസഷലല് തഹസതീല്ദഭാര് എല്.എ. ലറയനില്ലവ ഓഫതീസയ്

7. അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് (അഗനികേളചര്) ഓഫതീസയ്

8. കേയര് കപ്രഭാജക്ടയ് ഓഫതീസയ് (2 എണലാം)

9. ഡയറനി ലഡവലപ്ലമന്റെയ് ഓഫതീസയ്

10. കലബര് ഓഫതീസയ്

11. ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്. ഓഫതീസയ്

12. കമനര് ഇറനികഗഷന് ഓഫതീസയ്

13.  ലകേഭാകമഴലല് ടഭാക്സൈസയ് ഓഫതീസയ്

14. ഓണഭാട്ടുകേര വനികേസന ഏജന്സനി ഓഫതീസയ് (2 എണലാം)
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മനിചഭൂമനി അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

216(3823)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കകേവശമുള്ള  മനിചഭൂമനിയനില്  പകുതനികപഭാലുലാം
അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളഭാണയ്  ഇത്തരലാം
പ്രതനിസന്ധനിക്കയ് കേഭാരണലമന്ന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(സനി)  ലപഭാതുആവശലത്തനിനയ് കനഭാടനികഫ ലചേയ ഭൂമനി അവ ആവശലമനിലഭാത്ത
പക്ഷലാം ഡനിലവസയ് ലചേയയ് മനിചഭൂമനിയഭായനി ഭൂരഹനിതര്ക്കയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്  ചേനില
കകേസ്സുകേളനില് വനിതരണത്തനിനഭായനി കശഷനിക്കുന്ന മനിചഭൂമനി ലവള്ളലക്കടയ്,  പഭാറലക്കടയ്,
വനഭൂമനി തര്ക്കലാം, അനലകകേവശലാം എന്നതീ കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളമൂലവുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുനണയ്. 

(സനി)  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാന്  മനിചഭൂമനി  ലഭലമലഭാത്ത
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ലപഭാതു  ആവശലത്തനിനയ്  കവണനി  കനഭാടനികഫ  ലചേയ  ഭൂമനി
അതനിനഭായനി  ആവശലമനിലലന്നയ്  കബഭാധലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  അവ  ഡനിലവസയ്  ലചേയയ്
മനിചഭൂമനിയഭായനി ഭൂരഹനിതര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുനണയ്. 

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല വരളചയുലട കേഭാഠനിനലലാം 

217(3824)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളചയനിലഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലുകണഭാ; വരളചയുലട കേഭാഠനിനലലാം കുറയന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  വരളചഭാ  ലകേടുതനികേളമൂലലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം
ഉണഭായനിട്ടുലണന്നഭാണയ് വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  31-1 0-2016-ല്  എലഭാ
ജനിലകേകളയുലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചകശഷലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ-
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിരുന.  വരളചഭാ
പ്രഖലഭാപനത്തനിനയ്  കശഷലാം പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി
2016-17,  2017-18  കേഭാലയളവനില്  ആലകേ  4.96  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  ആശസ്ക്വഭാസ  സഹഭായമഭായനി  1.43  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലയനില്  ലവററനിനറനി  കേലഭാമ്പയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  0.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ജനിലയനില്
ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുമഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനയ്
ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിരുന.
ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കുകേളനില്  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനി  വഴെനി  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.  ജനിലയനില്  600  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  അവയനില്  468  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  അവകശഷനിക്കുന്നവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ജനിലഭാ  മണയ്  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  26  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്
599  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിച്ചു.  84  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  ഭൂജല  വകുപയ്  553  ഹഭാന്റെയ്
പമ്പുകേള,  5  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള,  15  വഭാടര്  സകപ  സതീമുകേള  എന്നനിവയുലട
നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  മൂപയ്  കുറഞ  ലനല്വനിത്തനിനങ്ങള  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജലലഭലത  കുറഞ  പ്രകദശങ്ങളനില്  പയറുവര്ഗങ്ങള  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കൃഷനി  വകുപയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപയ് വരളച രൂക്ഷമഭായ അടപഭാടനി,  ചേനിറര് കമഖലകേളനില് കേനകേഭാലനി കേലഭാമ്പുകേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച വകേയനില്
27,85,41,615  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  മൃഗ  സലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില്
പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  വന്ന  കുറവുലാം  കേനകേഭാലനികേള  മരണലപടതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
18,00,000  രൂപയുലട നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില് നനിനലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  വലവസയനില.  ആശസ്ക്വഭാസ ധനസഹഭായലാം
മഭാത്രമഭാണയ് അനുവദനതീയമഭായനിട്ടുള്ളതയ്. 
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മൂന്നഭാര് കമഖലയനില് റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയുലാം വനഭൂമനിയുലാം തരലാംതനിരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
മറവനില് കേകയ്യറലാം 

218(3825) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മൂന്നഭാര് കമഖലയനില് റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയുലാം വനഭൂമനിയുലാം തരലാംതനിരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
മറവനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  പല  വന്കേനിട  കേകയ്യറങ്ങളുലാം  നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില്  റവനത്യു,  വനലാം  വകുപ്പുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ സര്കവ്വ നടത്തഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; 

(സനി)  അതതീവ  പരനിസനിതനി  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണയ് ഭൂമഭാഫനിയകേള ഇവനിലട കേകയ്യറനി കകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്നതയ് എന്നതനിലന്റെ
ഗഇൗരവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് സതലസന്ധമഭായ ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മൂന്നഭാറനിലല  വന്കേനിട  കേകയ്യറങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  തസ്ക്വരനിത
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പ്രഭാഥമനികേ  പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലഭലമഭായ  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  നനിലവനില്  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം,  കേണന്  കദവന്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല് നനിയമലാം എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പഭാണക്കഭാടയ് വനികലജനിലല ഇന്ലകേല് എജഡ്യൂസനിറനിയനില് അനുവദനിച ഭൂമനിയുലട
കകേമഭാറനടപടനികേള

219(3826)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം  കേലഭാന്സര്  ലസന്റെര്  ആന്റെയ്  റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്,  മലപ്പുറലാം
ഗവണ്ലമന്റെയ് വനനിതഭാ കകേഭാകളജയ് എന്നനിവക്കഭായനി പഭാണക്കഭാടയ് വനികലജനിലല ഇന്ലകേല്
എഡഡ്യൂസനിറനിയനില് അനുവദനിച ഭൂമനിയുലട സലലമടുപയ്  നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സലലാം  കകേമഭാറനടപടനികേളക്കുള്ള  സഭാകങ്കതനികേതടസ്സങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്;  അതനിനുള്ള  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി)  രണയ് സലാംരലാംഭങ്ങളുലടയുലാം പ്രഭാധഭാനലലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് എത്രയുലാംകവഗലാം
ഭൂമനി കകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  കേലഭാന്സര്  ലസന്റെര്  ആന്റെയ്  റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്,  മലപ്പുറലാം
വനനിതഭാ  കകേഭാകളജയ്  എന്നനിവയഭായനി  പഭാണക്കഭാടയ്  വനികലജനിലല  ഇന്ലകേല്
എഡഡ്യൂസനിറനിയനില്  അനുവദനിച  ഭൂമനിയുലട  സലലാം  പതനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭാന്റെയ്  റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില്  സമര്പനിചനിരുന
ലവങ്കനിലുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കമല്  നടപടനി  കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്  KSIDC-യുലാം
ഇന്ലകേലുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  പഭാടക്കരഭാര്  പുതുകക്കണതുള്ളതനിനഭാല്  ആയതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.
മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്ക്കയ് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാകേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

(ബനി&സനി)  മലപ്പുറലാം  കേലഭാന്സര്  ലസന്റെര്  ആന്റെയ്  റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂടനിനയ്
അനുവദനിച ഭൂമനി KSIDC-യുലാം ഇന്ലകേലുലാം തമ്മേനിലുള്ള കേരഭാറനില് ഉളലപട ഭൂമനിയഭാണയ്.
ടനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച ഭൂമനി കുറവയ് ലചേയയ് റവനഡ്യൂ വകുപനിനയ് ഡതീലവസയ് ലചേയയ്
KSIDC-യുലാം ഇന്ലകേലുലാം തമ്മേനിലുള്ള കേരഭാര് പുതുകക്കണതഭാണയ്.  എന്നഭാല് ടനി കേരഭാര്
പുതുക്കുന്നതനിലുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  തടസ്സലാംമൂലമഭാണയ്  ഭൂമനി  കകേമഭാറലാം  കവകുന്നതയ്.
റവനഡ്യൂ വകുപനിനയ് ഭൂമനി ഡതീലവസയ് ലചേയയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് ഭൂമനി കകേമഭാറത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്. 

ലനലനഭാടയ് വനികലജഭാഫതീസയ് ലകേടനിടലാം നവതീകേരണലാം 

220(3827) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ലനലനഭാടയ്  വനികലജഭാഫതീസയ്  ലകേടനിടലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  ലകേടനിടലാം  നവതീകേരനികക്കണ  വനികലജയ്  ആഫതീസുകേളുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല് 13-ാം പഞവതര പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനില്  ലനലനഭാടയ്  വനികലജഭാഫതീസയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
ഉളലപടനിട്ടുണയ്. 

100/2020.
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വരളചഭാ ലകേടുതനികേലളപറനി കകേന്ദ്ര സലാംഘത്തനിനയ് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ് 

221 (3828) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

വരളചഭാ  ലകേടുതനികേലളപറനി  കകേന്ദ്ര  സലാംഘത്തനിനയ്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്
എത്ര  രൂപയുലട  നഷ്ടമഭാണയ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  കകേന്ദ്ര  സലാംഘത്തനിനയ്
സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം  നല്കേനിയ  വനിലയനിരുത്തല്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം കകേഭാപനി നല്കേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

വരളചമൂലലാം  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കഭാവുന്നതയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല,
മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖല,  മതല  ബന്ധന  കമഖല,  കവദത്യുതനി  കമഖല
എന്നനിവയനിലഭാണയ്.  പൂര്ണമഭായുലാം വരളചയുലട നഭാശനഷ്ടലാം വനിലയനിരുതകേ എന്നതയ്
അസഭാധലവുമഭാണയ്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നയ്  കശഖരനിച  വരളച  മൂലമുള്ള
നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  ലമകമ്മേഭാറണലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുളളതയ്.  പ്രസ്തുത  ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില്
എലഭാ  കമഖലയനിലുമഭായനി  ഏകേകദശലാം  2651.9  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയുലട  മഭാനദണലാം
പ്രകേഭാരലാം കകേരളലാം ആവശലലപടതയ് 992 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. കകേന്ദ്രസലാംഘലാം വരളചഭാ
സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുതന്നതനിനഭായനി  2017  ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  വലര
സലാംസഭാനത്തയ്  സനര്ശനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര
പ്രതനികേരണലാം  അറനിവഭായനിടനില.  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  സമര്പനിച  വരളചഭാ  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം
ഒടനവധനി  കപജുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതഭാകേയഭാല്   ആയതനിലന്റെ  മതനിയഭായ  എണലാം
പകേര്പ്പുകേള  അചടനിചയ്  സൂക്ഷനിചനിടനില.  പ്രസസ്തുത  ലമകമ്മേഭാറണത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ഇ-ലമയനിലഭായനി അയച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്. 

ഗുണകഭഭാക്തൃ കേമ്മേനിറനികേളക്കയ് ഏലറടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട തുകേ 

222  (3829)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനവുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളനില് ഗുണകഭഭാക്തൃ കേമ്മേനിറനികേളക്കയ് എത്ര ലക്ഷലാം
രൂപ വലരയുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഏലറടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതയ്; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേളക്കയ്  ഏലറടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?  
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(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനവുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേളക്കയ്  10  ലക്ഷലാം
രൂപ വലരയുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഏലറടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേളക്കയ്  ഏലറടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  നനിലവനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

മൂന്നഭാറനിലല വന്കേനിട കേകയ്യറങ്ങളുലട പ്രഭാഥമനികേ പടനികേ

223 (3830) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  വന്കേനിട  കേകയ്യറങ്ങളുലട  പ്രഭാഥമനികേ  പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനില്  ഉളലപട  10  വന്കേനിട  കേകയ്യറക്കഭാര്
ആലരഭാലക്കയഭാണയ്. അവര് കേകയ്യറനിയതയ് എത്ര ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭാണയ്; 

(ബനി) 1957-ലല ലഭാന്റെയ് കേണ്സര്വന്സനി ആക്ടനിലല നനിബന്ധനപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ
ഈ കേകയ്യറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയവലര  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുധഭാരണ
യുണഭാക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തനിരുവനന്തെപുരത്തയ് സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം വനിളനിചനിട്ടുകണഭാ;
കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന് സലാംസഭാനത്തയ് നനിയമവലവസയുള്ളകപഭാള ഇത്തരലാം ഒരു
കയഭാഗലാം കചേരുന്നതയ് എന്തെടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്; 

(ഡനി)  ഇടുക്കനി  രഭാമയല്  കമടനില്  സസ്ക്വകേഭാരലവലക്തനി  3  ലസന്റെയ്  പടയത്തനിലന്റെ
മറവനില്  കേകയ്യറനിയ  1.45 ഏക്കര്  സലലാം  29-4-2017-ല്  റവനഡ്യൂ  അധനികേഭാരനികേള
ഒഴെനിപനിചനിരുകന്നഭാ; 

(ഇ)  ഈ  കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിചതയ്  സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്  അഭനിപ്രഭായ
സമനസ്ക്വയലാം ഉണഭാക്കനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനികലഭാ, അകതഭാ ലഭാന്റെയ് കേണ്സര്വന്സനി
ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസയ് നല്കേനി ഒഴെനിപനിചവയഭാകണഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(എഫയ്)  എലാം.  എലാം.  ലലാംകബഭാധരന്,  ചേനിന്നക്കനഭാല് വനികലജനില്  240  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
മുമ്പയ്  കവദത്യുതനിമനനിയുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാകയണതുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏതയ്
നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?  
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(എ)  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മൂന്നഭാറനിലല  വന്കേനിട  കേകയ്യറങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്
തസ്ക്വരനിത പരനികശഭാധന നടത്തനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ പ്രഭാഥമനികേ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  1957-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം,  1971-ലല  കേണന്  കദവന്
(ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്)  നനിയമലാം  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഒഴെനിപനിക്കല്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  ഉണയ്. 7-5-2017-ല് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില്
ഭൂപ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനഭായഭാണയ്  കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  

(ഡനി)  ഇടുക്കനി  രഭാമയല്കമടനില്  സസ്ക്വകേഭാരലവലക്തനി  കേകയ്യറനിയ  ഉകദ്ദേശലാം  1.75
ഏക്കര്  ഭൂമനി  പഭാറകത്തഭാടയ്  വനികലജയ്  ആഫതീസര്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  ഒഴെനിപനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
അധതീനതയനില് എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ഇ) 7-5-2017-ലല സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം നടക്കുന്നതനിനുമുമ്പുലാം 1957-ലല കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, 1971-ലല കേണന്കദവന് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നനിയമലാം എന്നനിവ
പ്രകേഭാരവുലാം ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേളുലാം കേകയ്യറത്തനിലനതനിലരയുള്ള നനിയമ നടപടനികേളുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവന്നനിരുന്നതഭാണയ്. 

(എഫയ്)  ചേനിന്നക്കനഭാല്  വനികലജനില്  കബഭാക്കയ്  6-ല്  സര്ലവ്വ  നമ്പര്  1-ല്
വനിവനിധയഭാളുകേളുലട കകേവശമുണഭായനിരുന്ന  250  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  2007-ല്
ഒഴെനിപനിചയ് സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില് എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. ടനി ഭൂമനിയനില് ശതീ.എലാം.എലാം.
ലലാംകബഭാധരന്  എന്നയഭാളുലട  മകേലന്റെ  കപരനില്  അവകേഭാശകരഖയുള്ളതഭായനി
വലക്തമഭാക്കനി ടനിയഭാന് മൂന്നഭാര് ലസഷലല് ട്രനിബഡ്യൂണലനില് 29/13-ാം നമ്പരഭായനി കകേസയ്
ഫയല്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  സലലത്ത  കേകയ്യറ  വനിവരങ്ങള  കൃതലമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണയ്.  1957-ലല
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരമഭാണയ് ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേള നടനവരുന്നതയ്. 

മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനിലല  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ പ്രവൃത്തനികേളുലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്
അനുവദനിച തുകേയുലാം 

224(3831) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലവളളലപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  വനിവനിധ
പഞഭായത്തയ്,  മുന്സനിപഭാലനിറനികേളനില്  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

* കല  ബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  വരളചയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അനുവദനിച തുകേയുലാം

ലചേലവഴെനിച  തുകേയുലാം  എത്രയഭാലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്

അനുവദനിച തുകേയുലാം ലചേലവഴെനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  'സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണനനിധനി'  മഭാനദണപ്രകേഭാരലാം

നനികയഭാജകേമണലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ/പ്രതനികേരണ  പ്രവൃത്തനികേള

അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനികനഭാ വലവസയനില.

(സനി) ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേള

225 (3832) ശതീ  .    പനി  .   ബനി  .    അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് എത്ര ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേള  വനിഭജനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

ഇതനിനഭായനി പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ജനിലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേലളയഭാണയ്  വനിഭജനിക്കഭാന്

നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  മകഞശസ്ക്വരലാം  തഭാലൂക്കനിലല  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേലള  വനിഭജനിക്കഭാന്

ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് 29 ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. 

(ബനി-ഡനി)  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേള  വനിഭജനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മടന്നൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

226  (3833)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മടന്നൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ജലവനിഭവ വകുപയ്
പഴെശനി ജലകസചേന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള മൂന്നയ് ഏക്കര് സലലാം റവനഡ്യൂ വകുപനിനയ്
വനിട്ടു  നല്കേഭാലമന്നയ്  സമ്മേതനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇരനിടനി  തഭാലൂക്കനിലല
കകേഭാളഭാരനി വനികലജനിലല പഴെശനി ജലകസചേന പദതനിയുലട മുകന്നക്കര് സലലാം റവനഡ്യൂ
വകുപയ് ഏലറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ജലവനിഭവവകുപനിലന്റെ  28-11-2013-ലല  WRD/27698/IRI/12  നമ്പര്
കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  മൂകന്നക്കര്  സലലാം  റവനഡ്യൂവകുപനിനു  വനിട്ടുനല്കേഭാലമന്നയ്
ജലവനിഭവവകുപയ്  സമ്മേതലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  2016-2017-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രകേഭാരലാം  സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുതകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗത
നനിനണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  കൂടുതല്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകേഭാലത  ഭുമനി  കകേമഭാറലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണള്ള  ഉത്തരവുകേള
നല്കുവഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) രണയ് കസവന വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലുള്ള ഭൂമനി കകേമഭാറ വലവസപ്രകേഭാരമുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  PWD,  വനലാം വകുപയ് എന്നനിവയുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  10-3-2017-നയ്  ഇരനിടനി  തഹസനില്ദഭാര്  തലകശരനി  ആര്.ഡനി.ഒ.-ക്കയ്
സമര്പനിചനിരുലന്നങ്കനിലുലാം  നഡ്യൂനതകേള  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  കപ്രഭാകപഭാസല്
തനിരനിലക്ക സമര്പനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാലട ഇരനിടനി തഹസനില്ദഭാര്ക്കയ് മടക്കനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചയ്  9-5-2017-നയ്  ഇരനിടനി
തഹസനില്ദഭാര് ആര്.ഡനി.ഒ.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ബനി)  PWD  വകുപനില്നനിനലാം  വനലാം  വകുപനില്നനിനലാം  വനില  നനിര്ണയലാം
സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കേനിടഭാനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസവുലാം  തഹസനില്ദഭാര്
സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല  നഡ്യൂനതകേളുലാംമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്
നഭാളനിതുവലരയുലാം ലഭലമഭായനിടനില. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട ലപ്രഭാകപഭാസല് കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ
കേളക്ടറനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കനി ഉടന് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുന്നതഭാലണന്നയ് ലഭാന്റെയ്
റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 
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പത്തനലാംതനിട വനികലജനില് ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനി 

227(3834)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പത്തനലാംതനിട  വനികലജനില് ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി
എത്ര ലഹക്ടര് ഉണയ്; 

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി,  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട
ഓഫതീസയ്  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിട്ടുനല്കുവഭാന്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പത്തനലാംതനിട
വനികലജനില് ഏലതലഭാലാം ആവശലങ്ങളക്കയ് മറയ് വകുപ്പുകേളക്കയ് റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനി
വനിട്ടു നല്കേനിയനിട്ടുണയ് ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  പത്തനലാംതനിട  വനികലജനില്  വനിവനിധ  സര്കവ്വ
നമ്പരുകേളനില് ലചേറനിയ കപഭാട്ടുകേളഭായനി ആലകേ 0.08.09 ലഹക്ടര് റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ്
ഭൂമനി ഒഴെനിഞകേനിടപ്പുണയ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലട  അര്തനഭാപത്രലാം  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്
അനുകയഭാജലമഭായ  റവനഡ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി  ലഭാന്റെയ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട
ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പരനികശഭാധനിചയ്  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായവുലാം കതടനി ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനണയ്. 

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം   പത്തനലാംതനിട
വനികലജനില് മറയ് വകുപ്പുകേളക്കയ് റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേനിയനിടനില. 

കേടപഭാമറലാം ലടകനിക്കല് കഹസ്കൂളനിനയ് സലലാം വനിട്ടുനല്കേഭാന് നടപടനി 

228(3835)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കേടുതരുത്തനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേടപഭാമറലാം  ലടകനിക്കല്
കഹസ്കൂളനിനയ് സലലാം വനിട്ടുനല്കുന്നതു സലാംബന്ധനിചയ് റവനഡ്യൂ വകുപനില് നനിലവനിലുള്ള
419063/B2/2017  നമ്പര്  ഫയലനിന്കമല്  എന്തു  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിന്കമല്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിചയ്  തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിലന്റ
കേഭാരണവുലാം  ഫയലനിലല  മറയ്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഫയലനില്
എകന്നക്കയ് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

419063/B2/2017 എന്നതയ് റസതീപ്റയ് നമ്പരഭാണയ്. ബനി2/237/2017-റവ നമ്പര്
ഫയലനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്.  കേടുതരുത്തനി
നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കേടപഭാമറലാം  ലടകനിക്കല്  കഹസ്കൂളനിനയ്  സലലാം
വനിട്ടുനല്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്നനിനലാം  ലഭനിച
ശനിപഭാര്ശയനികനല്  ഭരണ  വകുപനിലന്റെ  ഭരണഭാനുമതനി  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്
ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  ബനി2/237/2017-റവ നമ്പര്
ഫയലനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ശനിപഭാര്ശ
ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് ബഹുമഭാനലപട ചേതീഫയ് ലസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ  SLEC-SLMC
കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ള  LARR  ആക്ടയ്,
2013-ലല  മഭാനദണങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

കരഭാഗചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില്നനിനലാം
ലഭനിച അകപക്ഷ 

229(3836) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുഖലമന്തെനിയുലട  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  കരഭാഗചേനികേനിതഭാ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല
വനികലജുകേളനില്  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ള  അകപക്ഷകേരുലട  കപരുവനിവരലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഈ അകപക്ഷകേള എന്നയ് തതീര്പഭാക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനികലജയ് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

ലതഭാണനിമുതല് കുമനിഞകൂടനി കേനിടക്കുന്നതയ് 

230(3837)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേളക്ടകറുകേളനിലുലാം  മറയ്  റവനഡ്യൂ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ലതഭാണനിമുതലുകേള
കുമനിഞകൂടനി  കേനിടക്കുന്നതുമൂലമുള്ള  പ്രയഭാസങ്ങള  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  മലപ്പുറലാം,  ലകേഭാലലാം  കേളക്ടകററയ്  കസഭാടനങ്ങള  ഉളലപലട  നടന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് ഇത്തരലാം ലതഭാണനിമുതലുകേള കുമനിഞയ് കൂടുന്നതയ് തടയഭാന് എന്തെയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 
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(ബനി)  വഭാഹനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  ലതഭാണനിമുതലുകേള  ഒരു  നനിശ്ചനിത
കേഭാലയളവനിനയ്  കശഷലാം  കലലലാം  ലചേയയ്  വനില്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  തുകേ  സര്ക്കഭാര്
അക്കഇൗണനില് സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കേളക്ടകററയ്  ഉളലപലടയുള്ള  റവനഡ്യൂ  ആസഭാനങ്ങളുലാം  പരനിസരവുലാം
ശുചേനിതസ്ക്വവുലാം മഭാലനിനല മുക്തവുമഭാക്കഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ലതഭാണനിമുതലുകേളുമഭായനി ബന്ധലപട കകേസയ് തതീരുന്ന മുറയയ് കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്  ലതഭാണനിമുതലുകേള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ബനി) വഭാഹനങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള ലതഭാണനിമുതലുകേള അതുമഭായനി ബന്ധലപട
കകേസ്സുകേള തതീരുന്ന മുറയയ് കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കലലലാം ലചേയയ് വനില്ക്കുന്നതയ്
ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേളക്ടകററ്റുകേള ഉളലപലടയുള്ള റവനഡ്യൂ ആസഭാനങ്ങള ശുചേനിതസ്ക്വമഭായുലാം
മഭാലനിനല മുക്തമഭായുലാം സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടനി  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
എലഭാ  ഓഫതീസുകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആവശലമുള്ളപക്ഷലാം
ശുചേനിതസ്ക്വമനിഷനുമഭായനി കചേര്ന്നയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

കേരനിമ്പനക്കഭാവയ് കദവസസ്ക്വലാം ഭഗവതനി കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ അന്തെനിമ വര്ഷഭാശനലാം
കുടനിശനികേ 

231(3838) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണലത്തനില്ലപട  കേല്ലൂര്-വടക്കുലാം  മുറനി  വനികലജനില്
കേരനിമ്പനക്കഭാവയ്  കദവസസ്ക്വലാം  ഭഗവതനി  കക്ഷത്രത്തനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുളള
അന്തെനിമവര്ഷഭാശനലാം  (ആനസ്ക്വനിറനി)  വര്ദനിപനിച  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണ  തുകേ
കുടനിശനികേ  സഹനിതലാം  ഉടന്  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  തുകേ  ഉടന്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനഭാവശലമഭായ  സതസ്ക്വര  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

(എ) സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) നടപടനികേള അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

പഭാടഭൂമനിയനിലല പഭാടതകേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള

232  (3839)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ളതുലാം  പഭാടത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിരനി
ക്കുന്നതുമഭായ  ഭൂമനി  എത്രലയന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനികനല്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനികക്കണ വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നയ്  വലകേതമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഭാടകേരഭാര്
പുതുക്കനിയ ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനില് പഭാടതകേ പനിരനിലചടുക്കഭാനുള്ളതയ് സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ; ഇതയ് പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലകേ  3502.5507  ലഹക്ടര്  പഭാടതകേയനിനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനികക്കണ  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്  ജനിലകേളനില്നനിനലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലകേഭാലലാം,
തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എന്നതീ നഭാലയ് ജനിലകേലളഭാഴെനിലകേ മറയ് 10 ജനിലകേളനിലുലാം
പഭാടക്കരഭാര് പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെകചേര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില പഭാടക്കരഭാര് പുതുക്കനിയതയ്
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം

അതനില് പഭാടതകേ
പനിരനിലചടുക്കഭാനുള്ളതയ്
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം

1 2 3 4

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം കേള്ളനിക്കഭാടയ് ഗഭാമ പഞഭായത്തനിനയ്
കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപക്സൈയ്,  ഠഇൗണ്
ഹഭാള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി പഭാടത്തനിനയ് നല്കേനിയ
19  ആര്  ഭൂമനിയുലട  കുടനിശനികേ
ഒഴെനിവഭാക്കനി പഭാടലാം പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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1 2 3 4

2 പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട  പ്രസയ്  കബ്ബനിനയ്
കകേഭാഴെകഞരനി  തഭാലൂക്കയ്,
പത്തനലാംതനിട  വനികലജയ്  സര്കവ്വ
194/65-ല്ലപട  01.20  ആര്
ഭൂമനിയുലാം  കേലത്തൂര്  വനികലജനില്
റതീ  സര്ലവ്വ  324/6-ല്ലപട
35.60  ആര്  സലത്തയ്
ശതീ.  കദവരഭാജന്  കപരനിലുലാം
പഭാടലാം പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

പ്രസയ്  കബ്ബനില്
നനിനലാം
പനിരനിലചടുക്കഭാനുള്ള
4,000  രൂപ  ഉടന്
പനിരനിക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

3 ആലപ്പുഴെ മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില്
നഭാലുലാം  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി
തഭാലൂക്കനില്  ഒനലാം  വലക്തനിഗത
പഭാടങ്ങള പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4 കകേഭാടയലാം കവക്കലാം  തഭാലൂക്കയ്,  ലവളര്
വനികലജനിലല  വനിവനിധ  സര്ലവ്വ
നമ്പരുകേളനിലുള്ള  19.44  ആര്
ഭൂമനിയുലാം  മതീനചല്  തഭാലൂക്കനിലല
26.42  ആര്  ഭൂമനിയുലാം  പഭാടലാം
പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5 ഇടുക്കനി ഇടുക്കനി തഭാലൂക്കനില് പഭാടക്കരഭാര്
പുതുക്കനി  നല്കേനിയ  കകേസ്സുകേള
ഉണയ്.

കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേള
നനിലനനില്ക്കുന. 

6 എറണഭാകുളലാം ആലുവ തഭാലൂക്കനില് പഞഭായത്തയ്
പ്രകദശലത്ത  13  കകേസ്സുകേള
പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ്
റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനി  സഹനിതലാം
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

7 പഭാലക്കഭാടയ് ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില്  രണയ്
കകേസ്സുകേളനിലഭായനി  0.0024
ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയുലട  പഭാടലാം
പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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8 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് മൂന്നയ് വലക്തനികേളക്കയ്  1/2 ലസന്റെയ്
വതീതലാം  ഭൂമനിയുള്ള  പഭാടലാം
പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

9 വയനഭാടയ് ഒറ  വലക്തനിക്കയ്  (0.0081
ലഹക്ടര്)  കവത്തനിരനി
തഭാലൂക്കനില്  പഭാടലാം  പുതുക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

10 കേണ്ണൂര് പഞഭായത്തയ്  പരനിധനിയനില്ലപട
13  കകേസ്സുകേള  പുതുക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

രഭാമക്കല്കമടയ് കകേക്കലഭാക്കഭാന് തമനിഴഭാടനിലന്റെ ശമലാം

233 (3840)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  രഭാമക്കല്കമടയ്  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖല
കകേക്കലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തമനിഴ് നഭാടയ്  സര്ക്കഭാര് സര്കവ്വ അടക്കമുള്ള നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനിൽ പ്രസസ്തുത നതീക്കലാം ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് തണതീര്ത്തടങ്ങളുലട ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കയ്

234(T*3841)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കനിലല ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം
ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കയ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച മഭാനദണലാം എന്തെഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കനിലല  കൂരഭാച്ചുണയ്  ഒഴെനിലകേയുള്ള  എലഭാ
ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലുലാം  ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  (ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കയ്  അന്തെനിമമഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിച
ഗഭാമപഞഭായതകേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.)*

(ബനി)  കകേരള  കേണ്സര്കവഷന്  ഓഫയ്  പഭാഡനി  ആന്റെയ്  ലവറയ്  ലഭാന്റെയ്  ആക്ടയ്
2008-ലലയുലാം  കകേരള  കേണ്സര്കവഷന് ഓഫയ്  പഭാഡനി  ആന്റെയ്  ലവറയ്  ലഭാന്റെയ്  റൂളസയ്
2008-ലലയുലാം  ലസക്ഷനുകേള  പഭാലനിചയ്  കലഭാക്കല്  ലലവല്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പഞഭായതകേള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചതയ്. 

കതഭാപ്പുലാംപടനിയനിലല ടനിന് ഫഭാക്ടറനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

235 (3842)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

പശ്ചനിമ  ലകേഭാചനിയനില്  കതഭാപ്പുലാംപടനി  പലഭാരനി  ജലാംഗ്ഷനു  സമതീപത്തഭായനി
വര്ഷങ്ങളക്കയ്  മുന്പയ്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതുലാം  ഇകപഭാള  അടഞ  കേനിടക്കുന്നതുമഭായ
ടനിന്  ഫഭാക്ടറനിയുലടയുലാം  വസ്തുവകേകേളുലടയുലാം  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ആര്ക്കഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

പശ്ചനിമ  ലകേഭാചനിയനില്  കതഭാപ്പുലാംപടനി  പലഭാരനി  ജലാംഗ്ഷനയ്  സമതീപത്തഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ലകേഭാചനിന്  ടനിന്  ഫഭാക്ടറനിയുലടയുലാം  വസ്തുവകേകേളുലടയുലാം
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ആയതനിലല  04.35  ആര്  (10.750  ലസന്റെയ്)  പുഴെ  പുറകമ്പഭാക്കയ്
ഒഴെനിലകേയുള്ളതയ് പ്രസ്തുത ഫഭാക്ടറനിക്കയ് തലന്നയഭാണയ്. 

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

236 (3843) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ലനിസനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം
ജനില തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വതീടയ്  വയന്ന  ആവശലത്തനികലയഭായനി
3  ലസന്റെയ് ഭൂമനി വതീതലാം പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന പദതനിയഭാണയ് ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം
പദതനി,  സസ്ക്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനി  ഇലഭാത്തതുലാം,  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  75,000
രൂപയനില് തഭാലഴെ ആയനിട്ടുള്ളതുലാം,  സലാംസഭാനത്തയ് സനിരതഭാമസക്കഭാരഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ
കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണയ്  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.
2,91,757  അകപക്ഷകേളനില്നനിനലാം  വലക്തമഭായ  അകനസ്ക്വഷണത്തനിലൂലട  2,43,928
കുടുലാംബങ്ങലള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  കേലണത്തനി  ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.
മഭാരകേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്,  വനിധവകേള,  അലാംഗകവകേലലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളവര്,
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്  തുടങ്ങനിയ  കൂടുതല്  ദുര്ബലരഭായവര്ക്കയ്  മുന്ഗണന
നല്കേനിലക്കഭാണയ്  വനികലജ്തല റഭാങ്കയ്  ലനിസഭാണയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നയ്.  ഭൂമനി  പതനിവയ്
ചേടങ്ങനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എലഭാലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുന്നതയ്.  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  58,398
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ
തര്ക്കങ്ങള  മുകഖനകയഭാ,  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേള  മുകഖനകയഭാ  അനുവദനിച  ഭൂമനി
ബന്ധലപട  മുഴവന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  കകേമഭാറഭാന്  കേഴെനിഞനിടനില.
ആകക്ഷപങ്ങള പരനിഹരനിചയ് ഭൂമനി കകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ലനിസനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ജനില
തനിരനിചയ് തഭാലഴെകചര്ക്കുന: 

ജനില ലഭലമഭായനിരുന്ന
അകപക്ഷകേളുലട എണലാം

ലതരലഞടുത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 47340 35798

ലകേഭാലലാം 29850 28591

പത്തനലാംതനിട 7532 6807

ആലപ്പുഴെ 17142 14163

കകേഭാടയലാം 10742 10388

ഇടുക്കനി 10496 7970

എറണഭാകുളലാം 43248 31379
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തൃശ്ശൂര് 30836 26776

പഭാലക്കഭാടയ് 28524 23874

മലപ്പുറലാം 25998 23962

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 9070 8304

വയനഭാടയ് 6611 4546

കേണ്ണൂര് 12184 11099

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 12184 10271

ആലകേ 291757 243928

(സനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്,  വതീടയ്  വയഭാന്
അനുകയഭാജലമലലനലാം,  വഴെനി  സഇൗകേരലമനിലലനലാം  തരത്തനിലുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള
ഉയര്ന്നയ്  വന്നനിരുന.  കൂടഭാലത  പടയലാം  നല്കേനിയവര്ക്കയ്  മുഴവനഭായുലാം,  ഭൂമനി
കകേമഭാറുന്നതനിലുലാം  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിരുന.  ആകക്ഷപങ്ങളനില്  വനിശദമഭായ
അകനസ്ക്വഷണലാം  നടത്തനി  അവയയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുലാം  അനുകയഭാജലമലഭാത്ത  ഭൂമനി
വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  അവ  മഭാറനി  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചയ്  വരനികേയഭാണയ്.  ഇതനികലയഭാവശലമഭായ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേലണതന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി 

237(3844)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം ഇലഭാത്തവര്ക്കയ് വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേഭാന്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; 

(ബനി) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി വഭാസകയഭാഗലമഭായ
ഭൂമനി നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് നടപടനികേള ഉണഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  വതീടയ്  വയഭാന്  സസ്ക്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനി  ഇലഭാത്തതുലാം,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനിന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നതുമഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് വതീടയ് വയന്ന ആവശലത്തനികലയഭായനി
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി  വതീതലാം
പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  കൂടഭാലത  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട

സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കലഫയ്  മനിഷന്

പദതനിയനികലയയ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപയ്  മുകഖന

തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയനില് ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേനിയവരുലട കപരയ്

വനിവരലാം

238 (3845)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2011-2016 കേഭാലലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം

പദതനിയനിലൂലട എത്ര ലഹക്ടര് ഭൂമനിയഭാണയ് പതനിച്ചു നല്കേനിയതയ്; 

(ബനി)  നനിയമപരമഭായ  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാകണഭാ  ഈ

ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയതയ്; 

(സനി) എത്ര കപര്ക്കഭാണയ് ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേനിയതയ്; 

(ഡനി)  50  ലസന്റെനിനയ്  മുകേളനില്  പതനിച്ചു  നല്കേനിയവരുലട  കപരയ്  വനിവരവുലാം

ഭൂമനിയുലട വനിസതീര്ണവുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-2016  കേഭാലലത്ത സര്ക്കഭാര്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം 709.28 ലഹക്ടര് ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കേനി ഉത്തരവഭായനിരുന. 

(ബനി)  ഭൂമനി  പതനിവയ്  ചേടങ്ങളനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  നടപടനികേള

സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ഭൂമനി ബന്ധലപടവര്ക്കയ് കകേമഭാറുന്ന

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. 

(സനി)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  58398  കപര്ക്കയ്  ഭൂമനി

പതനിച്ചുനല്കേഭാന് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വതീടയ്

വയന്നതനിനഭായനി  3  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി  വതീതമഭാണയ്  പതനിച്ചുനല്കുന്നതയ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

മൂന്നയ് ലസന്റെനില് കൂടുതല് പതനിചയ് നല്കേനിയനിടനില. 
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ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ് സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

239 (3846) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് പുതനിയ റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ആഫതീസയ് അനുവദനിചയ്
ഉത്തരവഭായതയ് എന്നഭാണയ്; 

(ബനി) പ്രസ്തുത ആഫതീസനിലന്റെ ആസഭാനലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് പരനിഗണനിക്കുന്ന
മഭാനദണങ്ങള എന്തെഭാണയ്; 

(സനി)  ജനിലയുലട  മധലഭഭാഗമഭായ  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്  പുതനിയ  റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷണല്  ആഫതീസനിലന്റെ  ആസഭാനലാം  സഭാപനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല പുതനിയ റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ് അനുവദനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിടനില. ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  വനിസതീര്ണലാം,
ജനസലാംഖല,  ഭൂപ്രകൃതനി,  ജനങ്ങളുലട  യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട
ആവശലലാം,  ഭരണപരമഭായ  സഇൗകേരലലാം  എന്നനിവ  പരനിഗണനിചയ്  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷലന്റെ
ആസഭാനലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ആസഭാനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി

240(3847) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : 
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്
ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

100/2020.
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കേളകകറ്റുകേളനില്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  നനിലവനില്
നല്കേനിവരുന്ന കകേവശകരഖയയ് പകേരലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ്
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടഭാലത
എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കലഫയ് മനിഷന് പദതനിയനികലയയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്
അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് ഭൂമനി കേലണതന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളുലട
പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  കലഫയ്  മനിഷന്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിത
ഭവനരഹനിതരുലട പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ സസ്ക്വയലാംഭരണ വകുപയ്  മുകഖന
നനിലവനില്  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  അന്തെനിമ  പരനികശഭാധന  കേഴെനിഞതനിനു
കശഷലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗകഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  നനിലവനില്
നല്കേനിവരുന്നതയ് വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കകേവശകരഖയഭാണയ്. 1-1-1977-നയ്
മുമ്പയ്  വനഭൂമനി  കകേവശലാം വചനിരുന്ന പടനികേവര്ഗ കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം പടയലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേകയ്യറക്കഭാരനില്നനിനലാം തനിരനിച്ചുപനിടനിച ഭൂമനിയുലട കേണക്കയ്

241  (3848)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കേകയ്യറക്കഭാരനില്നനിനലാം  എത്ര  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു  പനിടനിചനിട്ടുലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഭൂമനി  കേകയ്യറക്കഭാരനില്
നനിനലാം  147.822  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ജനില തനിരനിച്ചുപനിടനിച ഭൂമനി

തനിരുവനന്തെപുരലാം 2.8370 ലഹക്ടര്

ലകേഭാലലാം 0.812 ലഹക്ടര്

പത്തനലാംതനിട 0.0102 ലഹക്ടര്

കകേഭാടയലാം 0.0727 ലഹക്ടര്

ആലപ്പുഴെ 0.3394 ലഹക്ടര്

ഇടുക്കനി 132.01.76 ലഹക്ടര്

എറണഭാകുളലാം 0.8862 ലഹക്ടര്

പഭാപഭാത്തനികചേഭാലയനിലല അനധനികൃത ഭൂമനി കേകയ്യറലാം 

242(3850)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മൂന്നഭാര്  ചേനിന്നക്കനഭാല്  പഭാപഭാത്തനികചേഭാലയനില്  അനധനികൃതമഭായനി  ഭുമനി
കേകയ്യറനി  ലമറല്  കുരനിശയ്  സഭാപനിചതഭാലണന്ന  ആകരഭാപണത്തനിലന്റെ  കപരനില്  ടനി
ലമറല്  കുരനിശയ്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  നതീക്കലാം  ലചേയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  ആ
നടപടനിലക്കതനിലര  ആലരങ്കനിലുലാം  കരഖഭാമൂലലാം  പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കുരനിശയ്  സഭാപനിച  പ്രകദശത്തനില്നനിനലാം  കപഭാലതീസയ്  രണഭാലള
കേസഡനിലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എന്തു കുറലാം ആകരഭാപനിചഭാണയ് അറസയ് ലചേയതയ്; 

(സനി)  കേകയ്യറലമഭാഴെനിപനിക്കഭാന്  ലചേന്ന  റവനഡ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
തടസ്സമുണഭാക്കനിയ  കുറത്തനിനയ്  കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഏങ്കനില്  ആരുലടലയഭാലക്ക
കപരനില്; ആലരലയഭാലക്ക അറസയ് ലചേയ്തു?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉടുമ്പന്കചേഭാല  തഭാലൂക്കനില് ചേനിന്നക്കനഭാല് വനികലജനില്  സര്ലവ്വ നമ്പര്
34/1-ല്ലപട സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കനില് അനധനികൃതമഭായനി കേകയ്യറനി സഭാപനിചനിരുന്ന
ലമറല്  കുരനിശയ്  നതീക്കലാംലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  അതനിലനതനിലര  നല്കേനിയനിരുന്ന
പരഭാതനിയുലട പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)രഭാജു S/o കുടപന് (40 വയസയ്) പുതുപറമ്പനില്, വഭാഴെവറ, വയനഭാടയ് ജനില.
(2)  സനിബനി  @ലസബഭാസലന് S/o  ആഗസനി (39  വയസയ്),  ഇടകശരനില്,  രഭാജകുമഭാരനി
എന്നനിവര്ലക്കതനിലര ശഭാന്തെന്പഭാറ കപഭാലതീസയ് കസഷന് CR334/17 U/s IPC 447,
153  A,  34   എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കകേലസ്സടുത്തയ്  കകേഭാടതനി  ജഭാമലത്തനില്
വനിടയയകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(സനി)  കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എത്തനിയ റവനഡ്യൂ ഉകദലഭാഗസലര വഭാഹനലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ് തടസ്സലപടുത്തനിയതനിനയ് ലകേ.  ഒ.  ലപഭാറനിഞ്ചു  (KL-46C-739  രജനിസര്
നമ്പരുള്ള  ഒമനി  വഭാന്  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  ഉടമ)  കേഭാഞനിരത്തനിങ്കല്  വതീടയ്,  തൃശ്ശൂര്
എന്നയഭാളലക്കതനിലര  IPC 1860  ലസക്ഷന് 353  പ്രകേഭാരലാം ശഭാന്തെന്പഭാറ കപഭാലതീസയ്
324/17 dated 20-4-2017 നമ്പരഭായനി FIR രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

പഭാടവലവസയയ് വനിരുദമഭായനി സലലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന കകേസ്സുകേളനില് ഭൂമനി
തനിരനിലകേലയടുക്കഭാന് നടപടനി

243 (3851) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഇൗജനലമഭായുലാം  കുറഞനനിരക്കനിലുലാം  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനയ്
ലഭനിച സഭാപനങ്ങളനിലുലാം വലക്തനികേളനിലുലാം ഗണലമഭാലയഭാരു ഭഭാഗലാം നഭാമമഭാത്രമഭായ തുകേ
കപഭാലുലാം അടയഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ അലലങ്കനില് പഭാടവലവസയയ് വനിരുദമഭായനി സലലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
കകേസുകേളനില് ഭൂമനി തനിരനിലകേലയടുക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തലസഭാന നഗരനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ശതീമൂലലാം കബയ്,  ട്രനിവഭാന്ഡലാം
കബയ്,  മന്നലാം  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  കബയ്,  ശഭാസമലാംഗലലാം  യൂണനികവഴനിറനി  വനിമന്സയ്
അകസഭാസനികയഷന്,  ലടന്നതീസയ്  കബയ്,  കഗഭാളഫയ്  കബയ്  തുടങ്ങനി
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  പഭാടതകേയനില്
മുൻസർക്കഭാർ  ഇളവു  നല്കേഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ലവള്ളയമ്പലലാം
ഓഫതീകസഴയ്  കബനിനയ്  പഭാടത്തനിനയ്  നല്കേനിയ  സലത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വഭാണനിജലസഭാപനങ്ങളക്കയ്  സലലാം  പഭാടത്തനിനയ്  നല്കുകമ്പഭാള
ഈടഭാകക്കണ  പഭാടലാം  എത്രലയന്നഭാണയ്  നനിയമത്തനില്  വലവസ  ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്;
കമല്പറഞവയുളലപലടയുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കുറഞ  നനിരക്കയ്  അനുവദനി
യഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലമന്തെഭാണയ്?   
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. പഭാടകുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം പഭാടക്കരഭാര്
ലലാംഘനിച  കകേസ്സുകേളനില്  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി  &സനി) 6-2-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  (എലാം.എസയ്.) 96/2016/റവ
പ്രകേഭാരലാം വഭാണനിജല സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഭൂമനിയുലട മഭാര്ക്കറയ്  വനിലയുലട  5  ശതമഭാനലാം
തുകേ  (കുറഞതയ്  പ്രതനിവര്ഷലാം  15,000  രൂപ)  ആണയ്  പഭാടമഭായനി  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതയ്.
ശതീമൂലലാം  കബയ്,  ശഭാസമലാംഗലലാം  യൂണനികവഴനിറനി  വനിമന്സയ്  അകസഭാസനികയഷന്
എന്നനിവര്ക്കയ് പഭാടതകേയനില് ഇളവയ് അനുവദനിചനിടനില.  കഗഭാളഫയ് കബയ് കസഭാര്ട്സയ്
അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇന്തെലക്കയ്  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലടന്നതീസയ്  കബയ്,
മന്നലാം ലമകമ്മേഭാറനിയല് കബയ് എന്നനിവയയ് പഭാട തുകേയനില് ഇളവയ് അനുവദനിച ഉത്തരവയ്
പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ് വരനികേയഭാണയ്.  ലവള്ളയമ്പലലാം ഒഭാഫതീകസഴയ്  കബ്ബനിനയ്  പഭാടത്തനിനയ്
നല്കേനിയ  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  നനിലവനില്
വടനിയൂര്ക്കഭാവയ്  വനികലജനില്  എല്.ആര്.എലാം.  ഓഫതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
നടനവരുന. 

പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് ദശഭാബ്ദങ്ങളഭായനി തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ് പടയലാം

244 (T*3852)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) വനിവനിധ പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് കേഭാലങ്ങളഭായനി തഭാമസനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കയ് പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി) മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില്, റവനഡ്യൂ, വനലാം, ജലവനിഭവലാം തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പു മനനിമഭാരുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില് നടന്ന കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം
3  മഭാസത്തനിനകേലാം സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം
തുടര്ന്നയ് റനിവത്യു മതീറനിലാംഗയ് നടതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലുളളതുലാം,  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുകേളുലട
വനികേസനത്തനിനയ്  ആവശലമനിലഭാത്തതുമഭായ  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  ദശഭാബ്ദങ്ങളഭായനി
തഭാമസനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി  കകേവശലാം  വചയ്
തഭാമസനിക്കുന്നവര്  അര്ഹരഭാലണങ്കനില്  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവയ്  ചേടങ്ങളനിലല
വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  ഭൂമനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപനിലന്റെ  സമ്മേതപത്രലാം,
തഭാലൂക്കയ്  പതനിവയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  എന്നനിവ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
നനിയമഭാനുസരണലാം പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡയ്,
കതഭാടയ്,  ആറയ് പുറകമ്പഭാക്കയ് എന്നനിവ നനിലവനിലല നനിയമപ്രകേഭാരലാം പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാന്
നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാത്തതഭാണയ്. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനിലുള്ള  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം പടയലാം നല്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത എലഭാ ജനിലകേളുലടയുലാം സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(സനി)  ബന്ധലപട  വകുപനിലന്റെ  സമ്മേതപത്രലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്
നനിയമഭാനുസരണലാം പടയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

വനികലജുമഭാനഭായനിരുന്ന ബനി. രകമശയുലട കുടുലാംബത്തനിനയ് ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി

245  (3853)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  അ ഡൂര്  വനികലജയ്  ഓഫതീസനില്
വനികലജുമഭാനഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന ബനി.  രകമശയുലട  7  മഭാസലത്ത ലപന്ഷനുലാം
പകരതലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനയ്  ലഭനികക്കണ  ഫഭാമനിലനി  ലപന്ഷനുലാം  ഇതുവലര
ലഭനിചനിടനിലലന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് ഇതയ് ലഭനിക്കഭാനുള്ള തടസ്സലാം എന്തെഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  തടസ്സങ്ങള  നതീക്കനി  കുടുലാംബത്തനിനയ്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  അര്ഹതലപട
ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള അകനസ്ക്വഷനിചതനില് ടനിയഭാള ട്രഷറനിയനില്
കലഫയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതുലകേഭാണഭാണയ്  ലപന്ഷന്  തടഞ
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വചനിരനിക്കുന്നലതന്നറനിയുന. ശതീ. രകമശ ബനി. അടൂര് വനികലജനില് വനികലജുമഭാന് ആയനി
കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവരലവ  31-3-2011-ല്  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  ലപന്ഷന്പറനി
പനിരനിയുകേയുലാം  18-10-2016-ല്  മരണമടയുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  31-3-2016  വലര
ടനിയഭാനയ്  ലപന്ഷന്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനിയഭാലന്റെ  മരണകശഷലാം  കുടുലാംബ  ലപന്ഷന്
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ട്രഷറനിയനില് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതുണയ്. 

(സനി) ട്രഷറനിയനില് നനിന്നഭാണയ് ഫഭാമനിലനി ലപന്ഷന് നല്കകേണതയ്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി കബഭാക്കയ് നമ്പര് 10-ല് റതീ-സര്കവ്വ നമ്പര് 582/11-ലല ഭൂമനി

246  (3854)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി വനികലജനില് കബഭാക്കയ്  നമ്പര്  10-ല് റനി-സര്കവ്വ നമ്പര്
582/11-ല്ലപട  ഭൂമനി  ഏതയ്  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലഭാലണനള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ഭൂമനി  റവനഡ്യൂവകുപനിനയ്  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി  കേത്തയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എന്തെയ്  ആവശലത്തനിനയ്  കവണനിയഭാണയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി
വനിട്ടുനല്കേണലമന്നഭാവശലലപടയ്  നനിയമകേഭാരലവകുപയ്  കേത്തയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ ആയതനിന്കമല് എന്തെയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത സലലാം കേലട ഇറനികഗഷന് കപ്രഭാജക്ടയ്  (ലകേ.എ.പനി.-യുലട) -ലന്റെ
ഉടമസതയനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കഭാണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലലത്ത  ആലകേയുള്ള  56.00  ആര്സനില്  നനിനലാം  24.29
ആര്സയ്  സലലാം  കകേഭാടതനി  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി  കേത്തയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  31.71  ആര്സയ്  സലലാം
കസകകഭാണ്  ലഷല്ടര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുനല്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(സനി)  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  വനിട്ടു
നല്കേണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ് കകേരളഭാ കഹകക്കഭാര്ടയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര് അഭലന്തെര
വകുപയ്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിക്കയ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
സലലാം  വനിടയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  ജലവനിഭവ  വകുപയ്  നഭാളനിതുവലര
അറനിയനിചനിടനില. 
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പുളനിയനിലപഭാറയനിലല 110 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

247  (3855)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിലല പുളനിയനിലപഭാറയനിലല 110  ഓളലാം വരുന്ന
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇവര്ക്കയ്  50  ലസന്റെനില്  കൂടഭാത്ത  തരത്തനില്  ഭൂമനിയയ്  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്  മുഖലമനനിയുകടയുലാം
അഞയ് മനനിമഭാരുകടയുലാം സഭാന്നനിദലത്തനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
എന്തെയ് നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഇവര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂ-ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പുമനനിയുലട
അദലക്ഷതയനില്  3-11-2016-ല്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുതല  ഉകദലഭാഗസനഭാരുലട
സഭാന്നനിദലത്തനില് കൂടനിയ കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം വനഭൂമനി കേകയ്യറനിയ 116 കപരുലട
ലനിസയ്  ഉണഭാക്കനി  പരമഭാവധനി  50  ലസന്റെനില്  പരനിമനിതലപടുത്തനി  ഭൂമനി  പതനിചയ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചയ്  കരഖയുലാം
പകേരലാം ആവശലമഭായ ഭൂമനി വനലാം വകുപനിനയ് കകേമഭാറുന്നതുളലപലടയുള്ള വനിശദമഭായ
ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ചേഭാലക്കുടനി
തഹസനില്ദഭാര്ക്കുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  കമല്നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  തൃശ്ശൂര്  സര്ലവ്വ  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം,  വഭാഴെചഭാല്
ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസയ് ഓഫതീസര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം സര്ലവ്വ വകുപയ് മുകഖന
സര്ലവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

(സനി) ബന്ധലപട വകുപ്പുകേള മുകഖന നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പടയലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്. 

ഒരുവര്ഷലാം പ്രഭാബലലമുള്ള ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

248  (T*3856)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കയ് ജഭാതനി ലതളനിയനിക്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുകമ്പഭാള  എന്തെയ്  ആവശലത്തനിലനനലാം  എവനിലട
സമര്പനിക്കഭാലനനലാം  കരഖലപടുതന്നതുമൂലലാം  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന
ഒഭാകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  അകപക്ഷ  നല്കേനി  കേഭാത്തനിരനികക്കണതഭായ  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  ഉകദലഭാഗസർക്കുലാം  അകപക്ഷകേർക്കുലാം  ഒരു  കപഭാലല  ബുദനിമുടയ്
ഉണഭാക്കുന്ന  ഈ  സനിതനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലലാം  പ്രഭാബലലമുള്ളതുലാം
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഒഭാകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിലലയുലാം  മുഴവന്
അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം  കപരയ്  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ളതുമഭായ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതയ്
പ്രകതലകേ  ആവശലത്തനിനഭായഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  ഏതയ്  ആവശലത്തനിനഭാലണനലാം
എവനിലട  സമര്പനിക്കുവഭാനഭാലണനലാം കരഖലപടുത്തനി മഭാത്രകമ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കേഭാനഭാവ.

(ബനി)  പരനിവര്ത്തനിത  കക്രസവരുലട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ് ഒരു വര്ഷമഭായുലാം മറയ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ് മൂന്നയ് വര്ഷമഭായുലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് റവനഡ്യൂ, പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ
വനികേസന & പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസന വകുപ്പുകേളുലട സലാംയുക്ത കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളനില്
കഭദഗതനി  വരുതന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങളനില്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിലലയുലാം  മുഴവന്
അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം  കപരയ്  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള  ജഭാതനിസര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്ന
വനിഷയലാം നഭാളനിതുവലര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

മൂന്നഭാറനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച കരഖകേള നശനിപനിചതഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേള

249 (3857)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിച  കരഖകേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പക്കലുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കരഖകേളനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഭഭാഗലാം  നഷ്ടലപടുകേകയഭാ
നശനിപനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തെയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ് വനികലജുകേളനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലട വനിവരങ്ങള

സലാംബന്ധനിച പുറകമ്പഭാക്കയ്-തരനിശയ് രജനിസറുകേള ലഭലമഭാണയ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനി

250(T*3858)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ഉളലപടുന്ന  ഏഴെയ്

ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലലയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലയുലാം  പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി  അളന്നയ്

തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) അളന്നയ് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില് എത്രലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇലലങ്കനിൽ അളന്നയ് തനിടലപടുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഇതനില് കേകയ്യറലപട ഭൂമനിയുലട അളവയ് എത്രലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  കേകയ്യറ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 1616 ലഹക്ടര് 79 ആര് 31 ചേ.മതീറര്

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) 01.78.74 ലഹക്ടര്

(ഇ) കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ലചേലവയ് കുറഞ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങ്കതനികേവനിദല സലാംബന്ധനിച
അവകബഭാധലാം

251 (3860) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് : 
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് : 
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ലചേലവയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ്  ലചേലവയ്  കുറഞ  വതീടയ്  എന്ന  ആശയലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കലഭാ  കകേഭാസയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനില്  ലഭലമഭായ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇത്തരലാം  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം
സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായവുലാം  നല്കുന്ന  സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലചേലവുകുറഞതുലാം  ഗുണകമനയുള്ളതുമഭായ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; 

(ഡനി)  ലചേലവു കുറഞ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങ്കതനികേവനിദല  സലാംബന്ധനിചയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ലചേലവയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ്  ലചേലവയ്  കുറഞ  വതീടയ്   എന്ന  ആശയലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രതീ-ഫഭാബനികക്കറഡയ്  ഭവനങ്ങളുലട
സഭാദലതകേലളപറനി കകേരളഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം,  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്,  കകേഭാസയ്  കഫഭാര്ഡയ്  (COST  FORD)  മുതലഭായ
സഭാപനങ്ങള  പഠനലാം  നടത്തനിവരുന.  ലചേലവയ്  കുറഞ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  അഥവഭാ  സതീഫയ്  ലടകകഭാളജനി  (Cost
Effective Environment Firendly Technology) വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  മുകഖന
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി) റഭാറയ്  ട്രഭാപയ്  കബഭാണയ്,  ജഭാളനി  കവഭാള,  ഫനിലല്  സഭാബയ്,  ലഫ്രെയനിലാംലലസയ്
കഡഭാര് ആന്റെയ് വനിന്കഡഭാസയ്, ബഭാലാംബൂ കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്, മഡയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് 
ഹഭാഫ്ബനികേയ്  കവഭാള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്,  ആര്ചസയ്,  ലനിന്റെല്സയ്
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്ന  കലഭാ  കകേഭാസയ്
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള. ഇത്തരലാം സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്ന
സഭാപനങ്ങള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം  (KESNIK),  ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കകേഭാസയ്  കഫഭാര്ഡയ്   (COST  FORD),
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്.
കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കേറച്ചുലകേഭാണയ്  ബദല്  സഭാകങ്കതനികേവനിദല
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഗുണകമനയുള്ള  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടപനില്
വരുതനണയ്.  ലചേലവുകുറഞ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങള  അവലലാംബനിച്ചുവരുന്ന  പ്രധഭാനലപട  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
തഭാലഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

1. അസനിവഭാരലാം-കഡ  റബനിള  കമസണറനി,  റബനിള  ഇന്  മഡയ്  കമഭാര്ടഭാര്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. സൂപര്സ്ട്രേക്ചേര്-റഭാറയ്  ട്രഭാപയ്  ബനികേയ്  കമസണറനി,  സബനികലസ്ഡയ്  മഡയ്
കബഭാക്സൈയ്,  ഇന്റെര്കലഭാക്കയ്  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  ബനിക്സൈയ്,  ഇന്റെര്കലഭാക്കയ്  മഡയ്
കബഭാക്കുകേള  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ഭനിത്തനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം.
കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  കഡഭാര്-വനിന്കഡഭാ  കേടനിളകേള,  ലഫകറഭാസനിമന്റെയ്  ഷടറുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. കമല്ക്കൂര-ഫനിലര്  സഭാബയ്,  ലഷല്  റൂഫനിലാംഗയ്,  തനിന്  റനിബ്ഡ്സഭാബയ്,
കടല്ഡയ്  റൂഫയ്,  എന്നതീ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണള്ള
കമല്ക്കൂരയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. ഇതുകൂടഭാലത  നനിലവനില്  പ്രതീഫഭാബയ്  ലടകകഭാളജനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള കൂടഭാലത ഹഭാബനിറഭാറയ്  ലടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപയ്,  കകേഭാസയ്
കഫഭാര്ഡയ്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ലചേലവുകുറഞ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
നടത്തനിവരുന. 

(സനി) കകേരള  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഇത്തരലാം
നനിര്മ്മേഭാണ   യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ഹഭാബനിറഭാറയ്
ലടകകഭാജനി ഗ്രൂപയ്, കകേഭാസയ് കഫഭാര്ഡയ് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലാം ലചേലവുകുറഞ
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തനിവരുന. 
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(ഡനി) ലചേലവയ്  കുറഞ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  സലാംബന്ധനിചയ്  
കകേരള  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം,  കകേഭാസയ്  കഫഭാര്ഡയ്,  ഹഭാബനിറഭാറയ്
ലടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപയ്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  വനിവനിധ  പരനിശതീലന  
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ഭൂരഹനിതകകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് സലലാം
അനുവദനിചവര്ക്കയ് പടയലാം 

252(3861)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഭൂരഹനിതകകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ലതക്കനില്
വനികലജനിലല  മഭാഹനിനഭാബഭാദനില്  മൂന്നയ്  ലസന്റെയ്  വതീതലാം  എത്രകപര്ക്കയ്  സലലാം
അനുവദനിചനിരുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സലലാം  അനുവദനിചവര്ലക്കലഭാലാം  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇവര്ക്കയ്  എകപഭാള  പടയലാം  നല്കുലമനലാം  ഇതുവലര
നല്കേഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) ഭൂരഹനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് എത്രകപര്ക്കയ്
മൂന്നയ്  ലസന്റെയ്  വതീതലാം  സലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നയ്  വനികലജുകേള  തനിരനിചയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  ഇവരനില്  എത്രകപര്ക്കയ്  പടയലാം  നല്കേനിലയനലാം  ബഭാക്കനിയുള്ളവര്ക്കയ്
എകപഭാള നല്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) 186 കപര്ക്കയ് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  പടയ  പ്രകേഭാരലാം  കകേമഭാറനിയ  ഭൂമനി
വഭാസകയഭാഗലമലലനലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേള  നനിലനനില്ക്കുനലവനലാം  ആകക്ഷപലാം
ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണയ്  92  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  പടയലാം  തനിരനിലകേ  ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.
ആകക്ഷപങ്ങളനില്  അകനസ്ക്വഷണലാം  നടത്തനിയതനില്  കപഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  നല്കേഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ജനിലയനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  16144  കപര്ക്കയ്  മൂന്നയ്  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. വനികലജയ് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് അനുബന്ധമഭായനി*കചേര്ക്കുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഇ)  ജനിലയനില്  14549  കപര്ക്കയ്  പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുകേഴെനിഞ.

അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കയ് പടയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന. 

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള 

253(3862) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : 

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന് : 

ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിവനിധ

ഏജന്സനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന

സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

തകദ്ദേശസസ്ക്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ  മുതലഭായവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട

ഭവനരഹനിതരുലടയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  വതീടുകേളുലടയുലാം  സമഗമഭായ  പടനികേ

തയ്യഭാറഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്,  കകേരള  സലാംസഭാന

നനിര്മ്മേനിതനികകേന്ദ്രലാം,  കകേരള  കസറയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷന്,

ഹഇൗസയ് ലഫഡയ്,  തകദ്ദേശ സസ്ക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  മതലലഫഡയ്,  ഡയറക്ടകററയ്

ഓഫയ് കസനനികേയ് ലവല്ലഫയര്,  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപയ് തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്

സലാംസഭാനത്തയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  മുന്നനിരയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള.  കൂടഭാലത  കപ്രവറയ്  കമഖലയനില്  നനിരവധനി

ഏജന്സനി/കേമ്പനനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 303

എലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം എന്ന സസ്ക്വപലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള

254 (3863) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനഡ്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഭവന  രഹനിതരഭായ  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം
വതീടനിനര്ഹരഭാക്കഭാന്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  സര്കവ്വകയഭാ  പഠനകമഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ:
ഉലണങ്കനില്  ഈ  കേര്മ്മേപദതനിയനില്  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളഭാണയ്  ഒനകചേര്ന്നയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  പദതനി  കരഖകയഭാ  ആസൂത്രണ  കരഖകയഭാ
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
തയ്യഭാറഭാക്കലപട  ലനിസനില്  രഭാഷതീയമഭാകയഭാ  മലറലന്തെങ്കനിലുലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ
ഉളലപടഭാലത കപഭായ വലക്തനികേലള അപതീലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന്
എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന സസ്ക്വപലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാന് നനിലവനില്
എലന്തെഭാലക്ക സലാംസഭാന പദതനികേളുണയ്;  ഇതനിനഭായനി എലന്തെങ്കനിലുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ  ;  ഉലണങ്കനില്  അതയ്  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള ഭവന  പദതനികേളനില്  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം,  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതലാം,  വഭായ്പഭാവനിഹനിതലാം  ഇവ  എത്രലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  വനിവനിധ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനിലല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലപലടന്നയ്  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലുളള  പഭാര്പനിടലാം
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവുലാം  മഭാനലവുമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നവകകേരളമനിഷനയ്  കേതീഴെനില്
രൂപതീകേരനിച സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയഭാണയ് കല ഫയ് മനിഷന്. 

പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തഭാനുള്ള  സര്കവ്വയള്ള  ചുമതല
കുടുലാംബശതീ  മനിഷനഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  സര്കവ്വയള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനിയതയ്
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തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപഭാണയ്.  ടനി  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
391/2017 തസസ്ക്വഭവ  തതീയതനി  9-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  സര്കവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാലയങ്കനിലുലാം  ആയതനികനലുള്ള  പരനികശഭാധന  നടനവരനികേയഭാണയ്.  തകദ്ദേശ
സസ്ക്വയലാംഭരണ  വകുപഭാണയ്  കലഫയ്  മനിഷലന  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കൂടുന്ന മനിഷന്
കയഭാഗത്തനിലഭാണയ്,  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളുലാം  തുടര്നള്ള  ഉത്തരവുകേളുലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണതവഭാനുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശവുലാം
ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഭൂമനിയുള്ള
ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  നല്കേഭാവുന്ന  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  അളവുലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.
രഭാഷതീയകമഭാ  മലറഭാരു  പരനിഗണനകയഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതനില്
മഭാനദണമഭാക്കനിയനിടനില. അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള പടനികേയനില് ഇലഭാത്തപക്ഷലാം
അവര്ക്കയ്  പഞഭായത്തയ്തല  ആദലഘട  അപതീലനിനുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  രണഭാലാംഘട
അപതീലനിനുലാം വലവസ ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) എലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭവന  പദതനികേളഭായ  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (നഗരലാം),
പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (ഗഭാമലാം),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഭവന പദതനികേള
എന്നനിവ  കലഫയ്  പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്
കയഭാജന (നഗരലാം) പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല കനഭാഡല് ഏജന്സനി കുടുലാംബശതീയുലാം
പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (ഗഭാമലാം) പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനി  ഗഭാമവനികേസന  വകുപ്പുമഭാണയ്.  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  മുഖഭാന്തെനിരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവന  പദതനികേള
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  കലഫയ്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയതനിനഭാല്
നടപ്പുവര്ഷലാം  മുതല് ഭവനധനസഹഭായത്തനിനയ്  ഏകേരൂപലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  3.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേജഭാതനി/
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള/കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കമഖലയനിലുള്ളവര്ക്കയ്  4  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  എസയ്.റനി.ക്കഭാര്ക്കയ്  ലചേലവഭാകുന്ന  യഥഭാര്ത  തുകേയുലാം  നല്കുന്നതഭാണയ്.
കലഫയ് പദതനിയനില് ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം നനിര്ബന്ധമല. എന്നഭാല് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനി,  മറയ്  വകുപ്പുകേളുലട  പദതനികേള  എന്നനിവയനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം
നനിര്ബന്ധമഭാലണങ്കനില് മുകേളനില് സൂചേനിപനിച നനിരക്കനിനയ് പുറകമ ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം
നല്കകേണതഭാണയ്. 
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തനിരുവനന്തെപുരലത്ത ഹഇൗസനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ് ലകേടനിട സമുചയത്തനിലല
അസഇൗകേരലങ്ങള

255 (3864) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനഡ്യൂവുലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  ഹഇൗസനിങയ്  കബഭാര്ഡയ്  ആസഭാനത്തനിനയ്
എതനിലരയുള്ള  ഹഇൗസനിങയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലകേടനിട  സമുചയത്തനില്  ഏലതലഭാലാം
ഓഫതീസുകേളുലാം വലഭാപഭാരസഭാപനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ ലകേടനിടത്തനില് അകനകേലാം ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണങ്കനിലുലാം,
അവനിലടയുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം ഓഫതീസനികലയുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ
പഭാര്ക്കനിങയ് സഇൗകേരലലാം കപഭാലുലാം ഒരുക്കനിയനിടനില എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പഭാര്ക്കനിങ്ങനിനഭായനി  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  സലങ്ങള  വലഭാപഭാരസഭാപന
ങ്ങളക്കയ്  വഭാടകേയയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അവയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  നൂറുകേണക്കനിനയ്
ആളുകേള  ദനിനലാംപ്രതനി  വനകപഭാകുന്ന  എന്ട്രന്സയ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  ഓഫതീസയ്,
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററയ്,  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഓഫതീസയ്
തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  പ്രധഭാന  ഓഫതീസുകേള  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  ഈ  ലകേടനിടത്തനില്
ലപഭാതുശഇൗചേഭാലയങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഇ) ഇവനിലടയുള്ള ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ  ലകേടനിടത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  ടഭാങ്കുകേള  യഥഭാസമയലാം
വൃത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല് മലനിനമഭായ ജലമഭാണയ് വനിതരണലാം നടതന്നലതന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(എഫയ്)  ഈ ലകേടനിടത്തനിനയ് സമതീപലാം പഭാസനികേയ് ഉളലപലടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള
കൂടനിയനിടയ്  കേത്തനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  ഈ  നടപടനി  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ജനി)  കമല്പറഞ നഡ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  സമയബന്ധനിതമഭായനി
ഇവ പരനിഹരനിക്കുകമഭാ; എന്നകത്തക്കയ് ഇവ പരനിഹരനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

100/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സലാംസഭാന ഓഡനിറയ് വകുപയ്, ചേതീഫയ് ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസക്ടകററയ്,
പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണകററയ്,  ഡയറക്ടകററയ്  ഓഫയ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
എഡത്യുകക്കഷന്,  കസറയ്  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് വകുപയ്,  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ് ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് ഓഫതീസയ്,
ഡയറക്ടകററയ് ഓഫയ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി എഡത്യുകക്കഷന്, പനി ആന്റെയ്
ഇ എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് ഓഫതീസയ്, സനിഡ്കകേഭാ, റതീജനിയണല് ടഇൗണ് പഭാനനിലാംഗയ് ഓഫതീസയ്,
കകേരള കസറയ് ഹഇൗസനിലാംഗയ് ഫനിനഭാന്സയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന്, ഹഇൗസനിലാംഗയ്
കേമ്മേതീഷണര് ഓഫതീസയ് എന്നതീ ഓഫതീസുകേളുലാം ശതീ. സുസഭാഡനിമ, ശതീ. അരുണ് കുമഭാര് ഝഭാ,
ശതീ.  സനി.  എലാം.  വര്ഗതീസയ്,  ശതീ.  കസഭാമന്  കജക്കബയ്,  ശതീ.  മുരുകേന്,
ശതീ. ജറഭാളഡയ്, ശതീ. കഷജു, ശതീമതനി കമഭാളനി മഭാനുവല്, ശതീ. എലാം. പനി. ശതീകുമഭാര്
എന്നനിവര് നടതന്ന വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഓഫതീസനിലല  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സഇൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഇരുചേക്ര  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്
സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  നഭാലുചേക്ര  വഭാഹനങ്ങളക്കുകൂടനി  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്
സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനയ് സലപരനിമനിതനിമൂലലാം സഭാധനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  ഷടറുള്ള  7  കേഭാര്  ലഷഡ്ഡുകേള  വഭാടകേയയ്  നല്കേഭാന്  ലഭലമഭാലണങ്കനിലുലാം
സനിഡ്കകേഭാ  മഭാത്രകമ  ഒരു  കേഭാര്ലഷഡയ്  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തയ്  വഭാടകേ  ലഭലമഭാക്കനി
വരുനള്ളു.  മറയ്  കേഭാര്  ലഷഡ്ഡുകേള  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തയ്  കേഭാര്  ലഷഡഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് ആരുലാം മുകന്നഭാടയ് വരഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ഇഇൗ കേഭാര് ലഷഡ്ഡുകേള
വലഭാപഭാരനികേള  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തയ്  കഗഭാഡഇൗണഭായുലാം  ഓഫതീസഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  ഒരു  കേഭാര്  ലഷഡനില്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പഴെയ  റനിക്കഭാര്ഡുകേള
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന. 

(ഡനി)  ഇഇൗ ലകേടനിടത്തനില് എലഭാ കഫ്ലെെഭാറുകേളനിലുലാം ശഇൗചേഭാലയങ്ങള ലഭലമഭാണയ്.
ഇവ ഓഫതീസുകേള സനര്ശനിക്കുന്നവരുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണയ്. 

(ഇ)  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  ലകേടനിട  സമുചയത്തനിലല  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള
ദനിവസവുലാം രണയ് കനരലാം കതീനനിലാംഗയ് ലമറതീരനിയല്സയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് വൃത്തനിയഭാക്കുനണയ്.
സമയഭാസമയങ്ങളനിലുള്ള പരഭാതനികേള യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിച്ചുവരുനണയ്. എന്നഭാല്
ലപഭാതുസലങ്ങള/ലപഭാതു  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള  ഉദഭാസതീനത,  പഭാസനികേയ്  വസ്തുക്കളുലട  നനികക്ഷപലാം
എന്നനിവയഭാണയ്  ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസയയ്  കേഭാരണലാം.  കുടനിലവളള
ടഭാങ്കുകേള സമയഭാസമയലാം വൃത്തനിയഭാക്കഭാറുണയ്.  അവസഭാനമഭായനി  02/2017-ല് ഓവര്
ലഹഡയ്  വഭാടര്  ടഭാങ്കയ്,  സമ്പയ്  എന്നനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം  ലവള്ളലാം  വറനിചയ്
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വൃത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന.  കേഴെനിഞ  മഭാസലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  വഭാടര്
കലനനിലുണഭായ  കചേഭാര്ചമൂലലാം  മലനിനജലലാം  കേലര്ന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിരുന.  ടനി
വനിവരലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിലയ  അറനിയനിചയ്  പുതനിയ  വഭാടര്  കലന്  വഴെനി  ജലലാം
എത്തനിക്കുകേയുലാം വഭാടര് ടഭാങ്കുകേള ഉടന് വതീണലാം വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ഉണഭായനി. 

(എഫയ്)  മഭാലനിനലങ്ങള  ഓഫതീസയ്  സമയത്തനിനുകശഷലാം  രഭാത്രനി  കേഭാലങ്ങളനില്
കേത്തനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശുചേനിതസ്ക്വമനിഷലന്റെ
ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  പ്രകേഭാരമുള്ള  ചേവര്  സലാംസരണത്തനിനയ്  നടപടനി
കകേലക്കഭാണവരുന. 

(ജനി)  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ശഇൗചേഭാലയങ്ങള:-  ആവശലമഭായ  അറകുറപണനികേള  സമയഭാസമയങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കുലാം.  ദനിവസവുലാം  രണയ്  കനരലാം  കേഴകേനി  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതയ്  കൂടഭാലത
ആവശലലമങ്കനില് കൂടുതല് തവണ കേഴകേനി വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചേവര് സലാംസരണലാം:-  ശുചേനിതസ്ക്വ മനിഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമുള്ള നടപടനികേള
മറയ് ഒഭാഫതീസുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുലാം.  നനിലവനിലല ബകയഭാഗലഭാസയ്
പഭാന്റെയ്  അറകുറപണനികേള  ലചേയയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  അകഗഭാ
ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ് കകേഭാര്പകറഷനയ് വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

വഭാടര് ടഭാങ്കുകേള:- സമയഭാസമയങ്ങളനില് വൃത്തനിയഭാക്കനിവരുന. 

കേടലുണനിപ്പുഴെയനിലല നമഭാണനി ലചേക്കയ് ഡഭാമനിലന്റെ കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി

256  (3865)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേടലുണനിപ്പുഴെയനിലല  നമഭാണനി  ലചേക്കയ്  ഡഭാമനിലല  കചേഭാര്ച
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  160  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മലപ്പുറലാം നഗരസഭയനിലലയുലാം പരനിസര പ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഗണനിചയ് ലചേക്കയ് ഡഭാമനിലല കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കുവഭാന് സതസ്ക്വര
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  ഒരു
പ്രഭാഥമനികേ എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. എന്നഭാല് അറകുറപണനികേളക്കയ് വന് തുകേ
ലചേലവഭാകുലമന്നതനിനഭാല് അധനികേ ജലലാം സലാംഭരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാംവനിധലാം പുതനിയ ലചേക്കയ്
ഡഭാലാം  സഭാപനിക്കുന്നതഭാകണഭാ  അഭനികേഭാമലലമന്നയ്  പരനികശഭാധനികക്കണതഭായുണയ്.
ഇതനിനഭായനി വനിശദമഭായ സര്ലവ്വ നടതന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് ആഫതീസുകേളനിലുലാം ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം നതീരുറവയ് പദതനി

257 (3866)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  നതീരുറവയ്  പദതനി
എവനിലടലയലഭാമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; എലന്തെലഭാമഭാണയ് പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആഫതീസുകേളനിലുലാം
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  കവനല്ക്കഭാലലാം ജലസമൃദമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട  2017  മഭാര്ചയ്
21-നയ്  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നനിര്വ്വഹനിച
"നതീരുറവയ്”പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരണവുലാം  സസ്ക്വഭാഭഭാവനികേ  ഉറവ
സലാംരക്ഷണവുമഭാണയ്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുന്നതയ്.  അടുത്ത  കേഭാലവര്ഷത്തനിനയ്  മുകമ്പ
അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി  ലചേയ്തുതതീര്കക്കണ  ഇഇൗ  പദതനിക്കയ്  2017-ലല
വരളചഭാ  ലഘൂകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത കേനിണറുകേള കസഭാതസ്സഭായ കുടനിലവള്ള പദതനികേളനില് കേനിണറനില് ജലലഭലത
കൂടഭാന്  കവണനി  കേനിണറുകേളക്കയ്  സമതീപലാം  മഴെക്കുഴെനി  നനിര്മ്മേനിചയ്  ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേരള  റൂറല്  വഭാടര്  സകപ  ആന്റെയ്  സഭാനനികടഷന്  ഏജന്സനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മഴെകകേന്ദ്രലാം സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവുലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പഭാന്  തുകേ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  "മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം
ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം”  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  "ജലസഇൗഹൃദ  വനിദലഭാലയലാം”  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  840
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്ന കജഭാലനികേള
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പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1000 ലപഭാതുസഭാപനങ്ങളനിലല
നനിലവനിലുള്ള സലാംഭരണനികേളുലട അറകുറപണനികേള ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലനയ്യഭാറനിന്കേര മണലത്തനിലല കുമനിളനി പദതനി 

258(3867)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലനയ്യഭാറനിന്കേര നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല തനിരുപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല
കുമനിളനി പദതനി എന്നയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  തടസ്സലാം
എലന്തെങ്കനിലുലാം ഉകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കപപ്പുകലന്  സഭാപനിക്കുന്ന
പണനികേള എന്നയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം?   

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ടഭാങ്കയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  സലലാം
കേരുലാംകുളലാം  പഞഭായത്തയ്  ഏലറടുത്തയ്  നല്കകേണതുണയ്.  ഇതയ്  2017  ജൂണ്
മഭാസത്തനിനകേലാം  ലഭലമഭായഭാല്  2017  ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  സതീലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
മറയ് തടസ്സങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനിലനില. 

ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജലഭാശയങ്ങലളക്കുറനിചയ് പഠനലാം

259 (3868) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : 
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ജലഭാശയങ്ങളുലട എണലാം, വനിസതീര്ണലാം, പരപയ്,
ആഴെലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായലുകേള,  തടഭാകേങ്ങള,  കുളങ്ങള,  കേനഭാലുകേള
എന്നനിവയുലട എണലാം,  വനിസതീര്ണലാം,  പരപയ്,  ആഴെലാം എന്നതീ മഭാനദണങ്ങളനില് കുറവയ്
വന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(സനി)  നനിലവനിലല ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഒരു  പുനരവകലഭാകേനലാം  നടകത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേത
കബഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജലഭാശയങ്ങളുലട  എണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  44  പ്രധഭാന  നദനികേള,  14  പ്രധഭാന
കേഭായലുകേള, 40974  കുളങ്ങള, 58  ഡഭാമുകേളുലട റനിസര്കവഭായറുകേള എന്നനിവയഭാണയ്
സലാംസഭാനതള്ളതയ്.  കുളങ്ങളുലട  പരപയ്,  വനിസതീര്ണലാം,  ആഴെലാം  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിചയ്  അവയുലട  Geographic  Location  അനുസരനിചയ്  മഭാപയ്   ലചേയനിട്ടുണയ്.
കൂടുതല്  പഠനത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  ഓകരഭാ  കുളത്തനിനുലാം
Unique Identification Number നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത   കേഭായലുകേള,  തടഭാകേങ്ങള  എന്നനിവയുലട  എണലാം,
വനിസതീര്ണലാം,  പരപയ്,  ആഴെലാം  എന്നതീ  മഭാനദണങ്ങളനില്  മഭാറലാംവരുത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല്  Encrochment,  Siltation  എന്നനിവ  കേഭാരണലാം  വനിസ്തൃതനിയനില്  മഭാറലാം
വന്നനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  ഇഇൗ വര്ഷലാം  (2016-17)  സലാംസഭാനലാം കനരനിടതയ്  വളലര വലനിയ
ജലദഇൗര്ലഭലമഭാണയ്.  മഴെയുലട ലഭലതയനില് വന്ന കുറവഭാണയ് ഇതനിനയ് കേഭാരണമഭായതയ്.
സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിചയ്  മഴെക്കഭാലത്തയ്
ലഭലമഭാകുന്ന  ജലലാം  പൂര്ണകതഭാതനില്  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേതയുലാം
അകതഭാലടഭാപലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലവുലാം  കബഭാധലമഭാണയ്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനിലുലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള PMKSY
പദതനിയനിലുലാം  കുളങ്ങളുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  പുനരുദരനിക്കുവഭാനുള്ള  പദതനികേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം മണലങ്ങളനില് ടഭാങ്കുകേള
സഭാപനിചയ് ശുദജലലാം എത്തനിചയ് ലകേഭാടുക്കഭാന് നടപടനി 

260(3869)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം നനികയഭാജകേ മണലങ്ങളനിലല
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന കകേഭാളനനികേളനിലുലാം റസനി ഡന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷനുകേളനിലുലാം
മറയ്  ഉളപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  10000,  5000  ലനിറര്  ടഭാങ്കുകേൾ  സഭാപനിചയ്  ശുദജലലാം
എത്തനിചയ്  ലകേഭാടുക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 
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(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസനഭാര്  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  വഭാൽവയ്
തുറന  കൂടുതല്  സമയലാം  കൂടുതല്  ലവള്ളലാം  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  മറയ്  പ്രകദശങ്ങളനില്
മനപൂര്വ്വലാം  ലവള്ളലാം  ലകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കപരൂര്ക്കട,  മണഭാലാംമൂല  ഭഭാഗത്തയ്  ഇങ്ങലനയുള്ള
സലാംഭവലാം നടക്കുന്നതഭായനി പരഭാതനി വലതുലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്,  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  എന്നനിവ  മുകഖനയഭാണയ്
കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചയ് ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളനില് ശുദജലവനിതരണലാം നടതന്നതയ്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കമനര് ഇറനികഗഷന് പദതനികേള 

261(3870)  ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല ഒന്പതയ് നനിയമസഭഭാ
മണലങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  കമനര്  ഇറനികഗഷന്  പദതനികേള  അനുവദനിച്ചുലവന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്  അനുവദനിച  തുകേയുലട  മണലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല ഒമ്പതയ് നനിയമസഭഭാ
മണലങ്ങളനിലഭായനി 649 പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  അനുവദനിച  തുകേയുലട  മണലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

നനികയഭാജകേ മണലത്തനിലന്റെ കപരയ് അനുവദനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില് )

1 2 3

1 കകേഭാടയലാം 370.86

2 പൂഞഭാര് 1222.05
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1 2 3

3 കേഭാഞനിരപള്ളനി 2088.47

4 പഭാലഭാ 4942.72

5 കവക്കലാം 1217.25

6 പുതുപള്ളനി 973.29

7 ഏറ്റുമഭാനൂര് 753.50

8 ചേങ്ങനഭാകശരനി 501.95

9 കേടുതരുത്തനി 1015.10

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പണലാം അനുവദനിക്കഭാലത മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

262 (3871) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പണലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണയ്  ലചേറുതുലാം
വലുതുമഭായ  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനലവന്നയ്  ജനില  തനിരനിചയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  നഭാഷണല്  കഹകവ  അകതഭാറനിറനികക്കഭാ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
അധനികൃതര്കക്കഭാ  പണലാം  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ജനിലയനില്
പുതുതഭായനി  കപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  മുടങ്ങനികേനിടക്കുനകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവൃത്തനികേള
മുടങ്ങനികേനിടക്കുന്നലതനലാം,  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എകപഭാള  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനികേള  ലചേയ
വകേയനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  കുറഞതുകേഭാരണലാം  31-3-2017  വലര  234.20  കകേഭാടനി
രൂപ  ലകേഭാടുതതതീര്ക്കഭാനുണയ്.  ഫണയ്  ലഭലത  കുറഞതുമൂലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി&സനി)  ഉണയ്.  നഭാഷണല്  കഹകവ  അകതഭാറനിറനികക്കഭാ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ്  അധനികൃതര്കക്കഭാ  പണലാം  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 2 ആയനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. ലഭലമഭായ
തുകേ ഒടുക്കനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള എടുതവരുന.

കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കമജര് ഇറനികഗഷന് പദതനികേള

263 (3872)  ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷയ് കുറുപയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല ഒന്പതയ് നനിയമസഭഭാ
മണലങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  പദതനികേള  അനുവദനിച്ചുലവന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്  അനുവദനിച  തുകേയുലട  മണലലാം  തനിരനിച്ചുളള
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) 246 കമജര് ഇറനികഗഷന് പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

നനിയമസഭഭാ
മണലത്തനിലന്റെ കപരയ്

അനുവദനിച
പദതനികേളുലട

എണലാം

അനുവദനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില് )

1 കവക്കലാം 41 372.50

2 കേടുതരുത്തനി 16 4635

3 ഏറ്റുമഭാനൂര് 10 193

4 കകേഭാടയലാം 78 796.40

5 പഭാലഭാ 18 561

6 പൂഞഭാര് 16 656

7 പുതുപള്ളനി 13 238

8 ചേങ്ങനഭാകശരനി 23 346

9 കേഭാഞനിരപള്ളനി 31 284

* കല ബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ചേനിത്തഭാരനി റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് പുതുക്കനി പണനിയുന്നതനിനയ് നടപടനി

264(3873)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ചേനിത്തഭാരനി റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് പുതുക്കനി
പണനിയുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്  കപ്രസയ്  കസഭാഫയ്  ലവയര്  മുകഖന  എസനികമറയ്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷനനില്
ഉളലപടുത്തനി  160  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ഈ
പ്രവൃത്തനി  കേഭാഞങ്ങഭാടയ്-കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  കറഭാഡയ്  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല്  പഭാലലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം പദതനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനില. പദതനി തുടങ്ങഭാന് തടസ്സമനിലലന്നയ്
ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  അധനികൃതര്  അറനിയനിചതനിലനതടര്ന്നയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ  അടനിത്തടയ്
പരനികശഭാധനിചകപഭാള  പുതനിയ  പഭാലത്തനിലന്റെ  തൂണുകേള  റഗുകലററനിലന്റെ
ഏപ്രണനില്ക്കൂടനിയഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  അതുമൂലലാം  ഏപ്രണയ്  സഭാരമഭായ
കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്  എനലാം  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ആയതനിനഭാല്
നനിലവനിലുള്ള  റഗുകലററനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  സഭാദലമല.  ഇകപഭാള  2017-18
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനുസരനിചയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നനിലവനിലുള്ള  റഗുകലററനിലന്റെ  മുകേളഭഭാഗത്തഭായനി  പുതനിയ
ഉപ്പുലവള്ള  പ്രതനികരഭാധ  റഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനിയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലത്തനിലല ലനിഫ യ് ഇറനികഗഷന് പദതനി

265(3874)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലത്തനിലല കേവളങ്ങഭാടയ്,  ചേലഭാരനിമലാംഗലലാം,  വഭാരലപടനി,
കേതീരലാംപഭാറ  ഗഭാമപഞഭായതകേളക്കുലാം,  കകേഭാതമലാംഗലലാം മുനനിസനിപല് പ്രകദശത്തനിനുലാം,
കൃഷനി,കുടനിലവള്ള ലഭലത എന്നനിവയയ് ഏലറ പ്രകയഭാജനകേരമഭായനിരുന്ന നൂകവഭാലനിചഭാല്
ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷന്  പദതനി  കേഭാലങ്ങളഭായനി  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് നനിലവനിലുള്ള സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേവളങ്ങഭാടയ് പഞഭായത്തനിലല ആകവഭാലനിചഭാലനില് ഇറനികഗഷന് വകുപനിലന്റെ
ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷന്  പദതനികേള  ഇല.  ആകവഭാലനിചഭാലനില്  വനിവനിധ
പഞഭായതകേളനികലയയ്  ശുദജല  വനിതരണലാം  നടതന്നതനിനുള്ള  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനിയുലട ശുദതീകേരണശഭാലയുലാം രണയ് കമഭാകടഭാര് പുരകേളുലാം ഉണയ്.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

കേഭായലാംകുളലാം മണലത്തനിലല വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള

266(3875)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭായലാംകുളലാം
മണലത്തനില്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം മണലത്തനില് നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്
വഭാടര് കേനികയഭാസ്ക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിയഭാണയ്
നടതന്നതയ്.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കമല്കനഭാടത്തനില് മുതുകുളലാം പഞഭായത്തനിലല
പുത്തന് കുളലാം, കേണല്ലൂര് പഞഭായത്തനിലല ഓണലാംപള്ളനി, പത്തനിയൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ടഡ്യൂബയ്  ലവല്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.  അചന്കകേഭാവനിലഭാറനിലല  ലവള്ളത്തനില്  ഉപനിലന്റെ  സഭാന്നനിദലലാം
കേലണത്തനിയതനിലനതുടര്ന്നയ്  മുകണഭാളനിക്കടവയ്  പഭാലത്തനിനരനിലകേ  ബണയ്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ജല  ഉപകയഭാഗലാം  പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനഭായനി  ജനങ്ങളനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതന്നതനിനയ്  പത്ര-ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനില്  പരസലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഭരണനിക്കഭാവയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  പുത്തന്പുരയല്
കകേഭാളനനി,  കവളങ്ങഭാടയ്  കകേഭാളനനി,  കുഴെനികവലനികുറനിഭഭാഗലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ലചേറുകേനിട
ജലവനിതരണ പദതനികേള  ഭൂജലവകുപയ്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  രൂക്ഷമഭായ
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതുലാം  ലലപപ്പുലലലന്  എത്തഭാത്തതുമഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില്  അതതയ്  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേളനില്  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന് ക്രമതീകേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായനി
അനുഭവലപടുന്ന  കൃഷ്ണപുരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ദനിവകസന  20,000  ലനിറര്  ജലലാം
വഭാഹനത്തനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി രൂപലാം നല്കേനിയ ജലകസചേന പദതനികേള

267(3876) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  രൂപലാം  നല്കേനി,
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയ  ജലകസചേന  പദതനികേള  ഏലതലഭാലമനലാം  ഇവയനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ  ഏലതലഭാലമനലാം  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണവ
ഏലതലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഓകരഭാനലാം  തുടങ്ങനിയ  വര്ഷലാം,  പ്രഭാരലാംഭ
പദതനിതകേ,  പുതുക്കനിയ  പദതനിതകേ,  ഇതുവലര  ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേ,
പദതനിലകേഭാണയ്  ലഭലമഭായ  ജകനഭാപകയഭാഗലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട
അഴെനിമതനി ഉളലപലടയുള്ള ലകേടുകേഭാരലസതകേള ഏലതലഭാലമന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ഡനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനി
വരുന്ന  തുകേ  എത്രലയനലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  ജനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്ന
ഉപകയഭാഗലാം എലന്തെലഭാലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായവയുലട പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അലഭാത്തവയുലട  തുടര്  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്ത്തനിവയഭാനുലാം
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പദതനി വനിഭഭാഗലാം   1:

പദതനി വനിഭഭാഗലാം 1-ലന്റെ കേതീഴെനില് സലാംസഭാനലത്ത കേഭാര്ഷനികേ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി
രൂപലാം നല്കേനി,  നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ ജലകസചേന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പഴെശനി  പദതനി കൃഷനിക്കഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുന എന്നതനിനു പുറലമ കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുള്ള  ജലസലാംഭരണനികൂടനിയഭാണയ്.  കുറലഭാടനി
ജലകസചേന പദതനിയനില്  10,232  ലഹക്ടര് സലത്തയ് ജലകസചേനലാം നടതനണയ്.
കൂടഭാലത കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിയുലട  ജലകസഭാതസ്സുലാം
കുറലഭാടനി ജലസലാംഭരണനിയനിലഭാണയ്.  2010  വര്ഷത്തനില് ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച
കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനിയുലട  ഇടതുകേര-വലതുകേര കേനഭാലുകേളുലട  59  ലഹക്ടര് സലത്തയ്
ജലകസചേനലാം നടത്തനിവരുന. ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി  2019-20  വര്ഷത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടയ്  പ്രവൃത്തനി  നടനവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയയ് ഒരു മുതല്ക്കൂടഭാകുലാം.  മലമ്പുഴെ,  കപഭാതണനി,
മലാംഗലലാം, കേഭാഞനിരപ്പുഴെ, ചേനിറര്പ്പുഴെ, വഭാളയഭാര്, ചുള്ളനിയഭാര്, മതീങ്കര എന്നതീ പദതനികേള
കൃഷനിക്കുകവണനി  ജലകസചേന  വകുപനിനുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനിക്കുലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭാണയ്.

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   2 :

ഈ ഓഫതീസനിനയ് കേതീഴെനില് കേഭാര്ഷനികേ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള  ലനയ്യഭാര്,  കേലട,  പമ്പ,  ചേഭാലക്കുടനി,  ലപരനിയഭാര്വഭാലനി,  ഇടമലയഭാര്,
ചേതീരക്കുഴെനി,  വടക്കഭാകഞരനി,  ചേനിമ്മേനിനനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി  എന്നതീ  ജലകസചേന
പദതനികേളഭാണയ്.  ഇവയനില്  ലനയ്യഭാര്,  കേലട,  പമ്പ,  ചേഭാലക്കുടനി,  ലപരനിയഭാര്വഭാലനി,
ചേതീരക്കുഴെനി,  വടക്കഭാകഞരനി,  ചേനിമ്മേനിനനി  എന്നനിവയഭാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേള.
ഇടമലയഭാര്,  മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി  എന്നതീ  ജലകസചേന  പദതനികേളഭാണയ്  ഇനനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതയ്.  ഈ  പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം  2  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) പദതനി വനിഭഭാഗലാം   2 :

ഈ ഓഫതീസനിനു കേതീഴെനില് വരുന്ന തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ചേനിമ്മേനിനനി ഡഭാമനിലന്റെ നഭാലയ്
മുതല്  ഒമ്പതയ്  വലര  കബഭാക്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
അനധനികൃതമഭായനി  സനിമന്റെനിലന്റെ  അളവയ്  കുറചയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിതനിയുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞകപഭായതഭായുലാം ആയതയ് പ്രകേഭാരലാം 2,949 ബഭാഗയ് സനിമന്റെയ് കുറവയ്
ഉപകയഭാഗനിചതുമൂലലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനുണഭായ നഷ്ടലാം 1,26,600 രൂപ നഷ്ടവുലാം അതനിലന്റെ
പലനിശയുലാം  കചേര്ത്തയ്  7,64,664  രൂപ  സഞനിത  നഷ്ടമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടര്  ശതീ.  ഇ.  വനി.  ഏലനിയഭാസനില്നനിനലാം  3,52,332  രൂപയുലാം  കശഷലാം
പലനിശയുലാം  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,  തൃശ്ശൂര്
ഇറനികഗഷന്  ഡനിവനിഷന്  കേഭാരലഭാലയത്തനില്നനിനലാം  30-4-2015-നയ്  കനഭാടതീസയ്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



318 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

നല്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  കനഭാടതീസയ്  പനിന്വലനിക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  മകേന്  ജനിനു  ഏലനിയഭാസയ്  WP  (C)  4669/46  നമ്പരഭായനി
ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഒരു റനിടയ് ലപറതീഷന് ഫയല് ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
ആയതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത കലഭാകേബഭാങ്കയ് ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിയ ഈ ഓഫതീസനിനയ്
കേതീഴെനില് വരുന്ന കേലട ജലകസചേന പദതനിയനില് 51, 52  എല്.സനി.ബനി. (കലഭാക്കല്
കകേഭാമ്പകററതീവയ്  ബനിഡനിലാംഗയ്)  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  കേരഭാറുകേഭാരുലാം
തമ്മേനിലുള്ള  പ്രവൃത്തനി  സലാംബന്ധമഭായ  തര്ക്കങ്ങള  ആര്ബനികട്രഷനുവനിടുന്നതനിനു
വലവസയുണഭായനിരുന. സയമബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത പല പ്രവൃത്തനികേളുലാം
റനിസയ്  ആന്റെയ്  കകേഭാസനില്  ലടര്മനികനറയ്  ലചേയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  ആര്ബനികട്രഷന്
നടക്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നയ്  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്  അവഭാര്ഡനിലനതനിലര  കകേസുകേള
ഫയല്  ലചേയ്യലപടുകേയുലാം  അവയനില്  പലതനിലുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്  അനുകൂലമഭായനി
വനിധനിനലഭായലാം ഉണഭാവുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കകേരള റനികവഭാകക്കഷന് ഓഫയ് ആര്ബനികട്രഷന്
കകഭാസ്സസയ് ആന്റെയ് റതീ ഓപണനിലാംഗയ് ഓഫയ് അവഭാര്ഡ്സയ് ആക്ടയ്-98 ലന്റെ ആമുഖത്തനില്
നനിരവധനി  ആര്ബനികട്രറര്മഭാര്  കേരഭാര്  വലവസകേള  ശരനിക്കുലാം  കേണക്കനിലലടുക്കഭാലത
ലതറഭായുലാം  കസസ്ക്വച്ഛഭാപരമഭായുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്  അര്ഹതയനിലഭാലത  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം  അതയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നഷ്ടലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
പ്രസഭാവനിചനിട്ടുണയ്.  ചേനില  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നടത്തനിപനില്  അഴെനിമതനി  നടന്നതനിനഭാല്
വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്ക്വഷണലാം  നടതകേയുലാം  വനിജനിലന്സയ്  കകേഭാടതനി  ചേനില
ഉകദലഭാഗസലരയുലാം കേരഭാറുകേഭാലരയുലാം ശനിക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പദതനി വനിഭഭാഗലാം   1:

കേഭാരഭാപ്പുഴെ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  243.54  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് 210 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആവശലമഭാണയ്.
കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് 5,221  ലഹക്ടര് സലതലാം ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് 2,800 ലഹക്ടര് സലതലാം ജലകസചേനലാം സഭാധലമഭാകുലാം.

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   2 :

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേളനില് മൂവഭാറ്റുപുഴെ വഭാലനി  ജലകസചേന പദതനി
പൂര്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് 75.8 കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭാണയ്. ഈ പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  35,619
ലഹക്ടര് സലത്തയ് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ജലകസചേന സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്. കൂടഭാലത
10.5 MW  ലലവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം ലഭലമഭാണയ്.  ലലവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനിനുകശഷലാം
പുഴെയനികലയയ്  ഒഴകുന്ന  ലവള്ളലാം  ടനി  ജനിലകേളനിലല  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളക്കയ്
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ആവശലമഭായ  ജലലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത  700  കേഡ്യൂലസക്സൈയ്  ലവള്ളലാം  ലവളര് നഡ്യൂസയ്
ഫഭാക്ടറനിക്കയ് നല്കുന. ഇടമലയഭാര് ജലകസചേന പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ ലക്ഷലപ്രകേഭാരലാം
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമങ്കനില്  സലലാം  ഏലറടുക്കല്  ഉളലപലട  164  കകേഭാടനി
രൂപ  ലചേലവുവരുലാം.  ഇതുവഴെനി  14,394  ലഹക്ടര്  സലലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശലങ്ങളക്കയ് ജലവനിതരണലാം നടതവഭാനുലാം ആ പ്രകദശലത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  ഭഭാവനി  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  12-4-2017-ല്
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനില്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നനിരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡയ്  ഓഫതീസനില്  നടന്ന  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡയ്
അലാംഗങ്ങള, ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി, ധനകേഭാരല മനനി, ജലവനിഭവ വകുപയ് ലസക്രടറനി,
ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്മഭാര് എന്നനിവര് കമല് പ്രസഭാവനിച പദതനികേലളപറനി വനിശദമഭായനി
പഠനിക്കുവഭാന് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുതവഭാന് നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണഭായനി.
പദതനികേളുലട ഭഭാവനി പരനിപഭാടനി,  കുറഞ ലചേലവനില് എങ്ങലന പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില് പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം എന്നതീ
കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  സമനിതനി  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പഠനലാം  നടതവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

268(3877) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17 വര്ഷത്തനില് വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനില് കമജര്, കമനര്
ഇറനികഗഷന് വകുപ്പുകേള വഴെനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം
പദതനികേള,  അനുവദനിച  തുകേ,  നനിലവനിലല  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  എന്നനിവയുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  കമജര്
ഇറനികഗഷന്  വകുപയ്  വഴെനി  ഭരണഭാനുമതനിലയഭാനലാം  നല്കേനിയനിടനില.  ലലമനര്
ഇറനികഗഷന്  വഴെനി  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന രണയ്  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ് :

1. പനവര് പഞഭായത്തനില് വഞ്ചുവലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം (എലാം.എല്.എ.
ഫണയ്)- 33.00 ലക്ഷലാം- 75 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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2.  ജലകസചേന സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി ലപരനിങ്ങമല പഞഭായത്തനില് നരനിക്കല്
ലതന്നൂര്  വയലനിക്കട  ഏലഭാകത്തഭാടനിലന്റെ  ബണയ്  സലാംരക്ഷണലാം-22.50  ലക്ഷലാം-
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിച ഡഭാമുകേള

269(3878)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെനിഞ 5 വര്ഷക്കഭാലയളവനില് മണ്ണുലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കനി ആഴെലാം കൂട്ടുന്ന
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ഡഭാമുകേളുലടയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  ഡഭാമുകേളുലടയുലാം
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  അടുത്ത  4  വര്ഷലാം  ഏലതഭാലക്ക  ഡഭാമുകേളഭാണയ്  ആഴെലാം  കൂടനി
സലാംഭരണകശഷനി വർദനിപനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ഓകരഭാ  ഡഭാമനിലുലാം  എത്ര  ടനി  എലാം  സനി  ജലലാം  അധനികേമഭായനി
കശഖരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത അണലക്കട്ടുകേളനിലല മണലുലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കലാം ലചേയയ്
ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  സഭാന്കഡര്ഡയ്  ഓപകററനിലാംഗയ്  ലപ്രഭാസതീജനികയഴയ്  (SOP)
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  ജലകസചേനവുലാം  ഭരണവുലാം
കേണ്വതീനറഭായനി ഒരു സഭാകങ്കതനികേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം SOP
തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന. ആഴെലാം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനി ഒരു ഡഭാമനിലുലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഇകപഭാള  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന്ന  എസയ്.ഒ.പനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഡതീസനില്റനിലാംഗയ്
നടതന്നതനിനുള്ള ലലപലറയ് പദതനികേളഭായനി ലതരലഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ് ജലകസചേന
വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  മലാംഗലലാം,  ചുള്ളനിയഭാര്  എന്നതീ  ഡഭാമുകേലളയഭാണയ്.  ഇവ
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി  കേഴെനിഞഭാല്  ഇതനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങള/
അനുഭവങ്ങള  എന്നനിവ  അനുസരനിച്ചു  മറ്റു  ഡഭാമുകേളുലട  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  അധതീനതയനിലുള്ള
അരുവനിക്കര ഡഭാമനിലന്റെ ആഴെലാം കൂടനി സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലുണയ്.

(സനി) ഓകരഭാ ഡഭാമനിലുലാം മണല് നതീക്കുന്നതനിനനുസരനിച്ചുള്ള ജലലാം അധനികേമഭായനി
കശഖരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്ന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
അരുവനിക്കര  ഡഭാമനില്  ഒരു  മനിലലന്  കേഡ്യൂബനികേയ്  മതീറര്  ജലലാം  അധനികേമഭായനി
കശഖരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് കകേരള കസറയ് മനിനറല് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന്
ലനിമനിറഡയ് (ലകേലാംലഡല്) ലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടനില് പറയുന.
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നദനികേളനില് ലറഗുകലററുകേള സഭാപനിക്കുന്ന നടപടനി

270(3879) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2017-18-ലല  ബജറനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം
കുറക്കുന്നതനിനഭായനി  മകഞശസ്ക്വരലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ഷനിറനിയ  ഉളലപലട
ഇരുപകതഭാളലാം  നദനികേളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നയ് 600 കകേഭാടനി രൂപ നനികക്ഷപനിക്കുലമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചകശഷലാം ഇതു
സലാംബന്ധനിചയ് ഏലതഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഷനിറനിയ പുഴെയനില് ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതു സലാംബന്ധനിചയ് സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഓരുലവള്ളക്കയറലാം
നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം  കുറയന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്ന തരത്തനില് ഇരുപകതഭാളലാം നദനികേളനില് ഉചേനിതമഭായ സലങ്ങളനില് മുപകതഭാളലാം
ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാലണന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന. പ്രവൃത്തനികേളുലട ലലഭാകക്കഷന് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുലാം ഡനിലലസന്
ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായുള്ള  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറ്റുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുമ്പള
പഞഭായത്തനില് ഷനിറനിയ പുഴെയയ് കുറുലകേ ബലാംബഭാണ റഗുകലററനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം
കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട
ഇന്ലവസനികഗഷന് എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

ചേനിറര് മണലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പദതനി

271(3880)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണലത്തനില് ജലവനിഭവ വകുപ്പുലാം ജല അകതഭാറനിടനിയുലാം
വനിവനിധ  പദതനികേളമൂലവുലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; 

(ബനി)  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  എത്ര  വതീതമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

100/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ജലകസചേന വകുപയ്   :

ചേനിറര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  3  ഏരനിയകേളുലട  (കേമ്പലത്തറ  ഏരനി,
ലവങ്കലക്കഭായലാം ഏരനി, കുനലാംപനിടഭാരനി ഏരനി) സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനി,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്,  ചേനിറര് കബഭാക്കുകേളനിലല മഴെനനിഴെല്
കമഖലയനിലുള്ള  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  ലചേക്കയ്ഡഭാമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേള ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പനി.എലാം.ലകേ.എസയ്.ലലവ.  ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന്  പഭാനനില്  ചേനിറര്
നനികയഭാജകേമണലത്തനില് 11  വനി.സനി.ബനി./  ലറഗുകലററുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, 4  ലനിഫയ്
ഇറനികഗഷന്  സതീമുകേള,  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  ജലകസചേന
പ്രവൃത്തനികേള ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയയ്  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ചേനിറര്  പുഴെയയ്  കുറുലകേ
വടകേരപള്ളനിക്കുലാം വളവു പഭാലത്തനിനുലാം ഇടയനില് രണയ് ലറഗുകലററുകേള കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ പരനികവഷണ പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തനിവരുന.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

അറകുറപണനികേള കുറയകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില് കേനിഫ്ബനി മുഖഭാന്തെനിരലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
ചേനിറര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  ലകേഭാഴെനിഞഭാലാംപഭാറയലാം  സമതീപ  വനികലജുകേളക്കു
മഭായനിട്ടുള്ള സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് 200 mm എ.സനി. കനിയര് വഭാടര് ഗഭാവനിറനി
ലമയനിനനിനയ് മൂങ്കനില്മട ജലസലാംഭരണനി മുതല് സത്രലാം സലാംപയ് വലര മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന്
5.43 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലുണയ്.

NRDWP  2016-ല്  ഉളലപടുത്തനി  എലപ്പുള്ളനി,  നകലപ്പുള്ളനി,  ലപരുമഭാടനി,
പടകഞരനി  സമ്പൂര്ണ  കുടനിലവള്ള  പദതനി-ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിനയ്  34.22  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനിലന്റെ  മറുപടനി
പ്രസലാംഗത്തനില്  കസറയ്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളക്കയ് ലമഭാത്തലാം തുകേയുലട 20 ശതമഭാനലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1.  ജലഗഭാമലാം-ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ-വടകേരപതനി-എരുകത്തമ്പതനി-സമ്പൂര്ണ  കുടനി
ലവള്ള പദതനി രണഭാലാംഘടലാം-ലമഭാത്തലാം തുകേ-29 കകേഭാടനി രൂപ.

വകേയനിരുത്തനിയതയ്- 5.80 കകേഭാടനി രൂപ.
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2.  എലപ്പുള്ളനി,  നകലപ്പുള്ളനി,  ലപരുമഭാടനി,  പടകഞരനി  സമ്പൂര്ണ  കുടനിലവള്ള
പദതനി- രണഭാലാംഘടലാം ലമഭാത്തലാം തുകേ- 25 കകേഭാടനി രൂപ.

വകേയനിരുത്തനിയതയ്- 5.00 കകേഭാടനി രൂപ.

കൂടഭാലത 2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനി -  ഗതീന് ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി ചേനിറര്-
തത്തമലാംഗലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വടവന്നൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള
സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലാം (15 കകേഭാടനി രൂപ) നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കപ്രഭാജക്ടയ്സയ്   1 :

ഈ  കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനിലല  ചേനിറര്  ഡനിവനിഷനനില്  മൂലത്തറ  വലതുകേര
പ്രധഭാന  കേനഭാല്,  കകേഭാരയഭാര്  മുതല്  വരടയഭാര്  വലര  നതീട്ടുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനി
കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പഴെയ  നനിരക്കനിലുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  49.50  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് പദതനി അടങ്കല് തുകേ.  പുതനിയ
നനിരക്കനിലുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഭൂജല വകുപയ്   :

ജലക്രഭാന്തെനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  2017  മുതല്  2021  വലര  180
ലക്ഷത്തനിലന്റെ  എസനികമറയ്  ചേനിറര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ജലഗഭാമങ്ങളഭായ
എരുകത്തമ്പതനി,  വടകേരപതനി  എന്നനിവയഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ
കൃത്രനിമ ഭൂജല പരനികപഭാഷണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ചേനിറര് മണലത്തനില്  10
സലങ്ങളനില് തുറന്ന കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിനഭായനി എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

അരുവനിക്കര കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

272(3881) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴെനില് 14-1-2016-ല് അരുവനിക്കരയനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച  കുപനിലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനി ഏതുവലരയഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുപനിലവള്ളലാം  എന്നയ്  മുതല്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാന്റെയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം  അനുബന്ധ  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  പണനികേള
90  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  തറയനിടല്,  ലപയനിന്റെനിലാംഗയ്,  ജനല് വഭാതനിലുകേള
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ഉറപനിക്കല്,  പഭാന്റെനിനുള്ളനിലല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള
അവകശഷനിക്കുന.  ഇലകനിക്കല് പണനികേളുലട  75  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
പഭാന്റെനില് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള യന സഭാമഗനികേളുലട രൂപകേല്പനയലാം അവ പഭാന്റെനില്
സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഏകേകദശലാം  മൂനമഭാസലാം  സമയ
ലലദര്ഘലലാം ബന്ധലപട കേരഭാര് കേമ്പനനി ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  സഭാറഡ്യൂടറനി
ലലലസന്സുകേള  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭായഭാല്  ജൂലലല  അവസഭാന  വഭാരകത്തഭാടുകൂടനി
പഭാന്റെയ്  പ്രവര്ത്തനിപനിചയ്  കുപനിലവള്ളലാം  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കകേഭാടകശരനി പഞഭായത്തനിലല പതീലഭാര് ലനിഫ യ് ഇറനികഗഷന് പദതനി

273(3882)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണലത്തനിലല കകേഭാടകശരനി പഞഭായത്തനിലല പതീലഭാര് ലനിഫയ്
ഇറനികഗഷന്  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാടടുത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം
ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന് സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള ഇനനിയുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  അടനിയന്തെരമഭായനി ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന്
കപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  വനിശദമഭായ  എസനികമറനിനയ്
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പതീലഭാര്മൂഴെനി ലനിഫയ് ഇറനികഗഷന് പദതനിയനിലല സനിവനില്, ലമക്കഭാനനിക്കല്
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇലകനിക്കല്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരണ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  കേണക്ഷനുകവണ  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന്
ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജുകേളുമഭായനി ബന്ധലപട പദതനികേള

274(3883)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ജലവനിഭവ വകുപയ് ആലകേ എത്ര
പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയനലാം ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം എത്ര തുകേയുലട
ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ് നല്കേനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്  നല്കേനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവുകേളുലട
പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുലട കപരയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ
ഉത്തരവയ് നമ്പര്

തുകേ
(കകേഭാടനിയനില്)

1 2 3 4

1 ലകേ.ഇ.എല്.- 1 സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
117/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി./10

തതീയതനി 25-1-2010

24.76

2 ലകേ.ഇ.എല്.- 2 സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
1226/2009/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 2-11-2009

118.98

സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
276/2010/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 9-3-2010

3 ലകേ.ഇ.എല്.- 3 സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
1205/2010/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 13-10-2010

379.15

4 ലകേ.ഇ.എല്.- 4 സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
633/2012/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 30-5-2012

248.39
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1 2 3 4

5 കുടനഭാടയ് തഭാലൂക്കനിലല
397

പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല
ലവള്ളലപഭാക്ക
നനിയനണ

പ്രവൃത്തനികേള

സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
1072/2013/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 3-10-2013

758.39

6 തണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ
നവതീകേരണ

പ്രവൃത്തനികേള

സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
1141/2013/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 22-10-2013

255.335

7 കതഭാടപള്ളനി
സനില്കവയുലട
കേഭാരലകശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള

സ.ഉ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
1141/2013/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.

തതീയതനി 22-10-2013

13.49

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഉത്തരവുകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .  1:    ലനടുമുടനി  പഞഭായത്തനില്ലപട    14    പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവൃത്തനികേള

ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  ലനടുമുടനി  പഞഭായത്തനിലല  14  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
പുറലാംബണയ്  സലാംരക്ഷണവുലാം  അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തനികേളഭായ  കമഭാകടഭാര്ലഷഡയ്,
കമഭാകടഭാര്തറ,  ലപഭാതുമട എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണവുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഈ
പദതനിയുലട അടങ്കല് തുകേ 24.76 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. ഈ പദതനി 31-3-2016-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഈ  പദതനിയനില്  37  കമഭാകടഭാര്ത്തറ/ലഷഡ്ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/
പുനരുദഭാരണവുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  8  ലപഭാതുമടകേളുലാം  3  കബഭാക്സൈയ്
കേളലവര്ട്ടുകേളുലാം  8  ലലപപയ് കേളലവര്ട്ടുകേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 18.1  കകേഭാടനി രൂപ
ഇതനിനകേലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുള്ള തുകേ മുഴവന് നല്കേനിയനിടനില.

2.  ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .  2:    കേഭായല്  ഭഭാഗലത്ത    4    പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം  ഗ്രൂപയ്
9-  ല്ലപട   5   പഭാടകശഖരങ്ങളുലടയുലാം ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവൃത്തനികേള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കേഭായല്  നനിലങ്ങളനിലല  9  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  പുറലാംബണയ്  സലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായുള്ള  ഈ  പദതനിയുലട  അടങ്കല്  തുകേ  118.98  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ഈ
പദതനി  3  പ്രവൃത്തനികേളനിലഭായനി  അകറഞയ്  ലചേയയ്  30-9-2016-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇതനില്  E,  H,  I,  D  വടക്കയ്,  D  ലതക്കയ്,  റഭാണനി,  ചേനിത്തനിര,  C,  D  എന്നതീ  9
പഭാടകശഖരങ്ങളഭാണുള്ളതയ്. 3266  ലഹക്ടര് വനിസതീര്ണമുള്ള  9  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കുലാം
കൂടനി  65.25  കേനി.മതീ.  നതീളലാം വരുന്ന പുറലാം ബണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഈ പദതനിയനില്  94  കമഭാകടഭാര്ത്തറ/ലഷഡ്ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണവുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  14  ലപഭാതുമടകേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  124.245
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ഇതുവലര ലചേലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതയ്. കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുള്ള മുഴവന് തുകേയുലാം
നല്കേനിയനിടനില.

3. ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .3:   കഫസയ്  - 1:   കുടനഭാടന് പ്രകദശലത്ത   231   പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവൃത്തനികേള

കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലകേളനിലല  231  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  പുറലാംബണയ്
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  379.15  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  വരുന്ന  പദതനിക്കയ്
ഇന്ലവസയ്ലമന്റെയ്  കനിയറന്സയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  18-8-2011-ല്  കൂടനിയ  കകേന്ദ്ര
എലാംപകവര്ഡയ് കേമ്മേനിറനി  അതനില്  106.13  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  തുകേയള്ള  94  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  57
പ്രവൃത്തനികേള  അകറഞയ്  ലചേയ്തു.  ഈ  സതീമനില്  ഇതുവലര  44  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മറ്റുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഏകേകദശലാം
127.8 കേനി.മതീ. ബണകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഈ പദതനിയനില് 61 കമഭാകടഭാര്ത്തറ/
ലഷഡ്ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണവുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  68
ലപഭാതുമടകേളുലാം  14  കബഭാക്സൈയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം  22  ലലപപയ് കേളകവര്ട്ടുകേളുലാം ഇതനിനകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 77.933 കകേഭാടനി രൂപ ഇതുവലര ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

4.  ലകേ  .  ഇ  .  എല്  .4:    ഓണഭാട്ടുകേര  പ്രകദശലത്ത  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ
പ്രവൃത്തനികേള

ഓണഭാട്ടുകേര  പ്രകദശലത്ത  12  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലല  ലവള്ളലപഭാക്ക
നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  248.39  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  വരുന്ന  പദതനിക്കയ്
ഇന്ലവസയ്ലമന്റെയ്  കനിയറന്സയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  15-12-2011-ല്  കൂടനിയ  കകേന്ദ്ര
എലാംപകവര്ഡയ് കേമ്മേനിറനി അതനില് 30 കകേഭാടനി രൂപയയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 12
നനിര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി  44  പ്രവൃത്തനികേള  ആണയ്  ഉള്ളതയ്.  ഇവയനില്  5
നനിര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി കേനിടക്കുന്ന 21  പ്രവൃത്തനികേള അകറഞയ് ലചേയ്തു. 9  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  12  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.
ഏകേകദശലാം 33.2 കേനി.മതീ. ബണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത 17
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ഫൂടയ്  ബനിഡ്ജയ്,  9  സഭാബയ്/ലലപപയ്  കേളവര്ടയ്,  27  റഭാലാംപയ്  വനിത്തയ്  കേടവയ്
തുടങ്ങനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  36.53  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്
ഇതുവലരയുള്ള ലചേലവയ്.

5.  കുടനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലല  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ
പ്രവൃത്തനികേള

കുടനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലല  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണത്തനിനയ്
758.39  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ലടണര്
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു. 397 പഭാടകശഖരങ്ങളഭാണയ് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.

20-12-2013-ലുലാം  7-10-2014-ലുലാം  കൂടനിയ  കപ്രഭാസരനിറനി  കേഇൗണ്സനില്
കയഭാഗത്തനില്  വതീയപുരലാം  പഞഭായത്തനിലല  14  പഭാടകശഖരങ്ങളകൂടനി  കുടനഭാടയ്
തഭാലൂക്കനില്  ഉളലപടുത്തണലമനണഭായ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
2014-ലല ഡല്ഹനി ലഷഡഡ്യൂള ഓഫയ് കററയ്  പ്രകേഭാരവുലാം സമര്പനിച  1212.45  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ലടണറനിനയ്
പ്രതനികേരണലാം  ലഭനിച  83  പ്രവൃത്തനികേളനില്  എഗനിലമന്റെയ്  ഒപനിട  155.72  കകേഭാടനി
രൂപയുലട 57 പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അതനില് 40 എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  കമല്  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  128.26  കേനി.മതീ.  ബണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
90.467 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ഇതുവലരയുള്ള ലചേലവയ്.

6. തണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

255.335  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേ  വരുന്ന  ഈ  പദതനിക്കയ്
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ഇന്ലവസയ്ലമന്റെയ്  കനിയറന്സയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനനി  ഇന്റെര്
മനിനനിസതീരനിയല് കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം കൂടനി ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭലമഭാവുകേയുള.

തണതീര്മുക്കലാം  ബണനിലന്റെ  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഒനലാം  രണലാം
ഘടങ്ങളനിലല പഴെയ  62  ഷടറുകേള മഭാറനി  പുതനിയ ലസയനിന്ലസയ്  സതീല് ഷടറുകേള
ഘടനിപനിച്ചു.  20  അടനി  കലഭാക്കനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഷടറുകേളുലട
നനിയനണത്തനിനുള്ള  ലനിഫനിലാംഗയ്  ലമക്കഭാനനിസലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  കജഭാലനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 30 അടനി കലഭാക്കനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 40
അടനി  കലഭാക്കനിലന്റെ  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനിക്കുള്ള  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  തണതീര്മുക്കലാം
ബണനിലന്റെ മൂന്നഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളനില് പഭാലലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 14
ലസയനിന്ലസയ് സതീല് ഷടറുകേളുലാം അനുബന്ധ ലനിഫനിലാംഗയ് ലമക്കഭാനനിസവുലാം സഭാപനിച്ചു.
ബഭാക്കനി  14  ഷടറുകേളുലാം  2  കലഭാക്കയ്  ഷടറുകേളുലാം  സഭാപനികക്കണതുണയ്.  നനിലവനിലുള്ള
മണ്ചേനിറ  ലപഭാളനിക്കുന്ന  കജഭാലനിയുലാം  ലനിങ്കയ്  ലഎലന്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്. ഇതുവലര 153.869 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
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7.  കതഭാടപള്ളനി  സനില്  കവയുലടയുലാം  ലതീഡനിലാംഗയ്  ചേഭാനലനിലന്റെയുലാം  കേഭാരലകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ്  13.49  കകേഭാടനിയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചു.  കതഭാടപള്ളനി
സനില്  കവയുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  സമതീപ  പ്രകദശലത്ത  2
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  47
കകേഭാടനിയുലട പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്. സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

കതഭാടപള്ളനി സനില് കവയുലട നനിലവനിലുള്ള പഴെയ  40  ഷടറുകേള മഭാറനി പുതനിയ
40  ലസയനിന്ലസയ്  സതീല്  ഷടറുകേള  ഘടനിപനിക്കുന്ന  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കേഭായല്  ലലസഡനിലല  ലതീഡനിലാംഗയ്  ചേഭാനലനിലല  ലഡഡ്ജനിലാംഗയ്  Mechanical  Wing
വകുപ്പുതലത്തനില്  ലചേയ്യുന.  ഈ  പദതനിക്കയ്  ഇതുവലര  8.249  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

കുറലഭാടനി ജലകസചേന പദതനിയുലട കേനഭാല് നവതീകേരണവുലാം അറകുറപണനികേളുലാം

275(3884)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല മനിക്ക മണലങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കേടനകപഭാവുന്ന
കുറലഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  കേനഭാല്  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവനലാം  അനുവദനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടനലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം കുറലഭാടനി  ഇറനികഗഷന്
കപ്രഭാജക്ടയ്  കേനഭാല്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയുലാം  നടന്നയ്  വരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള എലന്തെലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കേടുത്ത  വരളച  അനുഭവലപടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
കുറലഭാടനി ഇറനികഗഷന് കേനഭാലുകേളുലട ബലലപടുത്തലനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി
കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഈയനിലട ഇരനിങ്ങല് ബഭാഞയ്  കേനഭാലനിലന്റെ ലകേഭാലലാം  ഭഭാഗത്തയ്  കേനഭാല്
തകേര്ന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ലപഭാടനിത്തകേര്ന്ന  കേനഭാല്  അടനിയന്തെരമഭായനി
പുനര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കുറലഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  കേനഭാല്  നവതീകേരണവുലാം

അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി കേഴെനിഞ അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിച തുകേ ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

2012- 13 240 ലക്ഷലാം

2013-14 240 ലക്ഷലാം

2014-15 240 ലക്ഷലാം

2015-16 240 ലക്ഷലാം

2016-17 200 ലക്ഷലാം

കേനഭാല് കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ കേനഭാല് ലലലനനിലാംഗയ് പ്രവൃത്തനികേള,

കേനഭാല് അനുബന്ധ നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട അറകുറപണനികേള,  മണ്ണുലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കലാം

ലചേയ്യല്,  കേഭാടയ്  ലവടനിമഭാറല്,  കുറലഭാടനി  ജലകസചേന പദതനിയുലട അധതീനതയനിലുള്ള

ലകേടനിടങ്ങളുലട അറകുറപണനികേള എന്നനിങ്ങലനയുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  അനുവദനിച

തുകേ ഉപകയഭാഗനിചയ് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേനഭാല്

നവതീകേരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേ തഭാലഴെപറയുന:

2016-17- 200 ലക്ഷലാം

2017-18- 200 ലക്ഷലാം

കേനഭാല് കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ കേനഭാല് ലലലനനിലാംഗയ് പ്രവൃത്തനികേള

കേനഭാല്  അറകുറപണനികേള,  മണ്ണുലാം  ലചേളനിയുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യല്,  കേഭാടയ്  ലവടനിമഭാറല്

മുതലഭായ പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.  അഴെനിയൂര് ബഭാഞയ്  കേനഭാലനിലല  വള്ളനിക്കഭാടയ്

അകേസ്ക്വഡക്ടയ്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  550  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  തകേര്ന്ന  കേനഭാല്  അടനിയന്തെരമഭായനി

പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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ആസനിവനികേസന ഫണപകയഭാഗനിചയ് കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

276(3885)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  ആസനിവനികേസന  ഫണയ്
(2016-17)-ല്  നനിനള്ള  തുകേ  ലചേലവഴെനിചയ്  കുലകശഖരപുരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം
ലതഭാടനിയൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശത്തനിനുകമല് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കുഴെല്ക്കനിണര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

നഗരങ്ങളനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് ഏകേ കസഭാതസ്സനിലന ആശയനിക്കുന്ന
രതീതനിക്കയ് മഭാറലാം

277(3886) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :  
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തലസഭാന  നഗരവഭാസനികേളുലട  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സയ്  വറനിവരണ
സഭാഹചേരലത്തനില് ജനങ്ങളക്കയ് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനയ് എന്തു സനിരലാം ബദല്
മഭാര്ഗമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ; 

(ബനി)  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാമനില്നനിന്നയ്  ജലലമത്തനിക്കഭാന്  സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികയഭാലടഭാപലാം  കുടനിലവള്ളലാം കപപയ്  ലപഭാടനി  പഭാഴെഭാകുന്നതുലാം,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം തടയഭാന് ജഭാഗതഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  അനുഭവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനന്തെപുരലാം  കപഭാലുള്ള  നഗരങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി
ഏകേകസഭാതസ്സനിലന  ആശയനിക്കുന്ന  രതീതനിക്കയ്  മഭാറലാം  വരുതവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തലസഭാനവഭാസനികേളുലട  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സഭായ  കപപഭാറ  ഡഭാമുലാം
അരുവനിക്കര ഡഭാമുലാം വറനി വരണ സഭാഹചേരലത്തനില് ഇതയ് തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം  118  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  ദനിവകസന  അരുവനിക്കരയനികലയയ്
ലകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പലക്ഷ
വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ജലവനിതരണ പദതനിയുലട ജലകസഭാതസ്സഭായ
കപപഭാറയനിലല സലാംഭരണ കശഷനി മതനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനില്നനിനലാം
120 എലാം.എല്.ഡനി. ലവള്ളലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിനുലാം 4 പഞഭായതകേളക്കുലാം
നല്കുന്നതനിനു കവണനിയുള്ള പദതനിയുലട ശുദതീകേരണ ശഭാല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
60 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ. ഇതനികനഭാടനുബന്ധമഭായനിട്ടുള്ള
മറയ്  ഘടകേങ്ങളക്കയ്  2017-18-ലല  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  150  കകേഭാടനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട  നഗരത്തനില്  ഒരു
ബദല് പദതനിയുലാം ഒരു ബദല് കസഭാതസ്സുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ലലപപയ്  ലപഭാടല്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  എന്നഭാല്  തനിരകക്കറനിയ
കറഭാഡുകേളനില് കറഭാഡയ് മുറനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം
അറകുറപണനികേളക്കയ്  തഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  അത്തരലാം
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ബന്ധലപട  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഴെനിയുന്നത്ര
കവഗത്തനില്  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  ജലവനിതരണലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാറുണയ്.
ജലദുരുപകയഭാഗലാം കേലണത്തഭാനുലാം തടയഭാനുമഭായനി ആന്റെനി വഭാടര് ലതഫയ്  സസ്ക്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന. ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് നനിരന്തെരലാം
പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനി പ്രചേരണലാം നടത്തഭാറുണയ്.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിനയ് കവണനി കേരമന നദനിക്കയ് പുറകമ ലനയ്യഭാര്
കസഭാതസ്സഭാക്കനി  120  എലാം.എല്.ഡനി.  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി
ഏകേ  കസഭാതസ്സനിലന  ആശയനിക്കുന്ന  രതീതനിക്കയ്  മഭാറലാംവരുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത
എറണഭാകുളത  നനിലവനിലുള്ള  ശുദജല  വനിതരണലാം  നടതന്നതനിനയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ലപരനിയഭാറനിലനയഭാണയ് ആശയനിചനിരുന്നതയ്. എന്നഭാല് JNNRUM പദതനി കേമ്മേതീഷന്
ലചേയകതഭാലട എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനിലുലാം സമതീപ പഞഭായതകേളഭായ കുമ്പളലാം, മരടയ്,
ലചേലഭാനലാം, കുമ്പളങ്ങനി എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയയ് ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായനി മൂവഭാറ്റുപുഴെ
കസഭാതസ്സുകൂടനി ഉപയുക്തമഭായനിട്ടുണയ്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരത്തനില് ചേഭാലനിയഭാറനിനു പുറലമ
ലപരുവണഭാമൂഴെനി  കസഭാതസ്സഭായനി  JICA  പദതനി  നടപഭാക്കനികേഴെനിഞ.  ലകേഭാലലാം
നഗരത്തനിനുലാം  തൃശ്ശൂര്  നഗരത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ബദല്
പദതനികേള ഏലറടുത കേഴെനിഞ.
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കപഭാതണനി ജലസലാംഭരണനിലയ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ജലവനിതരണ പദതനി

278(3887)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാതണനി  ജലസലാംഭരണനിലയ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ആലത്തൂര്,
എരനിമയൂര്  പഞഭായതകേളനികലക്കയ്  സമഗ  ജലവനിതരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിനുള്ള നടപടനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) എത്ര കേഭാലലാം ലകേഭാണഭാണയ് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  കപഭാതണനി  ജലസലാംഭരണനിലയ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ആലത്തൂര്,  എരനിമയൂര്  പഞഭായതകേളനികലയയ്  സമഗ  ജലവനിതരണ  പദതനിക്കയ്
ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി  2017-18  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  25  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം  ഏകേകദശലാം  3  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

കകേഭാകണഭാതപുഴെ മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

279(3888) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  കകേഭാകണഭാതപുഴെ
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ഇതനികലക്കഭായനി ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) കകേഭാകണഭാതപുഴെ മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി സനിരമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
ലപഭാതുജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടു കൂടനി ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേഭാകണഭാതപുഴെയുലട  മഭാലനിനല  മുക്തലാം  അടക്കമുള്ള  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്  ഏലറടുക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.
കകേഭാകണഭാതപുഴെയനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  വലനിലചറനിയുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനയ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചയ്  തൃപ്പൂണനിതറ  നഗരസഭ  ലനറയ്
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

പനതറയനില് കേടല്ഭനിത്തനി ബലലപടുതവഭാന് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനികേള

280(3889) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പനതറയനില്  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
സനി.ഇ.എസയ്.സനി.പനി.-5930 പനതറ-കവലനിത്തറ 50 മതീറര് ദൂരലാം കേടലഭാക്രമണത്തഭാല്
ലപഭാളനിഞകപഭായ  കേടല്ഭനിത്തനി  ബലലപടുതവഭാന്  സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പനതറയനില് രണയ് പുലനിമുട്ടുകേളക്കുമകദല
എത്ര ദൂരലാം കേടല്ഭനിത്തനി ബലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്; അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭായനിരുന; 

(സനി)  പനതറ കവബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് കക്ഷത്രലാംവകേ വസ്തുവനില്നനിനലാം
എത്ര ലസന്റെയ് ഭൂമനി വനിലലകേഭാടുത്തയ് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്; ലസന്റെയ് ഒന്നനിനയ് എത്ര തുകേലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പനതറ  കക്ഷത്രത്തനിനയ്  സമതീപലാം  എത്രദൂരലാം  കേടല്ഭനിത്തനി
ബലലപടുത്തനിലയനലാം അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  പനതറയനില്  2015-ല്  മദഭാസയ്
ലഎ.ലഎ.ടനി.യുലട  രൂപകേല്പന  അനുസരനിചയ്  കേടലഭാക്രമണത്തഭാല്  ലപഭാളനിഞ
കപഭായ  50  മതീറര്  ദൂരലാം  കേടല്ഭനിത്തനി,  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചയ്
ബലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  പനതറയനില്  2011-ല്  ഒന്നഭാമലത്ത
പുലനിമുടനിലന്റെ ലതക്കുഭഭാഗത്തഭായനി 25 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചയ്  75 മതീറര് നതീളത്തനില്
കേടല്ഭനിത്തനി ബലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കേടല്ഭനിത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  കവബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയയ്
കക്ഷത്രലാം വകേ സലലാം സഇൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായഭാണയ്  ഉടമ്പടനി  കേരഭാറനില്
കേഭാണുന്നതയ്.

(ഡനി)  പനതറ  കക്ഷത്രത്തനിനയ്  സമതീപലാം  50  മതീറര്  ദൂരലാം  കേടല്ഭനിത്തനി
ബലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. അടങ്കല് തുകേ 30 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.

ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണലത്തനില് ജല അകതഭാറനിറനി നടത്തനിവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

281(3890) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണലത്തനില് തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളുലട ലഡകപഭാസനിറയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ജല  അകതഭാറനിറനി  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  നഗരസഭഭാ  പദതനികേളഭായ  കമചനിലഭാത്തയ്കുന്നയ്,
പന്തെലഭാട്ടുപറമ്പയ്  പനി.വനി.ലജ.ബനി  കകേഭാളനനി,  കപപ്പുകലന്  ദതീര്ഘനിപനിക്കല്,
എസയ്.സനി.  കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ളവ,  പഴെനനിപറമ്പയ്,  മുലയല്  കകേഭാളനനി  കുടനിലവള്ള
പദതനി  എന്നനിവയുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;
പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ് എകപഭാള പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മണലത്തനിലല  ജനിലഭാപഞഭായത്തയ്  ലഡകപഭാസനിറയ്  പദതനികേള
ഏലതലഭാലാം;  എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;  പ്രവൃത്തനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്;  പണനികേള
എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  മണലത്തനിലല  പഞഭായതകേളനിലല  ലഡകപഭാസനിറയ്  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാലാം; എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്; പണനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;
എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കേഭാറല്മണ  ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രക്രനിയ  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണനലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണലത്തനില് തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ലഡകപഭാസനിറയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ജല  അകതഭാറനിറനി  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  1.  കമചനിലഭാത്തയ് കുന്നയ്  കുടനിലവള്ള പദതനി ആലകേ അടങ്കല് തുകേ  63
ലക്ഷലാം രൂപ. ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല സലാംഭരണ കേനിണര്, പമ്പനിലാംഗയ് ലമയനിന്, ഗലഭാലറനി പമ്പയ്
ഹഇൗസയ്,  പമ്പയ് ലസറയ്,  ലലവദത്യുതനി കേണക്ഷന് എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിലവനിലുള്ള
വനിതരണ ശലാംഖലയുമഭായനി ബന്ധനിപനിചയ് ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായ സലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തുകേയുലാം സലവുലാം ആവശലമഭാണയ്.

2.  പന്തെലഭാട്ടുപറമ്പയ് കുടനിലവള്ള പദതനി-  ഈ പദതനിക്കഭായനി  8  ലക്ഷലാം രൂപ
ലഡകപഭാസനിറയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കുളപ്പുള്ളനി-ഒറപഭാലലാം  കറഭാഡനില്നനിന്നയ്  ലലപപയ്  ലലലന്,
5000 ലനിറര് സലാംഭരണനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാറയ്കഫഭാലാം എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി.
സലാംഭരണനി  സഭാപനിക്കലുലാം  ലനിങ്കയ്  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണയ്.
31-5-2017-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

3.  പനി.വനി.ലജ.ബനി.  കകേഭാളനനി  ലലപപയ്  ലലലന്  ദതീര്ഘനിപനിക്കല്-  15  ലക്ഷലാം
രൂപ- പൂര്ത്തനിയഭായനി.

4. പഴെനനിപറമ്പയ് കുടനിലവള്ള പദതനി- 14 ലക്ഷലാം രൂപ- പദതനിക്കഭായനി ആദലലാം
കുഴെനിച  കേനിണറനില്  ജലലഭലതയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നഗരസഭയുലട  28-4-2017-ലല
കേത്തനുസരനിചയ്  വതീണലാം  കുഴെല്  കേനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  ദര്ഘഭാസയ്  വനിളനിചനിട്ടുണയ്.
കുഴെല്  കേനിണര്  15-6-2017-നയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  ജലലഭലതയനുസരനിചയ്  ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള ദര്ഘഭാസയ് വനിളനിക്കുന്നതഭാണയ്.

5.  മുലയല്  കകേഭാളനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി-3.38  ലക്ഷലാം  രൂപ-പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(സനി) 1. കപഭാണഭാടയ് കുടനിലവള്ള പദതനി-20 ലക്ഷലാം രൂപ-വഭാണനിയലാംകുളലാം ജനിലഭാ
പഞഭായത്തയ്  ഈ  പദതനിക്കയ്  ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി  2011-12-ല്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിരുന. ആയതുപകയഭാഗനിചയ് കേനിണര്, പമ്പയ് ഹഇൗസയ്, പമ്പയ് ലസറയ്,
ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  എന്നനിവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  2015-16-ല്
10  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി ലഡകപഭാസനിറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  പമ്പനിലാംഗയ് ലമയനിന്  85  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി. 31-5-2017-നകേലാം പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2.  ലവള്ളനിയഭാടയ്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം-10  ലക്ഷലാം  രൂപ:
2016-17 ല്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലഡകപഭാസനിറയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന. ജൂലലല 31-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ലഡകപഭാസനിറയ്-6.83  ലക്ഷലാം  രൂപ-തൃക്കചേതീരനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല മുന്വര്ഷങ്ങളനിലല ലഡകപഭാസനിറയ് നതീക്കനിയനിരനിപയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്
വടകക്കക്കര-മലയറുകേനില്  കകേഭാളനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  കുഴെല്  കേനിണര്
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ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  പമ്പയ് ഹഇൗസയ്,  ലലപപയ് ലലലന്,  സലാംഭരണനി എന്നനിവയയ്
വര്ക്കയ്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പമ്പുലസറയ്  ദര്ഘഭാസയ്  വനിളനിചനിട്ടുണയ്.
15-6-2017-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഇ) നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാറല്മണ ലനിഫയ് ഇറനികഗഷന്
പദതനിയുലട ലലപപ്പുകേള 2013-14-ല് മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 2009-10-ല്
അനുമതനി ലഭനിചയ് മനിര്പ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കമഭാകടഭാറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
നനിലവനില്  4  കമഭാകടഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനസജമഭാണയ്.  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലമയനിന്
കേനഭാലനിലന്റെ  അവസഭാനഭഭാഗലാം  750  മതീറര്  മണയ്  വതീണയ്  നനികേന  കപഭായതയ്  മഭാറനി
ലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാനുള്ള അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുത
വരുന.

പൂരക്കടവനില് ഏരലലാംപുഴെയയ് കുറുലകേ റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജയ്

282(3891) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  22  സതീമനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനയ്
സമര്പനിച കേലലഭാകശരനി മണലത്തനിലല കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
പൂരക്കടവനില്  ഏരലലാംപുഴെക്കയ്  കുറുലകേ  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്  :  22  സതീമനില് ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി
കേലലഭാകശരനി  മണലത്തനിലല കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ പഞഭായത്തനില് പൂരക്കടവനില്
ഏരലലാംപുഴെയയ്  കുറുലകേ ട്രഭാക്ടര്കവകയഭാടു  കൂടനിയ വനിയറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
380  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശനിപഭാര്ശ  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  (ലഎ.&എ.)
നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപതമൂലലാം  ലലഫനല്  ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തഭാന്  സഭാധനിചനില.  കൂടഭാലത  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.  22-ലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
മഭാര്ചയ് 31, 2017-നയ് അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

ജലദഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

283(3892)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ജലദഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

100/2020.
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(ബനി)  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറയവഭാന്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
ഉളലപലടയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് മഴെയുലട ലഭലതയനിലുണഭായ കുറവയ് കേഭാരണലാം ജലദഇൗര്ലഭലലാം
ഈ  വര്ഷലാം  കൂടുതലഭായനി  അനുഭവലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകൂടനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ  നദനികേളനിലുലാം  മറയ്  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം  ജലകസചേനലാം,
ലലവദത്യുതനി  വകുപ്പുകേളുലട  ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭായ  ജലലാം
പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള ആവശലത്തനിനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണ നടപടനികേളുലാം
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലനയ്യഭാര്  ജലസലാംഭരണനിയനില്  നനിനള്ള  ജലലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം
നഗരത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞതയ്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  ഏകകേഭാപനലാം  വഴെനിയഭാണയ്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ
സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  എന്നനിവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള വഴെനി ജലവനിതരണലാം നടതനണയ്.

ജലനനിധനി  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  കവണ
നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജലനനിധനി,  ജല  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
നടപഭാക്കുന്ന മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനികേള,  ബളക്കയ്  വഭാടര്  കുടനിലവള്ള പദതനികേള
എന്നനിവയുലട  ലപഭാതുവഭായ  ഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലാം,
വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  ജലനനിധനിയുമഭാണയ്  നടപഭാക്കുന്നതയ്.
അതുകപഭാലല  വനലാം  വകുപയ്,  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  കുടനിലവള്ള  ലലപപയ്  ലലലന്  ഇടുന്നതനിനുലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യനില്നനിനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള
ലഭലമഭാക്കനി പദതനികേള അതനികവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണ നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഇതനിനുപരനിയഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലടയുള്ള
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മുഖലമനനി,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി,  ചേതീഫയ്
ലസക്രടറനി  തലങ്ങളനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനി  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി)  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറയന്നതനിനുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളവഴെനി  നടത്തനിവരുന.  കലഭാകേ  ജലദനിനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള്ള പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുലട ഈ വര്ഷലത്ത ഊന്നല് ജലവനിനനികയഭാഗലാം
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കുറയന്നതനിനയ് ജനങ്ങലള കപ്രരനിപനിക്കുകേ എന്നതഭായനിരുന. വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചയ് സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ജലവനിനനികയഭാഗലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള പരനിപഭാടനികേള/
കഭാസ്സുകേള  അടുത്ത  വര്ഷലാം  വലഭാപകേമഭായനി  നടതന്നതനിനയ്  ജലകസചേന  വകുപയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

ശുദജലത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  നനിരുതഭാഹലപടുതവഭാനുലാം  ഉപകഭഭാഗലാം
പരമഭാവധനി  കുറയന്നതനിനുലാം  ജലസലാംരക്ഷണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി
ദൃശല, ശവല, പത്ര മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുള്ള പ്രചേരണലാം, കസഭാഷലല് മതീഡനിയ വഴെനിയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  മുതലഭായവ  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ജല  ദുരുപകയഭാഗലാം
കേലണത്തഭാനുലാം തടയഭാനുമഭായനി കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില് ആന്റെനി വഭാടര് ലതഫയ്
സസ്ക്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചയ് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
നനിരന്തെരലാം പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനി പ്രചേഭാരണലാം നടതനമുണയ്.

ഭൂജലത്തനിലന്റെ  നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള  അവകബഭാധ  കഭാസ്സുകേള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഭൂജല  വകുപയ്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയ്യലപട  പ്രകദശങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിയഭാണയ്
കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണലത്ത  കുറനിച്ചുള്ള  കഭാസുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു വരുന.

കൂടഭാലത  ജലനനിധനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. അവയനില് ചേനിലതയ് ചുവലടലകേഭാടുക്കുന:

• എലഭാ  ജലനനിധനി  പഞഭായതകേളനിലുലാം  കലഭാകേ  ജലദനിനത്തനില്  ജലദനിന
പ്രതനിജ്ഞ  ലചേഭാല്ലുകേയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  കുറയന്നതനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്
ലസമനിനഭാറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

• ജലവനിനനികയഭാഗലത്ത സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അറനിവനികലയഭായനി
ജലനനിധനി  രണ  പുസകേങ്ങള  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  എലഭാ  ജലനനിധനി
പഞഭായതകേളനിലുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.

• ജലവനിനനികയഭാഗലത്തക്കുറനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനി
നഭായനി ജലനനിധനിയുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില് കേനിറനികഷഭാ സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.
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• ജലവനിനനികയഭാഗലത്ത സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അറനിവനികലയഭായനി
കകേരളത്തനിലല  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  കറഡനികയഭാകേളനിലൂലട  ജലനനിധനി  എലഭാ
ആഴ്ചകേളനിലുലാം പരനിപഭാടനികേള അവതരനിപനിച്ചു വരുന.

• ജലനനിധനിയുലട  വഭാര്ത്തഭാ  പത്രനികേയഭായ  ജലതരലാംഗത്തനിലൂലട
ജലവനിനനികയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച കലഖനങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതയ്
ജലനനിധനി പഞഭായതകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്തു വരുന.

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണലത്തനിലല കക്രഭാസയ് ബഭാര്-കേലാം-ബനിഡ്ജയ്

284(3893)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തൃക്കരനിപ്പൂര് മണലത്തനിലല പഭാടനിയ പുഴെക്കയ് കുറുലകേ (തൃക്കരനിപ്പൂര്-പയ്യന്നൂര്
മണലങ്ങലള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിചയ്) നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച കക്രഭാസയ് ബഭാര്-കേലാം-
ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഡനികസന് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല. തൃക്കരനിപ്പൂര്-പയ്യന്നൂര് മണലങ്ങലള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
പ്രസ്തുത  സലത്തനിനയ്  ലതഭാടടുത്തയ്  തലചഭാല്  ഉപ്പുലവള്ള  പ്രതനികരഭാധ  അണലക്കടയ്
നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  മലറഭാരു  കക്രഭാസയ്  ബഭാര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലനില.

ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട കേണക്കുകേളുലാം മഴെലവള്ള സലാംഭരണവുലാം

285(3894) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  നദനികേള/മറയ്  ലചേറു  നദനികേള/കേഭായലുകേള/
കുളങ്ങള ഉളലപലട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേവശമുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം
എത്ര  എണലാം  ഉണയ്  എനലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  അവസ  എന്തെയ്  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇവലയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  കസറയ്  ഫണയ്,  ആര്.എലാം.എഫയ്.  (റനിവര്
മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ഫണയ്)  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനി  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  സലാംസഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  ഫ്ളഡയ്  കേണ്കട്രഭാള,  ഫ്ളഡയ്  ഡഭാകമജയ്
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി കേഴെനിഞ മൂന്നയ് വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയതയ് എത്ര
തുകേലയനലാം  പ്രസസ്തുത  തുകേ  എന്തു  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  എനമുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തയ് മണ്സൂണ് മഴെമൂലവുലാം അലഭാലതയുലാം ലഭനിക്കുന്ന മഴെലവള്ളലാം
കേടലനികലക്കയ് ഒഴകേനി നഷ്ടമഭാകുന്നലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം, ഇവ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം അതുമൂലലാം
കവനല്കേഭാലത്തയ്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭായനി  ജലവകുപയ്  മറ്റുവകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ് എന്തു നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  “Water  Resources  of  Lateral-2014”  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കശഖരനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് 44 പ്രധഭാന
നദനികേളുലാം  14  പ്രധഭാന കേഭായലുകേളുലാം  40,974  കുളങ്ങളുലാം ഉണയ്.  മഴെയുലട  ദഇൗര്ലഭലലാം
കേഭാരണലാം നദനികേളനിലല നതീലരഭാഴക്കയ് കുറയുകേയുലാം  encroachment, siltation  എന്നനിവ
കേഭാരണലാം  കുളങ്ങള/കേഭായലുകേള  എന്നനിവയുലട  വനിസ്തൃതനിയനില്  മഭാറലാംവരനികേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കസറയ് ഫണയ്,  റനിവര് മഭാകനജുലമന്റെയ് ഫണയ് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചയ് മുന്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കേഭാലത്തയ്  നദനികേളുലട  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള,  തടയണ,  അടനിയണ,  ലറഗുകലറര്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള,  കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള,  കേഭായലുകേളുലട
സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നനിവ ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  കേഴെനിഞ  മൂന  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ഫ്ലെെഡയ്  കേണ്കട്രഭാള  ഇനത്തനില്
32,43,69,111  രൂപയുലാം  ഫ്ലെെഡയ്  ഡഭാകമജയ്  ഇനത്തനില്  56,24,33,911  രൂപയുലാം
ലചേലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ  തുകേകേള  നദനികേളുലടയുലാം  കതഭാടുകേളുലടയുലാം
സലാംരക്ഷണലാം/ആഴെലാംകൂടല് പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം തടയണകേള, ലറഗുകലറര് എന്നനിവയുലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായഭാണയ് ലചേലവഴെനിചതയ്.

(ഡനി)  മഴെയനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന ജലലാം സലാംഭരനിചയ്  നനിര്തന്നതനിനയ്  നനിലവനില്
19  വന്കേനിട  പദതനികേള  (ഡഭാമുകേള/  ബഭാകരജുകേള)  ജലകസചേന  വകുപനിനയ്
കേതീഴെനിലുണയ്. തടയണകേള, അടനിയണകേള, ലറഗുകലററുകേള തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
മഴെലവള്ളലാം കേടലനികലയയ് ഒഴകുന്നതയ് കുറചയ്,  സലാംഭരണലാം/സലാംരക്ഷണലാം നടത്തനിവരുന.
കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ഡഭാമുകേളനിലുലാം  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചയ്
കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.  കുളങ്ങളുലാം കേഭായലുകേളുലാം വലനിയകതഭാതനില്
ജലലാം  സലാംഭരനിചയ്  നനിര്തന്നതനിനയ്  സഹഭായനിക്കുനണയ്.  എന്നഭാല്  വര്ദനിച്ചു  വരുന്ന
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ആവശലലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംഭരണകശഷനി  തനികേയഭാലത  വരുന്ന
അവസയുണയ്.  ഇതയ്  മറനികേടക്കുന്നതനിനയ്  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പദതനികേള  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സന്നദ
സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ
ജലവനിഭവ മനിഷന്  (ജലസമൃദനി)  വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.  ആദല ഘടത്തനില് കുളങ്ങളുലാം
നതീര്ചഭാലുകേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുദരനിചയ്  ജലസലാംഭരണവുലാം  നതീലരഭാഴക്കുലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  നദനികേളനില്
സഭാധലമഭായനിടങ്ങളനില്  ലറഗുകലററുകേള,  തടയണകേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചയ്  ലചേറനിയ
ജലസലാംഭരണനികേളഭാക്കനിമഭാറനി  നദനികേളനിലല  നതീലരഭാഴക്കയ്  നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതയനുസരനിചയ് ഏലറടുക്കഭാന് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

ജലനനിധനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  "മഴെകകേന്ദ്രലാം"  മഴെലവള്ള സലാംഭരണ
കമഖലയനില് സസ്ക്വതനമഭായനി കനതൃതസ്ക്വലാം നല്കുന്ന പദതനികേളക്കു പുറലമ വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നലകേഭാണയ്  "ജലസഇൗഹൃദ  വനിദലഭാലയലാം"  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞടുക്കലപട  840  സര്ക്കഭാര്
വനിദലഭാലയങ്ങളനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്. കൂടഭാലത "മഴെലവളള സലാംഭരണലാം- ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം" പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതു  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലട  സഹഭായ
സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചയ്
ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതനിനയ് "മഴെകകേന്ദ്രലാം" ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

ലചേര്പ്പുളകശരനിയനില് വതീടുകേളനിലല കേനിണര് ലവള്ളത്തനില് ലപകട്രഭാള ഇന്ധനലാം

286(3895)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലചേര്പ്പുളകശരനി  അയ്യപന്  കേഭാവനിനു  സമതീപമുള്ള  വതീടുകേളനിലല  കേനിണര്
ലവള്ളത്തനില് ലപകട്രഭാള ഇന്ധനലാം കേലര്ന്നയ് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭാകുന്നതു സലാംബന്ധനിച
പരഭാതനി ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് അതു സലാംബന്ധനിചയ്  അകനസ്ക്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കേടുത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമമുള്ള ഈ കേഭാലത്തയ് കസഭാതസ്സുകേളനിലല ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത  സനിതനിവനികശഷലാം  ഗുരുതരമഭായനിക്കണയ്  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ലചേര്പ്പുളകശരനി അയ്യപന് കേഭാവനിനു സമതീപമുള്ള വതീടുകേളനിലല കേനിണര്
ലവള്ളത്തനില്  സമതീപതള്ള  ലപകട്രഭാള  പമ്പനില്നനിനലാം  കചേഭാര്ചയനിലൂലട  ഇന്ധനലാം
കേലരുന്നതഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  ചേഭാനലുകേളനിലുലാം  പത്രങ്ങളനിലുലാം  വന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചയ് തുടര് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

മങ്കട മണലത്തനിലല ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി

287(3896) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് മങ്കട നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല കുളങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ജനിലഭാ ഭരണകൂടത്തനിനയ്  നല്കേനിയ ഡനി.പനി.ആറനില്
ഈ മണലത്തനിലല എത്ര കുളങ്ങലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  മണലത്തനിലല  മക്കരപറമ്പയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കുഴെല്
കേനിണര്-കകേപമ്പുകേള  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  45  കുളങ്ങള  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഒന്നഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  (ലചേളനിവഭാരനി  വൃത്തനിയഭാക്കല്)  മങ്കട  നനികയഭാജകേ
മണലത്തനിലല 7 കുളങ്ങളുലട പടനികേ ജനിലഭാ പഭാനനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

1.  കൂടനിലങ്ങഭാടനി പഞഭായത്തനിലല കമക്കുളലാം കുളലാം ലചേളനിവഭാരനി വൃത്തനിയഭാക്കല്-
0.81 ലക്ഷലാം രൂപ.

2.  കുറുവ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  വള്ളലാംകുളലാം  വൃത്തനിയഭാക്കല്-  2.05  ലക്ഷലാം
രൂപ.

3.  അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിലല കചേഭാളക്കുളത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം- 1.72
ലക്ഷലാം രൂപ.
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4.  മങ്കട  പഞഭായത്തനിലല  അയ്യപന്കചേഭാല  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള- 1.45 ലക്ഷലാം രൂപ.

5.  മക്കരപറമ്പയ്  പഞഭായത്തനിലല  ലതക്കത്തയ്  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനി- 1.00 ലക്ഷലാം രൂപ.

6.  മൂര്ക്കനഭാടയ്  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാളയഭാര്  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള- 0.79 ലക്ഷലാം രൂപ.

7.  പുഴെക്കഭാടനിരനി  പഞഭായത്തനിലല  എകൂര്  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള- 1.10 ലക്ഷലാം രൂപ.

(സനി)  മങ്കട  മണലത്തനിലല  മക്കരപറമ്പയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അഞയ്  കുഴെല്ക്കനിണര്  ലലകേപമ്പുകേള
നവതീകേരനിക്കുവഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില് നഭാലലണത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  കശഷനിച ഒരു കുഴെല്ക്കനിണറനില് ജലനനിരപയ്  കുറവഭായതനിനഭാല്
റനിപയര് ലചേയ്യഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപയ് ഉയര്തന്നതനിനയ് നടപടനി

288(3897) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപയ്  ഗുരുതരമഭായ  നനിലയനില്  തഭാഴന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  ജലനനിരപയ്  ഉയര്തന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രസ്തുത  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജല  വകുപയ്  ഭൂജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  "ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവുലാം,  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവുലാം"  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്
അവലലാംബനിച്ചു വരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 40 ലക്ഷലാം രൂപ "ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവുലാം,  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവുലാം"  പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. 41  തുറന്ന കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ് പദതനികേള 2016-17-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി  39.68  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57
കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 345

തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചയ്  മഴെലവള്ളലാം  തടഞനനിര്ത്തനിയുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴെക്കുഴെനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപയ്
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

തൃപ്പൂണനിതറ മണലത്തനിലല കേനിണറുകേളുലട റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ്

289(3898) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ  മണലത്തനിലല  ഉദയലാംകപരൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
കേനിണറുകേളുലട  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ്  നടതന്ന  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  അവസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ പഞഭായത്തനിലല എത്ര കേനിണറുകേളഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട കേതീഴെനില്
വരുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഈ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; 

(ഡനി)  നനിരന്തെരമഭായനി  ഈ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടതന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
കമഖലകേളനികലക്കയ് ഈ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  തൃപ്പൂണനിതറ മണലത്തനിലല ഉദയലാം കപരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
ഭൂജല വകുപയ് കനരനിടയ്  കേനിണറുകേളുലട റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ്  നടതന്ന പദതനികേള ഒനലാം
തലന്ന ഏലറടുത്തയ് നടതന്നനില.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമവുലാം ജലചൂഷണവുലാം

290(3899) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനിലുണഭായനിട്ടുള്ള  കുറവുലാം  കവനല്മഴെയുലട
ലഭലതക്കുറവുലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനനിടയഭാക്കുകേയുലാം  ജലകസചേനലത്ത  കേഭാരലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതയ്  പ്രകതലകേലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 
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(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുമുള്ള  സസ്ക്വകേഭാരല
കുടനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളുലാം  കസഭാഫയ്  ഡനിങ്കനിസയ്  കേമ്പനനികേളുലാം  അമനിത  ജലചൂഷണലാം
നടതന്നതഭായ  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ജലചൂഷണത്തനിലന്റെ
കതഭാതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഭൂജലവനിതഭാനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ജലവനിഭവ  വകുപയ്  എലന്തെലഭാലാം
ജഭാഗതഭാ പൂര്ണമഭായ നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  വരളച കനരനിടുന്നതനിനയ്  മുന്കേരുതല് നടപടനിലയന്ന നനിലയനില്
ജലവനിഭവ വകുപയ് മനനി  7-12-2016-നയ് ഭൂജല വകുപയ് ജനിലഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം
ഉത്തരവഭാദലപട  മറ്റു  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം  നടത്തനിയനിരുന.
കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂജല  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്
സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനിചയ്  5505  ഹഭാന്ഡയ്  പമ്പുകേള  റനിപയര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  585  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
12,40,33,000  രൂപ  ലചേലവഴെനിചയ്  പ്രവൃത്തനികേള  നടതന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  സലാംസഭാന  ഭൂജല  അകതഭാറനിറനി  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനില്  13  സസ്ക്വകേഭാരല  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാടര്  കഫ്ലെെഭാ  മതീറര്  സഭാപനിക്കണലമനലാം  ദനിനലാംപ്രതനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  കരഖലപടുതന്നതനിനയ്  കലഭാഗയ്  ബുക്കുകേള
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഭൂജല വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര് കേമ്പനനികേള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  വരളച
രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട
ഉത്തരവനികനല് ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം  75  ശതമഭാനലാം കുറയണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം ഭൂജല
വകുപയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ലപപനി  ഉളലപലട  ജനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസ്ക്വകേഭാരല കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഭൂജല  വകുപയ്  ഭൂജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്   "ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവുലാം,  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവുലാം"  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്
അവലലാംബനിച്ചു വരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 40 ലക്ഷലാം രൂപ "ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവുലാം,  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവുലാം"  പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. തടയണകേള, അടനിയണകേള, തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല്ക്കനിണര്
വഴെനിയുള്ള ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ഈ പദതനിയനിലൂലട വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.
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ഈ  പദതനിയനില്  41  തുറന്ന  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ്  പദതനികേള  2016-17-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കൃത്രനികേ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1.57 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പുതനിയ കുടനിലവള്ള-ജലവനിതരണ പദതനികേള

291(3900) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  പുതനിയ എത്ര കുടനിലവള്ള-ജലവനിതരണ
പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളവഴെനി  എത്ര  ലനിറര്  കുടനിലവള്ളമഭാണയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  പദതനികേളുലട  ഫലപ്രദമഭായ  നനിർവ്വഹണത്തനിനഭായനി
ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ജലവനിതരണ  പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വന്നതനിനുകശഷലാം  247  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി
മുകഖന  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  തുടര്  നടത്തനിപനിനയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  23,921  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  1.06  ലക്ഷലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന.

(ബനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി പദതനികേളവഴെനി പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 127.7
ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കുടനിലവള്ളമഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.  അകളഭാഹരനി  പ്രതനിദനിനലാം  70
ലനിറര് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ജലനനിധനി പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭരണതലത്തനില്നനിനലാം  കൃതലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  ബന്ധലപട  ലമയനിന്റെനന്സയ്
ഡനിവനിഷനുകേളക്കയ്  ലലകേമഭാറനി  ജലവനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  കവണ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നടപടനികേള  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഗഭാമതീണതലത്തനിലുലാം
പ്രകദശനികേ  തലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതന്നതനിനയ് അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടതകേയുലാം, പദതനി നടത്തനിപനില്
കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കനി  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രവര്ത്തനലാം
ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണ നടപടനികേള ജലനനിധനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

292(3901) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  വനിജയപ്രദമഭായനിരുകന്നഭാ
എന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന ഖജനഭാവനില്നനിനലാം
എന്തെയ് തുകേ ലചേലവഭാലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  അകഹഭാരഭാത്രലാം
പ്രവര്ത്തനിച  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാഷയ്
അവഭാര്ഡയ് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  പ്രതതീക്ഷനിചതനികനക്കഭാള
വനിജയകേരമഭായനിരുന.

(ബനി)  ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം  അരുവനിക്കര  ജലസലാംഭരണനിയനികലയയ്
ജലലമത്തനിക്കുന്നതനികലയയ് സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന ദുരന്തെ നനിവഭാരണ ഫണനില്നനിനലാം
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ് ആറയ് കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്നനിനലാം
146.06  ലക്ഷലാം  രൂപ  പമ്പയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യനില്
അടയന്നതനിനുമഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ലചേലവുകേള അന്തെനിമമഭായനിടനില.

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടു  പ്രവര്ത്തനിച  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രകതലകേ അനുകമഭാദനലാം സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്ന സലാംഗതനി പരനിഗണനയനിലനില.
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ഉദയലാംകപരൂര് പഞഭായത്തനിലല രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

293(3902) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്ക്വരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തൃപ്പുണനിതറ  മണലത്തനില്  ഉദയലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തനിലല
അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  ഇഇൗ  പ്രകദശലത്ത  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഉദയലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തനിലല  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സര്കവ്വ കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  2  ടഭാങ്കുകേളക്കയ്  സലലാം
ലഭലമഭാകകേണതഭായനിട്ടുണയ്.  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  പദതനി  ഏലറടുത്തയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് സസ്ക്വതീകേരനിച മുന്കേരുതലുകേള

294(3903)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വരളച  ബഭാധനിത  പ്രകദശമഭായനി  നഭാലുമഭാസലാം  മുന്പയ്
സര്ക്കഭാര്  നനിയമസഭയനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമുണഭാകുലമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനി  ജലവനിഭവ  വകുപയ്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  കേരുതല്  നടപടനികേള  ഈ
നഭാലുമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനതടനതീളലാം  തണതീര്  പന്തെലുകേള  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിച പ്രകേഭാരലാം ഏലതഭാക്ക സലങ്ങളനില് തണതീര് പന്തെലുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

(സനി)  ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളലാം പഭാറമടകേളനിലുലാം
മറ്റുലാം  കേഭാലങ്ങളഭായനി  ലകേടനികേനിടക്കുന്ന മലനിനജലമഭാണയ്  എന്ന വസ്തുത മനസ്സനിലഭാക്കനി
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ഇതനിലന  ലചേറുക്കഭാന്  ഉകദലഭാഗസ  ജനപങ്കഭാളനിത്ത  സസ്ക്വഭാഡയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
ലസക്ഷന്  ആഫതീസുകേളകതഭാറുലാം  ഉണഭാക്കനി  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി   :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവയ്  പരനിഗണനിചയ്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ഭലത്തനിനുള്ള സഭാധലത കേണക്കനിലലടുത്തയ് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന് ജല
അകതഭാറനിറനി തഭാലഴെപറയുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള മുന്കേരുതലുകേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് :

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുതന.

2. ഇറനികഗഷന്,  ലലവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കയ് മൂലലാം ജലനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  മുന്ഗണന  നല്കേനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപയ്  ലലലന്  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാംലചേയയ്
പമ്പനിലാംഗയ്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കനി.

6. തകദ്ദേശ  സസ്ക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലട  കേനികയഭാസ്കുകേളവഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടതന്ന
സലങ്ങളനികലയയ് ആവശലമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ജല അകതഭാറനിറനിയുലട വനിവനിധ
പദതനികേളനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

7. പമ്പനിലാംഗയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പയ്
ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടതന.

8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗയ് ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വുകേള  നനിയനനിചയ്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുനണയ്.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണയ്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്തന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവുലാം മറ്റുലാം
കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫയ്  സസ്ക്വഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചയ്
പരനികശഭാധന  നടതകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ,  വഭാണനിജല
കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനയ് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബന്ധനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ
സലങ്ങളനില് വചയ് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിചയ്  വരളച  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുതനണയ്.  വരളച  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തുറന്നനിട്ടുണയ്.
ഇതയ്  കൂടഭാലത  24x7  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത
കേണ്കട്രഭാള  റൂലാം  ലഹഡയ്  ഓഫതീസനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേണ്കട്രഭാള
റൂമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനിയനികനല്  സതസ്ക്വര  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുന  എനറപഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു
Drought Management Cell  ലഹഡയ് ഓഫതീസനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുള്ള  സകനശങ്ങള  ഉടനടനി  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്  ലലകേമഭാറഭാനുലാം
തതമയലാം ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തഭാനുമഭായനി ഫതീല്ഡയ് എഞനിനതീയര്മഭാലരലയലഭാലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ് ഒരു വഭാടയ്സയ് ആപയ് ഗ്രൂപ്പുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കേടുത്ത  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  തലസഭാനത്തയ്  ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനില്നനിനലാം അരുവനിക്കര ജലസലാംഭരണനിയനികലയയ്
ജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാമനിലല
കേഭാപ്പുകേഭാട്നനിനലാം  ജലലാം  പമ്പയ്  ലചേയയ്  1.5  കേനികലഭാമതീറര്  അകേലലയുള്ള  കതഭാടുവഴെനി
കേരമന  നദനിയനിലല  അണനിയനില  കേടവനില്  എത്തനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി
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യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ഇതയ്  ലലവദത്യുതനി,  വനലാം,  റവനഡ്യൂ,
വലവസഭായലാം,  കപഭാലതീസയ്,  ഗതഭാഗതലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട ജലവനിഭവ വകുപഭാണയ് നടപഭാക്കനിയതയ്.

ജലകസചേന വകുപയ്   :

2017-18  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഓരുലവള്ളക്കയറ
നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം  കുറയന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്ന തരത്തനില് ഇരുപകതഭാളലാം നദനികേളനില് ഉചേനിതമഭായ സലങ്ങളനില് മുപകതഭാളലാം
ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേളനിലുലാം
ഉപനദനികേളനിലുലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതുമഭായ  തടയണകേള,  ലവന്റെയ്  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള,
ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ഭൂജല വകുപയ്   :

ഭൂജല വകുപനിനയ് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിച
1240.33  ലക്ഷലാം രൂപയനില് ഉളലപടുത്തനി 244 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവുലാം 5328 ലലകേ പമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ജലനനിധനി   :

സലാംസഭാനലത്ത  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി മുകഖന തഭാലഴെപറയുന്ന അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന:

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി കേമ്മേതീഷന് ലചേയയ്  21,000  വതീടുകേളക്കയ് കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 2017  ലഫബ്രുവരനി മുതല്
ഇതുവലര  86  പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  11,452  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

2. ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ലലവകുന്ന  പദതനികേളക്കയ്,
അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന്
ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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3. കസഭാതസ്സനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനിയുകടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ജലവനിതരണ  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചു

വരുന്നതുമഭായ  പദതനികേളക്കയ്  എത്രയുലാംകവഗലാം  ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്

സഭാപനിചയ്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങ്കനിലുലാം  ജലവനിതരണലാം  നടതവഭാനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം 100 പദതനികേളനിലഭായനി 5500

കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തയ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കുലമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 42 പദതനികേള ഇതനിനകേലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  3000-ഓളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

4. ഭൂജല സലാംരക്ഷണവുലാം പരനികപഭാഷണവുലാം ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജയ്,  കസഭാതസ്സയ്

സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്ന പഞഭായതകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഏലറടുത്തതനില്  1499  എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ

പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട

ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.

5. വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  

നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു  

വരുന.

വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  മഴെകകേന്ദ്രലാം,

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഴെലവള്ള  സലാംരണലാം-

ഭൂജലപരനികപഭാഷണലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗഭാര്ഹനികേ

അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുമഭാണയ്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള

പങ്കഭാളനിത്തഭാധനിഷനിത മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 840

സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  1800  വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  മഴെലവള്ള

സലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

100/2020.
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(ബനി) ഈ വനിഷയലാം റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടതഭാണയ്.

(സനി)  ഈ വനിഷയലാം  തകദ്ദേശ സസ്ക്വയലാംഭരണലാം,  റവനഡ്യൂ,  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപയ്
എന്നനിവയുമഭായനി ബന്ധലപടതഭാണയ്.

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി

295(3904) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കുടനിലവളളമഭായുപകയഭാഗനികക്കണ  ശുദജലലാം  ഇകപഭാഴലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ലചേടനി  നനയഭാനുലാം  വഭാഹനങ്ങള  കേഴകേഭാനുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുനലണന്ന വസ്തുത അറനിവുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതു  നനിയനനിക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടഭാങ്കറനില്  നനിറച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന  ലവളളലാം  കുടനിലവളള  ആവശലത്തനിനു
മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനളളു  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണയ്;  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനങ്ങളവഴെനി  കേഴെനിഞ  രണമഭാസത്തനിനനിലട
എത്ര ദുരുപകയഭാഗങ്ങള കേലണത്തനി നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ജലവനിനനികയഭാഗവുലാം  ദുരുപകയഭാഗവുലാം  പരമഭാവധനി  കുറയന്നതനിനയ്
പത്രമഭാധലമങ്ങള, സമൂഹമഭാധലമങ്ങള, ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങള എന്നനിവ വഴെനി ജലലാം
അമൂലലമഭാലണനലാം  പഭാഴെഭാക്കരുലതനമുള്ള  സകനശലാം  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിചയ്
ജനങ്ങലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ള  ശമലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  സര്ക്കനിള
തലത്തനിലുലാം  ഡനിവനിഷന്  തലത്തനിലുലാം  സസ്ക്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  ശുദജലലാം
പഭാഴെഭാക്കുന്നതനിനുലാം ദുരുപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
ദുരുപകയഭാഗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് തഭാക്കതീതയ്, പനിഴെ ചുമത്തല്, വഭാടര്
കേണക്ഷന് വനികച്ഛദനിക്കല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുനണയ്.

(സനി)  ടഭാങ്കറനില്  നനിറച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന  ലവള്ളലാം  കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനു
മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനിക്കുനള എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയുലട
നനിലവനില് പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പരലഭാപമല.
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മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ശുദജല പദതനികേള

296(3905) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന്  കലനുകേള  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  എത്ര
ശുദജല പദതനികേള സലാംസഭാനതണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഏലറടുക്കഭാന്  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇതനിനുകവണനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ നനിധനിയനില്നനിന്നയ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുലണന്നയ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഫണനിന്റെ  അപരലഭാപത  ലകേഭാണയ്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  അത്ര
ലലദര്ഘലത്തനില് വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലലാം പൂര്ണമഭായ
കതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജമഭാകേഭാത്ത  ഏതഭാനുലാം  പദതനികേളുണയ്.  2016-17-ലല
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  വനിതരണശലാംഖലകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണയ്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേളഭായ  ധര്മ്മേടലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,
കകേഭാടയലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  (കേണ്ണൂര്)  കുടനിലവള്ള  പദതനി-  വനിതരണ  ശലാംഖല
ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തെവഭാടനി,  ഇടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടയ്  വനികലജുകേളക്കുകവണനിയുള്ള
ശുദജല  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ
വനികലജുകേളക്കുമഭായുള്ള  പദതനിയുലട  വനിതരണ  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരണലാം,
ലനനഭാറയലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം,  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,
വഭാരഭാപ്പുഴെ പഞഭായത്തനിലന്റെ വനിതരണശലാംഖല ലമചലപടുത്തല് ലപരുനഭാടയ്- അത്തനിക്കയലാം
വനികലജുകേളുലട വനിതരണശലാംഖല ലമചലപടുത്തല് എന്നനിവയയ് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  163.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി  കമല്  പദതനികേളക്കയ്
സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് കകേഭാടയലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനികലയള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  കജഭാലനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മഭാനന്തെവഭാടനി  ഇടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടയ്  വനികലജുകേളക്കു
കവണനിയുളള  ശുദജല  വനിതരണ പദതനിയുലട  വനിതരണ ശലാംഖല  സഭാപനിക്കല്,
ലനനഭാറയലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം  (പഭാകക്കജയ്  1)  ലപരുനഭാടയ്  -അത്തനിക്കയലാം വനികലജുകേളുലട വനിതരണ
ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്  (പഭാകക്കജയ്  1)  എന്നതീ  പദതനികേളുലട  ലടണറുകേളുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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(സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  "വനിതരണ
ശലാംഖലകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണയ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന”  പദതനികേളക്കഭായനി  163.1
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

അടുത്ത കവനല്ക്കഭാലലത്ത കനരനിടഭാന് കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി

297(3906)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) അടുത്ത കവനല്ക്കഭാലത്തയ് അതനിരുക്ഷമഭായ വരളച കപഭാലുള്ള അവസ
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  കപഭാലുള്ള  അവസ
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നദനികേളനിലുലാം  മറയ്  ഉപരനിതല  ഭൂഗര്ഭ  ജല
കസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന് സനിരലാം തടയണകേള,  ലറഗുകലറര് കേലാം
ബനിഡ്ജയ്  തുടങ്ങനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിതമഭായ  ജലസലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം സലാംരക്ഷനിചയ് ജലലഭലത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.
ഓരുലവള്ളക്കയറ  നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം
കുറയന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്നതരത്തനില്  ഇരുപകതഭാളലാം  നദനികേളനില്  ഉചേനിതമഭായ
സലങ്ങളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ജലകസചേന  വകുപയ്  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേളനിലുലാം
ഉപനദനികേളനിലുലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതുമഭായ  തടയണകേള,  ലവന്റെയ്ഡയ്  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള,
ലറഗുകലററുകേള എന്നനിവ പുനരുദരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരുന.

മഴെലവള്ള  സലാംരക്ഷണത്തനിലൂലട  കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള
കസഭാതസ്സുകേള  സമ്പുഷ്ടമഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള
നടതനണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂജല  വകുപയ്,  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  കൃത്രനിമഭൂജല
സലാംകപഭാഷണവുലാം പദതനിയനിലൂലട ഭൂജല കസഭാതസ്സുകേള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
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കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഭൂജലവനിതഭാനലാം
കുറഞ സലങ്ങളനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം നടത്തനി ഭൂജല വനിതഭാനലാം ഉയര്തകേയുലാം
അതനിലൂലട  ഭൂജല  കശഖരലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  തടയണകേള,
അടനിയണകേള എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തുറന്ന കേനിണറുകേള,  കുഴെല് കേനിണറുകേള
വഴെനിയുള്ള സലാംകപഭാഷണലാം എന്നതീ ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാര്ഗങ്ങള ഭൂജല വകുപയ്  ഇതനിനഭായനി
അവലലാംബനിച്ചു വരുന.

ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  2,  3  ബഭാച്ചുകേളനിലല  ഗഭാമപഞഭായത
കേളനിലഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേളുലാം  മറയ്  മളടനി  ജനി  പനി  പദതനികേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കവണ സതസ്ക്വര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല ആവശലകേത പരനിഗണനിച്ചുലാം സലാംസഭാന ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിച്ചുമഭാണയ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. അതനിനഭാല് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനിക്കയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  വരളച  സലാംബന്ധനിച
സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  വചയ്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചയ് വരളച സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദമഭായ
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാലലാം നഗരത്തനിലല കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനികേള

298(3907)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേലടയഭാറനിലല കേടപ്പുഴെയനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിചയ്  ലവള്ളലാം പമ്പയ്  ലചേയയ്
ശഭാസഭാലാംകകേഭാടയനില്  എത്തനിചയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  ലകേഭാലലാം  നഗരത്തനില്  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി ഉകപക്ഷനിച്ചുകവഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ലകേഭാലലാം നഗരത്തനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി, പുതര് ഞെഭാങ്കടവനില്
സഭാപനിയന്ന  പദതനിയനില്നനിനലാം  ലവള്ളലാം  ശഭാസഭാലാംകകേഭാടയനില്  എത്തനിചയ്,
കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ചേവറ-പനന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകപക്ഷനിചനിടനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മലനിനജലലാം ശുദതീകേരനിചയ് ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുന്ന പദതനി
സലാംബന്ധനിച നയലാം

299(3908) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് : 
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് : 
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മലനിന  ജലലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗ  കയഭാഗലമഭാക്കുന്ന  പദതനിലയ
സലാംബന്ധനിച സർക്കഭാർ നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേരള സർവ്വകേലഭാശഭാലയനിലല പരനിസനിതനി  പഠന വനിഭഭാഗകമഭാ  ഇതര
സർക്കഭാർ ഏജൻസനികേകളഭാ ഇത്തരത്തനിൽ  എലന്തെങ്കനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനലാം  കേടുത്ത  ജലദഇൗർലഭലത്തനികലക്കയ്  കേടക്കുന്നതഭായ  സൂചേന
ലഭലമഭായനിതടങ്ങനിയ സഭാഹചേരലത്തനിൽ  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിചയ്  കൃഷനിയലാം  ഇതര
ആവശലങ്ങൾക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാൻ നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ മലനിനജലലാം കശഖരനിചയ് ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസ്ക്വതീവകറജയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  തനിരുവനന്തെപുരതലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനിലുലാം
മഭാത്രമഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. തനിരുവനന്തെപുരലത്ത മുടത്തറയനിലുള്ള പുതനിയ മലനിനജല
ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനില്  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  40  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം
ശുദതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതു  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ജലകസചേനലാം  മുതലഭായ
ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഒനലാം  തലന്ന  ജലവനിഭവ
വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  മുടത്തറയനിലല ജലലാം ഗഭാര്ഹനികകേതര ആവശലങ്ങളക്കയ് സഇൗജനലമഭായനി
ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

കുടനിലവള്ള ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്ന നനിയനണ അധനികേഭാരമുള്ള
ഏജന്സനി

300(T3909*)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കവനല് ശക്തനി പ്രഭാപനിക്കുന്നകതഭാലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
കുടനിലവളളത്തനില് വലഭാജന്മഭാര് ലപരുകുന്നതഭായ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനക്കുലാം
നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം അധനികേഭാരമുളള ഏജന്സനി ഏതഭാണയ്; 

(സനി)  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ടഭാങ്കറുകേളനില്  കുടനിലവളള
വനിതരണക്കഭാര് ലവളളലാം എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇത്തരത്തനിൽ  എത്തനിക്കുന്ന ജലലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം  കുളലാം,  പുഴെ
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിന്നഭാണയ് കശഖരനിക്കുന്നലതന്ന റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളവഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയലാം നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം
ഉള്ള അധനികേഭാരലാം കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില് നനിക്ഷനിപമല. എന്നഭാല് കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയലാം
നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി  കസറയ്  റഫറല്  ഇന്സനിറഡ്യൂടയ്,  എറണഭാകുളലാം
ലനട്ടൂരനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ജനിലഭാതല ലഭാബുകേളുലാം  സബയ്  ഡനിവനിഷന്
ലഭാബുകേളുലാം  പഭാന്റുകേകളഭാടനുബന്ധമഭായനി  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി & ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

കൃഷനിക്കയ് ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് വനിലക്കയ്

301(T  *3910) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരളച  കേഭാരണലാം  ലനല്കൃഷനിയനിടങ്ങള  വരണണങ്ങനി
കൃഷനിക്കുപയുക്തമലഭാതഭാകുന്ന വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ലനല്ക്കൃഷനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  ലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കൃഷനിക്കയ്  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  വനിലക്കയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ലനല്ക്കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ജലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സർക്കഭാർ  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ജലവനിഭവ വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില് വരുന്ന പദതനികേളുലട കേനഭാലുകേളനിലൂലട
എലഭാ  വര്ഷലത്തയുലാം  കപഭാലല  ഈ  വര്ഷവുലാം  പരമഭാവധനി  ജലവനിതരണലാം
നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ഡഭാമുകേളനിലല സലാംഭരണ കശഷനിയനിലുണഭായ കുറവുമൂലവുലാം
കേടുത്ത വരളച കേണക്കനിലലടുതലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനയ് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിയതനിനഭാലുലാം
കൃഷനിക്കുള്ള ജലവനിതരണലാം പരനിമനിതലപടുകത്തണനി വന്നനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  [Disaster  management  (Revenue-K)  വകുപയ്]
പുറത്തനിറക്കനിയ  സര്ക്കുലര്  തതീയതനി  31-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  ജലഉപകയഭാഗലാം
കുറയന്നതനിനുകവണനി  കുടനിലവള്ളലാം-ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകയഭാഗലാം-വളര്തമൃഗങ്ങളക്കയ്-
വനലജതീവനികേളക്കയ്-കൃഷനിക്കയ്-വലവസഭായത്തനിനയ് എന്ന മുന്ഗണനഭാക്രമലാം  2017  കമയയ്
മഭാസലാം  വലര  പഭാലനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ജലദഇൗര്ലഭലലാം  വളലരയധനികേലാം
അനുഭവലപടുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളത്തനിനഭാണയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കൂടഭാലത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്ന  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്
കുടനിലവള്ളത്തനിനയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി, ലഭലമഭാകുന്ന ജലലാം കുടനിലവള്ള ആവശലത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കണലമന്ന  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേര്ഷകേലര  മുന്കൂടനി
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ജലസലാംരഭരണനികേളനിലല  ജലലഭലത  അനുസരനിചയ്  ലനല്കൃഷനിക്കയ്
ആവശലമഭായ ജലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ജലമഭാഫനിയഭാ സലാംഘത്തനിലന്റെ ജലമൂറലുലാം കേചവടവുലാം

302(3911) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭൂജല ഉപകയഭാഗ നനിയനണത്തനിനയ്  2002-ലല നനിയമലാം
നനിലനനിൽകക്ക  ജലമഭാഫനിയഭാ  സലാംഘലാം  ജലമൂറലുലാം  കേചവടവുലാം  നടതന്നതു
സലാംബന്ധനിച  അകനസ്ക്വഷണത്തനില്  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  എത്ര  കപലര
കേലണത്തനിലയനലാം എത്ര കകേസുകേള ചേഭാര്ജയ് ലചേയ്തുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ഒന്നനിലധനികേലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
വലഭാപനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതയുള്ളതനിനഭാല്  സലാംസഭാനലാം  അതനിര്ത്തനി  പങ്കനിടുന്ന  മറയ്
സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശതനനിനലാം  ജലചൂഷണലാം  നടത്തനി  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തയ്  അധനികേ  വനില  ഈടഭാക്കനി  ജലലാം  കേചവടലാം  നടതന്നതുലാം,  ഇതനിനയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 361

ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള  തലന്നയുള്ളതുലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എകപഭാള
പരനികശഭാധന  നടത്തനിലയനലാം  ഇലലങ്കനിൽ  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,  നതീര്ചഭാലുകേള  ഇവലയ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  ജലവകുപയ്  കേലണത്തനിയ  ജലമഭാഫനിയ
സലാംഘത്തനിലന്റെ  ജലചൂഷണവുലാം  കുറക്കഭാരഭായനി  കേലണത്തനിയവലരയുലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം)  ആക്ടയ്
അനുസരനിചയ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  അതനിയന്നൂര് കബഭാക്കനില്  14  കപര്ക്കയ്
പനിഴെ ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്. അകഞഭാളലാം കപര്ക്കയ് കസഭാപയ് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനി വനിശദതീകേരണലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല മലമ്പുഴെ  കബഭാക്കനില് ഒരഭാളക്കയ്  കുഴെല്
കേനിണറനില്നനിനലാം  അമനിത  ജലചൂഷണലാം  നടത്തനിയതനിനുലാം  വനില്പനയലമതനിലര
നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള എന്നനിവ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ജലകസചേന  വകുപയ്  മുകഖന
നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.  കുളങ്ങളനില്  അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള  ലചേളനിയുലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേ,  ബണകേള  ബലലപടുതകേ,  കുളങ്ങളനില്  ജലലാം  എതന്നതനിനുലാം
പുറകത്തയലാം  കപഭാകുന്നതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേ,  ബണനില്നനിനലാം  മണയ്
വതീണലാം  കുളത്തനിലലത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നടതന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  കതഭാടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലചേറനിയ
തടയണകേള,  സലാംരക്ഷണപണനികേള  എന്നനിവയുലാം  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.
നതീര്ചഭാലുകേളുലട  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള/  മണയ്
സലാംരക്ഷണ മണപരലകവഷണ വകുപയ് മുകഖനയഭാണയ് നനിര്വ്വഹനിച്ചു വരുന്നതയ്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  തഭാലഴെ  പറയുന്ന  14  കപര്ക്കയ്  പനിഴെ
ചുമതകേയുണഭായനി:

1. കശഖരന്, ഹഇൗസയ് നമ്പര്: 397, ലചേഭാവ്വര, കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്.
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2. ശതീമതനി ബതീന പനി.എലാം., W/o കശഖരന്, ഹഇൗസയ് നമ്പര്: 397, ലചേഭാവ്വര, 
കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്. (നഭാഗകക്ഷത്രത്തനിനു സമതീപമുള്ള കേനിണര്)

3. ഷനിബു കുമഭാര്  (ഉലഭാസയ്),  ലതങ്ങുനടവതീടയ്,  ചേപഭാത്തയ്,  പുന്നക്കുളലാം പനി.ഒ.,  
കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്.

4. ജനി.എസയ്. കഗഭാപകുമഭാര്, ഹഇൗസയ് നമ്പര്: 20, വഭാര്ഡയ്-7, പതവനിലഭാസലാം, 
കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്.

5. ലലബജു, C/o സുധഭാകേരന്, തനിരുകവഭാണലാം, മുലക്കര, കകേഭാട്ടുകേഭാല്.

6. ലകേ. സുകുമഭാരന്, ജയലക്ഷ്മനി നനിവഭാസയ്, മുലക്കര, കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്.

7. കഗഭാപകുമഭാര്,  കഗഭാകുലലാം,  മുലക്കര,  കേഴെനിവര്  പനി.ഒ.,  കകേഭാട്ടുകേഭാല്  
പഞഭായത്തയ്.

8. സുധതീഷയ്, കൃഷ്ണ സര്വ്വതീസയ് ലസന്റെര്, മരപഭാലലാം, കകേഭാട്ടുകേഭാല് പഞഭായത്തയ്.

9. സനിന്ധു  എസയ്.,  ശനിവ  സദനലാം,  കകേഭാട്ടുകേഭാല്  പനി.ഒ.,  കകേഭാട്ടുകേഭാല്  
പഞഭായത്തയ്.

10. സുകരഷയ്,  സുകരഷയ്  ഭവന്,  കേരനിചല്,  കേഴെനിവര്  പനി.ഒ.,  കേഭാഞനിരകുളലാം  
പഞഭായത്തയ്.

11. അനനില്കുമഭാര്,  അശസ്ക്വതനി  മഭാവുനനിന്ന,  കേരനിചല്,  പുല്ലുവനിള,  കേഴെനിവര്,  
കേഭാഞനിരലാംകുളലാം പഞഭായത്തയ്.

12. രഭാകജന്ദ്രന് എസയ്., ആര്.ബനി. നനിവഭാസയ്, പുളനിങ്കുടനി.

13. ലക്ഷ്മണന് നഭാടഭാര്, അജനിമനനിരലാം. കേല്ലുവനിള.

14. സഭാബു, മഭാവനിളവതീടയ്, ചേഭാണനി.

ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്  3  കപര്ക്കയ് എതനികരയുലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്  6  കപര്ക്കയ്
എതനികരയുമുള്ള  പരഭാതനികേളുലട  അകനസ്ക്വഷണ  റനികപഭാര്ടയ്  അതതയ്  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനിലയ തുടര്ന്നയ്
തഭാലഴെ  പറയുന്ന  രണയ്  കുപനിലവള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കസഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

1. ഹഭാപനി ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ്, കേഭാക്കനഭാടയ് തൃക്കഭാക്കര നഗരസഭ.

2. സുകരഷയ് കജഭാര്ജയ്, പനക്കകലഭാടനി ഹഇൗസയ്, കതകങ്ങഭാടയ് പനി.ഒ., തൃക്കഭാക്കര 
നഗരസഭ.
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കൂടഭാലത സനി.എ. ഹലാംസ, കചേകരഭാടത്തയ് ഹഇൗസയ്, കുടമകശരനി കതഭാട്ടുമുഖലാം പനി.ഒ.,
ആലുവ,  കേതീഴെയ് മഭാടയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ് നടത്തനിവന്ന അനധനികൃത ജലചൂഷണലാം ഭൂജല
വകുപയ് എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ ഓഫതീസനിലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേഭാടതനി വനിധനിയനിലൂലട നനിര്ത്തനിവച്ചു.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ശനിവഭാനനന്  S/o  തങ്കപന്,  കേളത്തനില് വതീടയ്,  തൃപള്ളലാം
കേഭാഞനിരക്കടവയ് മലമ്പുഴെലക്കതനിലരയുലാം നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനയ് കുറമറ പരനിഹഭാര നടപടനി

303(3912) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

1978-ല്  കപപഭാറ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  ജലകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലാം  കവനല്
കേടുത്തകപഭാള  തനിരുവനന്തെപുര ലാം  നഗരത്തനില്  കുടനിനതീരനിലഭാത്ത  അവസ
യുണഭാലയങ്കനില്  ശുദജല  ഉപകയഭാഗത്തനിലല  അശഭാസ്ത്രതീയത,  കുടനിക്കഭാനലഭാത്ത
ആവശലങ്ങളക്കുളള അമനിത ജലഉപകയഭാഗലാം,  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ജല മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ
അഭഭാവലാം,  കസഭാതസ്സുകേളുലട  സ ലാംരക്ഷണലാം,  വര്ഷ ലാം  കതഭാറുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
ജലആവശലകേത,  കുറഞ വരുന്ന ജലലഭലത,  എന്നനിവലയക്കുറനിചയ്  സമഗ പഠനലാം
നടത്തനി  കുറമറ  പരനിഹഭാരനടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേത
കബഭാദലലപടയ് നടപടനി സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കവനല്  കേടുത്തകതഭാടുകൂടനി  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലവള്ളലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായകപഭാള പമ്പയ് ഹഇൗസുകേളുലട നനിലവനിലുളള പ്രവര്ത്തന സമയലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടഭാലത  വഭാല്വുകേള  കേണ്കട്രഭാള  ലചേയ്തുലാം  ജല  വനിതരണ
സമയത്തനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറലാംവരുത്തനിയുലാം  ലതീക്കുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
റനിപയര്  ലചേയ്തുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേടുത്ത വരളച,  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം വര്ദനിച്ചു വരുന്ന ജല ആവശലകേത, കുറഞ
വരുന്ന ജല ലഭലത, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം മഴെയനിലുള്ള കുറവയ് എന്നനിവമൂലലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുനണയ്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലന്റെ  വര്ദനിച  ജല  ആവശലകേത  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ലനയ്യഭാര്  ഡഭാലാം  കസഭാതസ്സഭായനി  120  MLDയുലട  ഒരു  സമഗ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗവുലാം  ജലചൂഷണവുലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള സസ്ക്വഭാഡയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടത്തനിവരുന.

നഭാദഭാപുരലാം മണലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

304(3913) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

നഭാദഭാപുരലാം  മണലത്തനിലല  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  മണലത്തനില്  നനിലവനില്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേള  നടന
വരുനലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നഭാദഭാപുരലാം  മണലത്തനില്  നനിലവനില്  കുനമ്മേല്  സമതീപ  വനികലജുകേളക്കു
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവളള  പദതനിയഭാണുള്ളതയ്.  നഭാദഭാപുരലാം  മണലത്തനിലല  ആറയ്
വനികലജുകേളനികലയലാം കുറലഭാടനി മണലത്തനിലല ഒരു വനികലജനിലുലാം ശുദജല വനിതരണലാം
നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച  പദതനിയഭാണയ്.  ARWSS  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  1491.12
ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  സഭാന്  സഹഭായകത്തഭാലട  1797.48  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയുലട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭായ ഗഭാവനിറനി ലമയനിന്
പ്രവൃത്തനി  ഒഴെനിചയ്  മറയ്  ഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  18  കേനി.  മതീ.
ലലദര്ഘലമുള്ള  ഗഭാവനിറനി  ലമയനിനനിലന്റെ  1  കേനി.മതീ.  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്.  കമല്
പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുനണയ്.  ലലപപയ് സഭാപനിക്കുവഭാന് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ്
ഒടുകക്കണ  3.14  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ
അടക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  എടുതവരുന.  പമ്പയ്  ലസറയ്,  ശുദതീകേരണ  ശഭാല,
പമ്പനിലാംഗയ് ലമയനിന് എന്നനിവയുലട ട്രയല് റണ് തുടങ്ങനി. ഇതു പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട
കേഭായലക്കഭാടനി,  കുറലഭാടനി  പഞഭായതകേളക്കയ്  കമയയ്  2017-ഓലട  ജലവനിതരണലാം
ഉറപഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  മറയ്  പഞഭായതകേളുലട  ട്രയല്
റണ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഒകക്ടഭാബര്  2017-നയ്  പദതനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയ്യഭാനഭാകുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. നഭാദഭാപുരലാം മണലത്തനില് ഇടകചരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ജലനനിധനി
33 ലചേറുകേനിട പദതനികേള നടപഭാക്കുന. അവയനില് 29 പദതനികേള കേമ്മേതീഷന് ലചേയയ്
കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള  പദതനികേളനില്  2  എണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  2  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
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ലനയ്യഭാര് ഡഭാലാം റനിസര്കവഭായറനില്നനിന്നയ് ലവള്ളലാം അരുവനിക്കരയനില്

305(3914) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : 
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലല  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കപപഭാറ  ഡഭാമനില്  നനിനള്ള  ലവള്ളലാം  നഗരത്തനിലലയുലാം
പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം  ആവശലങ്ങളക്കയ്  തനികേയഭാലത  വരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെ  റനിസര്കവഭായറനില്നനിന്നയ്  ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിക്കുന്ന
അരുവനിക്കരയനിലല റനിസര്കവഭായര് വലര പ്രകതലകേ ചേഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിചഭായനിരനിക്കുകമഭാ
ലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നലതന്നയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി,  ചേതീഫയ്
ലസക്രടറനി,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തുടങ്ങനിയവരുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള കചേരുകേയുലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലല രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  വനിലയനിരുതകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ  കയഭാഗങ്ങളനിലല
തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസരനിചയ് വനിവനിധ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ വരുന.

(ബനി) കേടുത്ത കവനലനില് അരുവനിക്കരയനികലയുലാം കപപഭാറയനികലയുലാം ജലനനിരപയ്
ക്രമഭാതതീതഭാമഭായനി  തഭാഴ്ന്നുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാമനില്
നനിനള്ള  ലവള്ളലാം  അരുവനിക്കരയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ലനയ്യഭാര്  ഡഭാലാം
കസഭാതസ്സഭായനി  100 MLD  ജലലാം നഗരത്തനില് എത്തനിക്കഭാനുള്ള സമഗ പദതനിക്കുലാം
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനിലല കേഭാപ്പുകേഭാടയ് നനിനലാം ജലലാം പമ്പയ് ലചേയയ് വനിവനിധ തരലാം
ലലപപ്പുകേളനിലൂലട  1.5  കേനി.മതീ.  അകേലലയുള്ള  കുമ്പനിളമൂടയ്  കതഭാടനിലലത്തനിചയ്
അവനിലടനനിനലാം  9  കേനി.മതീ.  അകേലലയുള്ള കേരമനയഭാറനിലല അണനിയനിലക്കടവനികലയയ്
കതഭാടുവഴെനി  ലകേഭാണവരുകേയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ലലവദത്യുതനി,  വനലാം,  വലവസഭായലാം,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം,  റവനഡ്യൂ,  ധനകേഭാരലലാം,  കപഭാലതീസയ്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ് ജലവനിഭവ വകുപയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.
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പരഭാതനികേള അധനികൃതലര അറനിയനിചഭാല് യഥഭാസമയലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാത്ത
അവസ

306(3915) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂജലവകുപ്പുലാം  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  തുടങ്ങനിയ  കേണ്കട്രഭാള
റൂമുകേളുലട കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തന ലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ലലപപ്പു ലപഭാടനി  കുടനിലവളളലാം  പഭാഴെഭാക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള പരഭാതനികേള
അധനികൃതലര  അറനിയനിചഭാലുലാം  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാത്ത  അവസ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം ലലപപയ് ലപഭാടല് തുടങ്ങനിയവ അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേണ്കട്രഭാള  റൂമനില്  ഒരു  കടഭാള  ഫ്രെതീ  നമ്പര്  സനിസലാം  നടപഭാക്കുന്നകേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട കേലണത്തനിയ കുറകേരമഭായ
പ്രവൃത്തനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം എത്ര കപരുലട  കപരനില് ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള
സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജല വകുപ്പുലാം  കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിയുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  തുടങ്ങനിയ
കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേള  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  വരളചഭാ
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലപപയ്  ലപഭാടനി  കുടനിലവള്ളലാം  പഭാഴെഭാകുന്നതുളലപലടയുള്ള  പരഭാതനികേള
നനിരതീക്ഷനിചയ്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന്
ഡനിവനിഷന്  തലത്തനില്  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്
തനിരകക്കറനിയ  കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡയ്  മുറനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  അറകുറപണനികേളക്കയ്  തഭാമസലാം  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
ബന്ധലപട  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഴെനിയുന്നത്ര  കവഗത്തനില്
അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലവനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കഭാറുണയ്.

വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേള ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്
തുറന്നനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 24 x 7 അടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത
കേണ്കട്രഭാള റൂലാം  1800 425 5313  എന്ന കടഭാള ഫ്രെതീ നമ്പരനില് ലഹഡയ് ആഫതീസനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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(സനി)  കുറകേരമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ഒനലാംതലന്ന  കേണ്കട്രഭാള  റൂമനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട കേലണത്തനിയനിടനില.

കുടനിലവള്ള കേമ്പനനികേളുലട ജല ഉപകഭഭാഗലാം-സഭഭാസമനിതനി റനികപഭാര്ടനികനല്
നടപടനി

307(3916)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളുലാം  കകേഭാള
കേമ്പനനികേളുലാം കേനിണറുകേളുലാം കുഴെല്കേനിണറുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം മറയ്  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്
നനിനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവയ് തനിടലപടുതന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പല  കേമ്പനനികേൾ  അനനിയനനിതമഭായ  കതഭാതനില്
ജലമൂറ്റുന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളുലട  ജല  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
കുറയന്നതനിനുലാം സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളുലട ജലഉപകഭഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് ലടലനിലമട്രനി
സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തണലമന്ന നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്ക്വതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജല  വകുപയ്  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ജലലഭലത
പരനികശഭാധന നടത്തനി  സുരക്ഷനിതമഭായ അളവനില് ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
അനുമതനി  നല്കേനി  വരുന്നതയ്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാതല
അവകലഭാകേന സമനിതനികേള പരനികശഭാധനിചയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന അകപക്ഷകേളനികനല്
സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനി അന്തെനിമമഭായനി നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കേനി വരുന.
ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളുലട  പ്രതനിദനിനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനി ഇതുവലര  115  സസ്ക്വകേഭാരല
കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ് എന്.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭാടര്കഫ്ലെെഭാ മതീറര്
സഭാപനിക്കണലമനലാം  ദനിനലാംപ്രതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
കരഖലപടുതന്നതനിനയ്  കലഭാഗയ്  ബുക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
ഭൂജല വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര് കേമ്പനനികേള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.
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(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് വഭാടര് കഫ്ലെെഭാ മതീറര് സഭാപനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണയ്  എന്.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതയ്.  ഭൂജല  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ഇത്തരലാം
കേമ്പനനികേളുലട  ജല  ഉപകഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  വനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.  ദനിനലാംപ്രതനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  കരലപടുതന്നതനിനയ്  കലഭാഗയ്  ബുക്കുകേള
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ലപപനി  കേമ്പനനിയനില്  ലടലനിലമട്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തണലമന്നയ്
നനിയമസഭ സമനിതനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിരുന. നനിലവനില് ലപപനി കേമ്പനനിയനില് സഭാഡഭാ
(SCADA-Supervisory  Control  and  Data  Acquisition)  സനിസമഭാണയ്  ഭൂജല
ഉപകഭഭാഗലാം  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ലടലനിലമട്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തണലമന്നയ്  ഭൂജല  വകുപയ്  കേമ്പനനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ലടലനിലമട്രനി സലാംവനിധഭാനലാം ഉടന് തലന്ന ഏര്ലപടുത്തഭാലമന്നയ്  ലപപനി  കേമ്പനനി ഭൂജല
വകുപനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ജലവര്ഷനിണനി, മഴെലപഭാലനിമ പദതനികേള ജനിലകേളനികലയയ് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി

308(3917)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്
ജലവര്ഷനിണനി,  മഴെലപഭാലനിമ  എന്നതീ  ജലസലാംരക്ഷണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;  എങ്കനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  പ്രസ്തുത
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  വനിജയകേരമഭാലണങ്കനില്  മറയ്  ജനിലകേളനികലയയ്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ദുരന്തെനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയുലട കനതൃതസ്ക്വത്തനില്
ജലവര്ഷനിണനി പദതനിക്കഭായനി എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലഭാണയ്  മഴെലപഭാലനിമ
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

റവനഡ്യൂ വകുപഭാണയ് ഇത്തരലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
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കുപനിലവള്ള വനിതരണലാം നടതന്ന കേമ്പനനികേളുലാം ലലലസന്സുലാം

309(3918) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : 
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കുപനിലവള്ള വനിതരണലാം നടതന്ന കേമ്പനനികേളക്കയ്  ജലവനിഭവവകുപനില്
നനിനലാം കലസന്കസഭാ അനുമതനികയഭാ ആവശലമുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതയ്  നല്കുന്നതനിലന്റെ  ചുമതല ഏതയ്  ഉകദലഭാഗസനനിലഭാണയ്
നനിക്ഷനിപമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  കുടനിലവള്ള  കബഭാടനിലനിലാംഗയ്  പഭാന്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കുപനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടതന്ന  കേമ്പനനികേളക്കയ്
കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ജലലമടുക്കുന്നതനിനയ്  ജലവനിഭവ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള
ജലകസചേന വകുപനില്നനിനലാം,  ഭൂജലലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി കുപനിലവള്ള വനിതരണലാം
നടതന്ന കേമ്പനനികേളക്കയ് ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.

(ബനി)  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ജലലമടുക്കുന്നതനിനയ്  ജലകസചേന  വകുപനിലല
ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലടയുലാം  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കുപനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനയ്  ജലവനിഭവ  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  ഭൂജല  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്
ലസക്രടറനിയുമഭായുള്ള  സലാംസഭാന  ഭൂജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  അന്തെനിമമഭായ
നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം ആവശലമഭാണയ്.

(സനി)  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്,  കകേരള  ഇറനികഗഷന്
ഇന്ഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.)  എന്ന
സര്ക്കഭാര് നനിയനണ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലാം  'ഹനിലനി അകേസ്ക്വ'  എന്ന കുപനിലവള്ള
ഫഭാക്ടറനി  ലതഭാടുപുഴെയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത,  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  അരുവനിക്കര  കുപനിലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേള  14-1-2016-ല്  ആരലാംഭനിചതയ്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഭൂജല
അകതഭാറനിറനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനികേളുലട  ലനിസയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

100/2020.
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നഗരങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനയ് എ.ഡനി.ബനി. പദതനി

310(3919) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഗരങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏഷലന്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
ബഭാങ്കനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  എന്നകത്തയയ്  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  എന്തെയ്  തുകേയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  എ.ഡനി.ബനി.  സഹഭായമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ നഗരങ്ങളനില്
24x7  ജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  ഏഷലന്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ബഭാങ്കുമഭായനി  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള
നടതകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നയ്  പദതനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ  (PPR)
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചതനിനുകശഷലാം എ.ഡനി.ബനി. യുലടയുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായഭാല് മഭാത്രകമ പദതനി
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവുകേയുള.

(സനി) പദതനിയുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രകമ
എത്ര  തുകേ  കവണലമന്നയ്  നനിശ്ചയനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

ലകേഭാടുലാംവരളച കനരനിടുന്നതനിനയ് പദതനി

311(3920)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാടുലാംവരളച  കേഭാരണലാം  കകേരളലാം  കനരനിടുന്ന  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭലലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശഭാസ്ത്രതീയവുലാം  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപയ്
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; 
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(ബനി)  കുടനിവള്ള  ദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്ക്വതീകേരനിച  മുന്കേരുതല്
നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്
സസ്ക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  തൃപനികേരമഭാലണന്നയ്  കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഈ  വനിഷയത്തനില്  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(ഡനി)  ശുദജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  നൂതന  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി   :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവയ്  പരനിഗണനിചയ്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന്
കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  മുന്കേരുതലുകേള
സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് :

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുതന.

2. ഇറനികഗഷന്,  ലലവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  മുന്ഗണന  നല്കേനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

4. ജലലഭലത  കുറഞ  സലങ്ങളനില്  ലലപപയ്  ലലലന്  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  ജലലാം
എത്തനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാംലചേയയ്
പമ്പനിലാംഗയ്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട 
കേനികയഭാസ്കുകേളവഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടതന്ന  സലങ്ങളനികലയയ്
ആവശലമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ജല അകതഭാറനിറനിയുലട വനിവനിധ പദതനികേളനില്
നനിനലാം നല്കേനിവരുനണയ്.
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7. പമ്പനിലാംഗയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പയ്

ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടതന.

8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗയ് ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള 

ഏര്ലപടുതനണയ്.

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വുകേള  നനിയനനിചയ്  സഭാധലമഭായ

അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള

നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണയ്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്തന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവുലാം മറ്റുലാം

കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫയ്  സസ്ക്വഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചയ്

നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

കമല്പറഞവ  കൂടഭാലത  (വരളച  സലാംബന്ധനിച)  സനിതനിഗതനികേള

കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിരന്തെരലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേ, 24x7 പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

കേണ്കട്രഭാള  റൂമനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംവഴെനി  സതസ്ക്വര  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരലാം,  വരളചഭാ

പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  Drought  Management  Cell-ലന്റെ

പ്രവര്ത്തനകത്തഭാലട ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ എന്നനിവയുലാം നടനവരുന. 

ലലവദത്യുതനി,  വനലാം,  റവനഡ്യൂ,  കപഭാലതീസയ്,  ഗതഭാഗതലാം  എന്നതീ   വകുപ്പുകേളുലട

സഹകേരണകത്തഭാലട ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനിലല കേഭാപ്പുകേഭാടയ് നനിനലാം ജലലാം  1.5  കേനികലഭാമതീറര്

പമ്പയ്  ലചേയയ്  അകേലലയുള്ള  കതഭാടുവഴെനി  കേരമന  നദനിയനിലല  അണനിയനിലക്കടവനില്

എത്തനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

കേനിണറുകേള/നദനികേള  എന്നനിവ  കസഭാതസ്സഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്

കസഭാതസ്സുകേളനിലല ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സനിരലാം തടയണകേള,  ലറഗുകലറര്-

കേലാം-ബനിഡ്ജയ്  തുടങ്ങനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  ജലകസചേന  വകുപ്പുവഴെനി

നടത്തഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
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ജലകസചേന വകുപയ്   :

സലാംസഭാനലാം   കനരനിടുന്ന രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുന്ന  ജനങ്ങളക്കയ്
കുടനിലവള്ളലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  സമതീപ  പ്രകദശലത്ത  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം
തഭാഴെഭാലത  നനിലനനിര്തകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.,
ആര്.സനി.ബനി.കേള,  നദനിയനികലയയ്  കേടലനില്  നനിന്നയ്  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനഭായനി  ഉപ്പുലവള്ള പ്രതനികരഭാധ ബണയ്  എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.  വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച
തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.,  ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവയനില്  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി  ഷടര്  ഇടയ്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്.  നദനികേളനികലയയ്  കേടലനില്  നനിന്നയ്
ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതയ് തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  56  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  251.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലട അനുമതനി നല്കേനി
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം  പദതനിയനിലൂലട  220
കുളങ്ങളുലാം  RRF  പദതനിയനിലൂലട  99  കുളങ്ങളുലാം  നവതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കമല്
പ്രവൃത്തനികേളനിലൂലട  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

ഭൂജല വകുപയ്   :

ജലക്ഷഭാമമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുഴെല്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചയ്  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഭൂജല വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇത്തരലാം പദതനികേള
രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  പഞഭായത്തയ്  ലഡകപഭാസനിറയ്  ഫണയ്,
എലാം.എല്.എ.  എസയ്.ഡനി.എഫയ്.,  എലാം.പനി.-എല്.എ.ഡനി.  എന്നനിവയനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്ക്വഭാസ
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി ലലകേ പമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവുമഭാണയ്  നനിലവനില്  വകുപയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  പുതനിയ  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിചയ്
പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാവുന്നതഭാണയ്.  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണവുലാം പദതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് ഭൂജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ജലനനിധനി   :

സലാംസഭാനലത്ത  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിവരുന:
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1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേള

കമയയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയയ്  21,000

വതീടുകേളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാന്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇപ്രകേഭാരലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  ഇതുവലര  86  പദതനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം 11,452 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്.

2. ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ലലവകുന്ന  പദതനികേളക്കയ്,

അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന്

ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം

ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

3. കസഭാതസ്സനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനിയുകടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ജലവനിതരണ  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചു

വരുന്നതുമഭായ  പദതനികേളക്കയ്  എത്രയുലാംകവഗലാം  ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്

സഭാപനിചയ്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങ്കനിലുലാം  ജലവനിതരണലാം  നടതവഭാനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം 100 പദതനികേളനിലഭായനി 5500 

കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തയ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കുലമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 42 പദതനികേള ഇതനിനകേലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  3000-ഓളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

4. ഭൂജല സലാംരക്ഷണവുലാം പരനികപഭാഷണവുലാം ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 

നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജയ്,  കസഭാതസ്സയ്

സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്ന പഞഭായതകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഏലറടുത്തതനില്  1499  എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ

പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട

ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.

5. വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലവനിനനികയഭാഗലാം

നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.
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വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  മഴെകകേന്ദ്രലാം,
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം-
ഭൂജലപരനികപഭാഷണലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗഭാര്ഹനികേ
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുമഭാണയ്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള
പങ്കഭാളനിത്തഭാധനിഷനിത മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 840
സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  1800  വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വരളച  സലാംബന്ധനിച  സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എന്നതീ
സലങ്ങളനില് വചയ് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിചയ്  വരളച  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുതനണയ്. ഇതുകൂടഭാലത ജലവനിഭവ വകുപയ് ലസക്രടറനിയുലാം ജല അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടറുലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സനിരമഭായനി
അവകലഭാകേനലാം ലചേയയ് കവണ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുനണയ്. കുടനിലവള്ള ദഇൗര്ലഭലലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കുഴെല്ക്കനിണര് അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുള്ള വനിവനിധ പദതനികേള
ഭൂജല  വകുപയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  കുടനിലവള്ള
ദഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടതന്നതനിനുലാം സസ്ക്വതീകേരനിച
നടപടനികേള തൃപനികേരമഭാണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ഭൂജലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗവുലാം ജലചൂഷണവുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഭൂജല  വകുപയ്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ഭൂജലത്തനിലന്റെ
നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള  അവകബഭാധ  കഭാസ്സുകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില്  ഭൂജല  വകുപയ്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയ്യലപട
പ്രകദശങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിയഭാണയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  നടത്തനി
വരുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  കഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലഘുകലഖകേള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.



376 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 15, 2017 

ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  സ്കൂളുകേളനില്  ജലശതീ  കബ്ബുകേള

തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത  സ്കൂള  വര്ഷത്തനിലന്റെ

തുടക്കത്തനില്ത്തലന്ന  എലഭാ  വര്ഷങ്ങളനികലയുലാം  കപഭാലല  കബ്ബുകേളനിലൂലട  ശുദജല

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. കേനിറനികഷഭാ  എന്ന  നൂതന  ആശയലാംവഴെനി  കുടനികേളക്കയ്

 ജലസലാംരക്ഷണലത്തപറനിയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കുകേ.

2. ലതരലഞടുത്ത  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി,  അതുവഴെനി

വനിദലഭാര്തനികേളനികലയലാം ആശയങ്ങള എത്തനിക്കുകേ.

3. വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ജലനനിധനി  രൂപകേല്പന  ലചേയനിറക്കനിയ

പുസകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്  വനിതരണലാം  ലചേയയ്  വനിദലഭാര്തനികേലള

കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേ.

ലപഭാതുകുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

312(3921) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  ഈ  കേഭാലഘടത്തനില്  കുടനിലവള്ള

സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  ലപഭാതുകുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണയ് സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം എലന്തെഭാലക്ക സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായമഭാണയ്  ഇതനിനയ്

നല്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലപഭാതു,  സസ്ക്വകേഭാരല  കക്ഷത്രലാം  വകേ  എന്നനിവയനിലഭായനി

ഏകേകദശലാം 41028 കുളങ്ങള ഉലണങ്കനിലുലാം അവയനില് പലതുലാം കേകയ്യറലാം, മണനിടനിചനില്,

എക്കല്  അടനിയല്,  ലചേടനിപടലങ്ങള  എന്നനിവമൂലലാം

നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി ഓകരഭാ

ലപഭാതു കുളത്തനിലന്റെയുലാം ജലകസചേന സലാംബന്ധമഭായ പ്രഭാധഭാനലവുലാം ആവശലകേതയുലാം

കേണക്കനിലലടുത്തയ് ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം  9453



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 377

കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ

കനതൃതസ്ക്വത്തനില്  MGNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണയ്

പ്രവര്ത്തനിനടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം  6011  കുളങ്ങളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനിലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത,  പഭാന്

സതീലാം/ കസറയ് ഫണയ് എന്നനിവയനില് ഉളലപടുത്തനിയുലാം കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  MGNREGS-ലന്റെ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ജലകസചേന  വകുപനിനു

ടഭാങ്കുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പഭാന്  ഫണയ്

ഉപകയഭാഗനിച്ചുമഭാണയ് ഈ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുന്നതയ്.

ജലകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തഭാന് പ്രകതലകേ ഉകദലഭാഗസതല അകനസ്ക്വഷണ

വനിഭഭാഗലാം

313(3922)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില്  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായതയ്

ഉകദലഭാഗസരുലട  ദതീര്ഘവതീക്ഷണക്കുറവുലാം  മുന്കേരുതലനിലഭായ്മയുലാം  ലകേഭാണഭാലണന്നയ്

വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനയ്  ചേനില  സലങ്ങളനിൽ  നനില  നനിൽക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഗണനിക്കഭാത്തതുലാം  ബദല്  നടപടനികേള  സസ്ക്വതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭാണയ്

ഇന്നലത്ത  സനിതനിക്കയ്  കേഭാരണമഭായലതന്നയ്  മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ

വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ ; 

(സനി)  ജല  അകതഭാറനിറനി  കവനല്ക്കഭാല  പൂര്വ്വ  നടപടനികേള

സസ്ക്വതീകേരനിചനിരുലന്നങ്കനില്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  ഇലഭാതഭാക്കഭാലമന്ന

വസ്തുത വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുള്ള കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളക്കു പുറലമ,  വരുലാം

കേഭാലങ്ങളനിലല ജലക്ഷഭാമലാം കേണക്കഭാക്കനി ശക്തമഭായ ജലകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തഭാന്

പ്രകതലകേ  ഉകദലഭാഗസതല  അകനസ്ക്വഷണ  വനിഭഭാഗലത്ത  ചുമതലലപടുത്തഭാൻ

അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  സഭാധലമഭായതുലാം  ലഭലമഭായതുമഭായ എലഭാ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്

കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് എലന്തെങ്കനിലുലാം പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുകമ്പഭാള അതയ് എത്രയുലാം

ലപലടന്നയ് തതീര്പഭാക്കഭാന് ശദനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി) കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം, നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം പുതനിയ

തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  തുടര്ചയഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  കചേഭാര്ചമൂലലാം

നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സഭാപനിച്ചുലാം നനിലവനിലുള്ള

കേനിണറുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കനി  കൂടുതല്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നനിലവനിലുള്ള

പമ്പുകേളുലടയുലാം  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലടയുലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയുലാം

കവനല്ക്കഭാല പൂര്വ്വ നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. എങ്കനിലുലാം മഴെലഭലതയനില് കേനത്ത

കുറവയ് കനരനിടുന്നതുമൂലലാം ചേനിലയനിടങ്ങളനില് കുടനിലവള്ള ദഇൗര്ലഭലലാം അനുഭവലപടനിട്ടുണയ്.

ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് വഭാല്വുകേള ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം പമ്പനിലാംഗയ് സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലാം

ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുതനണയ്.  കൂടഭാലത  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  ജലലാം

എത്തനിക്കുനണയ്.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനനിലട മരണമടഞ  ടനി. വനി. ശനിവഷഭാജലന്റെ

കുടുലാംബത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ ആനുകൂലലങ്ങള

314(3923)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ചേഭാലക്കുടനി  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസനിനുകേതീഴെനില്

ഫനിറര്  തസനികേയനില്  കജഭാലനിയനിലനിരനിലക്ക  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനനിലട

വഭാഹനഭാപകേടത്തനില്  20-11-2015-ല്  മരണമടഞ  ടനി.  വനി.  ശനിവഷഭാജലന്റെ

കുടുലാംബത്തനിനയ്  ലഭനികക്കണ  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്  ആനുകൂലലലാം  അകതഭാറനിറനിയനിലല

ഉകദലഭാഗസരുലട വതീഴ്ചമൂലലാം ഇനനിയുലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് ആനുകൂലലലാം ഉടന് നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര

നടപടനികേള സസ്ക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) മരനിച ശനിവഷഭാജലന്റെ ഭഭാരല ശതീമതനി കരഖഭാകമഭാളക്കയ് ആശനിത നനിയമനലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്  നടപടനികേള  ഏതയ്

ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശതീ. ശനിവഷഭാജലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനുള്ള ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ് ആനുകൂലലലാം കകേരള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഫണനില്നനിനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു ശനിപഭാര്ശ കകേരള വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയുലട  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗത്തനില്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്ക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  4-2-2016-ലല  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  അകപക്ഷ

പ്രകേഭാരലാം  ടനി  തുകേ  ഇന്ഷസ്ക്വറന്സയ്  വകുപയ്  അനുവദനിചഭാല്  ആയതയ്  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയനില്  തനിരനിലകേ  നല്കേനിലക്കഭാള്ളഭാലാം  എന്ന  വലവസ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്

ശനിപഭാര്ശ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി വയന്നതയ്.

(സനി) മരനിച ശനിവഷഭാജലന്റെ ഭഭാരല ശതീമതനി കരഖഭാകമഭാളക്കയ് ആശനിത നനിയമനലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അടക്കമുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  11-5-2017-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനികനല്

തതീരുമഭാനലാം ലലവകേഭാലത എടുക്കുന്നതഭാണയ്.

(3849,  3859  എന്നതീ  നമ്പര്  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലങ്ങളുലട

ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗയ് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  റൂള്  50  എടുക്കുന്നതനിനുമുമയ്  ഒരു  കേകാരരര്യം  അര്യംഗങ്ങളുടട
ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  ഒരു  കചകാദരതനിനയ്  ഉപകചകാദരര്യം  കചകാദനിക്കുന്നതനിടല
മകാനദണ്ഡടതക്കുറനിചയ്  പല അര്യംഗങ്ങള്ക്കുര്യം ധകാരണയനില.   ടചയര അതയ് വസ്പീണര്യം
ഓരമ്മടപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  ടചയറനിനയ് മുന്നനില് കേകാണുന്ന ആളുകേടളകയകാ ആദരര്യം ടടകേ
ഉയരതനിയ  ആളുകേടളകയകാ  വനിളനിക്കുകേ  എന്ന  രസ്പീതനിയല  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ഭരണപക്ഷത്തുനനിനര്യം  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനര്യം  മകാറനിമകാറനി  അര്യംഗങ്ങടള  ക്ഷണനിക്കുര്യം.
കേക്ഷനികേടള പരനിഗണനിക്കുര്യം;  ഒരു കേക്ഷനിയനില്നനിനര്യം ഒന്നനില് കൂടുതല് അര്യംഗങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കുകമകാള്  കേക്ഷനികനതകാക്കള്ക്കയ്  പരനിഗണന  ടകേകാടുക്കുര്യം;  പനിന്നസ്പീടയ്
ഘടകേകേക്ഷനികേള്ക്കയ്  ടകേകാടുക്കുര്യം;  പുതുമുഖങ്ങള്ക്കുര്യം  സര്യംവരണപ്രകേകാരര്യം
കേടനവന്നവരക്കുര്യം  പരനിഗണന  ടകേകാടുക്കുര്യം;  അങ്ങടന  എലകാ  മകാനദണ്ഡങ്ങളുര്യം
പരനിപകാലനിച്ചു  ടകേകാണകാണയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.  അവസരങ്ങളുടട  കേണക്കയ്
കരഖടപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്;  ഓകരകാരുതരക്കുര്യം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ഉപകചകാദരങ്ങള്
എത്രയകാടണന്നയ് ഇവനിടട കരഖടപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.   കൃതരസമയതയ് അതയ് ടചയറനിടന
കേയനില് ലഭരമകാകുനണയ്.  ഇടതലകാര്യം കനകാക്കനിയനിടകാണയ് അര്യംഗങ്ങടള വനിളനിക്കുന്നതയ്.
ശ്രസ്പീ.  അടൂര  പ്രകേകാശനിടന  ഒഴനിവകാക്കകാന്കവണനി  ടചയ്തതല.  ശ്രസ്പീ.  കറകാജനി  എര്യം.
കജകാണനിനയ്  ഒരു  തവണ  മകാത്രമകാണയ്  അവസരര്യം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുടകേകാണകാണയ്
അകങ്ങയയ് മുമയ് അകദ്ദേഹതനിനയ് പരനിഗണന നല്കേനിയതയ്.  അതയ് മനസനിലകാക്കുകേ. 

II  അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം

കേണ്ണൂരനിടല രകാഷസ്പീയ ടകേകാലപകാതകേര്യം

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മൂനമകാസര്യംമുമയ്  മുഖരമനനി  വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  സരവ്വകേക്ഷനി
കയകാഗകതകാടട  രകാഷസ്പീയ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്ക്കയ്  അറുതനിവനടവന്നയ്  കേരുതനിയ
കേണ്ണൂര  ജനിലയനില്  കമയയ്  12  ടവള്ളനിയകാഴ്ച  നടന്ന  ചൂരക്കകാടയ്  ബനിജുവനിടന
ടകേകാലപകാതകേകതകാടട  സമകാധകാന  ജസ്പീവനിതതനിനുണകായനിട്ടുള്ളതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
അതസ്പീവഗുരുതരമകായ  ഭസ്പീഷണനിയര്യം  സര്യംസകാന  ഭരണതലവനകായ  ബഹുമകാനടപ്പെട
ഗവരണ്ണര  തടന്ന  ഇഇൗ  വനിഷയതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാന്
ഗവണ്ടമനനിനയ്  നനിരകദ്ദേശര്യം  നല്കകേണനിവന്നതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമകായ
സനിതനിവനികശഷവര്യം സഭകാനടപടനികേള് നനിരതനിവചയ് ചരച ടചയണടമന്നകാവശരടപ്പെടയ്
ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫയ്, കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര, ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ
ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേകാരര്യം കനകാടസ്പീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.    ഇകത
വനിഷയതനില്  ചടര്യം  304  പ്രകേകാരര്യം  ശ്രസ്പീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപകാലര്യം  കനകാടസ്പീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതകായനി സഭടയ അറനിയനിക്കുന. 



അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം 381

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്):  സര,  2017 കമയയ്  12-നയ്  കേണ്ണൂര
ജനിലയനിടല  പയന്നൂര  കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനില്  ബനി.ടജ.പനി.
പ്രവരതകേനകായ  ബനിജു  ടകേകാലടചയടപ്പെടുകേയണകായനി.  ബനിജുവനിടന  മരണതനി
നനിടയകാക്കനിയ  സര്യംഭവര്യം  ദഇൗരഭകാഗരകേരവര്യം  അപലപനസ്പീയവമകാണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട
അര്യംഗര്യം ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ് അടനിയന്തരപ്രകമയ കനകാടസ്പീസനില് സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല
സരവ്വകേക്ഷനി  കയകാഗകതകാടട  രകാഷസ്പീയ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്ക്കയ്  അറുതനിവരുതകാന്
തടന്നയകാണയ്  ശ്രമര്യം.  അതയ്  തുടരുകേ തടന്ന ടചയ്യുര്യം.  ഇതരര്യം ചനില സര്യംഭവങ്ങടള
ആരുര്യം നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.   ബനിജുവനിടന മരണതനിനനിടയകാക്കനിയ സര്യംഭവതനില്
പയന്നൂര കപകാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനനില് ടടകര്യം നമര 510/2017  ആയനി കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര
ടചയ്യുകേയര്യം ടഎ.പനി.സനി.  ടസക്ഷന്  302  അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകേള് കചരതയ് കകേസയ്
രജനിസ്റ്റേര ടചയ്തയ് അകനസഷണര്യം നടതനിവരനികേയമകാണയ്.  തളനിപ്പെറമയ് സനി.ടഎ.-യകാണയ്
അകനസഷണ  ഉകദരകാഗസന്.  തളനിപ്പെറമയ്  ഡനിടടവ.എസയ്.പനി.  അകനസഷണതനിനയ്
കമല്കനകാടര്യം  വഹനിക്കുന.  രകാഷസ്പീയവനികരകാധര്യം  കേകാരണര്യം  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)
പ്രവരതകേരകാണയ്  ടകേകാലപകാതകേതനിടന  പനിന്നനിടലന്നയ്  ബനിജുവനിടന
കൂടടയണകായനിരുന്ന  രകാകജഷയ്  കപകാലസ്പീസനിനയ്  നല്കേനിയ  ടമകാഴനിയനില്  പറയന.
കമകാകടകാര ടടസക്കനിളനില് തടന സുഹൃതകായ ബനിജുവനിടന പനിറകേനിലനിരുതനി മുടതയ്
നനിനര്യം കേക്കര്യംപകാറയനികലയയ് കമകാകടകാര ടടബക്കയ് ഓടനിച്ചുവരുന്നതനിനനിടയനില് ഇകന്നകാവ
കേകാറനില്  പനിന്തുടരന്നയ്  ടടബക്കനിടന  പനിറകേനില്  ഇടനിച്ചുവസ്പീ ഴയ് തനി,  ടവടനി
ടകേകാലടപ്പെടുതനിടയന്നകാണയ്  കപകാലസ്പീസനിനയ്  കേനിടനിയ  ടമകാഴനിയനില്  ആകരകാപനിക്കുന്നതയ്.
11-7-2016-നയ്  പയന്നൂര  കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനിടല  രകാമന്തളനിയനില്
ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.  പ്രവരതകേനകായ ധന്രകാജനിടന ടകേകാലടപ്പെടുതനിയ കകേസനില്
പ്രതനിയകായനിരുന  ബനിജു.   രകാഷസ്പീയ  സര്യംഘരഷങ്ങള്  ഉണകാകേകാതനിരനിക്കകാന്  എലകാ
കേക്ഷനികേള്ക്കുര്യം  ഉതരവകാദനിതസമുണയ്.  2017  ടഫബ്രുവരനി  14-നയ്  സരവ്വകേക്ഷനി
കയകാഗതനിനയ്  മുകന്നകാടനിയകായനി  ഉഭയകേക്ഷനി  ചരച  നടത്തുകേയണകായനി.  2017
ടഫബ്രുവരനി  14-നയ്  മുഖരമനനിയടട  അദ്ധരക്ഷതയനില്  രകാഷസ്പീയകേക്ഷനികേളുടട
സര്യംസകാന,  ജനിലകാ  ഭകാരവകാഹനികേള്  പടങ്കെടുത  സരവ്വകേക്ഷനി  സമകാധകാനകയകാഗര്യം
കേണ്ണൂരനില്  നടക്കുകേയണകായനി.  ഇഇൗ  സരവ്വകേക്ഷനി  കയകാഗതസ്പീരുമകാനപ്രകേകാരര്യം  എലകാ
പഞകായതയ്/മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി  പരനിധനിയനിലര്യം  സനിരര്യം  സമകാധകാന  സമനിതനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിക്കകാനുര്യം  ഓകരകാ  രകാഷസ്പീയ  പകാരടനിയര്യം  സരവ്വകേക്ഷനി  കയകാഗതനികലയയ്  ഒരു
സനിരര്യം അര്യംഗടത  നനികയകാഗനിക്കണടമനര്യം തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന.  ഇതനിടനത്തുടരന്നയ്
220  പ്രകാകദശനികേ  സരവ്വകേക്ഷനികയകാഗങ്ങള്  നടന്നനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  കയകാഗങ്ങളനിടലലകാര്യം
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുര്യം  രകാഷസ്പീയകനതകാക്കള്ക്കുര്യം  പുറകമ  റവനന,  കപകാലസ്പീസയ്
ഉകദരകാഗസരുര്യം പടങ്കെടുത്തു. കേളക്ടറുടട കനതൃതസതനില് രകാഷസ്പീയ പകാരടനി കനതകാക്കളുര്യം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുര്യം  പടങ്കെടുതയ്  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടന്ന  പ്രകദശവര്യം  വസ്പീടുര്യം



382 കകേരള നനിയമസഭ  കമയയ് 15, 2017

സന്ദരശനിക്കകാനുര്യം  തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന.  ഇതനിടനടയകാടക്ക  ഫലമകായനി  ജനിലയനിടല
രകാഷസ്പീയ  സര്യംഘരഷതനിനയ്  അയവയ്  വന്നനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര്യം  നടന്ന
ദഇൗരഭകാഗരകേരമകായ  സര്യംഭവര്യം  ഇകപ്പെകാള്  നടതനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  സമകാധകാന
ശ്രമങ്ങള്ക്കയ്  വനിഘകാതമകാകേരുതയ്  എന്ന  ലക്ഷരകതകാടട  ഉഭയകേക്ഷനി  ചരചയനില്
പടങ്കെടുത പ്രധകാന കനതകാക്കനകാരുമകായനി മുഖരമനനി ബന്ധടപ്പെടുകേയര്യം സര്യംഘരഷര്യം
പടരകാതനിരനിക്കകാന്  അവരുടട  സഹകായവര്യം  സഹകേരണവര്യം  അഭരരതനിക്കുകേയര്യം
ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേടളന്നയ്  കേരുതുന്ന  രണകപര  കപകാലസ്പീസയ്  കേസ്റ്റേഡനിയനിലകാണയ്.
പ്രതനികേള്  ഉപകയകാഗനിചതകായനി  കേരുതുന്ന  വകാഹനര്യം  കേസ്റ്റേഡനിയനില്  എടുതനിട്ടുണയ്.
മറ്റുള്ളവടര പനിടനികൂടകാനുള്ള ഉഇൗരജനിതശ്രമര്യം നടക്കുനണയ്.  കപകാലസ്പീസയ് കേരശനമകായ
നടപടനി  ഇക്കകാരരതനില്  സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  കുറവകാളനികേടള  നനിയമതനിനു  മുന്നനില്
ടകേകാണവരുര്യം.  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള് ആരുര്യം ആഗ്രഹനിക്കുന്ന കേകാരരമല.  സമകാധകാന
കയകാഗതനിനു കശഷമുള്ള മൂനമകാസക്കകാലയളവനില് പയന്നൂരനില് യകാടതകാരു രകാഷസ്പീയ
അകമസര്യംഭവങ്ങളുമുണകായനിരുന്നനില.  സമകാധകാനശ്രമങ്ങള്ക്കയ്  നല  ഫലമുണകായനി
എന്നതയ് വസ്തുതയകാണയ്.  ജനിലയനിടല മറ്റുഭകാഗങ്ങളനിലണകായ  രകാഷസ്പീയ അകമസര്യംഭവ
ങ്ങളനില്  നനിയമപരമകായ  നടപടനികേള്  കപകാലസ്പീസയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയര്യം  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.
ബഹുമകാനരനകായ എര്യം.എല്.എ,  ഒ.  രകാജകഗകാപകാലനിടന കനതൃതസതനില് ബനി.ടജ.പനി.
പ്രതനിനനിധനി  സര്യംഘര്യം  13-5-2017-നയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  ഗവരണടറ  കേണയ്  നല്കേനിയ
നനികവദനര്യം ഗവരണര സരക്കകാരനിനയ് അയച്ചുതന്നനിട്ടുണയ്. രകാഷസ്പീയ ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്
ഒഴനിവകാക്കുകേയര്യം  സമകാധകാനര്യം  നനിലനനിരത്തുകേയര്യം  ടചയ്യുന്നതനിനയ്  സരക്കകാര
പ്രതനിജകാബദ്ധമകാണയ്.  1958-ല്  കകേനര്യം  ടകേകാണവന്ന  സകായധകസനകാ  പ്രകതരകേ
അധനികേകാര നനിയമര്യം കേണ്ണൂരനില് നടപ്പെകാക്കണടമന്നയ് ബനി.ടജ.പനി.  പ്രതനിനനിധനി സര്യംഘര്യം
ബഹുമകാനടപ്പെട  ഗവരണരക്കയ്  നല്കേനിയ  നനികവദനതനില്   ആവശരടപ്പെടനിട്ടുണയ്.
വടക്കുകേനിഴക്കന്  സര്യംസകാനങ്ങളനില്  നടപ്പെകാക്കനിയ  നനിയമമകാണനിതയ്.  കകേരളതനില്
ബകാധകേമകാക്കണടമങ്കെനില് പ്രകതരകേനനിയമര്യം ടകേകാണവരണര്യം. സകായധകസന പ്രകതരകേ
അധനികേകാര  നനിയമര്യം  നടപ്പെകാക്കുന്നതനികനകാടയ്  സര്യംസകാന  സരക്കകാരനിനയ്  കയകാജനിപ്പെനില.
മണനിപ്പൂരനില്  ഇഇൗ  നനിയമര്യം  നടപ്പെനിലകാക്കനിയതനിടന  പ്രതരകാഘകാതര്യം  നമ്മള്
കേണനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  അവനിടട  ഇകറകാര്യം  ശരമ്മനിള  നടതനിയ  ഒറയകാള്  കപകാരകാടവര്യം
അതനിനയ്  ലഭനിച  കദശസ്പീയ  ശ്രദ്ധയര്യം  മറനകൂടകാ.  ഇതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ
സര്യംസകാനങ്ങളനിടലലകാര്യം  പഇൗരകാവകേകാശ  ലര്യംഘനടതക്കുറനിച്ചുള്ള  റനികപ്പെകാരട്ടുകേള്
ധകാരകാളര്യം  വന്നനിട്ടുണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട  സുപ്രസ്പീര്യംകകേകാടതനിയര്യം  ടഎകേരരകാഷസഭ
നനികയകാഗനിച മനുഷരകാവകേകാശ കേമ്മസ്പീഷനടക്കമുള്ള അകനസഷണ ഏജന്സനികേളുര്യം ഇഇൗ
നനിയമര്യം  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ  കേനിഴകക്ക  ഇന്തരയനില്  നടനവരുന്ന  മനുഷരകാവകേകാശ
ലര്യംഘനങ്ങകളയര്യം  കേസ്റ്റേഡനി  മരണങ്ങടളയര്യം  ചൂണനിക്കകാണനിചയ്  ഇഇൗ  നനിയമര്യം
പനിന്വലനിക്കണടമന്നകാണയ് ശനിപകാരശ നല്കേനിയതയ്.  വടക്കുകേനിഴക്കന് സര്യംസകാനമകായ
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ത്രനിപുരയനില് ഇഇൗ ആക്ടയ് നടപ്പെകാക്കകാടത തടന്ന സമകാധകാനര്യം നനിലനനിരതകാനുള്ള ശ്രമര്യം
വനിജയനിചനിട്ടുണയ്. ബഹുമകാനടപ്പെട ഗവരണര തനനിക്കയ് കേനിടനിയ നനികവദനര്യം ജനങ്ങളകാല്
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെട  സര്യംസകാന  സരക്കകാരനിനയ്  ടടകേമകാറുകേ  എന്ന  ഭരണഘടനകാ
ചുമതലയകാണയ് നനിറകവറനിയതയ്.  എന്നകാല് തങ്ങള് ആഗ്രഹനിച രസ്പീതനിയനില് ഗവരണ്ണര
പ്രവരതനിക്കുന്നനില  എന്നകാകരകാപനിചയ്  സര്യംസകാന  ബനി.ടജ.പനി.  കനതകാക്കള്
ഗവരണടറ  ഭസ്പീഷണനിടപ്പെടുതനി  കകേനടതടക്കകാണയ്  ഇടടപടുതകാനകാണയ്
ശ്രമനിക്കുന്നതയ്.  ഡല്ഹനിയനിടല  ബനി.ടജ.പനി.  കനതകാക്കളകാകേടട,  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)
കനതകാക്കടള  ഡല്ഹനിയനില്  കേകാലകുത്തുവകാന്  അനുവദനിക്കനിടലനര്യം  പ്രഖരകാപനിക്കുകേ
യണകായനി.  ഇടതലകാര്യം  ഫകാസനിസ്റ്റേയ്  സസഭകാവമകാണയ്  ടവളനിടപ്പെടുത്തുന്നതയ്.
ഇവനിടടയണകായ  സര്യംഭവതനില്  കപകാലസ്പീസയ്  കൃതരമകായനി  ഇടടപടുകേയര്യം  ശക്തമകായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയര്യം ടചയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ സകാഹചരരതനില് സഭ നനിരതനിവചയ്
ചരച ടചയതക്ക ഒരു അടനിയന്തരസസഭകാവവര്യം ഇതനിലനില. 

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജകാസഫയ്:  സര,  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനി  നടതനിയ
അഭനിപ്രകായകതകാടയ്  ഞങ്ങള് ഭകാഗനികേമകായനി  കയകാജനിക്കുകേയകാണയ്.   അങ്ങയ് പറഞ്ഞതു
കപകാടല  മൂനമകാസര്യംമുമയ്  അവനിടട  നടന്ന  സമകാധകാന  ചരചയനിലൂടട  കേണ്ണൂരനിടല
സമകാധകാനര്യം  പുനനഃസകാപനിക്കടപ്പെടുടമന്നയ്  ഞങ്ങടളലകാര്യം  വനിചകാരനിചതകാണയ്.  ഒരു
ചരചയടട  ടറയ്ഞയ്  മൂനമകാസമകാകണകാ?  മൂനമകാസര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്  വസ്പീണര്യം
ടകേകാലപകാതകേമുണകായനി.   അങ്ങയ്  ശ്രദ്ധനികക്കണ  കേകാരരര്യം,   ഇകപ്പെകാള്  ബനിജുവനിടന
ടകേകാലപകാതകേവമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  പയന്നൂരനില്  ഒരു  സര്യംഘരഷമുണകായനിടനില;
രകാഷസ്പീയ  സര്യംഘരഷങ്ങള്  ഉണകായനില.  ഒരു  വനിവകാദവര്യം  ഉണകായനിടനില.   അങ്ങയ്
പറഞ്ഞതുകപകാടല  കുന്നരനിവസ്പീടയ്  ധന്രകാജയ്  കകേസനിടല  പനണകാര്യം  പ്രതനിയകായ
ബനിജുവനിടന  വളടര  കബകാധപൂരവ്വര്യം  മുന്കൂടനി  തയകാറകാക്കനിയ  പദ്ധതനിയനുസരനിചയ്
ടകേകാല  ടചയ്യുകേയകായനിരുന.  അതനിടന  അരതര്യം  ഇഇൗ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങടളലകാര്യം
ആസൂത്രനിതമകാടണനര്യം  എത്ര  ചരച  നടതനിയകാലര്യം  ഇടതകാനര്യം  അവസകാനനിക്കകാന്
കപകാകുന്നനിടലനമകാണയ്.  സര്യംഭവര്യം  ദഇൗരഭകാഗരകേരമകാടണന്നയ്  അങ്ങയ്  പറഞ.
അകതകാടടകാപ്പെര്യം  ഇതയ്  ഒറടപ്പെട  സര്യംഭവമകാടണന്നയ്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്  ഞങ്ങടള
കവദനനിപ്പെനിച്ചു.  അങ്ങയ്  മുഖരമനനിയകായ  കശഷര്യം  കകേരളതനില്
18  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുണകായനി.  എലകാര്യം  ഒറടപ്പെടതകല?  ഇനനി  ഒറടപ്പെടതലകാതകായനി
മകാറണടമങ്കെനില്  കൂടടകേകാലപകാതകേങ്ങളുണകാകേണകമകാ?  ഇഇൗ  18  രകാഷസ്പീയ
ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുര്യം  വളടര  കബകാധപൂരവ്വര്യം  ആസൂത്രണര്യം  ടചയ്തയ്  നടതനിയതകാണയ്.
അതനിടന ഒറടപ്പെടതകായനി കേണയ് ലഘൂകേരനിക്കുന്നതയ് ശരനിയകായ കേകാരരമല. 2016 കമയയ്
മകാസര്യം  മുതല്  ഒരു  ടകേകാലതനിനനിടയനില്  സര്യംസകാനതയ്  18  രകാഷസ്പീയടകേകാലപകാത
കേങ്ങളകാണയ്  ഉണകായതയ്.  കേണ്ണൂര  ജനിലയനില്  മകാത്രര്യം  8  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്,
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5  ബനി.ടജ.പനി.  പ്രവരതകേരുര്യം  3  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  പ്രവരതകേരുര്യം  ടകേകാല
ടചയടപ്പെട്ടു.  ഇതയ്  അതസ്പീവ  ഗഇൗരവതരടമന്നയ്  പറയകാന്  കേകാരണര്യം
ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുടടടയലകാര്യം ഒരു ഭകാഗതയ് കദശസ്പീയ ഭരണകേക്ഷനിയകായ ബനി.ടജ.പനി.-യര്യം
മറുഭകാഗതയ് സര്യംസകാന ഭരണകേക്ഷനിയകായ മകാരകനിസ്റ്റേയ് പകാരടനിയമകാണയ്.  ടപയനിനനിര്യംഗയ്
ടതകാഴനിലകാളനിയകായ  ബനിജു  മര്യംഗലകാപുരത്തുനനിനര്യം  പഴയങ്ങകാടനിയനില്  ടട്രെയനിനനില്
വന്നനിറങ്ങനി  സുഹൃതനിടന  ടടബക്കനില്  വസ്പീടനികലയയ്  കപകാകേകവ  ആടളകാഴനിഞ്ഞ
സലത്തുവചയ് അകദ്ദേഹടത അകമനികേള് വളടര ക്രൂരമകായനി  ടവടനി ടകേകാലടപ്പെടുതനി.
ഇതുകപകാടല  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  പ്രവരതകേനകായ  കുന്നരനിവസ്പീടനിടല  ധന്രകാജനിടന
വസ്പീട്ടുമുറതയ് സസന്തര്യം ഭകാരരയടട മുമനില്വചയ് ക്രൂരമകായനി ടകേകാലടപ്പെടുതനി. ആ ദനിവസര്യം
തടന്ന ഒറ രകാത്രനി ടകേകാണയ് പയന്നന്നൂരനില് രണകപടരയകാണയ് ടവടനിടക്കകാന്നതയ്.  രകാത്രനി
10.30-നയ്  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  പ്രവരതകേനകായ ധന്രകാജനിടന ടവടനിടക്കകാന.  രണയ്
മണനിക്കൂര  കേഴനിഞ്ഞയ്  12.30-നയ്  ബനി.ടജ.പനി.  കേകാരടന  ടകേകാന്നയ്  പകേരര്യംവസ്പീടനി.
എതനിരകാളനികേടള  ടകേകാടന്നകാടുക്കുവകാന്  രകാഷസ്പീയ  മത്സരമകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.
ടകേകാലപകാതകേതനിടന ടറയ്ഞനില് നനിങ്ങള്  മകാരകനിസ്റ്റേയ് പകാരടനിയര്യം ബനി.ടജ.പനി.യര്യം
മത്സരനിക്കുകേയകാണയ്.  ബനിജുവനിടന  ടകേകാലപകാതകേര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്  ശ്രസ്പീ.  കകേകാടനികയരനി
ബകാലകൃഷ്ണന്  പറഞ്ഞതയ്,  പയന്നൂരനില്  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  പ്രവരതകേന്
ധന്രകാജനിടന  ടകേകാലപകാതകേര്യം  ബനി.ടജ.പനി.  കനതൃതസതനിടന  അറനികവകാടു
കൂടനിയകാടണന്നകാണയ്.   ഇതുകപകാടലയകല  മറനിച്ചുമുണകാകുന്നതയ്.   കേണ്ണൂര  ജനിലയനില്
സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  അറനിയകാടത  ഒരനിലടയങ്കെനിലര്യം  അനങ്ങുകമകാ?  ഓകരകാ
സര്യംഭവങ്ങളനിലര്യം  അങ്ങയടട  പകാരടനിക്കയ്  പങ്കെകാളനിതമനികല?   ബനിജുവനിടന
ടകേകാലപകാതകേതനില് തങ്ങള്ക്കയ് യകാടതകാരു പങ്കുമനിടലന്നയ് പയന്നൂര ഏരനിയ കേമ്മനിറനി
പറഞ.  ടനി.  പനി. ചനകശഖരന് ടകേകാലപകാതകേമടക്കര്യം ഏടതങ്കെനിലര്യം സര്യംഭവങ്ങളനില്
പങ്കുടണന്നയ്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  ഇല.  പറഞ്ഞയ്  ഒഴനിയകേയകാണയ്.
യകാഥകാരതരര്യം  നമ്മള്ക്കയ്  അറനിയകാമകലകാ;  എന്തനിനകാണയ്  മനനഃസകാക്ഷനിടയ
വഞനിക്കുന്നതയ്?   കബകാധപൂരവ്വമകായ  ടകേകാലപകാതകേതനിനയ്  അടുപ്പുകൂടനിയകശഷര്യം
ടടകേകേഴുകേനി മകാറകാന്  നനിങ്ങള്  ശ്രമനിക്കുന.   ഇഇൗ  ടകേകാലകക്കസനിടല  പ്രതനികേളകായ
രണകപടര അറസ്റ്റേയ് ടചയ്തയ്  കേസ്റ്റേഡനിയനിലടണന്നയ് പറഞ.  അവരകാകണകാ യഥകാരത
പ്രതനികേള്?   ഇതനിടന  പനിന്നനില്  കബകാധപൂരവ്വമകായ  ഗൂഢകാകലകാചനയണയ്.  അവര
രക്ഷടപ്പെട്ടുകപകാകുന. വകാടകേടക്കകാലയകാളനികേള് ശനിക്ഷനിക്കടപ്പെടുന.  ഇഇൗ സകാഹചരരര്യം
അവസകാനനിക്കകണ?  ബനി.ടജ.പനി.  കനതകാക്കള് ബഹുമകാനടപ്പെട ഗവരണരക്കയ്  ഒരു
നനികവദനര്യം  ടകേകാടുത്തു,  അകദ്ദേഹര്യം  അതയ്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  അയച്ചുതന.
അസകാധകാരണമകായനി  ഗവരണര  പറയന്നതയ്-  "ഇഇൗ  വനിഷയതനില്  അടനിയന്തര
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ;  അസസസതയളവകാക്കുന്ന  ഇതരര്യം  സര്യംഭവങ്ങള്ക്കയ്
അറുതനിവരുതനി  സമകാധകാനര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ജനങ്ങള്ക്കയ്  മകാതൃകേകാപരമകായ
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സകന്ദശര്യം  നല്കേണടമന്നകാണയ്.”ഇതയ്  ഗവണ്ടമനനികനകാടുള്ള  പരസരമകായ
അവനിശസകാസ  പ്രകേടനമകല.  നനിയമ വകാഴ്ചയടട  നനിയനണര്യം  നഷ്ടടപ്പെടതനിടന
സൂചനയകല ഇതയ്.   ഞങ്ങടള നരകായസ്പീകേരനികക്കണ.  അങ്ങയടട അടുതനിരനിക്കുന്ന
ശ്രസ്പീ. ഇ.  ചനകശഖരടന പകാരടനി,  സനി.പനി.ടഎ.-യടട മുഖപത്രമകായ ജനയഗതനിടന
ഇന്നടത  മുഖപ്രസര്യംഗര്യം  അങ്ങയ്  വകായനിച്ചുകനകാക്കണര്യം.  ഞകാന്  പറയന്നതല,
ജനയഗതനിടന  മുഖപ്രസര്യംഗതനില്  എന്തകാണയ്  പറയന്നതയ്-  ".....  കേണ്ണൂരനില്
കേകാലങ്ങളകായനി  തുടരനവരുന്നതയ്  അകമ,  ടകേകാലപകാതകേ  രകാഷസ്പീയ സര്യംസകാരമകാണയ്,
അതരതനില്  കകേരളതനിടന  സമൂഹ  മനനഃസകാക്ഷനിടയ  അസസസമകാക്കുന്നതയ്.
അവനിടട  തുടരനവരുന്ന  അകമ,  ടകേകാലപകാതകേ  പരമരകേള്  ഒനകപകാലര്യം
ടപകാടുന്നടന ഉണകാവന്ന ഒന്നല,  അവ ഓകരകാനര്യം കുറമറ രസ്പീതനിയനില് ആസൂത്രണര്യം
ടചയടപ്പെടയ്  സുസര്യംഘടനിതമകായനി  നടപ്പെകാക്കുന്ന  ടകേകാടുര്യംപകാതകേങ്ങളകാണയ്.  നകാടനിനുര്യം
ജനതയര്യം  അപമകാനകേരമകായ  ഇതരര്യം  നനിഷ ന്നൂര  സര്യംഭവങ്ങടള  നനിശനിതമകായനി
അപലപനിക്കകാനുര്യം  കുറവകാളനികേടള  തള്ളനിപ്പെറയകാനുര്യം  ഉതരവകാദനിതസടപ്പെട  രകാഷസ്പീയ
കനതൃതസര്യം  സന്നദ്ധമകാകുന്നനിടലന്നതയ്  മഹകാഭൂരനിപക്ഷര്യം  വരുന്ന  സമകാധകാനകേകാര്യംക്ഷനി
കേളകായ  ജനങ്ങള്ക്കുര്യം  ഉള്ടക്കകാള്ളകാനകാവകാത  രകാഷസ്പീയ  ടടവകൃതമകാണയ്.
അതനിലമപ്പുറര്യം  അതരര്യം  ടകേകാടുര്യംകുറവകാളനികേള്ക്കയ്  രകാഷസ്പീയതനിടന  പരനികവഷര്യം
നല്കേനി  സര്യംരക്ഷനിക്കുവകാന്  ശ്രമനിക്കുന,  അവടര  സഹകായനിക്കുന.  നകാടനിടന
ടകേകാലക്കളമകാക്കനി,  കുടുര്യംബങ്ങടള  വനിലകാപഭൂമനികേളുമകാക്കനി  മകാറ്റുന്ന  ഗൂഢകാകലകാചന
കേടളയര്യം അകമ, ടകേകാലപകാതകേ രകാഷസ്പീയടതയര്യം പരസരമകായനി തള്ളനിപ്പെറയകാടതയര്യം
അതരര്യം  കുറവകാളനികേള്ക്കയ്  രകാഷസ്പീയതനിലര്യം  രകാഷസ്പീയസര്യംഘടനകേളനിലര്യം
സകാനമനിടലന്നയ്  അസന്നനിഗ്ദ്ധമകായനി  പ്രഖരകാപനിചയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാടത  ഇഇൗ  മണ്ണനില്
നനിന്നയ് ദസ്പീനകരകാദനര്യം അവസകാനനിക്കുകേയനില......” ജനയഗര്യം മുഖപ്രസര്യംഗമകാണയ് ഞകാന്
വകായനിചതയ്.  ആകരകാടകാണയ്  ഇതയ്  പറയന്നതയ്?  കകേകാണ്ഗ്രസനികനകാടകാകണകാ?  അല.
അങ്ങയടട പകാരടനികയകാടകാണയ് പറയന്നതയ്.  ടകേകാലപകാതകേനികേള്ക്കയ് രകാഷസ്പീയ മകാനരത
ടകേകാടുക്കകാടത  ഒറടപ്പെടുതകാന്  തയകാറകാകേണടമന്നയ്  അങ്ങയടട  മുന്നണനിയനിടല
രണകാമടത കേക്ഷനി പറയന.  ബനി.ടജ.പനി.  സര്യംഘര്യം ഗവരണടറ കേണ,  അകദ്ദേഹര്യം
അവരുടട നനികവദനര്യം അകങ്ങയയ് അയച്ചുതനടവന്നയ് അങ്ങയ് പറഞ. അതനിനുകശഷര്യം
ബനി.ടജ.പനി. കനതകാക്കള് ബഹുമകാനടപ്പെട ഗവരണടറപ്പെറനി നടതനിയ പരകാമരശങ്ങള്
വളടരകയടറ  നനിരഭകാഗരകേരമകാണയ്.  ബനി.ടജ.പനി.-യടട  വസ്പീടനിടല  കൂലനിപ്പെണനി
ക്കകാരനകാകണകാ  ഗവരണര?  മനിതമകായ  ഭകാഷയനില്  പറഞ്ഞകാല്  ആ  പരകാമരശങ്ങള്
വലനിയ  മഇൗഢരമകായനികപ്പെകായനി.  ബഹുമകാനടപ്പെട   ശ്രസ്പീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപകാല്,  അങ്ങയ്
സസ്പീനനിയറകായ  കനതകാവകാണയ്,  അങ്ങയ്  പറഞടകേകാടുക്കണര്യം.  ബനി.ടജ.പനി.  കദശസ്പീയ
ഭരണകേക്ഷനിയകാണയ്.  ഒരു  ഗവരണടറ  അപമകാനനിച  നടപടനി  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കകാന്
ആരടക്കങ്കെനിലര്യം  സകാധനിക്കുകമകാ?  ഇന്തരയടട  മുന്  ചസ്പീഫയ്  ജസ്റ്റേനിസകായ
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ശ്രസ്പീ.  പനി.  സദകാശനിവടതപ്പെറനിയള്ള  ബനി.ടജ.പനി.-യടട  പരകാമരശര്യം  പനിന്വലനിചയ്
അവര പരസരമകായനി മകാപ്പുപറയണര്യം. എന്തുടകേകാണകാണയ് കേണ്ണൂര ജനില മകാത്രര്യം ഇങ്ങടന
വരതരസ്തമകായനി  ടകേകാലപകാതകേ  കവദനിയകാകുന്നതയ്?  ബനി.ടജ.പനി.-യകാടണങ്കെനിലര്യം
സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  ആടണങ്കെനിലര്യം  ടകേകാലപകാതകേങ്ങടള  നരകായസ്പീകേരനിക്കുന;
ടകേകാലപകാതകേനികേടള സര്യംരക്ഷനിക്കുന. അതയ് അങ്ങയ് മനസനിലകാക്കണര്യം. ടകേകാലപകാതകേര്യം
കേഴനിഞ്ഞകാല്  ടകേകാലപകാതകേടത  നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്ന   നനിലപകാടുകേള്,  സനി.പനി.ടഎ.
(എര്യം)  വകാങ്ങനിയകാല്  മുതലര്യം  പലനിശയര്യം  കചരതയ്  തനിരനിച്ചുടകേകാടുക്കുന്ന
പകാരടനിയകാടണന്നകാണയ്  ചനിലര  പറയന്നതയ്.  അണനികേടള  അകമകാസക്തരകാക്കകാന്
കബകാധപൂരവ്വമകായനി  ശ്രമനിക്കുന;   ടകേകാലയകാളനികേള്ക്കുകവണനി  ഫണയ്  കശഖരണര്യം;
അവരുടട  കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കയ്  പൂരണ്ണമകായ  സര്യംരക്ഷണര്യം;   അവരക്കയ്  രക്തസകാക്ഷനി
പരനികവഷര്യം, നനിയമ സര്യംരക്ഷണര്യം. ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.-യടട പരനിഹകാസരമകായ മുഖര്യം
കേഴനിഞ്ഞയകാഴ്ച ഒരു യകാത്രയനിലൂടട കേണ.  യവജനങ്ങളുടട അവകേകാശ സമരങ്ങളനില്
ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.  മുന്പന്തനിയനിലകാണയ്.  ടകേകാലകക്കസുകേളനിടല  പ്രതനികേള്ക്കു
കവണനി  ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.  ഒരു  നസ്പീതനിയകാത്രയമകായനി  കപകായതയ്  വളടരകയടറ
അപമകാനകേരമകായനികപ്പെകായനി.  ഞകാന് ആ കകേസനിടന ടമരനിറനികലയയ് കപകാകുന്നനില  .....
(ബഹളര്യം)........

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങയ് പറഞ്ഞയ് അവസകാനനിപ്പെനിക്കൂ.......  

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജകാസഫയ്:  സര,  ഞകാന് പറഞ്ഞതയ് പറഞ്ഞതുതടന്നയകാണയ്.
ടകേകാലപകാതകേങ്ങളനില്  പ്രതനികേളകായ  കേകാരകായനി  ചനകശഖരനുര്യം  കേകാരകായനി  രകാജനുര്യം
നസ്പീതനിക്കുകവണനി  നസ്പീതനിയകാത്രകേനകായനി  കപകായതയ്  നനിയമവകാഴ്ചകയകാടുള്ള  ടവല്ലുവനിളനി
യകാണയ്. ടടഹകക്കകാടതനിക്കുമുമനില് ജഡ്ജനിമകാടര നകാടുകേടതകാന് സമരര്യം ടചയ്തവരകാണയ്
നനിങ്ങള് .....(ബഹളര്യം)........വനിധനി തങ്ങള്ക്കയ് ഇഷ്ടമടലങ്കെനില് ജഡ്ജനിമകാരടക്കതനിടര
സമരര്യം ടചയ്യുര്യം.  ആ ടടശലനി ശരനിയല.....(ബഹളര്യം)........

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസയ്.....  പസ്പീസയ്....  ഇരനിക്കൂ.....  നനിങ്ങള്ക്കയ്  പരസരര്യം
പറയകാനുള്ളതയ് ചരചയനില് പറയ.....(ബഹളര്യം)........ 

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജകാസഫയ്: സര, കകേരളതനിടല 13 ജനിലകേളനില്നനിനര്യം കേണ്ണൂര
ജനില   വരതരസ്തമകായ  ജനിലയകാണയ്.  കേണ്ണൂര  ജനില  സര്യംസകാന  മുഖരമനനിയടടയര്യം
സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  സര്യംസകാന  ടസകടറനി  ശ്രസ്പീ.  കകേകാടനികയരനി  ബകാലകൃഷ്ണടനയര്യം
ജനിലയകാണയ്. അതുടകേകാണതടന്ന ഭരണകേക്ഷനിയകായ മകാരകനിസ്റ്റേയ് പകാരടനിക്കയ് മകറടതകാരു
പകാരടനികയക്കകാളുര്യം  കേണ്ണൂരനില്  സമകാധകാനര്യം  പുനനഃസകാപനിക്കകാന്  ബകാധരതയര്യം
ചുമതലയമുണയ്.  അങ്ങയ്  മൂനമകാസര്യം  മുമയ്  കേണ്ണ ന്നൂരനില്  എലകാപകാരടനികേളുമകായനി  ചരച
നടതനി,  ചരചയയ്  മുമകായനി  ശ്രസ്പീ.  കുമ്മനര്യം  രകാജകശഖരനുമകായനി  സര്യംസകാരനിച്ചു
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ധകാരണയണകാക്കനി.  ആ  ധകാരണ  നടപ്പെനിലകാകേണടമങ്കെനില്  അങ്ങയടട  പകാരടനി
തസ്പീരുമകാനനിക്കണര്യം,  ബനി.ടജ.പനി.  തസ്പീരുമകാനനിക്കണര്യം.  ഇനനിടയകാരു  ടകേകാലപകാതകേര്യം
കേണ്ണൂരനിടന  മണ്ണനില്  ഉണകാകുകേയനിടലന്നയ്  അങ്ങയ്  തസ്പീരുമകാനനിചകാല്,  ബനി.ടജ.പനി.
തസ്പീരുമകാനനിചകാല്, കേണ്ണൂരനില് സമകാധകാനമുണകാകുര്യം.  ദയവകായനി ഇനനിയര്യം ഇഇൗ സഭയനില്
കേണ്ണൂരനിടല  ടകേകാലപകാതകേര്യം  ചരചയകാകേകാന്  അവസരര്യം  ഉണകാകേരുതയ്.  വളടരകയടറ
ദഇൗരഭകാഗരകേരമകാണയ്  ഇഇൗ സര്യംഭവങ്ങള്.  കേണ്ണൂര ജനിലയനില് മകാത്രര്യം  സര്യംഘരഷങ്ങള്
ആവരതനിക്കുന. യകാടതകാരു പ്രകകേകാപനവമനിലകാടത മുഖരമനനി......

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷര്യംസസ്പീര :  സര, ......

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷര്യംസസ്പീര എന്തകാണയ്? അവനിടട ഇരനിക്കൂ പസ്പീസയ്...
ചരചയനില്  നനിങ്ങള്ക്കയ്   പറയകാനുളളതയ്  പറഞ്ഞകാല്  കപകാകര..  അങ്ങയ്  പറഞ
കേണ്ക്ലൂഡയ് ടചയ.

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജകാസഫയ് : സര, കേഴനിഞ്ഞ മൂനമകാസര്യംമുമയ്, ടഫബ്രുവരനി 14-ാ
തസ്പീയതനി എര്യം.എല്.എ.-മകാരുര്യം കേക്ഷനികനതകാക്കളുര്യം പടങ്കെടുത ഓള് പകാരടനി കയകാഗര്യം
മുഖരമനനി  വനിളനിച്ചുകൂടനി. ഇടതുനയര്യം അര്യംഗസ്പീകേരനിചകാല് മകാത്രര്യം കപകാലസ്പീസനിനയ് സരക്കകാര
സര്യംരക്ഷണര്യം എന്നകാണയ് കയകാഗര്യം കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷര്യം അങ്ങയ് പറഞ്ഞതയ്. കപകാലസ്പീസയ്
നനിഷ്പക്ഷമകായനിരനിക്കുടമനര്യം  കേണ്ണൂരനിടല  കപകാലസ്പീസയ്  യഥകാരത  കപകാലസ്പീസകായനി
മകാറുടമനര്യം  അങ്ങയ്  പറഞ.  കേണ്ണൂരനിടല കപകാലസ്പീസയ്  യഥകാരത കപകാലസ്പീസകാകണകാ?
ഒരു  ടകേകാലതനിനനിടയനില്  നകാലയ്  ജനിലകാ  കപകാലസ്പീസയ്  സുപ്രണമകാര  കേണ്ണൂര
ജനിലയനിലണകായനി.  അതയ്  എന്തുടകേകാണകാണയ്?  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)-ടന  ആജകാനു
വരതനികേളടലങ്കെനില്  അവനിടടയനിരനിക്കകാന്  സകാധനിക്കനില.  കേണ്ണൂരനിടല  കപകാലസ്പീസയ്
മകാരകനിസ്റ്റേയ്  പകാരടനിയടട  'ബനി'  ടസ്പീമകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുന.  കേണ്ണൂരനിടല കപകാലസ്പീസനിനയ്
സസകാതനരമനില. സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം) ജനിലകാ ടസകടറനി അറനിയകാടത അവനിടടടയകാനര്യം
നടക്കനില.  ദയവകായനി  ഇഇൗ  സകാഹചരരര്യം  മകാറണര്യം.  അങ്ങയ്  കകേരളതനിടല
മുഖരമനനിയകാണയ്, കേണ്ണൂരനിടല എര്യം.എല്.എ.ആണയ്. കേണ്ണൂര ജനിലയനിടല പ്രബലമകായ
പകാരടനി  മകാരകനിസ്റ്റേയ്  പകാരടനിയകാണയ്.  അതുടകേകാണയ്,  കേണ്ണൂരനിടല  കവദന,  കേണ്ണൂരനിടന
കേണ്ണൂനസ്പീര ഇഇൗ സഭയനില് ഇനനിയര്യം ചരച ടചയകാന് ഇടയകാകേരുതയ്.  അങ്ങയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  മുഖര്യം  കനകാക്കകാടത  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
തയകാറകാകേകാതതുടകേകാണര്യം  കേണ്ണൂരനിടല  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  ആവരതനിക്കുന്നതു
ടകേകാണര്യം ഇക്കകാരരങ്ങള് സഭ നനിരതനിവചയ്  ചരച ടചയണടമന്നയ്  ആവശരടപ്പെടുകേ
യകാണയ്.

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി വനിജയന്) :  സര,  കേഴനിഞ്ഞ ടഫബ്രുവരനി  14-നയ്
നടന്ന സമകാധകാന  സര്യംഭകാഷണര്യം  ഗഇൗരവപൂരവ്വര്യം  തടന്നയകാണയ്   എലകാ  കേക്ഷനികേളുര്യം
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എടുതനിരുന്നതയ്.  ബഹുമകാനരനകായ ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ് ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല,
ബന്ധടപ്പെട കേക്ഷനികേളുമകായനി  ചരച  നടതനിയതനിനുകശഷര്യം  സരവ്വകേക്ഷനികയകാഗവര്യം
നടന.  എലകാവരുര്യം  ഗഇൗരവമകായനി  തടന്ന  ആ  പ്രശര്യം  എടുതനിരുന.  സമകാധകാന
സര്യംഭകാഷണ ഘടതനില്തടന്ന അതുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ഒരു ധകാരണയണകായനിരുന.
സമകാധകാന  സര്യംഭകാഷണടമന്നതയ്  ഓകരകാ  കേക്ഷനികേളുടടയര്യം  പ്രധകാന  കനതകാക്കനകാര
പടങ്കെടുത്തുടകേകാണയ് നടത്തുന്നതകാണയ്.  ഇതയ്  തകാടഴതടനികലയയ്  എതനിക്കുന്നതനിനുളള
നല ശ്രമങ്ങള് നടക്കണടമന്നയ് അകപ്പെകാള്തടന്ന തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന.  ഏടതങ്കെനിലര്യം
കേകാരണവശകാല്  ഇതനില്നനിന്നയ്  വരതരസ്തമകായനി  എടന്തങ്കെനിലര്യം  സര്യംഭവങ്ങള്
ഉണകാവകേയകാടണങ്കെനില്  സര്യംഭവര്യം  നടന്ന  സലതയ്  കയകാജനിച  ഇടടപടല്
കവണടമനര്യം തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന. അതനിനയ് ഫലമുണകായനി എന്നതകാണയ് ഇഇൗ സര്യംഭവര്യം
നടക്കുന്നതുവടരയളള  സര്യംഭവങ്ങളനിടലലകാര്യം  കേണനിട്ടുളളതയ്.  ഒകടടറ  സര്യംഭവങ്ങള്
ഉണകായനിട്ടുണയ്.  എന്നകാല്  ആ  സര്യംഭവങ്ങടളകാനര്യം  മടറകാരു  രസ്പീതനിയനികലയയ്
വളരകാതനിരനിക്കകാന് പറ്റുന്ന ഇടടപടലകേളുണകായതനിടന ഫലമകായനി ആ സര്യംഭവങ്ങള്ക്കയ്
പനിന്നനില്  ഒരു  തുടരചയണകായനില.  നല  രസ്പീതനിയനില്തടന്ന  ആ  സമകാധകാന
സര്യംഭകാഷണതനിനയ്  ഫലമുടണന്ന  ടപകാതുപ്രതസ്പീതനി  നനിലനനില്ക്കുകേയകായനിരുന.
അതരടമകാരു ഘടതനിലകാണയ്  ഇഇൗ സര്യംഭവര്യം നടക്കുന്നതയ്.  സമകാധകാന സര്യംഭകാഷണ
തനിടന തുടരചയകായനി  സമകാധകാന ശ്രമങ്ങള് വനിജയനിക്കുകമകാ  എന്ന കചകാദരതനിനയ്,
അതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  പരനികശകാധനിചകാല്  ഇടതകാരു  ഒറടപ്പെട  സര്യംഭവമകാടണന്നയ്
കേകാണകാന് കേഴനിയര്യം എന്നകാണയ് ഞകാന് പറഞ്ഞതയ്.    അവനിടട തടന്നയകാണയ് ഞകാന്
നനില്ക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ ഒറടപ്പെട സര്യംഭവര്യം,  എലകാവരുര്യം അപലപനികക്കണ സര്യംഭവമകാണയ്,
ഇതനിടന  അപലപനിചനിട്ടുമുണയ്.  ബഹുമകാനരനകായ  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ്
പറഞ്ഞതുകപകാടല,  അവനിടടയളള സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)-ടന  ഏരനിയ കേമ്മനിറനി തടന്ന
അവര  അറനിയകാടതയളള,  അവരുടട  ഉതരവകാദനിതസതനിലളള  കേകാരരമടലന്നയ്
വരക്തമകാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   എന്നകാല്  ബനിജുവനികനകാടടകാപ്പെമുളള  ആള്  രകാഷസ്പീയ
വനികരകാധമകാണയ്  ഇഇൗ  അകമണതനിനയ്  കേകാരണമകായനിട്ടുളളടതന്നയ്  ടമകാഴനി
നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്. അക്കകാരരതനില് ഇടതകാരു ഒറടപ്പെട സര്യംഭവമകാടണന്നയ് കേണടകേകാണയ്
സമകാധകാന ശ്രമങ്ങള്ക്കയ്  ആക്കര്യം കൂട്ടുകേയകാണയ്  കവണതയ്.  സമകാധകാനശ്രമര്യം  ആടകേ
ഇവനിടട അവസകാനനിക്കുകേയല, അതങ്ങടന അവസകാനനിപ്പെനിക്കകാനുര്യം കേഴനിയനില. നമ്മുടട
നകാടനില്  സമകാധകാനര്യം  ഒഴനിച്ചുകൂടകാതതകാണയ്.  കേണ്ണൂരനില്  സമകാധകാനര്യം  സകാപനിക്കകാന്
കേഴനിയടമന്നയ്  ഇതനിനകേര്യം  തടന്ന  ടതളനിയനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  എലകാവരുടടയര്യം
ഭകാഗത്തുനനിന്നയ് അതനിനയ് അനുകൂലമകായ പ്രതനികേരണമകാണയ് ഉണകാകകേണതയ്. 

ഇവനിടട  ഇതരര്യം  സര്യംഭവങ്ങള്  ഉണകായതനിനുകശഷര്യം  വന്നനിട്ടുളള  ചനില
പ്രതനികേരണങ്ങള്,  സര്യംഭവങ്ങള്  ഇതനിടനക്കുറനിടചകാടക്ക  ടതറകായ  ചനിത്രങ്ങള്
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നല്കുന്നതനിനുകൂടനി ഉപകേരനിക്കുന്ന മടനിലകായനിട്ടുണയ്. ബഹുമകാനരനകായ ബനി.ടജ.പനി.യടട
സര്യംസകാന അദ്ധരക്ഷന് കുമ്മനര്യം  രകാജകശഖരന് ഒരു ടഫയ്സയ്  ബുക്കയ്  കപകാസ്റ്റേനിട്ടു.
അതയ്  ഇഇൗ സര്യംഭവതനില് ആഹകാദര്യം  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ് സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  കേകാര
പ്രകേടനര്യം നടത്തുകേയകാടണന്നയ് പറഞടകേകാണളള കപകാസ്റ്റേകാണയ് വന്നതയ്. അതനില് ഒരു
പ്രകേടനവര്യം  കേകാണനിചനിട്ടുണയ്.  അതരടമകാരു  പ്രകേടനര്യം  എവനിടട  നടനടവന്നയ്
ആരക്കുമറനിയനില.  യഥകാരതതനില്  ടതറകായ  കേകാരരമകാണയ്,  നനിയമവനിരുദ്ധമകായ
കേകാരരമകാണയ്.  ആ  കേകാരരടതക്കുറനിചയ്  നനിയമപരമകായ  പരനികശകാധനയര്യം  അതനിടന
ഭകാഗമകായളള കകേസയ് എടുക്കലര്യം കവണനിവരുര്യം.  പരനികശകാധന കേഴനിഞ്ഞകാലകല കകേസയ്
എടുക്കകാന് പറ. അതരതനില് കേകാരരങ്ങള് നസ്പീകങ്ങണതകായനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടട ടതറകായ
ഒരു  ചനിത്രര്യം  നമ്മള്  സൃഷ്ടനിക്കകാന്  പകാടനില.  നകാര്യം  സമകാധകാനതനിനകാണയ്  മുന്തൂക്കര്യം
നല്കകേണതയ്.  ബഹുമകാനരനകായ  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ്  ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല,
ഗവരണടറ ഭസ്പീഷണനിടപ്പെടുതകാന് സര്യംസകാന ബനി.ടജ.പനി. കനതൃതസര്യം ഇഇൗ അവസരര്യം
ഉപകയകാഗനിചതയ് ഇകതകാടടകാപ്പെര്യം കേകാകണണ ഒരു കേകാരരമകാണയ്. നമ്മുടട സര്യംസകാനതയ്
ഇതരടമകാരു  സര്യംഭവര്യം  ഉണകായകാല്,  ആ  സര്യംഭവടതക്കുറനിചയ്  ബഹുമകാനരനകായ
ഒ.  രകാജകഗകാപകാല്  അടക്കര്യം  നനികവദനര്യം  ടകേകാടുക്കുന്നതയ്  നമുക്കയ്  മനസനിലകാക്കകാര്യം.
ഗവരണര  ആ  പ്രശര്യം  സരക്കകാരനിടന  ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുന്നതയ്  നമുടക്കലകാവരക്കുര്യം
മനസനിലകാകുര്യം.  ഗവരണര  ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുതനിയ  കേകാരരങ്ങള്ക്കയ്  സരക്കകാരനിനയ്
പറയകാനുളള കേകാരരങ്ങള്  ഗവരണടറ ധരനിപ്പെനിക്കകാന് ശ്രമനിക്കുകേയര്യം ടചയ്യുര്യം. എന്നകാല്
ബനി.ടജ.പനി.-യടട സര്യംസകാന കനതൃതസതനിടല രണയ് ഉതരവകാദടപ്പെട കനതകാക്കള്
തടന്ന പരസരമകായനി ഭസ്പീഷണനിമുഴക്കുന്ന നനിലയകാണയ് ഉണകായതയ്.  അതുര്യം അകങ്ങയറര്യം
അധനികക്ഷപകേരമകായ വകാക്കുകേളകാണയ് ഉപകയകാഗനിചതയ്.  ഇതരടമകാരു രസ്പീതനി നമ്മുടട
ജനകാധനിപതര  സര്യംവനിധകാനതനിനയ്  കചരന്നതകാകണകാ?  ഒരു  പകാരടനിടയന്ന  നനിലയനില്
ഇതരടമകാരു  നനിലയകാകണകാ  സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്?   അതയ്  ബനി.ടജ.പനി.  കനതൃതസര്യം
ആകലകാചനികക്കണ  കേകാരരമകാണയ്.  എന്തുടകേകാണകാണയ്  ഇതരടമകാരു  നനിലപകാടയ്
വരുന്നടതന്നയ്  ബനി.ടജ.പനി.  തടന്ന  ആകലകാചനിക്കണര്യം.  ഗവരണടറ  ടതറകായ
രസ്പീതനിയനില് ഉപകയകാഗനിക്കകാനകാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ടതറകായ രസ്പീതനിയനില് ഗവരണടറ
തങ്ങള്ക്കയ് വഴങ്ങുന്ന നനിലയനികലയയ് എതനിക്കകാനകാണയ് ബനി.ടജ.പനി.യടട പുറപ്പെകാടയ്.

10.00 A.M]

സര്യംസകാനതയ്  'ആര്യംഡയ്  കഫകാഴ്സസയ്  (ടസഷരല്  പകവഴ്സയ്)  ആക്ടയ്
നടപ്പെകാക്കണടമന്നകാണയ് പറഞ്ഞതയ്.  നമ്മുടട രകാജരതയ് ജനകാധനിപതരകബകാധതനിടന
ഒരു കേണനികേടയങ്കെനിലര്യം  ഉള്ളവര ഇതരടമകാരു ആവശരര്യം ഉന്നയനിക്കുകമകാ? ഇതുതടന്ന
ബനി.ടജ.പനി.യടട  നനിലപകാടയ്  വരക്തമകാക്കുന്ന  ഒരു  കേകാരരമകാണയ്.  ഇഇൗ  പ്രശര്യം
ടകേകാലപകാതകേമകാണയ്;  അതനിടനകമല്  കേരക്കശമകായ  നടപടനി  കവണര്യം;  ശക്തമകായ
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നനിയമ  നടപടനികേളുര്യം  കവണര്യം;  അതനിടലകാനര്യം  തരക്കമനില.  'ആര്യംഡയ്  കഫകാഴ്സസയ്
(ടസഷരല് പകവഴ്സയ്) ആക്ടയ് ' നടപ്പെകാക്കുകേയര്യം സകായധകസനടയ ഇവനിടട ടകേകാണവരനികേയര്യം
ടചയ്തകാല്  നമ്മുടട  രകാജരതനിടന  സനിതനി  എന്തകായനിരനിക്കുര്യം?  12  വയസ്സുള്ള  കുടനി
മുറതയ് കേളനിച്ചു ടകേകാണനിരനിക്കുകമകാഴകാണയ്  ടവടനിവചയ് ടകേകാന്നതയ്. 4 വയസ്സുള്ള കുടനിടയ
വടര  ടവടനിവച്ചുടകേകാന.  (.....ബഹളര്യം.......)  മണനിപ്പൂരനിടല  സര്യംഭവര്യം  ഞകാന്
പറയകമകാള് എന്തനിനകാണയ് അവര കവവലകാതനിടപ്പെടുന്നതയ്? (.....ബഹളര്യം.......)  പണയ്
രമണ്  ശ്രസ്പീവകാസ്തവകയയര്യം  കേക്ഷത്തുവചയ്  എന്തനിനകാണയ്  നടന്നതയ്;  ഡനി.ജനി.പനി.യകായ
രമണ് ശ്രസ്പീവകാസ്തവകയയര്യം ഒപ്പെര്യം ഇരുതനിയനിടകല കപകായനിരുന്നതയ്?   

മനി  .   സസ്പീക്കര  :  ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖരമനനി സര്യംസകാരനിക്കുകമകാള് ഇങ്ങടന കേമനയ്
ടചയ്യുന്നതയ്  ശരനിയല.  കമലകാല്  കേമനനിടനക്കുറനിചയ്  നനിങ്ങള്  പരകാതനിടപ്പെടരുതയ്
പസ്പീസയ്.....  പസ്പീസയ്....

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്  : സര, ഇഇൗ  സഭയനില്  ഇരുനടകേകാണയ്  എന്തുര്യം
വനിളനിച്ചുപറയകാവന്ന ഒരു അവസയകാണയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന ഭകാഗമകാണനിതയ്.
(.....ബഹളര്യം.......)

മനി  .   സസ്പീക്കര  :   ..... ഇടതകാനര്യം ശരനിയല.  ശ്രസ്പീ. ടകേ. എര്യം. ഷകാജനി   എന്തകാണയ്?

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്  : സര,  ആര്യംഡയ്  കഫകാഴ്സസയ്  (ടസഷരല്  പകവഴ്സയ്)
ആക്ടനിടനക്കുറനിചയ്  പറയകമകാള്  എന്തനിനകാണയ്  അവനിടടയനിരുനടകേകാണയ്
കേമനടനിക്കുന്നതയ്  ?  ഇക്കകാരരതനില്  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  അര്യംഗങ്ങള്ക്കുണകാകുന്ന  അലര്യം
വനിഷമര്യം എനനിക്കയ് മനസനിലകാകുര്യം.  കേകാരണര്യം അതയ് നടപ്പെകാക്കനിയവര നനിങ്ങളകാണകലകാ;
നനിങ്ങളുടട  കൂടടയനിരുന്നയ്  ശബനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗയ്  അര്യംഗമകായ
ബഹുമകാനരനകായ ടകേ.  എര്യം.  ഷകാജനിക്കയ് എന്തനിനകാണയ് ടപകാള്ളല്?  ഏടതങ്കെനിലര്യം ഒരു
ഘടതനില്  ഇതരടമകാരു  കേകാരരതനിടന  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കകാകനകാ  പനിന്തകാങ്ങകാകനകാ
ഇന്തരന്  യണനിയന്  മുസസ്പീര്യം  ലസ്പീഗയ്  എന്ന  പകാരടനി  തയകാറകായനിട്ടുകണകാ?
(.....ബഹളര്യം.......)

മനി  .    സസ്പീക്കര  : നനിങ്ങള്ക്കയ്  സര്യംസകാരനിക്കകാന്  അവസരമുള്ളകപ്പെകാള്
സര്യംസകാരനിക്കുകേ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്  : സര,  ആടരയര്യം  ടവടനിവച്ചുടകേകാലകാന്
അവകേകാശമുള്ള  ഒരു  നനിയമമകാണതയ്.  ഇവനിടട   ബനി.ടജ.പനി.  ഉന്നയനിച  ഒരു
ആവശരതനിടന  ടപകാള്ളതരമകാണയ്  ഞകാന്  വരക്തമകാക്കുന്നതയ്.  ബനി.ടജ.പനി.ടയ
പറയകമകാള് എന്തനിനകാണയ്  അവരക്കയ്  ടപകാള്ളടലന്നയ്  എനനിക്കയ്  മനസനിലകാകുന്നനില.
മണനിപ്പൂരനിടനക്കുറനിചയ്  പറയകമകാള് എന്തനിനകാണയ്  ഇത്രയധനികേര്യം  കവവലകാതനിടയനര്യം
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മനസനിലകാകുന്നനില.  ഇവനിടട  കേകാകണണതയ്,  ആടരയര്യം  ടവടനിടവച്ചുടകേകാലകാന്
അവകേകാശമുള്ള  ഒരു  നനിയമമകാണതയ്.   മുറതയ്  കേളനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കുടനി,
അകേത്തുള്ള  72  വയസയ്  പ്രകായമുള്ള  അമ്മൂമ്മ  ഇവടരകാടക്കയകായനിരുന  ടവടനികയറയ്
മരനിചതയ്; ആ സര്യംഭവങ്ങള്  നമ്മള് മറക്കരുതയ്.  എത്ര സസ്പീകേടളയകാണയ് ഇഇൗ ആക്ടനിടന
പനിന്ബലകതകാടട ബലകാല്സര്യംഗര്യം ടചയ്തതയ്. (.....ബഹളര്യം.......). 

മനി  .   സസ്പീക്കര  :   ഇതയ് വളടര വളടര കമകാശര്യം.  പസ്പീസയ്..... പസ്പീസയ്.....

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്  :  സര,  ഇതരര്യം  കേകാരരങ്ങളനില്  അലര്യം
നകാണടമങ്കെനിലര്യം  കതകാന്നടണ?  നമ്മള്  ഇഇൗ  രകാജരതയ്  ജസ്പീവനിക്കുകേയകല;  നമ്മള്
എന്തനിടന കപരനിലകായകാലര്യം ടതറകായ കേകാരരങ്ങടള നരകായസ്പീകേരനിക്കകാകനകാ പനിന്തകാങ്ങകാകനകാ
നനില്ക്കകണകാ?  ഇഇൗ  നനിയമതനിടന  ക്രൂരതയകാണയ്  അതയ്  കേകാണനിക്കുന്നതയ്. ഇഇൗ
നനിയമതനിടന  മറവനില്  ഇതരടമകാരു  സകായധകസന  ഇറങ്ങനിയകാല്  ഒരു  നകാടനില്
എടന്തകാടക്ക  നടക്കുടമന്നതനിടന  അനുഭവമകാണയ്  ഇവനിടട  കേണതയ്.  അതനിടന
ഭകാഗമകായനി നടന്ന സമരങ്ങള് നമുക്കയ് ഓരമ്മയനികല? ഞകാന് അതയ് പറയകാന് കപകാലര്യം
മടനിക്കുന.  നനിങ്ങള്ക്കയ്  പലരക്കുര്യം  ഓരമ്മ  വരുടമന്നകാണയ്  കതകാനന്നതയ്,
എന്തകായനിരുനടവനര്യം  മനിലനിടറനിയടട  മുന്നനില്  സസ്പീകേള്  എങ്ങടനയകായനിരുന
ടചന്നതയ് എനള്ള ആ ദൃശരവര്യം.   ഇഇൗ രകാജരര്യം  അത്രമകാത്രര്യം കക്ഷകാഭനിച്ചു കേണ ഒരു
പ്രശമകായനിരുന  അതയ്.   ആ  അവസ  ഇവനിടടയണകാകേണകമകാ;  ആ  അന്തരസ്പീക്ഷര്യം
ഇവനിടടയണകാകേണടമന്നകാകണകാ  പറയന്നതയ്?  നമ്മുടട  രകാജരതകാടകേയളള
എതനിരപ്പെനില്  ഉയരനവന്ന ഒരു പ്രശര്യം, ജനകാധനിപതര സര്യംവനിധകാനതനിടന ഭകാഗമകായനി
സകേല  ആളുകേളുര്യം  തള്ളനിപ്പെറടഞ്ഞകാരു  പ്രശര്യം,  അതകാണയ്  ഇവനിടട  ടകേകാണവന്നയ്
നടപ്പെകാക്കണടമന്നയ്  പറയന്നതയ്.   ഇക്കകാരരതനില്  ഒരു  തരതനിലള്ള  കയകാജനിപ്പുര്യം
നമ്മുടട സമൂഹതനിനനില.  രകാജരടത ജനകാധനിപതര ശക്തനികേള്ക്കനില.  ഏടതങ്കെനിലര്യം
തരതനില് 'ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ് (ടസഷരല് പകവഴ്സയ്) ആക്ടയ് ' കകേരളതനില് നടപ്പെകാക്കുകേ
എന്നതനികനകാടയ്  ഞങ്ങള്  മകാത്രമകായനിരനിക്കനില  വനികയകാജനിക്കുന്നതയ്,  പ്രതനിപക്ഷവര്യം
വനികയകാജനിക്കുര്യം എനതടന്നയകാണയ് ഞകാന് കേരുതുന്നതയ്. 

ശ്രസ്പീ  .   ഒ  .   രകാജകഗകാപകാല്: സര, ഇതനില് ടചറനിടയകാരു മനികസ്റ്റേക്കുണയ്; പ്രധകാനടപ്പെട
ഒരു മനികസ്റ്റേക്കയ്.  അതയ്  കകേരളതനില് നടപ്പെകാക്കണടമന്നല പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  കേണ്ണൂര
ജനിലയനില് നടപ്പെകാക്കണടമന്നകാണയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  

........(ബഹളര്യം).........

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ഇവനിടട മുഖരമനനിയണയ് മറുപടനി പറയകാന്.

ശ്രസ്പീ  .   പനിണറകായനി വനിജയന്  : സര, അതയ് മനസനിലകായനി. കേണ്ണൂരനിടല സനി.പനി.ടഎ.
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(എര്യം)-ടന  വകേവരുതകാന്  പലവനിധ  ശ്രമങ്ങളുര്യം  കനരടത  ആര.എസയ്.എസയ്.
നടതനിയനിരുനടവന്നതയ്  എലകാവരക്കുര്യം  അറനിയകാവന്ന  കേകാരരമകാണകലകാ?
അതനിനുകവണനി  പണമനിറക്കുകേയര്യം  മറയ്  സലങ്ങളനില്നനിന്നയ്  കവകാളണനിയരമകാടര
ടകേകാണവരനികേയര്യം  ടചയ്ടതകാരു  കേകാലമുണകായനിരുന;  നമുടക്കലകാര്യം  അറനിയകാവന്ന
കേകാരരമകാണതയ്. പടക്ഷ, അതനിടന ഭകാഗമകായനി കേണ്ണൂരനിടല സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം) തകേരന
കപകായനിടലന്ന  അവസ  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ഇകപ്പെകാള്  കകേന  ഭരണര്യം
കേയനിലള്ളതുടകേകാണയ്  ആര്യംഡയ്  കഫകാഴ്സസയ്  (ടസഷരല്  പകവഴയ്ഴ)  ആക്ടനിടന
അടനിസകാനതനില് മനിലനിടറനിടയ ഇറക്കനി നനിരനനിരയകായനി ശരനിയകാക്കനിക്കളയകാര്യം എന്ന
ധകാരണ  ഇഇൗ  നനിരകദ്ദേശതനിടന  പനിന്നനിലടണന്നകാണയ്  കതകാനന്നതയ്.
അതുടകേകാടണകാനര്യം തകേരക്കകാന് കേഴനിയന്നതല ജനകേസ്പീയ പ്രസകാനങ്ങള്.  ഇവനിടട
ജനകാധനിപതരപരമകായനി  കേകാരരങ്ങള്  നസ്പീക്കുകേയകാണകലകാ  കവണതയ്?  ടതറകായ
കേകാരരങ്ങള്  സര്യംഭവനിചകാല്  അതനിടനതനിടര  നനിയമ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുതടന്ന
കപകാകേകാര്യം.  എന്നകാല്  അകങ്ങയറര്യം അമനിതകാധനികേകാര പ്രവണതകയകാടു കൂടനിയള്ള ഒരു
നനിയമര്യം  നടപ്പെകാക്കനി  അതനിക്രൂരമകായ  നടപടനികേളനികലക്കയ്  കപകായനി  ആടരയര്യം
ടവടനിവച്ചുടകേകാലകാനുള്ള അധനികേകാരര്യം ഉകദരകാഗസനകാരക്കയ് ടകേകാടുത്തുടകേകാണള്ള ഒരു
നനിയമര്യം  നടപ്പെകാക്കുകേ  എന്നതനികനകാടയ്  ടപകാതുടവ  കയകാജനിക്കകാനകാവനില.  അതകാണയ്
ഇവനിടടത  പ്രശര്യം.   സമകാധകാന  സര്യംഭകാഷണതനിലൂടട  നല  ഫലമുണകായനിട്ടുണയ്.
അതുമകായനി ബന്ധടപ്പെട ചനിലരുമകായനി ഇതനിനകേര്യംതടന്ന സര്യംസകാരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ഇഇൗ സര്യംഭവതനിനു കനടരയള്ള സമകാധകാന ശ്രമങ്ങള് തടയകേയല കവണതയ്;  മറനിചയ്
ഇഇൗ സര്യംഭവതനില് കുറക്കകാരകായവരടക്കതനിടര കേരക്കശമകായ നടപടനികേടളടുക്കകാനകാണയ്
കപകാലസ്പീസയ്  നസ്പീങ്ങനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   പ്രകാകദശനികേമകായനി  220  സലങ്ങളനിലകാണയ്
സമകാധകാന സര്യംഭകാഷണര്യം നടക്കുകേയര്യം അതനിടന ഭകാഗമകായള്ള കേമ്മനിറനികേള് വരനികേയര്യം
പരസരര്യം  കേകാരരങ്ങള്  ആകലകാചനിച്ചു  കപകാകുകേയടമകാടക്ക  ടചയ്യുന്നതയ്.   ആ  ഫലര്യം
തുടരനര്യം  നമുക്കുണകാക്കകാനകാകേണര്യം.   ആ  നനില  തുടരുകേതടന്ന  ടചയ്യുര്യം.   ഇവനിടട
കുറവകാളനികേള്ടക്കതനിടര കേരക്കശമകായ നടപടനിയമുണകാകുര്യം.  അതുടകേകാണതടന്ന ഈ
വനിഷയര്യം സഭ നനിരതനിവചയ് ചരച ടചകയണതകായ ആവശരര്യം ഉദനിക്കുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിയടട  വനിശദസ്പീകേരണതനിടന
അടനിസകാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്  അവതരണകാനുമതനി
നനികഷധനിചനിരനിക്കുന.  

(അടനിയന്തരപ്രകമയകാവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു).

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതല  ):  ബഹുമകാനടപ്പെട  സസ്പീക്കര,
ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനിയടട  പ്രസര്യംഗതനില്  നനിനര്യം  ഇടതകാരു  കുറസമ്മത
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മകാടണന്നകാണയ്  വരക്തമകാകുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹര്യം  സര്യംസകാരനിചതു  മുഴുവന്  ഇവനിടടയകാരുര്യം
പറയകാത കേകാരരടതക്കുറനിചകാണയ്.   ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ്  (ടസഷരല് പകവഴ്സയ്)  ആക്ടയ്
ഇന്തരയടട കനകാരതയ് ഈകസ്റ്റേണ് സര്യംസകാനങ്ങളനിലര്യം അതനിരതനി പ്രകദശങ്ങളനിലര്യം
നടപ്പെകാക്കനിയതയ്  ഒരു  പ്രകതരകേ  സകാഹചരരതനിലകാണയ്.   അകങ്ങയയ്  അവനിടടത
സനിതനി അറനിയനില. 7 വരഷര്യം ആ പ്രകദശതയ് രകാഷസ്പീയപ്രവരതനര്യം നടതനിയനിരുന്ന
ഒരകാളകാടണന്ന നനിലയനില് ഞകാന് പറയകേയകാണയ്.  എന്.എസയ്.സനി.എന്.(ഐ.എര്യം)-ഉര്യം
എന്.എസയ്.സനി.എന്.(ടകേ.)യര്യം  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  നകാഗകാ  കേലകാപകേകാരനികേള്
രകാജരകദകാഹ  പ്രവരതനര്യം  അവനിടട  നടതനിയകപ്പെകാള്  അവനിടടത  ജനങ്ങളുടട
സുരക്ഷനിതതസതനിനുകവണനി  ഇന്തരന്  പകാരലടമനയ്  പകാസകാക്കനിയ  നനിയമമകാണനിതയ്.
ഈ  നനിയമര്യം  അവനിടട  നടപ്പെകാക്കനിയതനിടന  പ്രകതരകേതകേള്  എന്തകാടണന്നയ്
അവനിടടകപ്പെകായനി  കചകാദനിചകാല്  മകാത്രകമ  മനസനിലകാക്കകാന്  കേഴനിയ.   ഒകന്നകാ  രകണകാ
ടചറനിയ  സര്യംഭവങ്ങടള  ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ചുടകേകാണയ്  നകാഗകാകേലകാപകേകാരനികേളനില്നനിനര്യം
അവരുടട  എക്കകണകാമനികേയ്  കബകാകക്കഡനില്നനിനര്യം  സകാധകാരണ  ജനങ്ങടള
രക്ഷടപ്പെടുതകാനുള്ള  കകേനഗവണ്ടമനനിടന  നസ്പീക്കടത  അങ്ങയ്
കേകാരരമറനിയകാടതയകാണയ്  പരകാമരശനിചതയ്.  ഈ  പ്രകമയര്യം  അവതരനിപ്പെനിച
ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫയ്  അതനിടനപ്പെറനി ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിചനിടനില. 

കേണ്ണൂരനിടല  പയന്നൂരനിലണകായ  നനിഷ്ഠൂരവര്യം  അപലപനസ്പീയവമകായ
ടകേകാലപകാതകേടത  അകങ്ങയയ്  മനസനില്  നരകായസ്പീകേരനിക്കകാന്  ആഗ്രഹമുള്ളതു
ടകേകാണകാണയ്  അങ്ങയ്  ഇകപ്പെകാള്  ആര്യംഡയ്  കഫകാഴ്സസയ്  (ടസഷരല്  പകവഴ്സയ്)  ആക്ടനിടന
തലയനികലയയ് കേയറനി പ്രസര്യംഗര്യം നടതനിയതയ്.  അങ്ങടനടയകാരു ആക്ടയ് നടപ്പെകാക്കണ
ടമന്നയ്  ഞങ്ങളകാരുര്യം  പറഞ്ഞനിലകലകാ;  പ്രകമയര്യം  അവതരനിപ്പെനിച  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  സനി.
കജകാസഫയ്  പറഞ്ഞനിലകലകാ?  പയന്നൂരനില്  നടന്ന  സര്യംഭവതനിടന  ഗഇൗരവര്യം
ഉള്ടക്കകാണടകേകാണകായനിരനിക്കണമകായനിരുന മുഖരമനനി സര്യംസകാരനികക്കണതയ്.  ആടര
സഹകായനിക്കകാനകാണയ്  ഈ  ടകേകാലപകാതകേടമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  ബഹുമകാനരനകായ
മുഖരമനനികയകാടയ് കചകാദനിക്കകാനുള്ളതയ്. നനിങ്ങള് ബനി.ടജ.പനി. ടയ സഹകായനിക്കുകേയകാണയ്,
ആര.എസയ്.എസയ്.-ടന  സഹകായനിക്കുകേയകാണയ്;  കദശസ്പീയ  തലതനില്  കകേരളതനില്
മനുഷരകാവകേകാശ  ലര്യംഘനര്യം  നടക്കുന  എനളള  ബനി.ടജ.പനി.  യടട  പ്രചരണടത
സഹകായനിക്കകാനകാണയ് ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനി, നനിങ്ങളുടട ഈ ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്.
കകേരളതനിടന മുഖരമനനി ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദനലകലകാ;  ബഹുമകാനരനകായ
പനിണറകായനി  വനിജയനകാണയ്  മുഖരമനനി.  പകാരടനിയനില്  നനിയനണമുള്ളയകാളകാണയ്.
പതനിനകാറയ് വരഷര്യം പകാരടനി ടസകടറനിയകായനിരുന. കപകാളനിറയ് ബനകറകാ ടമമറകാണയ്.  ഒരു
കേകാലത്തുര്യം ഇലകാത നനിലയനില് ഭരണതനിലര്യം പകാരടനിയനിലര്യം പൂരണ്ണ അധസ്പീശതസമുള്ള
ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയന് മുഖരമനനിയകായനിരനിക്കുകമകാള് എങ്ങടനയകാണയ്  പകാരടനി
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കനതകാക്കനകാര  ഈ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  മുഴുവന്  നടത്തുന്നടതന്നയ്  അങ്ങയ്
ആകലകാചനിക്കണര്യം.  കേണ്ണൂരനില്   8  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളകാണയ്  നടന്നതയ്.  18  രകാഷസ്പീയ
ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  നടന. പകാരടനിയര്യം  ഭരണവര്യം  തമ്മനില്  ഏറ്റുമുടലനിലകാടതകാരു
കേകാലര്യം,  പകാരടനിയനിലര്യം  ഗവണ്ടമനനിലര്യം  ഏകേ  സസരകതകാടുകൂടനി  പ്രവരതനിക്കകാന്
കേഴനിയടന്നകാരു  അന്തരസ്പീക്ഷര്യം  ഉണകാകേണടമന്നകാണയ്  കകേരളതനിടല   ജനങ്ങള്
പ്രതസ്പീക്ഷനിചതയ്.  ഒനകേനില് മുഖരമനനിക്കയ് പകാരടനിയനില് പനിടനി അയയന അടലങ്കെനില്
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞകാലര്യം  അണനികേള്  കകേള്ക്കുന്നനില;  മൂന്നകാമതകായനി  അങ്ങുര്യം  പകാരടനിയര്യം
അറനിഞടകേകാണയ് ഈ ടകേകാലപകാതകേങ്ങള് നടത്തുന എന്നകാണയ് കേണ്ണൂരനില് നടന്ന
ഏറവര്യം  അവസകാനടത ടകേകാലപകാതകേര്യം ടതളനിയനിക്കുന്നതയ്.  ഞകാന്  മൂന്നകാമകതതയ്
വനിശസസനിക്കകാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  കേകാരണര്യം ജനകാധനിപതര സര്യംവനിധകാനതനില് ഒരു
മുഖരമനനി  ഒരനിക്കലര്യം  അങ്ങടന  ടചയകാന്  പകാടനില,  ടചയനിടലന്നയ്  വനിശസസനിക്കകാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയകാണയ്.  കേണ്ണൂരനിടല  സമകാധകാനശ്രമങ്ങള്ക്കയ്  ഞങ്ങള്  പനിന്തുണ
നല്കേനിയനികല?  ഞങ്ങള്  ആടരങ്കെനിലര്യം  എതനിരകാകണകാ?  ബനി.ടജ.പനി.,  സനി.പനി.ഐ.
(എര്യം) ഇവര രണഭകാഗത്തുനനിനടകേകാണയ് കേണ്ണൂരനിടല ജനങ്ങളുടട സമകാധകാന ജസ്പീവനിതര്യം
ഇലകാതകാക്കുന.   സമകാധകാന  ശ്രമങ്ങടള  പരകാജയടപ്പെടുത്തുന.   സ്കൂള്  യതയ്
ടഫസ്റ്റേനിടവല്  നടന്നകപ്പെകാള്  ഒരു  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടതനി  ആ  ശവശരസ്പീരവമകായനി
ബനി.ടജ.പനി.ക്കകാര  സ്കൂള്  യവജകനകാല്സവതനിനുമുന്പനില്  പ്രകേടനര്യം  നടതനിയതയ്
നമ്മള്  കേണതകല?  എന്തനിനകായനിരുന  അതയ്?  ഞകാന്  യവജകനകാല്സവതനിടന
സമകാപന സകമ്മളനതനിനയ്  കപകായകപ്പെകാള്  കുടനികേള് ഭയവനിഹസലരകായനിരുനടവന്ന
കേകാരരര്യം  നനിരവധനി  ആള്ക്കകാര  എകന്നകാടയ്  പറഞ.  എന്തനിനകാണയ്  ഈ
ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്?  19-10-2016-ല് അങ്ങയ് ഒരു പ്രസര്യംഗര്യം ഇവനിടട നടതനിയകലകാ;
I quote- 'അവനിടടയകാണയ് മനുഷരതസടമന്ന മഹകാഗുണതനിടന മഹതസര്യം എലകാവരുര്യം
ഉള്ടക്കകാകള്ളണതയ്.  അതയ് മനസനില് നനിനര്യം കചകാരനകപകാകേകാന് ഒരു സകാഹചരരവര്യം
അനുവദനിക്കനിടലന്നയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  നനിലയണകാകേണര്യം.   പകാരടനികേള്  തമ്മനില്
അഭനിപ്രകായ വരതരകാസര്യം ഉണകാകേകാര്യം. വരതരസ്ത പകാരടനികേള് തമ്മനില് ടകേകാടന്നകാടുക്കനിയതു
ടകേകാണയ്  അഭനിപ്രകായ  വരതരകാസര്യം  പരനിഹരനിക്കകാനകാകുകമകാ?'...  ഞകാന്  എലകാര്യം
വകായനിക്കുന്നനില.  ...  'കഇൗരരര്യം  ടകേകാണയ്  ഒരകാടള  ഇലകാതകാക്കകാന്  കേഴനിയര്യം.  പകക്ഷ
തനിരുതകാന്  കേഴനിയനില.  സഇൗമനസരര്യം  ടകേകാകണ  ആടരയര്യം  തനിരുതകാനകാകൂ.
മനുഷരതസപൂരണ്ണമകായ ആ മഹകാസഇൗമനസരതനിടന രകാഷസ്പീയതനിനകായനി എലകാവരുര്യം
സസയര്യം അരപ്പെനിക്കുകേയകാണയ് കവണതയ്.' ഇതയ് ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനിയടട ചനിലനിടയ്
വയ്കക്കണ  ഒരു  പ്രസര്യംഗമകാണയ്.  ഇതയ്  ഞങ്ങകളകാടലഴകലകാ  പറകയണതയ്.  സസന്തര്യം
പകാരടനി  അണനികേകളകാടയ്  പറയകാന്  എന്തുടകേകാണയ്  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനിക്കയ്
കേഴനിയന്നനില?  അതുടകേകാണകല  നനിരന്തരമകായ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുര്യം  അകമങ്ങളുര്യം
ഉണകാകുന്നതയ്?  ബഹുമകാനരനകായ  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ്  ഇവനിടട  കചകാദനിച്ചു  ഓകരകാ
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മകാസവര്യം എസയ്.പനി.മകാടര  മകാകറണ   സനിതനിടയന്തകാണുണകായതയ്? എന്തുടകേകാണകാണയ്
കേണ്ണൂര  എസയ്.പനി.  ടയ  മകാത്രര്യം  നകാലയ്  തവണ  മകാറനിയതയ്?  കേണ്ണൂരനില്  കപകാലസ്പീസയ്
സനി.പനി.ഐ. (എര്യം)-ടന ആജകാനുവരതനികേളകായനി മകാറുനടവനള്ളതനിടന ഏറവര്യം
വലനിയ  ഉദകാഹരണമകാണയ്  അവനിടട  നടനടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  ഓകരകാ  കകേസനിലര്യം
ഉണകാകുന്ന  സര്യംഭവങ്ങള്.  യഥകാരത  പ്രതനിടയ  പനിടനിചനിടലങ്കെനില്  വസ്പീണര്യം  അകമര്യം
ഉണകാകുര്യം; ടകേകാലപകാതകേര്യം ഉണകാകുര്യം.  കപകാലസ്പീസനിടന കകേകേള് ടകേടടപ്പെടനിരനിക്കുന.
ഒരു  ഭകാഗതയ്  കകേനര്യം  ഭരനിക്കുന്ന  പകാരടനി,  മറുഭകാഗതയ്  കകേരളര്യം  ഭരനിക്കുന്ന  പകാരടനി.
ഇവരക്കയ് ജനങ്ങകളകാടയ് ഉതരവകാദനിതസമനികല? കകേനര്യം ഭരനിക്കുന്ന പകാരടനിക്കുര്യം കകേരളര്യം
ഭരനിക്കുന്ന  പകാരടനിക്കുര്യം  ഉതരവകാദനിതസമുണയ്.  ഇവര  രണകപരുര്യം  കൂടനികചരന്നയ്
കകേരളതനിടന മഹതകായ ജനകാധനിപതര കബകാധടതയര്യം സമകാധകാന ജസ്പീവനിതടതയര്യം
ഇലകാതകാക്കുകേയകാണയ്.  ഒറടപ്പെട  ടകേകാലപകാതകേടമന്നയ്  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനി
പറഞ.  അതയ്  വളടര  ദഇൗരഭകാഗരകേരമകായനികപ്പെകായനി.  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്
ആസൂത്രനിതമകാടണങ്കെനില്  ആസൂത്രനിതമകാടണന്നകാണയ്  മുഖരമനനി  പറകയണതയ്.
ടട്രെയനിനനില്  നനിന്നനിറങ്ങനി  കമകാടകാര  കസക്കനിളനില്  കപകാകുടന്നകാരകാളനിടന  ഒരു
വകാഹനതനില് വന്നയ് സര്യംഘര്യം കചരന്നയ്  ടകേകാലടപ്പെടുത്തുകേടയന്നയ് പറഞ്ഞകാല് അതയ്
ആസൂത്രനിതമടലങ്കെനില്  പനിടന്ന  എന്തകാണയ്  ആസൂത്രനിതര്യം?  ഇവനിടട  നനിയമവകാഴ്ച
തകേരുകേയകാണയ്;  കമസമകാധകാന  നനില  തകേരുകേയകാണയ്.   ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  300  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളകാണയ്  സര്യംസകാനതയ്
ഉണകായതയ്.  ഓകരകാ  ദനിവസവര്യം  ഓകരകാ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  ഉണകാകുന.
സര്യംസകാനതനിടന  കമസമകാധകാനനനില  ഇത്രയര്യം  വഷളകായ  ഒരു  കേകാലഘടര്യം
ഉണകായനിടനില.  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുര്യം  അകമങ്ങളുര്യം  നനിതരസര്യംഭവങ്ങളകാകുന.
സര്യംസകാനതയ് കപകാലസ്പീസനിടന നനിയനണര്യം പൂരണ്ണമകായര്യം നഷ്ടടപ്പെട്ടുടകേകാണനിരനിക്കുന.

ഗവരണറുടട  ഇടടപടലനിടന  സര്യംബന്ധനിചയ്  മുഖരമനനി  പ്രസര്യംഗനിചകപ്പെകാള്
പറഞ.  ഇകപ്പെകാള് ഗവരണര രണതവണയകാണയ്  ഇടടപടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഗവരണര
കഹകാര്യം  ടസകടറനിടയയര്യം  ഡനി.ജനി.പനി.ടയയര്യം  വനിളനിച്ചുവരുതനി.   ഇവടര  വനിളനിച്ചു
വരുത്തുന്നതയ്  ആദരടത  സര്യംഭവമകായനിരുന.  ഗവരണര  അവകരകാടയ്  സനിതനി
വനികശഷങ്ങടളപ്പെറനിയര്യം  നരകായമകായര്യം  സമകാധകാനര്യം  പുനനഃസകാപനികക്കണതനിടന
ആവശരകേതടയപ്പെറനിയര്യം  പറ ഞ.  ഇന്നലടത  ഗവരണറുടട  കേതയ്  വളടര
ഗഇൗരവമുളളതകാണയ്.   സകാധകാരണഗതനിയനില് ഗവരണരക്കയ്  ഒരു പരകാതനി  കേനിടനിയകാല്
അതയ്  മുഖരമനനിക്കയ്  അയച്ചുടകേകാടുക്കുകേയകാണയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇന്നടല  ഗവരണര
പ്രകതരകേ നനിരകദ്ദേശകതകാടുകൂടനി ടകേകാടുത കേതകാണയ്.  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനസ്പീ,
ആരകാണയ്  ഇതനിനയ്  ഉതരവകാദനി?  നനിങ്ങള്  ഗവരണടറ  എന്തനിനകാണയ്
കുറടപ്പെടുത്തുന്നതയ്?  ഗവരണടറ  ഇന്കവകാള്വയ്  ടചയനിക്കകാനുള്ള  കബകാധപൂരവ്വമകായ
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നസ്പീക്കര്യം ആരുടട ഭകാഗത്തു നനിനണകാകുന? 'Head of the State'  ആണയ് ഗവരണര.
സകാഹചരരങ്ങളനില് മകാത്രകമ  ഗവരണര ഗവണ്ടമനനിനയ്  നനിരകദ്ദേശര്യം  ടകേകാടുക്കകാറുള.
ഇവനിടട  ഗവരണരക്കയ്  അതരടമകാരു  സകാഹചരരര്യം  ഉണകാക്കനിയതനിടന  പൂരണ്ണ
ഉതരവകാദനി സര്യംസകാനടത സനി.പനി.ഐ. (എര്യം) ആണയ്, കേണ്ണൂരനിടല  സനി.പനി.ഐ.
(എര്യം)  ആടണന്നയ്  പറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഗവരണറുടട  ഇടടപടല്
ഞങ്ങളകാരുര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  കേണ്ണൂരനില്  സമകാധകാനസകമ്മളനര്യം  നടന.
അതനിനുകശഷര്യം  എലകാവരുര്യം  സഹകേരനിച്ചു.  തകാടഴ  തലതനില്  കയകാഗങ്ങള്  നടന,
സരക്കനിള്  തലതനില്  കയകാഗങ്ങള്  നടന.  എലകാവരുര്യം  സഹകേരനിച്ചു.  പടക്ഷ
അകപ്പെകാഴുര്യം ആയധ കശഖരണവര്യം കബകാര്യംബയ് നനിരമ്മകാണങ്ങളുര്യം നടനടകേകാണനിരുന.
ഒരു ഭകാഗതയ് സമകാധകാന കയകാഗര്യം നടക്കുകമകാള് മറുഭകാഗതയ് ആയധര്യം കശഖരനിക്കുന്ന
നടപടനി  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനി പരനികശകാധനിക്കണര്യം.   ഈ അകമകേകാരനികേടള
കേടണതകാന് കപകാലസ്പീസയ് ഒരു നടപടനിയര്യം സസസ്പീകേരനിചനില.  കബകാര്യംബയ് സസകാഡയ് എന്തയ്
ടചയ്യുന?  എന്തുടകേകാണയ്  ആയധകശഖരര്യം  പനിടനികൂടകാനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില?  ആയധകശഖരങ്ങള് മകാത്രമല ആളുകേടള ടകേകാലകാനുള്ള പ്രകതരകേ
പരനിശസ്പീലനങ്ങള്  കേണ്ണൂരനില്  നടനടകേകാണനിരനിക്കുന.  ഒരു  ഭകാഗതയ്  സമകാധകാന
കയകാഗര്യം നടക്കുകമകാള് മറുഭകാഗതയ് ആയധ പരനിശസ്പീലനവര്യം ആളുകേടള ടകേകാലകാനുള്ള
പ്രവരതവര്യം   സനി.പനി.ഐ.  (എര്യം)-ടനയര്യം  ബനി.ടജ.പനി.-യടടയര്യം  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം
ഉണകാകുന.  കപകാലസ്പീസയ്  കേയ്യുര്യംടകേടനി  കനകാക്കനിനനിന.  ഗവണ്ടമനനിനയ്  ഞകാന്
മുന്നറനിയനിപ്പെയ് നല്കുകേയകാണയ്.  ഈ നനിലയയ് നനിങ്ങള് കപകായകാല് ഇനനിയര്യം ഇതരര്യം
സര്യംഭവങ്ങള്  ആവരതനിക്കുകമകാടയന്നയ്  ഞകാന്  ഭയടപ്പെടുന.  ഉണകാകേകാതനിരനിക്കടട
ടയന്നയ് ഞകാന് ആശസസനിക്കുന. 

കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്  സമകാധകാന  ജസ്പീവനിതമകാണയ്.  ഇഇൗ
സര്യംസകാനതയ്  പടകാപ്പെകേലകാണയ്  ഇഇൗ  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടന്നതയ്.    ഞങ്ങള്ക്കയ്
അതനില്  പങ്കെനിടലന്നയ്  പയന്നന്നൂര  ഏരനിയകാ  കേമ്മനിറനി  പറഞടവന്നയ്  ഇവനിടട
ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനി  പറഞ.  ഏടതങ്കെനിലര്യം  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടന്നകാല്
ഞങ്ങളകാണയ്  ഇതയ്  ടചയ്തടതന്നയ്  പകാരടനി  എടന്നങ്കെനിലര്യം  സമ്മതനിചനിട്ടുകണകാ?
ഏടതങ്കെനിലര്യം  ടകേകാലപകാതകേതനില്  അങ്ങടന  പറഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  ബനി.ടജ.പനി.
സമ്മതനിചനിട്ടുകണകാ?  അങ്ങടന  ഒരു  പകാരടനിയര്യം  സമ്മതനിക്കകാറനില.  അതയ്  ഒരു
മഹതസമകായനി അങ്ങയ് പറയരുതയ്.  ഇവനിടട നടന്ന ടകേകാലപകാതകേങ്ങളനില് പകാരടനിയടട
ഉതരവകാദനിതര്യം  വളടര  വരക്തമകാണയ്.  ശ്രസ്പീ.  കുമ്മനര്യം  രകാജകശഖരന്   കസകാഷരല്
മസ്പീഡനിയയനിലൂടട പ്രദരശനിപ്പെനിച,  ഡകാന്സയ് ടചയ്യുന്ന ചനിത്രര്യം ശരനിയടലന്നകാണയ് അങ്ങയ്
പറഞ്ഞതയ്.  ടതറകായ  വകാരത  പ്രചരനിപ്പെനിചതനിനയ്  ശ്രസ്പീ.  കുമ്മനര്യം  രകാജകശഖരടന
കപരനില്  കകേടസടുക്കകാമകലകാ? അതയ് ശരനിയകാകണകാടയന്നയ് അങ്ങയ് പരനികശകാധനിക്കണര്യം.
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നമ്മുടട  സര്യംസകാനടത  സര്യംബന്ധനിചനിടകതകാളര്യം  ഇനണകായനിരനിക്കുന്നതയ്
അതസ്പീവഗുരുതരമകായ  സകാഹചരരമകാണയ്.  ഇതരര്യം  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  തുടരകാന്
പകാടനില. സമകാധകാനജസ്പീവനിതര്യം ഉറപ്പുവരുതണര്യം.

ഇവനിടട  ഗവരണടറപ്പെറനി പരകാമരശനിക്കുകേയണകായനി.  ഞങ്ങളകാരുര്യം ഗവരണടറ
ഇതനില് ഇടടപടുതണടമന്നയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരല.   അങ്ങടന ആരക്കുര്യം ഇവനിടട
ആഗ്രഹമനില. ഇന്നടല ഗവരണരക്കുകനടര  ബനി.ടജ.പനി.  കനതകാക്കനകാര നടതനിയ
പരകാമരശര്യം അതസ്പീവ ലജകാകേരമകാണയ്;  അതയ് ടതറകായ നടപടനിയകാണയ്.  അതയ് അവര
പനിന്വലനിക്കണടമന്ന കേകാരരതനില് ആരക്കുര്യം തരക്കമനില. ഗവരണര ബനി.ടജ.പനി.യടട
കേയനിടല   ആയധമല.  അവരുടട  പകാവയകായനി  ഗവരണര  പ്രവരതനിക്കണടമന്നയ്
ബനി.ടജ.പനി.  ആഗ്രഹനിക്കുനടണങ്കെനില് അതയ് ടതറകായ ധകാരണയകാണയ്.  ഇന്തരയടട
ചസ്പീഫയ് ജസ്റ്റേനിസകായനിരുന്ന ആളകാണയ് ജസ്റ്റേനിസയ് പനി. സദകാശനിവര്യം. അകദ്ദേഹര്യം ബനി.ടജ.പനി.
പറയന്നതനുസരനിചയ്  പ്രവരതനിക്കണടമന്നയ്  പറയന്നതനികനകാടയ്  നമുക്കകാരക്കുര്യം
കയകാജനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.  വളടര  വരക്തനിതസമുള്ള  ആളകാണയ്  കകേരളകാ  ഗവരണര.
അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഭരണഘടനയര്യം  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളുര്യം  അറനിയകാര്യം.  ആ
ഉന്നതനകായ  വരക്തനിടയ  വളടര  കമകാശമകായനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിച  ബനി.ടജ.പനി.
കനതകാക്കനകാരുടട  നടപടനിടയ  ശക്തമകായ  ഭകാഷയനില്  ഞകാന്  അപലപനിക്കകാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയകാണയ്.  

ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനിക്കയ്  എന്തുപറനി?   അകദ്ദേഹര്യം  ടപകാതുപ്രവരതന
ജസ്പീവനിതതനില്  വളടരക്കകാലടത  പകാരമരരമുള്ള  ആളകാണയ്.  ഇന്നലടത  ഇന്തരന്
എകയ്പ്രസനില് ബഹുമകാനരനകായ ടനി.  ടജ.  എസയ്.  കജകാരജയ് നല  ഒരു ആരടനിക്കനിള്
എഴുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിടല ചനില ഭകാഗങ്ങള് മകാത്രര്യം ഞകാന് വകായനിക്കകാര്യം  "There is a
pattern in Pinarayi Vijayan's conduct: He always takes a position against
public opinion. Is it ego, arrogance or the Strong Man showing that he can
do  what  he  pleases?”കവടറ  നനിരവധനി  കേകാരരങ്ങളുണയ്.  അകദ്ദേഹര്യം  അതയ്
വകായനിക്കണടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്.  “From day one, however, and
for reasons no one can understand, Pinarayi become a standing monument
to  foolishness”സസതനമകായനി  എനര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  വനിമരശനിചനിട്ടുള്ള
ശ്രസ്പീ.  ടനി. ടജ. എസയ്. കജകാരജയ്   ഇന്തരന് എകയ്പ്രസനില് എഴുതനിയ കലഖനമകാണനിതയ്.
ഇഇൗ ടകേകാലപകാതകേങ്ങടളയര്യം ടകേകാലപകാതകേനികേള് നടത്തുന്ന  നടപടനികേടളയര്യം അങ്ങയ്
നരകായസ്പീകേരനിക്കകാന് പകാടനില.  അതനിടന കേരശനമകായനി  നനിയനനിക്കണര്യം.  അങ്ങയ്  ഇഇൗ
സര്യംസകാനതനിടന മുഖരമനനിയകാണയ്.  നകാടനില് സമകാധകാനജസ്പീവനിതവര്യം നനിയമവകാഴ്ചയര്യം
ഉറപ്പുവരുതകാന്  ബകാധരസനകായ  മുഖരമനനി,  ഇഇൗ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  നടത്തുന്ന
ആളുകേള്ക്കുകനടര  കേരശന  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  അങ്ങയടട  വകാക്കുകേളനില്
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അതനിലകാതതനില് ഞകാന്  ദനഃഖനിക്കുന.  സഭകാ  നടപടനികേള് നനിരതനിവചയ്  ഇത്രയര്യം
ഗഇൗരവമുള്ള  വനിഷയര്യം  ചരച  ടചയകാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ഞകാനുര്യം  എടന
പകാരടനിയര്യം  വകാക്കഇൗടയ് ടചയ്യുന. 

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവര്യം
അകദ്ദേഹതനിടന പകാരടനിയനില്ടപ്പെട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപകായനി)

കഡകാ  .    എര്യം  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  അങ്ങയടട  മറുപടനിയനില്  ഒറടപ്പെട  സര്യംഭവര്യം
എന പറഞ്ഞതനിടന നരകായസ്പീകേരണര്യം ഇവനിടട  പറയകേയണകായനി.  ധന്രകാജയ്  എന്ന
വരക്തനിയടട  വധകക്കസനിടല പനണകാര്യം പ്രതനിയകാണയ്  പയന്നൂരനില് ടവകടറയ്  മരനിച
ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരതകേടനന്നയ്  അങ്ങയടട  പ്രസര്യംഗതനില്തടന്ന
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   അതനിനരതര്യം ഇതയ് ഒറടപ്പെട സര്യംഭവമല.  ഇതയ് ഒരു ശര്യംഖലയകായനി,
ഒന്നനിനുപകേരര്യം  ഒന്നയ്  എന്ന  നനിലയയ്  കേണ്ണൂരനില്  നടനടകേകാണനിരനിക്കുന്ന
ടകേകാലപകാതകേങ്ങളുടട  മടറകാരു കേണ്ണനിയകായനി  മകാത്രകമ  നമുക്കയ്  കേകാണകാന് സകാധനിക്കൂ.
ഇതയ്   ഇനനിടയങ്കെനിലര്യം  അവസകാനനിക്കുകമകാ  എന്ന  ആശങ്കെയകാണയ്  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതയ്.  ഇവനിടട എലകാവരുര്യം സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല,  ഇഇൗ ടകേകാലപകാതകേര്യം
ടകേകാണയ്  ആരക്കകാണയ്  ഗുണര്യം കേനിട്ടുന്നടതന്നയ്  പരനികശകാധനിക്കണര്യം.  നമ്മള് പരസരര്യം
പകാലൂട്ടുന്ന  ശത്രുക്കളകായനി  മകാറകാന്  പകാടനില.  രകാവനിടല  ശത്രുക്കളകായനിരുന്നവടര
രകാത്രനിയനില്  പകാലൂട്ടുന്ന അവസയകാണയ് ആര.എസയ്.എസയ്.-ഉര്യം സനി.പനി.ഐ. (എര്യം).-ഉര്യം
തമ്മനിലണകാകുന്ന സര്യംഘരഷതനിലൂടട സര്യംജകാതമകാകുന്നതയ്.  ശ്രസ്പീ.  എ. ടകേ.  ആനണനി
പറഞ്ഞ  ഒരു കേകാരരമുണയ്.  കേണ്ണൂരനില് ആര.എസയ്.എസയ്.-ഉര്യം സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)-ഉര്യം
തമ്മനിലള്ള സര്യംഘരഷമുണകാക്കുന്ന  സകന്ദശര്യം, ഇഇൗ ജനിലയനില് രണയ് പകാരടനികയയള,
നനിങ്ങള്ക്കയ്  സര്യംരക്ഷണര്യം  കവണടമങ്കെനില്  ഒനകേനില്  ആര.എസയ്.എസയ്.-ആവകേ
അടലങ്കെനില്  സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)  ആവകേ.  അതനിനപ്പുറതയ്  മടറകാരു  രകാഷസ്പീയ
പ്രസകാനതനിനുര്യം  പ്രസക്തനിയനില  എന്ന  രസ്പീതനിയനില്,  പരസരര്യം  വളരുന്നതനിനു
കവണനിയള്ള  സകാഹചരരമുണകാക്കകാന്  മകാത്രകമ  ഇതരര്യം  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളനിലൂടട
സകാധനിക്കുകേയളടവന്നയ് ദയവകായനി മുഖരമനനി മനസനിലകാക്കണര്യം. അവനിടട സമകാധകാന
മുണകാകേണടമന്ന  അങ്ങയടട  ആഗ്രഹകതകാടടകാപ്പെര്യം  നനില്ക്കകാന്  എലകാ  രകാഷസ്പീയ
പ്രസകാനങ്ങളുര്യം തയകാറകാണയ്. ഇതയ് രകാഷസ്പീയതനിനപ്പുറത്തുള്ള വനിഷയമകാടണന്നയ് അങ്ങയ്
പറഞ്ഞകലകാ; എങ്കെനില് ഇതുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ഇകപ്പെകാള് അറസ്റ്റേയ് ടചയ്തനിട്ടുള്ളവര ഏതയ്
പകാരടനിയനില്ടപ്പെടവരകാണയ്?  അകപ്പെകാള്  ഇതയ്  രകാഷസ്പീയര്യം  തടന്നയകാണയ്.  അവനിടടത
രകാഷസ്പീയ  കനതകാക്കനകാര  അറനിഞടകേകാണയ്  നടക്കുന്ന  സര്യംഭവമകാണയ്.  ഇവനിടട
കപകാലസ്പീസയ്  ഇനലനിജന്സനികല?  ഇങ്ങടനയള്ള  ഒരു  വരക്തനി  വന്നനിറങ്ങുകമകാള്,
അങ്ങയടട നനിയനണതനിലള്ള കപകാലസ്പീസയ് വകുപ്പെയ്,  അങ്ങയടട പകാരടനി ഭരനിക്കുന.
എന്നനിട്ടുര്യം  ഇങ്ങടനടയകാരു  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടക്കുടമന്നയ്  എന്തുടകേകാണയ്  മുന്കൂടനി
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കേണനില?  മഇൗനര്യംപകാലനിചയ്  അങ്ങടന  നടക്കടടടയന്നയ്  ഇരുകൂടരുര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന.
ശ്രസ്പീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാലനികനകാടയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്, ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ് (ടസഷരല്
പകവഴ്സയ്) ആക്ടയ്  കേണ്ണൂരനില് കവണടമന്നകാണയ് ശ്രസ്പീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല് ആവശരടപ്പെടതയ്.
കേണ്ണൂര എവനിടടയകാണയ്?  കകേരളതനില് തടന്നയകല?  അങ്ങടനയള്ള എടന്തങ്കെനിലര്യം
ആഗ്രഹവര്യം  വച്ചുടകേകാണയ്,  ഇഇൗ  ആക്ടയ്  ഇവനിടട   നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  ആടരങ്കെനിലര്യം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനടണങ്കെനില്  അതനിടന  ഒറടക്കടകായനി   കനരനിടകാന്  ഇവനിടട  രകാഷസ്പീയ
പ്രസകാനങ്ങളുണയ്.  ഇവനിടടത  കപകാലസ്പീസയ്  ഒനകൂടനി  ഉണരനപ്രവരതനിചകാല്
ഇടതകാടക്ക കനടരയകാക്കകാന് സകാധനിക്കുര്യം.  മുഖരമനനി കനടര നനിന്നകാല് ഇടതകാടക്ക
നനിരതകാന് സകാധനിക്കുര്യം. 'എന്തനിനകാണയ് നമ്മള് ടകേകാല്ലുന്നതയ്,  അപ്പുറതയ് നനില്ക്കുന്ന
ആള്  ഇപ്പുറകതയയ്  വകരണവരകായനിരനിക്കുര്യം.  ഇപ്പുറത്തുള്ളവര  അപ്പുറകതയര്യം
കപകാകകേണവരകായനിരനിക്കുര്യം.  അങ്ങടന ഒന്നയ്  മനസനില് കേരുതുകേയകാടണങ്കെനില് നകാടള
നമ്മുടട  ആളകാകകേണ  ഇയകാടള  എന്തനിനകാണയ്  ടകേകാല്ലുന്നതയ്  എന്നയ്  ആകലകാചനിചകാല്
ടകേകാലപകാതകേര്യം  ഇലകാതകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുര്യം'  എന്ന  അങ്ങയടട  ഒരു  പ്രസ്തകാവന
ഞങ്ങള്  വകായനിച്ചു.  അകങ്ങകാട്ടുമനികങ്ങകാട്ടുര്യം  കപകാകുന്ന  ആളുകേളകാടണന്നയ്  അങ്ങയ്
സമ്മതനിക്കുനണയ്.  പകക്ഷ അങ്ങടനടയങ്കെനിലര്യം കേരുതനി സമകാധകാനമുണകാകക്കണ ഒരു
സകാഹചരരമനികല? 

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്........

കഡകാ  .   എര്യം  .   ടകേ  .   മുനസ്പീര: സര, ഗവരണടറ ഇക്കകാരരതനില് ഇടടപടുതനിയനിരനിക്കുന.
ഗവരണരക്കയ് കേനിടനിയ ഒരു കേതയ്  അകദ്ദേഹര്യം കഫകാരകവഡയ് ടചയ. അതകാണയ് അതനിടന
നടപടനികമര്യം.  അതനിനയ്  മറുപടനി  ടകേകാടുകക്കണതയ്  മുഖരമനനിയകാണയ്.  ഗവണ്ടമനയ്
എന്തുടചയടവന്നയ്  പറയണര്യം?  അതനിനയ്   ഡല്ഹനിയനില്  കപകായനി  സമരര്യം  ടചയ്തയ്,
അവനിടടനനിന്നയ്  ഇഇൗ ഗവരണടറ  നനിലയനനിരത്തുര്യം,  തനിരനിച്ചുവനിളനിക്കുര്യം എടന്നകാടക്ക
പറയന്ന  ധകാരഷ്ടരര്യം  കകേരളതനില്  നടതകാന്  ശ്രമനിചകാല്  അതനിടന  ഒറടക്കടകായനി
കനരനിടുന്നതനിനയ് ഇവനിടടത മകതതര വനിശസകാസനികേള് ഒരുമനിച്ചുണകാകുര്യം  എന്ന കേകാരരര്യം
കൂടനി  അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  എന്നകാണയ്  സമകാധകാന  ചരച?  എന്നകാണയ്  സമകാധകാന
ചരചയയ്  അന്തരര്യം?  സമകാധകാന  ചരച  എന്നകാല്  സമകാധകാനമുണകാകക്കണ  രകാഷസ്പീയ
പ്രസകാനങ്ങള് സമകാധകാനമുണകാക്കനിയകാല് നകാട്ടുകേകാരക്കയ് മുഴുവന് സമകാധകാനമുണകാകുര്യം.
കുടനികേളുടട യവജകനകാത്സവര്യം നടക്കുന്ന സലതയ് ടകേകാണകപകായനി മൃതകദഹര്യം വയകേ,
യവജകനകാത്സവതനിനയ് ടതകാട്ടുമുമയ് ടകേകാലപകാതകേര്യം നടത്തുകേ, എന്.ജനി.ഒ. യണനിയന്
സകമ്മളനതനിനുമുമയ്  ടകേകാലപകാതകേര്യം  നടത്തുകേ,  എന്തകാണയ്  ഇതനിടന  അരതര്യം?
പൂരതനിനുമുമ്പുള്ള  സകാമനിള്  ടവടനിടക്കടയ്  എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ടകേകാലപകാതകേര്യം
നടതകാന്  ശ്രമനിക്കുന്ന  രകാഷസ്പീയ  പ്രസകാനങ്ങടള  കേടനിഞ്ഞകാണനിടകാന്  അതനിടന
തലപ്പെത്തുള്ളവരക്കയ്  സകാധനിക്കുന്നനിടലങ്കെനില്  അതനിടനക്കുറനിചയ്  നമുക്കയ്  എനര്യം
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പരനിതപനിക്കകാന്  മകാത്രകമ  സകാധനിക്കുകേയള.  കേണ്ണൂരനില്  ഇകപ്പെകാള്  നടന്നതയ്
എടകാമടത  രകാഷസ്പീയ ടകേകാലപകാതകേമകാണയ്.  അങ്ങയടട മണ്ഡലതനില് തടന്ന എത്ര
ടകേകാലപകാതകേങ്ങള് നടന്നൂടവന്നയ് മുഖരമനനി ആകലകാചനിക്കണര്യം.  ഒരു വസ്പീടനില് ഒരു
വനിധവ എന്ന പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന അവസകാവനികശഷര്യം  നനിരതലകാക്കനി  എലകാ
അമ്മമകാരക്കുര്യം  കുടനികേള്ക്കുര്യം  സമകാധകാനമുണകാക്കുന്ന  അന്തരസ്പീക്ഷമുണകാക്കകാനുള്ള
സകാഹചരരടതക്കുറനിചയ് അങ്ങയ് ഒനര്യം പറയകാതതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞകാനുര്യം എടന
കേക്ഷനികേളുര്യം വകാക്കഇൗടയ് നടത്തുന. 

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.  മുനസ്പീറുര്യം
അകദ്ദേഹതനിടന പകാരടനിയനില്ടപ്പെട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപകായനി.)

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര,  ഇന്നടല  ഒരു  മകാതൃദനിനര്യം  കൂടനി  കേടന
കപകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   വസ്പീണര്യം  ഒരമ്മയടട  കേണ്ണുനസ്പീരനില്  മുങ്ങനിയ,  അനവധനി
അമ്മമകാടര  ഭസ്പീതനിയനിലകാഴ്ത്തുന്ന  ഒരു  മകാതൃദനിനര്യംകൂടനി  കേടനകപകായനിരനിക്കുന.
ഇതരതനിലള്ള  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  ഭയകാനകേമകായ  ഒരു  സകാഹചരരവര്യം  ഭസ്പീതനിയര്യം
ഇന്നയ്  വസ്പീണര്യം  വളരതനിടക്കകാണവരനികേയകാണയ്.  220-ഓളര്യം  പ്രകാകദശനികേവര്യം
അലകാതതുമകായ  സമകാധകാന  കയകാഗങ്ങള്  കേണ്ണൂരനില്  നടത്തുകേയണകായനി  എന്നയ്
ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനി   ഇവനിടട  പറയകേയണകായനി.  അതരതനിലള്ള
കയകാഗങ്ങള്ക്കയ് അതനിടന പ്രകയകാജനമുണകായനിടനിടലന്നകാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില്
നടന്ന ടകേകാലപകാതകേതനില്നനിന്നയ് വസ്പീണര്യം മനസനിലകാക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞതയ്. 8  രകാഷസ്പീയ
ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  ഒരു  ജനിലയനില്  തടന്നയണകാകുകമകാള്   അതനിടന  ഒറടപ്പെട
സര്യംഭവമകായനി  ഗവണ്ടമനയ്  ദയവകായനി  കേകാണരുതയ്.  ഇതയ്  ആവരതനിക്കടപ്പെടുന്ന
സകാഹചരരതനികലയയ്  കപകാകുകേയകാണയ്.  ഒരു  ഗവണ്ടമനനിടന  ഒന്നകാര്യം  വകാരഷനികേര്യം
ആകഘകാഷനിക്കകാന് കപകാകുകമകാഴകാണയ് അടുത ഒരു രകാഷസ്പീയ ടകേകാലപകാതകേതനിനുകൂടനി
മറുപടനി  പറകയണ  ഗതനികകേടയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിക്കയ്  ഇന്നയ്
ഉണകായനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല  ഇതരര്യം
സന്ദരഭങ്ങളനില്  അങ്ങയ്  മുന്കേടയടുതയ്  പ്രവരതനിചനിടലങ്കെനില്  ഇതുകപകാലളള
വനിഷയങ്ങള്  ആവരതനിക്കടപ്പെടുകേയര്യം  ഈ  സഭ  ഇതരതനിലള്ള  വനിഷയങ്ങള്
ഇനനിയര്യം ചരച ടചകയണ സകാഹചരരതനികലയയ് വരനികേയര്യം ടചയ്യുര്യം. ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ്
(ടസഷരല് പകവഴ്സയ്) ആക്ടയ്  നടപ്പെനിലകാക്കണടമന്ന അഭനിപ്രകായടമകാനര്യം ഞങ്ങള്ക്കനില.
അതനിടന  ആവശരവമനില.  സര്യംസകാനതയ്  സുസജമകായ,  ശക്തമകായ  കപകാലസ്പീസയ്
കസനയണയ്.  അവരക്കയ്  സസതനമകായനി   പ്രവരതനിക്കകാനുള്ള  അവസരര്യം  മകാത്രര്യം
ഗവണ്ടമനയ്  ടകേകാടുക്കുകേ.  തസ്പീരചയകായര്യം  ഇതനിടന  പനിന്നനില്  പ്രവരതനിചവടര
ടയകാടക്ക   നനിയമതനിനയ്  മുമനില്  ടകേകാണവരകാന്  കേഴനിയര്യം.  എത്രകാമടത  രകാഷസ്പീയ
ടകേകാലപകാതകേടതക്കുറനിചകാണയ്  സഭയനില്  ചരച  ടചയ്യുന്നതയ്.  ഈ  ഒരു
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വരഷതനിനനിടയയ്  ഇതരതനിലള്ള  ഗുരുതരമകായ  വനിഷയങ്ങള്  ആവരതനിക്കുന.
അതുടകേകാണയ് തടന്ന സഭ നനിരതനി വചയ് ചരച ടചകയണതയ് എലകാ കേക്ഷനികേള്ക്കുര്യം
എലകാ  അര്യംഗങ്ങള്ക്കുര്യം  അവരുകടതകായ  അഭനിപ്രകായങ്ങള്  കരഖടപ്പെടുതകാനുള്ള
അവസരമകാണയ്  നനികഷധനിക്കടപ്പെടുന്നതയ്.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുടകേകാണയ്  ഞകാന്
വകാക്കഇൗടയ് ടചയ്യുന.   

(ഗവണ്ടമനയ് നനിലപകാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ശ്രസ്പീ.  അനൂപയ് കജക്കബയ് സഭ വനിടയ്
പുറത്തുകപകായനി.)

കഡകാ  .    എന്  .    ജയരകാജയ്:  സര,  കേണ്ണൂരനിടല  രകാഷസ്പീയ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്
യഥകാരതതനില്  നമ്മുടട  ജനകാധനിപതരടത  കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരവസയകാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  10  മകാസങ്ങള്ക്കനിടട  8  ടകേകാലപകാതകേങ്ങളകാണയ്   കേണ്ണൂരനില്  നടന്നതയ്.
ഒകടടറ സമകാധകാന ചരചകേളുര്യം  സരവ്വകേക്ഷനികയകാഗങ്ങളുടമകാടക്ക നടടന്നങ്കെനിലര്യം ഇതയ്
ആവരതനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രകനിയയകായനി  മകാറുകേയകാണയ്.  അതുടകേകാണയ്  തടന്ന
കവരനനിരരകാതന ബുദ്ധനികയകാടടയള്ള  ഈ  സമസ്പീപനര്യം  മകാകറണ  ഒരു
കേകാലഘടതനിലൂടടയകാണയ്  നമ്മള്  കേടനകപകാകുന്നതയ്.  വളടര  ഗഇൗരവമകായ  ഈ
വനിഷയര്യം ചരച ടചയകാത ഗവണ്ടമനനിടന സമസ്പീപനതനില്  പ്രതനികഷധനിചയ് ഞകാനുര്യം
എടന കേക്ഷനിയര്യം  വകാക്കഇൗടയ് ടചയ്യുന. 

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡകാ.  എന്.  ജയരകാജുര്യം
അകദ്ദേഹതനിടന പകാരടനിയനില്ടപ്പെട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപകായനി.)

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല്:  സര,  ഇന്നയ് ഇവനിടട ചരച ടചയ്യുന്നതയ്  കകേരളടത
മുഴുവന്  ബകാധനിക്കുന്ന വളടര  സുപ്രധകാനമകായ  ഒരു  വനിഷയമകാണയ്.  ഈ രകാജരതയ്
വരതരസ്ത  പകാരടനികേളുണയ്,  വരതരസ്ത  കേകാഴ്ചപ്പെകാടുകേളുള്ളവരുണയ്,  വരതരസ്ത  മതക്കകാരുര്യം
ജകാതനിക്കകാരുമുണയ്.  സമകാധകാനപരമകായനി  ജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനയ്  മകാതൃകേകാപരമകായ  ഒരു
സകാഹചരരര്യം  കകേരളര്യം  പ്രദകാനര്യം  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടട  ഞകാന്  കനരടത
ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല  രകാഷസ്പീയ  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  നടക്കുനണയ്.   വരഗസ്പീയ
ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്  ഭകാഗരവശകാല്  നടക്കുന്നനില.  സമകാധകാനര്യം  ടപകാതുടവ
കേകാര്യംക്ഷനിക്കുന്ന   ജനതയകാണയ്  കകേരളതനിലള്ളതയ്.  ഇതകാണയ്  വസ്തുതടയങ്കെനിലര്യം
ഇതനിടനകാരു അപവകാദടമന്ന നനിലയയ് ചനില സര്യംഭവങ്ങള് നടക്കുന. ഈ ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേകാരതനില് കേയറനിയതനിനുകശഷര്യം  ഞകാന് പ്രതനിനനിധകാനര്യം ടചയ്യുന്ന  ഭകാരതസ്പീയ
ജനതകാ പകാരടനി സര്യംഘ്പരനിവകാറനിടന  14  കപരകാണയ് ടകേകാലടചയടപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
വളടര  ദഇൗരഭകാഗരകേരമകായ  സകാഹചരരമകാണയ്.  ഈ  അന്തരസ്പീക്ഷതനില്  സമകാധകാനര്യം
ഉണകാകേണര്യം,  എലകാവരക്കുര്യം  നസ്പീതനി  കേനിടണര്യം  എന്നകാഗ്രഹനിക്കുകേയകാണയ്.
അതുടകേകാണകാണയ്  അതനിനുള്ള  ശ്രമര്യം  നടതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഭരണഘടനയനുസരനിചയ്
സതരപ്രതനിജ ടചയ്യുന്ന ആളുകേള് ഭരനിക്കുന്ന അവസരതനില്  പക്ഷപകാതമനിലകാടത,
കനരുര്യം  ടനറനിയര്യം  കേകാണനിക്കുന്ന  ഒരു  ഭരണ  സര്യംവനിധകാനര്യം  ഇവനിടട  ഉണകാകുടമന്നയ്
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നമ്മള്  വനിചകാരനിച്ചു.  അതയ്  മുഴുവന്  ശരനിയകാടണന്നയ്  കതകാനന്നനില  എന്നതകാണയ്
ഇവനിടടത  അനുഭവതനിലൂടട  കേകാണുന്നതയ്.  ഇവനിടട  ഇകപ്പെകാള്  പല  സര്യംഭവങ്ങളുര്യം
കേകാണുനണയ്.  കനരുര്യം  ടനറനിയര്യം  സതരതനിനുടമതനിടര  പ്രവരതനിക്കുന്ന
ഉകദരകാഗസനകാടണങ്കെനില്  അയകാടള ഉടടന ആര.എസയ്.എസയ്.  എന്നയ് മുദകുത്തുന്ന
ഒരു സകാഹചരരമുണകായനിരനിക്കുന. അതയ് വളടര നനിരഭകാഗരകേരമകായ സകാഹചരരമകാണയ്.
ഒരു hatred-കനതകായനിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണവര്യം അന്തരസ്പീക്ഷവര്യം വരകാപകേമകായനി വളരതനി
ടക്കകാണവരനികേയകാണയ്.  ആര.എസയ്.എസയ്.-നയ്  എതനിരകായനിടല  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള്
നടക്കുന്നതയ്.  ടകേകാലപകാതകേങ്ങള് നടക്കുന്ന കേകാരരതനില് ഒരു ഭകാഗതയ് മകാരകനിസ്റ്റേയ്
പകാരടനിയര്യം മറുഭകാഗതയ് ആര.എസയ്.എസയ്., ബനി.ടജ.പനി.,  സനി.പനി.ഐ., കകേകാണ്ഗ്രസയ്,
മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗയ്  എന്നസ്പീ പകാരടനികേളുണയ്. ഒരു ഭകാഗതയ് മകാരകനിസ്റ്റേയ് പകാരടനിയകാണയ്. ഇതകാണയ്
നമ്മുടട  നകാടനിടല  സകാഹചരരര്യം.  ഇടതകാരു  യകാഥകാരതരമകാണയ്.  അതയ്  എങ്ങടന
നനിയനനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുര്യം?  എലകാവരക്കുര്യം  അവരവരുകടതകായ  വസ്പീക്ഷണര്യം
വച്ചുടകേകാണയ്  ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില്  പ്രവരതനിക്കകാനുള്ള  സകാഹചരരമുണകാക്കണര്യം.
ഇതനിനുള്ള  മകാര ഗര്യം  അവനവടന   വനിശസകാസ  പ്രമകാണങ്ങള്  ഉകപക്ഷനിക്കല്  അല.
പ്രവരതനര്യം  നനിരതനിവയകാന്  പറയന്നതല   അതനിനുള്ള  മകാരഗര്യം.  നനിയമതനിനയ്
വനിരുദ്ധമകായനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ആള്ക്കകാരടക്കതനിടര  സതരസന്ധമകായനി   നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  തയകാറകാകേണര്യം.  അതനിനയ്  തയകാറകാകുന്നനില.   Upright  ആയനിട്ടുള്ള
ഉകദരകാഗസരക്കയ് പസ്പീഡനങ്ങള് അനുഭവനികക്കണനിവരുന്ന സകാഹചരരമകാണുള്ളതയ്. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമകാര):  സര,  ഒരു
കകാരനിഫനികക്കഷനുണയ്.  അങ്ങയ്  സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ടന  ഒരു  ഭകാഗത്തുര്യം  മറ്റുള്ള
പകാരടനികേടള  അപ്പുറത്തുര്യം  നനിരതനിയ  കൂടതനില്   സനി.പനി.ഐ.-ടയ  നനിരകതണ.
സനി.പനി.ഐ.-യര്യം  സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ഉര്യം  തമ്മനിലള്ള  ബന്ധടത  ഇക്കൂടതനില്
ടപ്പെടുതനി അങ്ങയ് ടതറകായനിടകാണയ് വനിലയനിരുതനിയതയ്.

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല്  :  സര,  കകേരളതനില് സനി.പനി.ഐ.യര്യം അകമതനിനയ്
വനികധയമകായനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയ്  അതയ്  അറനിയകാടത  പറയന്നതകാണയ്.  ഒരു  പടക്ഷ
മനനിയകാകുകമകാള്  അറനിയനിലകായനിരനിക്കകാര്യം.  സമകാധകാനര്യം  ഉറപ്പുവരുകതണതയ്  ഈ
സര്യംസകാനതനിടന  ടപകാതുവകായ  ആവശരമകാണയ്.  എലകാവരക്കുര്യം  അവരുടട
പ്രവരതനങ്ങള്  നടപ്പെകാക്കണര്യം.   ഇന്തരകാ  രകാജരര്യം  ഭരനിക്കുകേയര്യം  ഏറവര്യം  കൂടുതല്
എര്യം.പനി.-മകാടരയര്യം എര്യം.എല്.എ.-മകാടരയര്യം ജയനിപ്പെനിക്കകാന് സകാധനിച പ്രസകാനതനിനയ്
കകേരളതനില് മകാത്രര്യം പ്രവരതനിക്കകാന് പകാടനില എനള്ള  സകാഹചരരര്യം ചനിലയകാളുകേള്
നനിരബന്ധമകായനി  എടുക്കുകേയകാടണങ്കെനില്   അതയ്  വനിഷമമുള്ള  കേകാരരമകാണയ്.  അതയ്
ഉള്ടക്കകാള്ളകാന് സകാധരമല.  ഈ അധനികേകാരര്യം ഉറപ്പുവരുകതണതയ് ഗവണ്ടമനനിടന
ബകാധരതയകാണയ്.  അക്കകാരരതനില്  വസ്പീഴ്ചവരുത്തുന.  നനിയമര്യം  നടപ്പെകാക്കകാന്
സതരസന്ധമകായനി പ്രവരതനിക്കുന്ന ഉകദരകാഗസകരകാടയ് കേകാണനിക്കുന്നതകായ വനികവചനര്യം,
അവടര  അവകഹളനിക്കല്,  അവടര  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്ന  സര്യംഭവങ്ങള്  നമ്മുടട
കേണ്മുമനില്  കേകാണുന.  എലകാവരക്കുര്യം  അറനിയകാവന്ന  കേകാരരങ്ങളകാണയ്.
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സമകാധകാനതനിടന  മകാരഗങ്ങള്  ചരച  ടചയ്തയ്  നടതകാനുള്ള  ശ്രമര്യം  നടതണര്യം.
അതനിനുകവണനി  നമ്മള്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയര്യം  മുകമകാട്ടുകപകാകുകേയര്യം  ടചയ്യുന.  പകക്ഷ
നനിരഭകാഗരവശകാല്  അതനിടന  മുടക്കകാന്കവണനി  ചനിലയകാളുകേളുണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട
മുഖരമനനി തടന്ന മുന്കേടയടുതയ് ഒരു സരവ്വകേക്ഷനികയകാഗര്യം   വനിളനിചയ്  ചരച ടചയ്ത
അവസരതനില്  ആ  ജനിലയനില്തടന്ന  ആ  പകാരടനിയടട  ആള്ക്കകാര  അതനിനയ്
വനിരുദ്ധമകായനി  പ്രവരതനിക്കുനടവനള്ളതയ് വളടര  കഖദകേരമകായ  സകാഹചരരമകാണയ്.
ഈ  പശ്ചകാതലതനിലകാണയ്  ഉകദരകാഗസര  കകേ  ടകേടനി  നനില്കക്കണനിവരുകമകാള്
സസകാഭകാവനികേമകായര്യം എന്തകാണയ് കപകാര്യംവഴനിയള്ളതയ്;  അതനിനുള്ള കപകാര്യംവഴനിയകായനിടകാണയ്
ഇതരതനിലള്ള ഒരു സര്യംവനിധകാനര്യം,  ഒരു ഡനിമകാനയ് ഉന്നയനിക്കകാന് ഇടയകായനിട്ടുള്ളതയ്.
അതയ്  കകേരളര്യം  മുഴുവന്  നടപ്പെകാക്കണടമന്നയ്  മകാത്രമല  ഇതരര്യം   സര്യംഭവങ്ങള്
ഉണകാകേകാന്  പകാടനില.  എലകാവരക്കുര്യം  നസ്പീതനി  ഉറപ്പുവരുതണര്യം.  നസ്പീതനി
ഉറപ്പുവരുതകാനുള്ള  ഉകദരകാഗസരുണകാകേണര്യം.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനി  ഒരു
കേകാരരര്യം പറയകേയണകായനി.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്...  പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്......  ദസ്പീരഘമകായനി
സര്യംസകാരനിക്കരുതയ്.  അങ്ങയ്  ഒരു  സബ്മനിഷനയ്  കനകാടസ്പീസയ്  നല്കേനിയതുടകേകാണകാണയ്
സമയര്യം അധനികേര്യം നല്കേനിയതയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല്:  സര,  പടകാളക്കകാടര സര്യംബന്ധനിചയ് ആക്ഷനുണകാകുന്ന
അവസരതനില്  excess  ചനില ഭകാഗങ്ങളനിലണകാകേകാര്യം.  ഞകാന് ഓരക്കുന.  പകാലക്കകാടയ്
ഒരു  വസ്പീടനില്  കേളനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  മുസസ്പീര്യം  ടപണ്കുടനിടയ  സര്യംസകാന
കപകാലസ്പീസയ് ടവടനിവചയ് ടകേകാല്ലുകേയണകായനി. അതയ്  ബനി.ടജ.പനി.-കയകാ പടകാളകമകാ അല,
കകാഷനിനനിടയനില്  വരുന്നതകാണയ്.  അവരുടട  പ്രകതരകേ  ഉകദ്ദേശരര്യം  ഈ  കുടനികേടള
ടകേകാല്ലുകേ എനള്ളതല.  പടകാളക്കകാടര അപമകാനനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില് ബഹുമകാനടപ്പെട
മുഖരമനനിയടട  ഭകാഗത്തുനനിന്നയ്  വന്ന  വകാക്കുകേള്  നനിരഭകാഗരകേരമകായനികപ്പെകായനി.
ഇക്കകാരരങ്ങള്  വനിശദമകായനി  ചരച  ടചകയണതകാണയ്.  ചരച  ടചയകാന്
തയകാറകാകേകാതനിരനിക്കുന്ന  സകാഹചരരതനില്  ഞകാന്  വകാക്കഇൗടയ്  ടചയകാന്
നനിരബന്ധനിതനകായനിരനിക്കുന.  ഒകടടറ   കേകാരരങ്ങള്  കവടറ  പറയകാനുണയ്.  സമയര്യം
എനനിക്കയ് പരനിമനിതമകാണയ്. ഇതയ് വളടര നനിരഭകാഗരകേരമകായനികപ്പെകായനി.  എടന പകാരടനിക്കയ്
ഗവരണടറ  അധനികക്ഷപര്യം  പറകയണ  ആവശരമനില.  അതയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
ആടരങ്കെനിലര്യം പറയകേയകാടണങ്കെനില് അതയ് യവകാക്കളുടട വനികേകാര പ്രകേടനര്യം മകാത്രമകായനി
കേണകാല് മതനിടയന്നയ് മകാത്രകമ എനനിക്കയ് അകതക്കുറനിചയ് പറയകാനുള. 

(ഗവണ്ടമനയ് നനിലപകാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ശ്രസ്പീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപകാല് സഭ വനിടയ്
പുറത്തുകപകായനി.

സഭവനിടയ്  പുറത്തുകപകായ  പ്രതനിപക്ഷകാര്യംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയതനിനുകശഷര്യം
സഭയനില് വസ്പീണര്യം ഹകാജരകായനി) 
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(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപനടനി സസ്പീക്കര)

III ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി അദ്ധരകാപകേരുടട കസവന-കവതന വരവസകേള്

ശ്രസ്പീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  : സര,  സര്യംസകാനടത  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  സ്കൂള്
അദ്ധരകാപകേരുടട  നനിലവനിലള്ള  കസവന-കവതന  വരവസകേളനില്  ഒകടടറ
നനനതകേളുര്യം  അപകാകേതകേളുമുണയ്.  അതനിടല  ചനില  പ്രധകാനടപ്പെട  കേകാരരങ്ങള്
പറയകാനകാണയ്  ഈ അവസരര്യം ഉപകയകാഗനിക്കുന്നതയ്.  ചനിറകേനിലകാത മകാലകാഖമകാരകാണയ്
കുഞങ്ങടളന്ന  ഖലസ്പീല്  ജനിബകാടനന്ന  മഹകാനകായ  മനുഷരടന  പ്രശസ്തമകായ  ഒരു
നനിരസ്പീക്ഷണമുണയ്. അമ്മയടട മടനിതടയ് കേഴനിഞ്ഞകാല് ഈ ചനിറകേനിലകാത മകാലകാഖമകാടര
നമ്മള്  ടകേകാണടചന്നയ്  ഏല്പ്പെനിക്കുന്ന  ഏറവര്യം  വനിശസസ്തമകായ  സലമകാണയ്
പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  അദ്ധരകാപകേരുകടതയ്.  അതുകപകാടല  തടന്നയകാണയ്  അങ്കെണവകാടനി
ടസ്പീചരമകാരുര്യം.  ഒരു കുടനിയടട തകാല്പ്പെരരവര്യം അഭനിരുചനിയമനുസരനിച്ചുടകേകാണയ് അവരുടട
സസഭകാവ  രൂപവല്ക്കരണതനില്  ഏറവര്യം  വലനിയ  പങ്കുവഹനിക്കകാന്  ഇടയകാക്കുന്ന
വളടര  കകശകേരമകായ  ഒരു  കജകാലനിയകാണയ്  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  അദ്ധരകാപകേരുകടതയ്.
ആയമകാരുര്യം  ടസ്പീചരമകാരുര്യംകൂടനി  അയകായനിരകതകാളര്യം  ആളുകേളകാണയ്  ഈ  കമഖലയനില്
കജകാലനി  ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇന്നയ്  സരക്കകാര  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഒരു  മകാറര്യം
കകേരളതനിലണകാക്കുകമകാള്  ടപകാതു  വനിദരകാഭരകാസ  സര്യംരക്ഷണ  യജതനിടന
ഭകാഗമകായനി 1980 കേകാലഘടതനില് തുടങ്ങനിയ പ്രസ്പീ-കപ്രമറനിയടട ഭകാഗമകായനി നനിന്നനിട്ടുള്ള
ടസ്പീചരമകാരുര്യം  ആയമകാരുര്യം  അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രതനിസന്ധനികേള് വളടര  വലതകാണയ്.  ഒരു
കവതനവമനിലകാടതയകാണയ്  ആദരകേകാലതയ്  ഇവര  കജകാലനി  ആരര്യംഭനിചതയ്.  എന്നകാല്
പനിന്നസ്പീടയ്  നനിരവധനി  പ്രകക്ഷകാഭങ്ങളനിലൂടട  വളടര  തുച്ഛമകായ കവതനര്യം,  300  രൂപയര്യം
500 രൂപയര്യം പ്രതനിഫലര്യം വകാങ്ങനി, കകശകേരമകായ കജകാലനി നനിരവ്വഹനിച ഇവര പനിന്നസ്പീടയ്
കകേകാടതനിടയ സമസ്പീപനിച്ചു.  ടസ്പീചരമകാരക്കയ് 5,000 രൂപയര്യം ആയമകാരക്കയ് 3,500 രൂപയര്യം
നല്കേകാന്  കകേകാടതനി  ഉതരവകായനി.  എന്നകാല്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേകാലഘടതനില്  സുപ്രസ്പീര്യംകകേകാടതനിടയ  സമസ്പീപനിചയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ആ  ഉതരവനിടന
തകേനിടര്യം  മറനിക്കകാന്  ശ്രമനിച്ചു.  കകേകാടതനിടയ  സമസ്പീപനിച  ടസ്പീചരമകാരക്കകാണയ്  നരകായര്യം
കേനിടനിയതയ്.  5,000  രൂപ,  3,500  രൂപ  എന്നനിങ്ങടനയള്ള  കവതനതനികലയയ്
എതനികചരന്ന സനിതനിവനികശഷമകാണുണകായതയ്.   വളടര  സകന്തകാഷകതകാടുകൂടനി
പറയടട,  ഈ ഗവണ്ടമനയ് വന്നതനിനുകശഷര്യം ചുരുങ്ങനിയ കേകാലര്യംടകേകാണയ് ഒറയടനിക്കയ്
ടസ്പീചരമകാരുടട കവതനര്യം 5,000 രൂപയനില് നനിന്നയ് 9,000 രൂപയനികലയര്യം ആയമകാരുടട
കവതനര്യം 3,500 രൂപയനില് നനിന്നയ് 6,000 രൂപയനികലയമുള്ള വലനിടയകാരു വരദ്ധനവയ്
ഉണകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ് ഒട്ടുര്യം കുറച്ചുകേകാണുന്നനില.  പനിന്നസ്പീടയ് രണയ് ബഡ്ജറ്റുകേളനിലകായനി
500 രൂപ  വസ്പീതര്യം  ടസ്പീചരമകാരുടട  കവതനര്യം  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു ടകേകാടുതനിട്ടുണയ്.   എന്നകാല്
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അതയ് ആയമകാരക്കയ് ലഭനിചനിടനില.  10,000 രൂപയകാണയ് ലഭനിക്കുന്നടതങ്കെനിലര്യം 'ടസയനില്
ഓഫയ് കപ'  യനില് ഉള്ടപ്പെടുതനി എലകാ ഉകദരകാഗസരക്കുര്യം കേനിട്ടുന്നതുകപകാടല മകാസര്യം
ആദരര്യം  അവരക്കയ്  കവതനര്യം  കേനിട്ടുന്നനില.  അതയ്  ടഡപനടനി  ഡയറക്ടര  ഓഫയ്
എഡനകക്കഷടന  അക്കഇൗണനികലയര്യം  അവനിടടനനിനര്യം  എ.ഇ.ഒ.-യടട
അക്കഇൗണനികലയര്യം  പനിന്നസ്പീടയ്  അതയ്  സ്കൂളനിടല  പ്രഥമ  അദ്ധരകാപകേരുടട
അക്കഇൗണനികലയര്യം  വന്നതനിനുകശഷര്യം  എകപ്പെകാടഴങ്കെനിലര്യം  അവരുടട  ദയകാ
ദകാക്ഷനിണരതനിനയ് പകാത്രമകായനി ഈ പണര്യം അവരുടട കകേകേളനികലയയ് കേനിട്ടുകേയകാണയ്.
ഏറവര്യം ബുദ്ധനിമുട്ടുള്ള കജകാലനി ടചയ്യുന്നവരകാണയ്  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനിയനിടല അദ്ധരകാപകേരുര്യം
ആയമകാരുര്യം.  ഒരു തരതനിലര്യം അവകരകാടയ് അനസ്പീതനി കേകാണനിക്കകാന് കേഴനിയനില.  എലകാ
സരക്കകാര  ഉകദരകാഗസരക്കുര്യം  കേനിട്ടുന്ന  അകത  നസ്പീതനിയര്യം  അവകേകാശവര്യം  ഇവരക്കുര്യം
ലഭനികക്കണതകായനിട്ടുണയ്.   സസ്പീകേളകായ  ജസ്പീവനക്കകാരുടട  പ്രശങ്ങള്,  അവകരകാടയ്
സര്യംസകാരനിചകാല്  വലനിയ  കവദനയകാണയ്  അവര  അനുഭവനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്  കേകാണകാര്യം.
ടമകറണനിറനി  ടബനനിഫനിറ്റുകപകാലര്യം  അവരക്കയ്  കേനിട്ടുന്നനില.   ഗരഭനിണനിയകാകുന്ന  ഒരു
പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി അദ്ധരകാപനികേയയ്  കജകാലനി  എകപ്പെകാഴകാണയ്  നഷ്ടടപ്പെടുന്നടതന്ന ഭയമകാണയ്.
ടമകറണനിറനി  ലസ്പീവനിലകാത  ഈ  കമഖലയനില്  മൂന്നയ്  മകാസകതകാളര്യം  പ്രസവകാവധനി
എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞകാല് പനിന്നസ്പീടയ് ടചല്ലുകമകാള് അവരക്കയ് ചനിലകപ്പെകാള് കജകാലനിയണകാവനില.
എലകാ  പനി.ടനി.എ.-യര്യം  അവകരകാടയ്  കമകാശമകായകാണയ്  ടപരുമകാറുന്നടതന്നയ്  പറയന്നനില,
എങ്കെനില്കപ്പെകാലര്യം പല പനി.ടനി.എ.-കേളുര്യം ഇവകരകാടയ്  ഒരു അടനിമ മകനകാഭകാവകതകാടുകൂടനി
കജകാലനി  ടചയനിക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷര്യംകൂടനി  സര്യംജകാതമകാണയ്.  ഇടതലകാര്യം
പരനികശകാധനയയ്  വനികധയമകാകകേണതകാണയ്.   ബഹുമകാനടപ്പെട  മനസ്പീ,  അങ്ങയടട
കനതൃതസതനില്   ടപകാതു  വനിദരകാഭരകാസ  സര്യംരക്ഷണ  യജ് ഞതനിനയ്  അടലങ്കെനില്
സ്കൂളുകേടളടയകാടക്ക  മനികേവനിടന  കകേനങ്ങളകാക്കകാന്  കപകാകുന്ന  വനിപവകേരമകായ
മുകന്നറതനിനയ്  കകേരളര്യം  സകാക്ഷരര്യം  വഹനിക്കകാന്  കപകാകുകേയകാണയ്.  അവനിടട  ഏറവര്യം
വലനിയ  പങ്കുവഹനിക്കകാന്  കേഴനിയന്നവരകാണയ്  ഈ  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  അദ്ധരകാപകേര.
വലനിയ രൂപതനില് അവരക്കയ് ഇടടപടകാന് കേഴനിയര്യം.  കൂടുതല് കുടനികേടള അവരക്കയ്
സ്കൂളുകേളനികലയയ് എതനിക്കകാന് കേഴനിയര്യം. ടപകാതു വനിദരകാഭരകാസ യജതനിടന ഭകാഗമകായനി
മുന്നണനിയനില് നനിരതനി പ്രവരതനിപ്പെനികക്കണവരകായനി  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  അദ്ധരകാപകേടര
മകാറ്റുന്നകതകാടടകാപ്പെര്യം സസ്പീകേളകായ ജസ്പീവനക്കകാരക്കയ് കേനികടണ എലകാ ആനുകൂലരങ്ങളുര്യം ഒരു
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമനിലകാടത കൃതരമകായനി എലകാ മകാസവര്യം ആദരര്യംതടന്ന അവരുടട കകേകേളനില്
എതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇടടപടല്  തസ്പീരചയകായര്യം  അങ്ങയടട  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം
ഉണകാകേണടമന്നയ്  അഭരരതനിക്കുന.  തുലര  കജകാലനിക്കയ്  തുലര  കവതനടമന്നയ്
പറഞ്ഞകാല് ഇവരക്കയ് ഇനനിയര്യം കൂടുതല് കപടമനനികലയയ് എകതണതകാണയ്.  ഇകപ്പെകാള്
ലഭനിക്കുന്ന കവതനടമങ്കെനിലര്യം കൃതരമകായനി ടകേകാടുതയ് അവര കനരനിടുന്ന മകാനസനികേമകായ
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ഒകടടറ  പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കുര്യം  വനിഷമങ്ങള്ക്കുര്യം  അറുതനിവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി
അങ്ങയടട  ശക്തമകായ  ഇടടപടലണകാകേണടമന്നയ്  ഈ  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിക്കലനിലൂടട
അഭരരതനിക്കുന.  

വനിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനകാഥയ്  ):  സര,  വളടര
പ്രധകാനടപ്പെട  ഒരു  വനിഷയതനികലയകാണയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  എര്യം.എല്.എ.  ഈ
സഭയടട  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിചതയ്.  സര്യംസകാനതയ്  രണയ്  തരതനിലള്ള  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി
സര്യംവനിധകാനമകാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്. സരക്കകാര കനരനിടയ് നടത്തുന്ന കകാസ്സുകേളുര്യം സരക്കകാര
സ്കൂളനിടല  പകാരനയ്-ടസ്പീചര  അകസകാസനികയഷടന  കനതൃതസതനില്  നടത്തുന്നവയര്യം.
ആദരടത  വനിഭകാഗതനിടല  ജസ്പീവനക്കകാരുടട  നനിയമനകാധനികേകാരനി  സരക്കകാരുര്യം
രണകാമടത  വനിഭകാഗതനിടന  നനിയമനകാധനികേകാരനി  പനി.ടനി.എ.-യമകാണയ്.  1988-ലകാണയ്
അധനികേ  സലമുടണങ്കെനില്  സസന്തര്യം  ടചലവനില്  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  കകാസ്സുകേള്
ആരര്യംഭനിക്കകാന്  സരക്കകാര  സ്കൂളനിടല  പനി.ടനി.എ.-കേള്ക്കയ്  അനുവകാദര്യം  നല്കേനിയതയ്.
എന്നകാല്  7-12-2012  മുതല്  സര്യംസകാനതയ്  സരക്കകാരനിടന  അര്യംഗസ്പീകേകാരമനിലകാടത
പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി സ്കൂള് ആരര്യംഭനിക്കകാന് പകാടനിടലന്നയ് ഉതരവകായനിട്ടുണയ്. സരക്കകാര കനരനിടയ്
നടത്തുന്ന 52-ഉര്യം പനി.ടനി.എ.-യടട കനതൃതസതനില് നടത്തുന്ന 2159-ഉര്യം പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളുമകാണയ്  സര്യംസകാനത്തുള്ളതയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനര്യം  ലഭനിച
ആദരടത  വനിഭകാഗര്യം  ജസ്പീവനക്കകാര  നനിശ്ചനിതകയകാഗരതയടട  അടനിസകാനതനില്
നനിയമനിതരകായവരുര്യം  അവരക്കയ്  എല്.പനി.എസയ്.എ.-യടട  ശമള  ടസയനിലര്യം
ആയമകാരക്കയ് കകാസയ് IV-ടന ശമള ടസയനിലര്യം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സസന്തര്യം
ടചലവനില് നടതനിടക്കകാണകപകാകേണടമന്ന നനിബന്ധനകയകാടടയകാണയ് പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി
കകാസയ് നടതകാന് പനി.ടനി.എ.-ക്കയ് സരക്കകാര അനുവകാദര്യം നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നകാല്
പനി.ടനി.എ.-യടട  കനതൃതസതനില്  നടനവരുന്ന  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  ജസ്പീവനക്കകാരക്കയ്
കകേകാടതനി വനിധനിയടട അടനിസകാനതനില്  1-8-2012  മുതല് സരക്കകാര ഓണകററനിയര്യം
നല്കേനിവരുന.  1-8-2012-ല്  സരവ്വസ്പീസനിലണകായനിരുന്ന  എലകാ  ജസ്പീവനക്കകാരക്കുര്യം
ഓണകററനിയര്യം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഈ സരക്കകാര അധനികേകാരതനില് വന്നതനിനുകശഷര്യം
ഓണകററനിയര്യം  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  സരക്കകാര  നല്കുന്ന  ധനസഹകായര്യം  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു
നല്കേകാന് കകേകാടതനി വനിധനിയണകായനി. 7-12-2012-ടല ഉതരവയ് പ്രകേകാരര്യം സരക്കകാര
നനിശ്ചയനിച  കയകാഗരതയള്ളവരക്കുമകാത്രമകായനി  ടനി  വരദ്ധനവനിടന  ആനുകൂലരര്യം
പരനിമനിതടപ്പെടുതനിയനിരുന.  എന്നകാല്  ഭൂരനിഭകാഗതനിനുര്യം  സരക്കകാര  നനിശ്ചയനിച
കയകാഗരതയനിലകാതതനിനകാല് കയകാഗരതയനില് ഇളവയ് അനുവദനിക്കുകേയര്യം  1-8-2012-ല്
സരവ്വസ്പീസനിലണകായനിരുന്ന  എലകാവരക്കുര്യം  വരദ്ധനവനിടന  ആനുകൂലരര്യം
അനുവദനിക്കുകേയര്യം  ടചയ.  സരക്കകാര  സ്കൂളനില്  പനി.ടനി.എ.-യടട  നനിയനണതനില്
പ്രവരതനിക്കുന്ന  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  വനിഭകാഗര്യം  തനികേച്ചുര്യം  സസകേകാരര  സര്യംരര്യംഭങ്ങളകാണയ്.
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എങ്കെനിലര്യം  തുലര  കജകാലനിക്കയ്  തുലര  കവതനര്യം  കവണടമന്നകാവശരടപ്പെടയ്  നനിരവധനി
നനികവദനങ്ങള്  ബഹുമകാനടപ്പെട  കഹകക്കകാടതനിയനില്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  നനിരവധനി
കകേസുകേളുമുണയ്. വരക്തനിഗതമകായര്യം അകസകാസനികയഷന് മുകഖനയര്യം കകേസുകേള് ഫയല്
ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  1988  മുതല് പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി ആരര്യംഭനിക്കുവകാന് സരക്കകാര പനി.ടനി.എ.-ക്കയ്
അനുവകാദര്യം  നല്കേനിടയങ്കെനിലര്യം  ഇവരുടട  കസവന  വരവസകേടളകാനര്യംതടന്ന
നനിശ്ചയനിചനിടനില.  ഇവര  ടകേ.എസയ്.ആര.-ടനകയകാ  മറയ്  റൂള്സനിടനകയകാ
പരനിധനിയനില്ടപ്പെടുന്നനില.  അതനിനകാല്  ഇവരുടട  കസവന  വരവസകേള്  ഇകപ്പെകാള്
നനിയമനകാധനികേകാരനിയടട  വനികവചനകാധനികേകാരതനിടന  അടനിസകാനതനിലകാണയ്.
ഇങ്ങടനടയകാടക്കയകാടണങ്കെനിലര്യം  ഈ  പ്രശതനിടന  ഗഇൗരവര്യം  മനസനിലകാക്കനി
സരക്കകാര-എയ്ഡഡയ്  വനിദരകാലയങ്ങളനില്  പനി.ടനി.എ.-യടട  കനതൃതസതനില്
പ്രവരതനിച്ചുവരുന്ന  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി  കമഖലയമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  വനിഷയങ്ങള്
സര്യംബന്ധനിചയ്  സമഗ്രമകായ  ഒരു  പഠനര്യം  നടത്തുന്നതനിനകായനി  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  എലകാ
വനിഷയങ്ങളുര്യം  ഉള്ടക്കകാള്ളനിച്ചുടകേകാണയ്  ഒരു  സമനിതനി  രൂപവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുര്യം
പഠനര്യം  നടതനി  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  രണയ്  മകാസതനിനകേര്യം  സരക്കകാരനികലയയ്
സമരപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമകായനി  SCERT  ഡയറക്ടടറ  ചുമതലടപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ
റനികപ്പെകാരടയ് ലഭനിചകാലടന് അതനിടന അടനിസകാനതനില്  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി കമഖലയനിടല
പ്രശപരനിഹകാരതനിനയ് നടപടനികേളുണകാകുര്യം.  

ശ്രസ്പീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  : സര,  അവരക്കയ്  'ടസയനില് ഓഫയ്  കപ'യനികലയയ്
വരണടമന്നയ് ആഗ്രഹമുണയ്.  ആ രൂപതനികലയള്ള ഒരു ഇടടപടല്കൂടനി അങ്ങയടട
ഭകാഗത്തുനനിന്നയ് ഉണകാകുകമകാ?

ടപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനകാഥയ്  : സര,  അതയ്  പരനികശകാധനിക്കകാനകാണയ്  കേമ്മനിറനിടയ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഞകാന്  കനരടത  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിചകപകാടല  അതയ്
പനി.എസയ്.സനി.  കനരനിടയ്  നനിയമനിചതല.  പനി.ടനി.എ.  കനരനിടയ്  നനിയമനിചതകാണയ്.   ഒരു
വകാചകേര്യം വളടര വരക്തമകായനി പറഞ്ഞതയ്, നനിയമനകാധനികേകാരനിയടട വനികവചനകാധനികേകാര
തനിടന  അടനിസകാനതനിലകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  ഇവരുടട  കവതനര്യം  നടനകപകാകുന്നതയ്.
ഇക്കകാരരങ്ങള് ഏതകായകാലര്യം വളടര വനിശദമകായനി പരനികശകാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയകാണയ്
കേമ്മനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിടന  റനികപ്പെകാരടനിടന  അടനിസകാനതനില്
പ്രശങ്ങള്ക്കയ് പരനിഹകാരമുണകാകുര്യം.  

(2)  പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനിടന കശകാചനസ്പീയകാവസ

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമകാര  : സര,  തനിരുവനന്തപുരര്യം നഗരതനിടല പകാരവ്വതസ്പീ
പുതനകാറനിടന  കശകാചനസ്പീയകാവസ  പരനിഹരനിക്കണടമന്ന  ആവശരമകാണയ്  ഞകാന്
ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  തനിരുവനിതകാര്യംകൂര  ചരനിത്രതനിടന  അടയകാളങ്ങളനില്  വലനിടയകാരു
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മുഖമുദയകാണയ് തനിരുവനന്തപുരര്യം നഗരതനിടന ഹൃദയഭകാഗത്തുള്ള പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാര.
1824-25  കേകാലഘടതനില്,  195  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  ജലഗതകാഗതതനിനു
കവണനിയകാണയ്  ഈ  കതകാടയ്  നനിരമ്മനിചതയ്.  തനിരുവനിതകാര്യംകൂര  രകാജകാക്കനകാര  മകാത്രമല,
കലകാരഡയ് കേഴ്സണ്,  സസകാമനി  വനികവകേകാനന്ദന് അതുകപകാടലയള്ള മഹതയ് വരക്തനികേളുര്യം
ഈ ജലഗതകാഗത സഇൗകേരരര്യം ഉപകയകാഗനിചനിരുന്നതകായനി ചരനിത്രകരഖകേളനില് കേകാണകാര്യം.
ഇതയ് ഇടന്നകാരു മകാലനിനരവകാഹനിനനിയര്യം കരകാഗവകാഹനിനനിയമകായനി മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
നഗരതനിടല  സകേല  മകാലനിനരങ്ങളുര്യം  വലനിടചറനിയന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പ്രകദശമകായനി
പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാര മകാറനിയനിരനിക്കുന.  സസനിവകറജയ് സഇൗകേരരങ്ങളനിലകാതതുടകേകാണയ്
ഇരുവശത്തുര്യം തനിങ്ങനിപ്പെകാരക്കുന്ന ജനങ്ങള് വസ്പീടുകേളനില് നനിനള്ള മകാലനിനരങ്ങളുര്യം ആ
പ്രകദശത്തുള്ള മുഴുവന് കേക്കൂസയ് മകാലനിനരങ്ങളുര്യം കനരനിടയ് പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനികലയകാണയ്
തുറനവനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  അകതകാടടകാപ്പെര്യം ആറുനനിറടയ കപകാളകേള്ടകേകാണയ് നനിറഞ്ഞതു
കേകാരണര്യം നസ്പീടരകാഴുക്കയ്  തടസടപ്പെടയ്  പരനിസരതയ്  തകാമസനിക്കുന്നവരക്കയ്  ഗുരുതരമകായ
കരകാഗങ്ങള്  കുടറക്കകാലമകായനി  പനിടനിടപട്ടുടകേകാണനിരനിക്കുന.  പകേരചവരകാധനികേളുടട
സസ്പീസണനില് അതയ് പടരനപനിടനിക്കുന്നതനിടന ഒരു കകേനമകായനി ഇതയ് മകാറനിയനിരനിക്കുന.
ആ  പ്രകദശത്തുകൂടനി  കപകാകുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  ദരഗന്ധര്യം  നനിമനിതര്യം
സഞരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു സകാഹചരരര്യംകപകാലര്യം ഇകപ്പെകാള് ഇലകാതകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

തനിരുവനന്തപുരര്യം നഗരതനില് മഴ ടപയ്യുകമകാള് ടവള്ളടപ്പെകാക്കമുണകാകുന്നതനിനയ്
ഒരു പ്രധകാന കേകാരണര്യം പകാരവ്വതസ്പീ പുതനകാറനിടല നസ്പീടരകാഴുക്കയ് നനിലചതുടകേകാണകാണയ്.
അതുര്യം  പകേരചവരകാധനികേള്ക്കയ്  കേകാരണമകായനിരനിക്കുന.  നഗര  ജസ്പീവനിതതനിനുതടന്ന
ഏറവര്യം  ഭസ്പീഷണനിയകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  കതകാടനിടന  പുനരുദ്ധകാരണ
പ്രവരതനങ്ങള്  അടനിയന്തരമകായനി  ഏടറടുതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കണടമന്നയ്    ആവശര
ടപ്പെടുകേയകാണയ്.  കകേകാവളര്യം,  കനമര്യം,  തനിരുവനന്തപുരര്യം,  കേഴക്കൂടര്യം  എന്നസ്പീ
നനികയകാജകേണ്ഡലങ്ങളനിലൂടട 16 കേനികലകാമസ്പീറര നസ്പീണകേനിടക്കുന്നതകാണയ് പ്രസ്തുത കതകാടയ്.
ഈ കതകാടനിടന ഇരുവശവര്യം തകേരന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്. കസഡയ് വകാള് പുനരനനിരമ്മനിച്ചുര്യം
കപകാളകേള്  നസ്പീക്കര്യം  ടചയര്യം  ആവശരമകായ  സലങ്ങളനില്  പകാലങ്ങള്  നനിരമ്മനിച്ചുര്യം
കതകാടനിടന  പഴയകേകാല  പ്രഇൗഢനി  വസ്പീടണടുകക്കണതുണയ്.   പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനിടന
കുറുടകേയള്ള  രണയ്  പ്രധകാനടപ്പെട  പകാലങ്ങളകാണയ്  ടതരുടനലനി  പകാലവര്യം  ആറകാടയ്
പകാലടമന്നയ് അറനിയടപ്പെടുന്ന വള്ളക്കടവയ് പകാലവര്യം. ടതരുടനലനി പകാലതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  പതനിനകാലയ്  കകേകാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  അതയ്  ടടണര
ആയനിട്ടുണയ്.  പടക്ഷ വള്ളക്കടവയ് പകാലര്യം ഇകപ്പെകാഴുര്യം തകേരന്ന നനിലയനിലകാണയ്. ഇതനിനുര്യം
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാര ബഡ്ജറനില് 11 കകേകാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  അകപ്രകാചയ് കറകാഡനിടന
സലകമടറടുപ്പെയ് കജകാലനികേള് മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വരഷമകായനി ജനിലകാ
കേളക്ടകററ്റുമകായനി ബന്ധടപ്പെട്ടുള്ള പ്രവരതനങ്ങള് നടക്കുനടണങ്കെനിലര്യം അതനിടനകാരു
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സസ്പീഡകായനിട്ടുള്ള  ഒരു  നടപടനിയര്യം  ആരര്യംഭനിചനിടനില.  വളടര  അപകേടകേരമകായ
സനിതനിയനിലകാണയ് വള്ളക്കടവയ് പകാലര്യം. അകപ്രകാചയ് കറകാഡനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള്
സമയബന്ധനിതമകായനി  പൂരതനിയകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.
അകതകാടടകാപ്പെര്യംതടന്ന  ആവശരമകായ  സലങ്ങളനില്  പകാലങ്ങള്  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയള്ള നടപടനിയര്യം സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം. 

ഏറവര്യം  ആദരര്യം  ഏടറടുക്കകാനുള്ള  ഉതരവകാദനിതസര്യം  എന  പറയന്നതയ്
ഇരുവശത്തുര്യം  തകാമസനിക്കുന്ന  വസ്പീടുകേളുടട  സസനിവകറജയ്  ആറനികലയയ്  ഒഴുക്കനി
വനിടുന്നതനിടന പ്രതനികരകാധനിക്കുകേ എന്നതകാണയ്.  എത്ര ശുചസ്പീകേരനിചകാലര്യം അതനിടനകാരു
പരനിഹകാരമുണകായനിടലങ്കെനില്  ഈ  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരണ്ണകാവസ
യനികലയയ്  എത്തുകേയനില.  ആ  പ്രകദശത്തുള്ള  മുഴുവന്  ടഡ്രെയനികനജുകേളുര്യം
തുറനവനിടനിരനിക്കുന്നതയ് ഇവനികടയകാണയ്.  മുടതറയനില് നഗരതനിടല മുഴുവന് കേക്കൂസയ്
മകാലനിനരങ്ങളുര്യം നസ്പീക്കര്യം ടചയ്യുന്നതനിനുകവണനിയള്ള ട്രെസ്പീറയ്ടമനയ് പകാനയ്  75 കകേകാടനി രൂപ
മുടക്കനി സകാപനിചനിട്ടുണയ്.  ആദരമകായനി പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാര ശുചസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  ആരര്യംഭനിക്കുകമകാള്  രണയ്  കസഡര്യം  കപപ്പുകേള്  സകാപനിചയ്  ഈ
മകാലനിനരങ്ങള്  കശഖരനിചയ്  ട്രെസ്പീറയ്ടമനയ്  പകാനനികലയയ്  ടകേകാണകപകാകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളകാണയ്  ആദരമകായനി സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്.  അതയ്  കേഴനികഞ്ഞ  മറയ്
കേകാരരങ്ങടളക്കുറനിചയ്  ആകലകാചനിക്കകാവ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  നകാലയ്
കകേകാടനി  രൂപ അനുവദനിചയ്  ഒരു കപ്രകാജക്ടയ്  തയകാറകാക്കനിയനിരുന.  ഒരു കകേകാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചുടകേകാണയ്  ഒരു  വരഷര്യം  നകാലയ്  പ്രകാവശരര്യം  കസ്പീനനിര്യംഗയ്  നടത്തുന്നതനികലയര്യം
കപകാളകേള്  മകാറ്റുന്നതനിനുര്യം  കവണനിയള്ള  നടപടനികേളുര്യം  ആരര്യംഭനിചനിരുന.   പടക്ഷ
അടതകാനര്യം  ശകാശസതമല.  എന്തകായനിരുന്നകാലര്യം   ഇതനിനുകവണ  അടനിയന്തര
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് ഗവണ്ടമനനികനകാടയ് ഞകാന് അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.
പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനിടന  വസ്പീടണടുക്കുകേ  എന്നതയ്  ചരനിത്രടത  വസ്പീടണടുക്കുന്നതനിനയ്
തുലരമകാണയ്.  അതുടകേകാണയ്  നമ്മുടട  നഗരതനിടന  പ്രഇൗഢനിയടടയര്യം
കപതൃകേതനിടനയര്യം  ഉറവനിടമകായനിരുന്ന  പ്രസ്തുത  കതകാടനിടന  നവസ്പീകേരണര്യം  ഉടനടനി
ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനികേള്  കകേടക്കകാള്ളണടമന്നയ്
ഗവണ്ടമനനികനകാടയ് ഞകാന് ആവശരടപ്പെടുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്):  സര,  പകാരവ്വതസ്പീ
പുതനകാറനിടന  ഇന്നടത  ഏറവര്യം  കശകാചനസ്പീയമകായ  അവസ  ബഹുമകാനടപ്പെട
അര്യംഗര്യം  ഇവനിടട  ചൂണനിക്കകാണനിക്കുകേയണകായനി.   ഇതനിടന  വനികേസനതനിനകായനി
നകാറയ്പകാകേയ് വഴനി പഠനര്യം നടതനി, അതനിടന അടനിസകാനടപ്പെടുതനി ഒന്നകാര്യം ഘടമകായനി
20  കകേകാടനി  രൂപയടട  പദ്ധതനി  ടസഷരല്  പരപ്പെസയ്   ടവഹനിക്കനിളകായ
ടകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി.(Kerala  Infrastructure  Investment  Development
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Corporation) വഴനി  കേനിഫ്ബനിയടട  ധനസഹകായതനിനകായനി  സമരപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ.
അതനിടല  പ്രധകാന  ഘടകേങ്ങള്  ഏടതലകാടമന്നയ്  അക്കമനിടയ്  പറയവകാന്  എടന
കകേവശര്യം  ഇകപ്പെകാടഴകാനമനില.  ഇതനിടന  വനികേസനതനിനയ്  പ്രധകാന  തടസമകായനി
കേകാണുന്നതയ് കേകായല് പകാരശസങ്ങളനിടല കേകയറങ്ങളകാണയ്. കേനകാല് സലര്യം അതനിരതനി
നനിരണ്ണയനിചയ്  അതനിരതനിക്കലയ്ഴ  സകാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സരകവ്വ,  കകേകാവളര്യം  മുതല്
വരക്കലവടര യദ്ധകേകാലകാടനിസകാനതനില് റവനന അധനികേകാരനികേളുടട കനതൃതസതനില്
നടനവരനികേയകാണയ്.  സരകവ്വ  നടത്തുന്നതനിനുര്യം  അതനിരതനിക്കല്ലുകേള്
സകാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഭവനരഹനിതരകായ  ആളുകേടള
പുനരധനിവസനിപ്പെനിചയ്  ഭൂമനി  ഏടറടുതകശഷര്യം  രണകാര്യം  ഘടതനിടന  പദ്ധതനി
തയകാറകാക്കകാനകാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  രണകാര്യം ഘടവര്യം  'കേനിഫ്ബനി'-യടട ധനസഹകായ
കതകാടുകൂടനിയകാണയ്  നടപ്പെകാകക്കണതയ്. ഇങ്ങടന  16.14  കേനികലകാമസ്പീറര  നസ്പീളര്യംവരുന്ന
പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനിടന  കശകാചനസ്പീയകാവസ  രണയ്  ഘടങ്ങളനിലകായനി
പരനിഹരനിക്കകാനകാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗര്യം ചൂണനിക്കകാണനിച രണയ്
വനിഷയങ്ങളുര്യം  വളടര  ഗഇൗരവമുള്ളതകാണയ്.  അതനിടന  വശങ്ങളനില്  കേകയറവമകായനി
ബന്ധടപ്പെട്ടുര്യം  അലകാടതയര്യം തകാമസനിക്കുന്ന ആളുകേള് അവരവരുടട പുരയനിടങ്ങളനില്
പ്രകതരകേമകായനി  ടസപ്റനികേയ്  ടകാങ്കുകേള്  നനിരമ്മനിക്കകാടത  കേക്കൂസയ്  മകാലനിനരങ്ങള്
ടസപ്റനികേയ്  ടകാങ്കെനിടല  കസകാക്കയ്  പനിറനിലൂടട  വരുന്ന  ടവള്ളമല,  കേക്കൂസയ്
മകാലനിനരങ്ങള്തടന്ന  പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനികലയയ്  തള്ളനിവനിടുന്ന  അവസയണയ്.
കപകാളകേള്  ടകേകാണയ്  നസ്പീടരകാഴുക്കയ്  തടയര്യം.   ചരനിത്ര  പ്രസനിദ്ധമകായ  വളടരയധനികേര്യം
ശ്രദ്ധനിക്കടപ്പെടനിരുന്ന  ജലഗതകാഗതതനിനുകപകാലര്യം  ഉപകയകാഗനിചനിരുന്ന  പകാരവ്വതസ്പീ
പുതനകാര   മകാലനിനരര്യം  നനികക്ഷപനിക്കകാനുള്ള   ഒരനിടമകായനി   മകാറനിടയനള്ളതയ്
നമുടക്കലകാര്യം  വളടര  അപമകാനമകാണയ്.   അതുടകേകാണയ്  നകാടനിടല  പല
ജലകസകാതസ്സുകേളുര്യം ജനങ്ങള് കവണത്ര ഗഇൗരവകതകാടുകൂടനി സര്യംരക്ഷനിചയ്, ശുചനിയകായനി
നനിലനനിരത്തുവകാന്  ശ്രദ്ധനിക്കുന്നനിടലന്ന  ഒരു  വസ്തുതകൂടനി  നമ്മള്
കേണക്കനിടലടുകക്കണതുണയ്.    പ്രകതരകേനിചയ്  ഈ  വരള്ചയടട  കേകാലഘടതനില്
ജലകാശയങ്ങള്  മകാലനിനരങ്ങള്  നനികക്ഷപനിക്കകാനുള്ള  സലങ്ങളകായനി  കേകാണുന്ന  ആ
മകാനസനികേകാവസയനില്നനിനര്യം  ടപകാതുസമൂഹടത  മകാറനിടയടുക്കകാന്  നമുക്കയ്  കൂടകായ
പരനിശ്രമര്യം  ആവശരമകാണയ്.   ആ  പരനിശ്രമതനില്  പങ്കെയ്  കചരണര്യം,  ഇവനിടട
ചൂണനിക്കകാണനിചതടക്കമുള്ള  കേകാരരങ്ങള്  ഏതയ്  പരനിധനിവടര  നനിരവ്വഹനിക്കകാന്
കേഴനിയടമന്നതയ് ഗഇൗരവതരമകായനി പരനികശകാധനിക്കുന്നതകാണയ്.  ഇതയ് സര്യംബന്ധനിചയ്  ഒരു
പ്രകതരകേകയകാഗര്യം വനിളനിക്കുന്നതനിനയ് മുന്കേടയടുക്കുന്നതകാണയ്.  

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമകാര:  സര,  ഇന്ലകാനയ്  നകാവനികഗഷനുമകായനി
ബന്ധടപ്പെട  ചുമതല  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിക്കകാണയ്. ഇതനിനുകവണ നടപടനികേള്
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സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ് മനനി ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ.  മടറകാരു പ്രധകാന പ്രശര്യം  ഈ
നഗരതനില്  ടചറനിയ  മഴ  ടപയ്യുകമകാള്തടന്ന  ടവള്ളടപ്പെകാക്കമുണകാകുന
എന്നതകാണയ്.  പകാരവ്വതസ്പീപുതനകാറനിടന  നസ്പീടരകാഴുക്കയ്  തടസടപ്പെടയ്  കപകാളകേള്
നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതുടകേകാണകാണയ്  ഇതയ്  സര്യംഭവനിക്കുന്നതയ്.  മഴക്കകാലര്യം  ആരര്യംഭനിക്കു
ന്നതനിനുമുമകായനി  കപകാളകേള്  നസ്പീക്കര്യംടചയ്യുന്നതനിനയ്  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനയ്
പ്രകതരകേ നടപടനി സസസ്പീകേരനികക്കണതയ് അതരകാവശരമകാണയ്.  അടലങ്കെനില് ടചറനിയ മഴ
ടപയ്യുകമകാള്തടന്ന  ഈ  ആറനിടല  ടവള്ളര്യം  കേയറനി  നഗരതനില്  മുഴുവന്
ടവള്ളടപ്പെകാക്കമുണകാകുര്യം.  കേടലനികലയയ്  ടവള്ളര്യം  ഒഴുകേനികപ്പെകാകേകാനുള്ള  ഒരു  അവസരര്യം
ഉണകാകുന്നനില. മഴക്കകാലതനിനയ് മുമ്പുതടന്ന നസ്പീടരകാഴുക്കനിടന തടസര്യം  നസ്പീക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകമകാ? 

ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര ,  ടചറനിടയകാരു  മഴ  ടപയ്യുകമകാള്തടന്ന
തനിരുവനന്തപുരര്യം നഗരതനില് ടവള്ളടപ്പെകാക്കമുണകാകുന എന്നതയ് കുടറ നകാളുകേളകായനി
നകാര്യം  അനുഭവനിക്കുന്ന  ഒരു  ബുദ്ധനിമുടകാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കകാനകാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനനിടന കേകാലതയ്  'ഓപ്പെകറഷന് അനന്ത'  എന്ന പദ്ധതനി നടപ്പെകാക്കനിയതയ്.
ആ  പദ്ധതനി  നടപ്പെകാക്കനിയതനില്  നനിരവധനി  വനിമരശനങ്ങളുര്യം  ആകക്ഷപങ്ങളുമുണയ്.
ഇവനിടട  ചൂണനിക്കകാണനിച  രൂപതനില്  ടവള്ളടക്കടയ്  ഒഴനിവകാക്കുന്നതനിനയ്  എന്തയ്
ടചയ്യുവകാന്  കേഴനിയടമന്നതയ്,  'ഓപ്പെകറഷന്  അനന്ത'-യനില്  ഏതയ്  ഘടര്യം  വടര
ടചയ്യുവകാന്  കേഴനിഞടവനള്ളതയ്  പരനികശകാധനിചകശഷര്യം  കൂടുതല്  എന്തുടചയ്യുവകാന്
കേഴനിയടമന്നയ് പ്രകതരകേമകായനി പരനികശകാധനിക്കുന്നതകാണയ്.

IV സബ്മനിഷന്

(1)  കനമര്യം കപകാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനനിടല മരദ്ദേനര്യം

പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതല):  സര,  ഇന്നടല  കനമര്യം
കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  നടന്ന  അതനിക്രൂരമകായ  മരദ്ദേനതനിടന  വനിവരങ്ങളകാണയ്
സഭയടട  ശ്രദ്ധയനില്  ടകേകാണവരകാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  യതയ്  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  കനമര്യം
മണ്ഡലര്യം പ്രസനിഡനയ് ശ്രസ്പീ.  സജസ്പീറനിടന കനമര്യം കപകാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷന് എസയ്.ഐ.-യര്യം
കപകാലസ്പീസുകേകാരുമകായനി  കചരന്നയ്  ക്രൂരമകായനി  മരദ്ദേനിക്കുകേയണകായനി.  അകദ്ദേഹതനിടന
ജനകനനനിയതനിനയ് ഗുരുതരമകായനി പരുകക്കറയ് ഇന്നടല രകാത്രനിയനില് തനിരുവനന്തപുരര്യം
ടമഡനിക്കല് കകേകാകളജയ് ആശുപത്രനിയനില് അടനിയന്തര ശസകനിയയയ് വനികധയനകാക്കനി.
കേസ്റ്റേഡനിയനിടലടുത രണയ് യതയ് കകേകാണ്ഗ്രസയ് പ്രവരതകേടര ജകാമരതനിടലടുക്കകാന്
കനമര്യം  കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  എതനിയതകായനിരുന  ശ്രസ്പീ.  സജസ്പീര.  എസയ്.ഐ.
സമത്തുര്യം സനി.പനി.ഒ. ജയകുമകാറുര്യം കചരന്നയ് ഈ ടചറുപ്പെക്കകാരടന ഭസ്പീകേരമകായനി മരദ്ദേനിച്ചു.
കതകാക്കനിടന പകാതനിടകേകാണയ് അടനിക്കുകേയര്യം ലകാതനിടകേകാണയ് കുത്തുകേയര്യം തറയനിലനിടയ്
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ചവനിട്ടുകേയര്യം ടചയ.  ഇന്നടത പ്രധകാനടപ്പെട എലകാ പത്രങ്ങളനിലര്യം ഇതുസര്യംബന്ധനിച
വകാരത വന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  'കകേരളകേഇൗമുദനി'  പത്രതനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന വകാരത,
'കതകാക്കനിടന  പകാതനിടകേകാണയ്  മരദ്ദേനിചവശനകാക്കനിയകശഷര്യം  വഴനിയനില്  കേനിടന്ന
ആളകാടണനപറഞ്ഞയ്  തനിരുവലര്യം  കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില് എതനിക്കുകേയകായനിരുന'
എന്നകാണയ്.  ഇന്നയ് അവനിടട പ്രകാകദശനികേമകായനി ഹരതകാല് ആചരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ
എസയ്.ഐ.  എനപറയന്ന വരക്തനി എസയ്.എഫയ്.ഐ.  അകമനി സര്യംഘതനിടല ഒരു
പ്രധകാനനിയകായനിരുന്ന  സമതയ്  കൃഷ്ണനകാണയ്.  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-ക്കകാര  എസയ്.ഐ.
ആകുന്നതനില് ടതടറകാനമനില. ഏതയ് പകാരടനിക്കകാരനുര്യം പകാരടനി വനിശസകാസനികേളുടമകാടക്ക
എസയ്.ഐ.  ആകേകാറുണയ്.   വളടര  ഭസ്പീകേരമകായനി   ഈ  ടചറുപ്പെക്കകാരടന  മരദ്ദേനിക്കുകേ
മകാത്രമല,  പരകാതനിക്കകാരകായ  ആളുകേടള  കവകുകന്നരര്യം  വടര  അവനിടട
ഇരുതനിയകശഷര്യം  അവരുടട  കകേയനില്നനിനര്യം  ടവള്ള  കപപ്പെറനില്  ഒപ്പെനിടയ്
വകാങ്ങനിക്കുകേയണകായനി. ആ കപപ്പെറനില് എന്തകാണയ് എഴുതനിയടതന്നയ് അറനിയനില.  ഇനനി
ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനി  മറുപടനി  പറയന്ന  സമയതയ്  ഇടതലര്യം  ആ
ടചറുപ്പെക്കകാരടന കുറമകാടണന്നയ് വരുതനിതസ്പീരക്കകാനകാകണകാ ടവള്ള കപപ്പെറനില് ഒപ്പെനിടയ്
വകാങ്ങനിയടതനര്യം  ഞങ്ങള്ക്കറനിയനില.   ഏതകായകാലര്യം  ഇന്നടല  വളടര  ഭസ്പീകേരമകായനി
ജനകനനനിയതനിനയ്  പരനികക്കറ  നനിലയനില്  ഈ  ടചറുപ്പെക്കകാരടന  ആശുപത്രനിയനില്
അഡനിറയ്  ടചയ.  വളടര  ഭസ്പീകേരമകായനി  മരദ്ദേനിചതനിടന  അടയകാളങ്ങളകാണയ്
ശരസ്പീരതനിലള്ളതയ്.  ഇന്നടല തനിരുവനന്തപുരര്യം ടമഡനിക്കല് കകേകാകളജനില് അടനിയന്തര
ശസകനിയയയ്  വനികധയമകാകകേണനിവന.  ഇതയ്  വളടര  ഗഇൗരവമുള്ള  വനിഷയമകാണയ്.
ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിക്കയ്  കപകാലസ്പീസയ്  എഴുതനിതരുന്ന  വനിവരങ്ങളലകാടത
നനിഷയ് പക്ഷമകായ  ഒരു  അകനസഷണര്യം  ഇക്കകാരരതനില്  നടതണടമന്നയ്  ഞകാന്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.

11.00 A.M.]

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്):  സര,  ടവള്ളകായണനിയനില്  ഒരു
കേരകാറുകേകാരടന  കേസ്പീഴനില്  ടഡക്കകറഷന്  കജകാലനികേള്  ടചയവരുന്ന  എറണകാകുളര്യം
സസകദശനിയകായ അനസ്പീഷയ് എന്നയകാള് തനിരുവനന്തപുരര്യം കനമര്യം കപകാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനനില്
നല്കേനിയ പരകാതനിയടട അടനിസകാനതനില് മുന്പരനിചയമനിലകാത ശ്രസ്പീജനിതയ് എന്ന
ആളനിടനതനിടര  പരകാതനിക്കകാരടന  കേരണതടനിചയ്  പരനികക്കല്പ്പെനിച്ചു  എനകേകാണനിചയ്
നല്കേനിയ പരകാതനിയടട  അടനിസകാനതനിലകാണയ്  പരകാതനിക്കകാരടനയര്യം എതനിരകേക്ഷനി
ടയയര്യം  14-5-2017-നയ് ഉചയയ്  ഒരു മണനികയകാടട കസ്റ്റേഷനനില് വനിളനിച്ചുവരുതനിയതയ്.
സലവകാസനിയകായ  ശ്രസ്പീജനിതയ്  എന്നയകാളകാണയ്  ഇതനിടല  എതനിരകേക്ഷനിടയന്നയ്
മനസനിലകാക്കനി പരകാതനി അകനസഷനിക്കുന്നതനിനകായനി ചുമതലടപ്പെടുതനിയനിരുന്ന സനി.പനി.ഒ.
അജയകുമകാര  ഇരുവകരയര്യം  കസ്റ്റേഷനനില് ഹകാജരകാകേകാന് നനിരകദ്ദേശനിച്ചു.  ടപകട്രെകാളനിര്യംഗയ്
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ഡനടനി  കേഴനിടഞ്ഞതനിയ  എസയ്.എചയ്.ഒ.യര്യം  സനി.പനി.ഒ.  അജയനുര്യം  ഇരുകൂടകരകാടുര്യം
സര്യംസകാരനിചനിരനിടക്ക  കനമര്യം  യതയ്  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  മണ്ഡലര്യം  പ്രസനിഡനയ്  സജസ്പീര
ടപടടന്നയ് കസ്റ്റേഷനനില് കേയറനി വരനികേയര്യം ശ്രസ്പീജനിതയ് എന്നയകാടള വനിളനിച്ചുവരുതനിയതയ്
കചകാദരര്യം ടചയ്യുകേയര്യം കസ്റ്റേഷടന റനിസപ്ഷന് കേഇൗണറനിടന ഗകാസുര്യം ടഫ്രെയനിമുര്യം അടനിചയ്
ടപകാടനിക്കുകേയര്യം  ടചയ.  ഇകതത്തുടരന്നയ് സജസ്പീറനിടന  കേസ്റ്റേഡനിയനില്
എടുതനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  റനിസപ്ഷനനിടല ഗകാസുര്യം  ടഫ്രെയനിമുര്യം  ടപകാടനിയതനില്  സരക്കകാര
മുതല്  1,500  രൂപയടട  നഷ്ടര്യം  സര്യംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  സജസ്പീറനിനയ്  ചനികേനിത്സകാ  സഹകായര്യം
കവണടമന്നയ്  ആവശരടപ്പെടതു പ്രകേകാരര്യം  കമപ്പെടനിയകാടന  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലര്യം
അവനിടടനനിന്നയ്  തനിരുവനന്തപുരര്യം  ടമഡനിക്കല്  കകേകാകളജയ്  ആശുപത്രനിയനിലര്യം
പ്രകവശനിപ്പെനിചയ്  ചനികേനിത്സ  നടതനിവരുന.  സര്യംഭവതനില്  പരനികക്കറ  സനി.പനി.ഒ.
അജയന്  കനമര്യം  ശകാന്തനിവനിള  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത്സ  കതടനിയനിട്ടുള്ളതകാണയ്.
കപകാലസ്പീസനിടന  ഡനടനിക്കയ്  തടസര്യം  വരുതനിയതനിനുര്യം  ടപകാതുമുതല്  നശനിപ്പെനിചതനിനുര്യം
സജസ്പീറനിടനതനിടര കകര്യം  1001/2017  ആയനി കനമര്യം കപകാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനനില് കകേസയ്
രജനിസ്റ്റേര  ടചയ്തയ്  അകനസഷനിച്ചുവരുന.  കപകാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  നടന്നതകായനി
ആകരകാപനിക്കടപ്പെട  സര്യംഭവര്യം  സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  ഡനി.സനി.പനി.,  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്
അകനസഷണര്യം നടതനിവരുനണയ്.

ഇവനിടട  ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  ഉന്നയനിച  കേകാരരങ്ങളുടട
അടനിസകാനതനില് ഗഇൗരവമകായനി അകനസഷനിക്കകാനുള്ള സര്യംവനിധകാനര്യം ഒരുക്കുന്നതകാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതല:  സര,  ബഹുമകാനടപ്പെട  കകേകാവളര്യം  എര്യം.എല്.എ.
ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  വനിന്ടസനയ്  ഇന്നടല  ആ  സലതയ്  കപകായനിരുന്നതകാണയ്.  ഒരു
ടചറുപ്പെക്കകാരടന  ജനകനനനിയര്യം  തകേരക്കതക്കനനിലയനില്  അടനികക്കണ  യകാടതകാരു
സകാഹചരരവര്യം  അവനിടടയനിലകായനിരുന.  ദയവകായനി  അങ്ങയ്  നനിഷ്പക്ഷമകായനി
അകനസഷണര്യം നടതണടമന്നയ് അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി വനിജയന്: സര, ഈ സരക്കകാര ഒരുതരതനിലള്ള കലകാക്കപ്പെയ്
മരദ്ദേനവര്യം അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  കലകാക്കപ്പെനില് മരദ്ദേനര്യം നടതനിയകാല് ആ കപകാലസ്പീസയ്
ഉകദരകാഗസടനതനിടര നടപടനി ഉണകാകുടമന്നയ് കനരടതതടന്ന വരക്തമകാക്കനിയനിട്ടുള്ള
തകാണയ്.  ബഹുമകാനരനകായ പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവയ് ഉന്നയനിച കേകാരരങ്ങള് ഗഇൗരവമകായനി
തടന്ന  അകനസഷനിക്കുര്യം.  ഈ  അകനസഷണതനിനയ്  പുറകമയള്ള  അകനസഷണ
സര്യംവനിധകാനര്യം ഏരടപ്പെടുത്തുര്യം.

(2) കകേകാളനനി നവസ്പീകേരണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമകാര:  സര,  എടന  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല
പനിറവന്തൂര പഞകായതനിടല  മുളമല  ഗനിരനിജന്  കകേകാളനനിടയ  2013-ല്  സസയര്യം
പരരകാപ്ത  ഗ്രകാമര്യം  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ടപ്പെടുതനി.  അകതകാടടകാപ്പെര്യം  കമലനില
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ഗ്രകാമപഞകായതനിടല  നരനിക്കുഴനി  എസയ്.സനി.  കകേകാളനനികയയര്യം  ഇകത  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ടപ്പെടുതനി  നവസ്പീകേരനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചു.  അന്നയ്  ഒരു  യവകാവയ്  ആലവയനിലള്ള
കകേരള കഫകാറസ്റ്റേയ് ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസനിടന എര്യം.ഡനി.  ആടണന്നയ് പറഞ്ഞയ് സമസ്പീപനിക്കുകേയര്യം
സതരസന്ധതകയകാടട  പണനി  തസ്പീരതയ്  തരകാടമന്നയ്  വകാഗകാനര്യം  ടചയ്യുകേയര്യം  ടചയ.
2017 ആയനിട്ടുര്യം യകാടതകാരു നസ്പീക്കവര്യം ഉണകായനില.  കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാരനിടന കേകാലതയ്
ഈ രണയ് കകേകാളനനികേളനിടലയര്യം നനിരമ്മകാണ പ്രവരതനങ്ങളനില് അഴനിമതനിയടണന്നയ്
കേകാണനിചയ് അന്നടത മനനിയകായനിരുന്ന ശ്രസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാറനിനുര്യം ശ്രസ്പീമതനി
പനി. ടകേ. ജയലകനിക്കുര്യം ഞകാന് പരകാതനി നല്കേനിയനിരുന. അതനികനല് ഇനവടര ഒരു
നടപടനിയര്യം  ഉണകായനിടനില.  മുളമല  ഗനിരനിജന്  കകേകാളനനിയടട  സനിതനി  വളടര
കമകാശമകാണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി  അവനിടട  സന്ദരശനിക്കുന്നതുടകേകാണയ്  ടതറനില.
കേകാരണര്യം അതു കേകാകണണ ഒരു അത്ഭുതമകാണയ്. സബ്കകേകാണ്ട്രെകാക്ടയ് ടകേകാടുതയ് തടനിപ്പെയ്
നടതനി അവനിടട പകാവടപ്പെടവരക്കയ് കേക്കൂസയ് കുഴനിച്ചു ടകേകാടുത്തു.  ടസപ്റനികേയ് ടകാങ്കെനിനയ്
കുഴനി  എടുതയ്  അതനിനയ്  പുറടതകാരു  സകാബയ്  ഇടനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഉപകയകാഗനിക്കകാന്
പറയകേയകാണയ്,  അതനിനയ്  മറടയകാനമനില.  അടുതടുത  വസ്പീടുകേളകാണയ്.  ഞകാന്
കേണതകാണയ്.  കപസ  ടവടനിക്കുന  എന്നയ്  പരകാതനി  പറഞ്ഞവരക്കയ്  വസ്പീടുപണനി
പൂരതനിയകാക്കനി  ടകേകാടുതനിടനില.  സരസന്  എനകപരുള്ള  കട്രെബല്
വനിഭകാഗതനില്ടപ്പെട  ഒരു  ടചറുപ്പെക്കകാരന്  ഇവനിടട  അഴനിമതനി  നടക്കുകേയകാടണന്നയ്
പറഞ്ഞയ്  ഒരു  പരകാതനി  ടകേകാടുത്തു.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി  ഈ  കകേകാളനനി
സന്ദരശനിക്കണര്യം. അവടന വസ്പീടയ് മകാത്രര്യം പണനിതയ് ടകേകാടുതനില. ആ ടചറുപ്പെക്കകാരടന
വസ്പീടയ്  മകാത്രര്യം പകുതനി തസ്പീരതനിടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  വകാശനിയകാണയ്.  അതനിനയ് പുനലൂരനിടല
ചനില  കട്രെബല്  ഉകദരകാഗസരുര്യം  കൂടട  നനില്ക്കുനടണനതടന്ന  പറയകാര്യം.
കുടനിടവള്ളതനിനയ് ഒരു പദ്ധതനി തുടങ്ങനി കമകാകടകാര വചയ് ടവള്ളര്യം അടനിച്ചു.  ഒരു മകാസര്യം
കേഴനിഞ്ഞകപ്പെകാള് കേറണയ് ചകാരജയ് ടകേകാടുക്കകാന് ആളനില.  കട്രെബല് ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനര്യം
പഞകായത്തുര്യം ആരുര്യം ടകേകാടുക്കനില.  അവസകാനര്യം ഇലകനിസനിറനി കബകാരഡകേകാര വന്നയ്
മസ്പീററുര്യം  കമകാകടകാറുടമലകാര്യം  എടുത്തുടകേകാണകപകായനി.  ചുരുക്കനിപ്പെറഞ്ഞകാല്  ഈ  കേടുത
കവനലനില് ഒരു തുള്ളനി ടവള്ളര്യം ഈ കകേകാളനനിയനിലനില.  സരക്കകാരനിടന കേയനില്നനിന്നയ്
പണര്യം  ടചലവകാക്കനി  ഇതയ്  ടചയ്ടതനമകായനി,  എന്നകാല്  ഒനര്യം  കേനിടനിയതുമനില.
വസ്പീടുകേളനിടല  നനിരമ്മകാണ  പ്രവരതനങ്ങടളകാടക്ക  വളടര  കമകാശമകാണയ്.  കേക്കൂസയ്
കുഴനിചയ്  ടകേകാടുതയ്  ടസപ്റനികേയ്  ടകാങ്കുര്യം  സകാബുമനിടയ്  ഉപകയകാഗനികചകാളകാന്  പറയന്ന
മരരകാദകകേടടകാടക്ക ഈ പറയന്ന പകാവങ്ങകളകാടയ്  ടചയ്യുന്നതയ് ശരനിയല.  അങ്ങനിതനില്
ഇടടപടണര്യം. 

അതുകപകാടലയകാണയ്  നരനിക്കുഴനി  കകേകാളനനിയനില്  കറകാഡയ്  കകേകാണ്കസ്പീറയ്
ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  മഴ വന്നകപ്പെകാള് എലകാര്യം ഒലനിച്ചുകപകായനി.  മുടകതകാടനിടന കേനമുള്ള
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പനി.വനി.സനി.  കപപ്പെയ്  ഇട്ടു  ടകേകാടുത്തു.  അടതലകാര്യം ടപകാടനിക്കഴനിഞ.
80 ശതമകാനര്യം കപകാലര്യം വരക്കയ് പൂരതനിയകാക്കനിയനില. കേഴനിഞ്ഞ മകാസവര്യം ഞകാന് കയകാഗര്യം
വനിളനിചയ് കേരശന നനിരകദ്ദേശര്യം ടകേകാടുത്തു.  ഇതനില് എസയ്.സനി.  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനനില്നനിന്നയ്
വളടര നല ഇടടപടലണയ്.  അവനിടടത ഓഫസ്പീസറുര്യം ഇകപ്പെകാഴടത ഉകദരകാഗസരുര്യം
നരനിക്കുഴനി  കകേകാളനനിയടട  കേകാരരതനില്  വളടര  ശക്തമകായ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്. പകക്ഷ പുനലൂര കട്രെബല് ഓഫസ്പീസനില്നനിനര്യം വളടര കമകാശമകായ
സമസ്പീപനമകാണയ്  ഈ  വനിഭകാഗതനില്ടപ്പെടവകരകാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ
പകാവങ്ങകളകാടയ്  പ്രതനിബദ്ധതയനിലകാത  ഉകദരകാഗസടര  എങ്ങടന  കകേകേകാരരര്യം
ടചയണടമന്നയ്  അങ്ങയ്  തസ്പീരുമകാനനിക്കണര്യം.  കേരശനമകായ  ഒരു  അകനസഷണര്യം
നനിരകദ്ദേശനിചയ് പരകാതനി ടകേകാടുതനിടയ് രണ വരഷര്യം പനിന്നനിടുകേയകാണയ്. ഒരു നടപടനിയമനില.
ഇതയ്  ഈ  പകാവങ്ങകളകാടയ്  ടചയ്യുന്ന  വഞനയകാണയ്.  ഒരു  എര്യം.എല്.എ.  എന്ന
നനിലയനില്  ടകേകാടുക്കുന്ന  പരകാതനിക്കയ്  യകാടതകാരു  വനിലയമനിടലങ്കെനില്  പനിടന്ന  അതയ്
പറഞ്ഞനിടയ്  കേകാരരമനില.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി  ഇടതകാരു  പരകാതനിയകായനിട്ടുകൂടനി
പരനിഗണനിക്കണര്യം.  രണയ്  മനനിമകാരക്കുര്യം  എഴുതനി  ടകേകാടുത  പരകാതനി  സരക്കകാരനിടന
ഫയലനില്  കേകാണുര്യം.  ഇതനില്  കേരശനമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  പ്രകതരകേനിചയ്
മുളമല ഗനിരനിജന് കകേകാളനനിയനിടല ഈ പ്രശര്യം പരനിഹരനിക്കുകേയര്യം കവണര്യം.  സരസന്
എന്ന  ടചറുപ്പെക്കകാരനയ്  വന്ന  ഗതനികകേടയ്  അങ്ങയ്  ഇടടപടയ്  പരനിഹരനിച്ചു
ടകേകാടുക്കണടമന്നയ്  അഭരരതനിക്കുന.

പടനികേജകാതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നകാക്കസമുദകായകക്ഷമവര്യം  നനിയമവര്യം
സകാര്യംസകാരനികേവര്യം പകാരലടമനറനികേകാരരവര്യം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബകാലന്): സര,
പതനകാപുരര്യം  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനില്ടപ്പെട  പനിറവന്തൂര  പഞകായതനിടല  പടനികേ
വരഗ  കകേകാളനനിയകായ മുളമലയടടയര്യം  കമലനില ഗ്രകാമപഞകായതനിടല പടനികേജകാതനി
കകേകാളനനിയകായ  നരനിക്കുഴനി  കകേകാളനനിയടടയര്യം  നവസ്പീകേരണതനിനകായനി  പടനികേവരഗ
വനികേസന  വകുപ്പെനിടന  2013-14-ടല  ഹകാര്യംലറയ്  വനികേസന  പദ്ധതനി  പ്രകേകാരവര്യം
പടനികേജകാതനി  വനികേസന  വകുപ്പെനിടന  2012-13-ടല  സസയര്യംപരരകാപ്ത  ഗ്രകാമര്യം
പദ്ധതനിയനിലര്യം  ഉള്ടപ്പെടുതനിയകാണയ്  ഓകരകാ  കകേകാടനി  രൂപയടട  പദ്ധതനിക്കയ്  രൂപര്യം
നല്കേനിയതയ്.  ഇതനിടന  ഇര്യംപനിടമനനിര്യംഗയ്  ഏജന്സനിയകായ  എഫയ്.ഐ.ടനി.  (Forest
Industries  Travancore  Limited)  ടയയകാണയ്  കനകാഡല്  ഏജന്സനിയകായനി
മുന്സരക്കകാര ചുമതലടപ്പെടുതനിയതയ്.  മുളമല കകേകാളനനിയനില് കേനിണര നനിരമ്മകാണര്യം,
കേക്കൂസയ്  നനിരമ്മകാണര്യം,  വസ്പീടയ്  അറകുറപ്പെണനി,  കേമ്മനണനിറനി  ഹകാള്,  വസ്പീടുകേളുടട
കവദത്യുതസ്പീകേരണര്യം,  17  വസ്പീടുകേളുടട  റൂഫയ്  കകേകാണ്കസ്പീറനിര്യംഗയ്,  13  വസ്പീടുകേളുടട  ഭനിതനി
നനിരമ്മകാണര്യം,  കുളര്യം  നവസ്പീകേരണര്യം  എന്നനിവയര്യം  നരനിക്കുഴനി  കകേകാളനനിയനില്
20  വസ്പീടുകേളുടട  പകാസ്റ്റേറനിര്യംഗുര്യം  കവറയ്  സനിടമനയ്  വകാഷനിര്യംഗുര്യം  രണയ്  വസ്പീടുകേളുടട  റൂഫയ്
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റനിടപ്പെയറനിര്യംഗുര്യം അങ്കെണവകാടനി ടകേടനിടതനിടന മസ്പീറനിര്യംഗയ്  ഹകാള്,  കേനിണര നനിരമ്മകാണര്യം
ഇടതലകാര്യം ഉള്ടക്കകാളന്ന പദ്ധതനിയകായനിരുന ഇതയ്.  പടനികേവരഗ വനികേസന വകുപ്പെയ്
ഒന്നകാര്യം ഗഡവകായനി  19.83  ലക്ഷര്യം രൂപയര്യം രണകാര്യം ഗഡവകായനി  40  ലക്ഷര്യം രൂപയര്യം
എഫയ്.ഐ.ടനി.-ക്കയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പടനികേജകാതനി  വനികേസന  വകുപ്പെയ്  65  ലക്ഷര്യം
രൂപയകാണയ്  ഇതുവടര  അനുവദനിചതയ്.  എന്നകാല്  ബഹുമകാനടപ്പെട  അര്യംഗര്യം
സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണതനില്  ഈ  രണയ്  പദ്ധതനികേളനിലര്യം
അപകാകേതകേള്  ഉടണന്നയ്  പടനികേജകാതനി  പടനികേവരഗ  വനികേസന  വകുപ്പെയ്
കേടണതനിയതനിടന അടനിസകാനതനില് അടനിയന്തരമകായനി അവ പരനിഹരനിക്കണടമന്നയ്
ആവശരടപ്പെട്ടുടകേകാണയ്  പടനികേജകാതനി  പടനികേവരഗ  വനികേസന  വകുപ്പെനില്നനിനര്യം
നനിരവധനി  തവണ  അറനിയനിപ്പെയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പടനികേവരഗ  വനികേസന  വകുപ്പെയ്
ഡയറക്ടര  കനരനിടയ്  എഫയ്.ഐ.ടനി.  അധനികൃതരുമകായനി  നടതനിയ  ചരചയനില്
അപകാകേതകേള്  പരനിഹരനിച്ചുടകേകാണയ്  ബകാക്കനിയള്ള  നനിരമ്മകാണ  പ്രവരതനങ്ങള്
30-6-2017-നുള്ളനില്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശരമകായനിട്ടുള്ള  നനിരകദ്ദേശവര്യം
എഫയ്.ഐ.ടനി.-ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നകാല്  ഇകതവടര  ഏജന്സനി  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിചനിടനില.  മൂന്നകാര്യം  ഗഡ  തുകേ  അനുവദനിക്കണടമങ്കെനില്  നനിരമ്മകാണ
പ്രവരതനങ്ങളനിടല അപകാകേതകേള് പരനിഹരനികക്കണതകായനിട്ടുണയ് എന്നയ് കരഖകാമൂലര്യം
എഫയ്.ഐ.ടനി.ടയ  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിടന  അടനിസകാനതനില്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാതപക്ഷര്യം  ഏജന്സനിടക്കതനിടര  നനിയമനടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  ഈ
പണനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയര്യം സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.

പുനലൂര കട്രെബല് ഓഫസ്പീസറുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ബഹുമകാനടപ്പെട എര്യം.എല്.എ.
ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിച കേകാരരതനില് അകനസഷണര്യം നടതനി ഉചനിതമകായ തസ്പീരുമകാനങ്ങള്
എടുക്കുര്യം.  ഇതുകപകാടല  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രകാവശരവര്യം  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നയ്  ചനില
എര്യം.എല്.എ.മകാര ഈ കകേകാളനനി നവസ്പീകേരണതനിടനയര്യം അതുകപകാടല പടനികേവരഗ
കകേകാളനനികേളനിടല ഹകാര്യംലറയ് പ്രവരതനവമകായനി ബന്ധടപ്പെട്ടുടകേകാണര്യം സൂചനിപ്പെനിചനിരുന.
ഈ  രൂപതനില്  കുകറ  അപകാകേതകേള്  സര്യംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  അടതകാടക്ക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  യഥകാരതതനില്  സര്യംഭവനിക്കകാന്
പകാടനിലകാതതകാണയ്  സര്യംഭവനിചതയ്.  ഇനനി  തുടരകാന്  കപകാകുന്ന ഒരു പദ്ധതനിക്കുര്യം  ഈ
രൂപതനിലളള  ഗതനികകേടയ്  ഏതകായകാലര്യം  ഉണകാവനില.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയര്യം സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം. ഈ വരഷര്യം മുതല് സമഗ്ര ഊരയ് വനികേസനവര്യം പടനികേജകാതനി
കകേകാളനനി  വനികേസനവമകായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുള്ള പരനിപകാടനികേളുര്യം  ഒരു പരകാതനിയമനിലകാടത
മുകന്നകാട്ടു കപകാകുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയര്യം സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  ഹകാര്യംലറയ്  പദ്ധതനിയടട  കഗഡയ് കലന്സനില്
എടന്തങ്കെനിലര്യം മകാറങ്ങള് വരുതകാന് സകാധനിക്കുകമകാ?
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ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബകാലന്:  സര,  ഗുണകഭകാക്തൃ  സമനിതനികേടള  വനിളനിച്ചുകചരതയ്
അവനിടട  ചരച  നടതനി  എന്തകാകണകാ  ആവശരമുള്ളതയ്  അതുകൂടനി   കചരതകാണയ്
പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട  ജനറലകായ  ധകാരണ  മകാത്രകമയള.
കഗഡയ് കലന്സനിനയ്  മകാറര്യംവരുതകാന്  അവനിടട  വനിളനിച്ചുകചരക്കുന്ന  ഗുണകഭകാക്തൃ
സമനിതനിയണയ്. ഞകാന് ഇന്നടല ഒരു കകേകാളനനിയനിടല കയകാഗതനില് പടങ്കെടുതനിരുന.
അവനിടടനനിനവന്ന കുകറ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുണയ്.  ഇവനിടടനനിന്നയ്  നമ്മള് ടകേകാടുതനിട്ടുള്ള
ഒരു  കബകാഡയ്  കഗഡയ് കലനുണയ്.  അതനില്നനിനടകേകാണതടന്ന  ആ
അഭനിപ്രകായങ്ങള്കൂടനി കചരതനിടകാണയ്   ഇകപ്പെകാള് പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്.

(3)  നകായനിഡ സമുദകായടത പനികന്നകാക്ക വനിഭകാഗതനില് ഉള്ടപ്പെടുതല്

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര,  സകാമൂഹനികേമകായര്യം  സകാര്യംസകാരനികേമകായര്യം
വനിദരകാഭരകാസപരമകായര്യം  സകാമതനികേമകായര്യം  പനികന്നകാക്കകാവസയനിലളള  ഒരു
സമുദകായമകാണയ് നകായനിഡ സമുദകായര്യം.  നനിലവനില് നകായനിഡ  സമുദകായടത പനികന്നകാക്ക
വനിഭകാഗതനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തുകേകയകാ,  സര്യംവരണകാനുകൂലരര്യം  നല്കുകേകയകാ  ടചയ്തനിടനില.
ഈ  സമുദകായടത  പനികന്നകാക്ക  വനിഭകാഗതനില്  ഉള്ടപ്പെടുതനി  സര്യംവരണകാനുകൂലരര്യം
നല്കേണടമന്നയ്  ആവശരടപ്പെടയ്  സമരപ്പെനിച  അകപക്ഷ  സരക്കകാര  നനികയകാഗനിച
രത്നകവല്  പകാകണ്ഡ  കേമ്മസ്പീഷന്  പരനിഗണനിക്കുകേയര്യം  ഇതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  പഠനര്യം
നടത്തുകേയര്യം നകായനിഡ സമുദകായടത പനികന്നകാക്ക വനിഭകാഗതനില് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്
അനുകൂലമകായനിട്ടുളള റനികപ്പെകാരടയ്  നല്കുകേയര്യം ടചയ.  തുടരന്നയ് കേനിരതകാഡ്സയ് പഠനര്യം
നടതനി  ടതളനിടവടുതയ്  വളടര  വനിശദമകായനിട്ടുളള  റനികപ്പെകാരടയ്  പനികന്നകാക്ക  വനിഭകാഗ
കേമ്മസ്പീഷനയ്  സമരപ്പെനിചനിരുന.  അതനിടന  അടനിസകാനതനില്   പനികന്നകാക്ക  വനിഭകാഗ
കേമ്മസ്പീഷന് നകായനിഡ  സമുദകായടത പനികന്നകാക്ക സമുദകായതനില് ഉള്ടപ്പെടുതകാവന്ന
തകാടണനര്യം  സര്യംവരണകാനുകൂലരതനിനയ്  അരഹതയടണനര്യം  വരക്തമകാക്കനിയനിട്ടുളള
തകാണയ്.  എന്നകാല് നകാളനിതുവടര പനികന്നകാക്ക വനിഭകാഗ കേമ്മസ്പീഷന്  പ്രസ്തുത റനികപ്പെകാരടയ്
സരക്കകാരനില്  സമരപ്പെനിക്കുകേകയകാ  തുടരനടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേകയകാ  ടചയ്തനിടനില.
ഈ സകാഹചരരതനില് സകാമൂഹനികേമകായര്യം സകാമതനികേമകായര്യം വനിദരകാഭരകാസപരമകായര്യം
വളടരയധനികേര്യം  പനികന്നകാക്കര്യം  നനില്ക്കുന്ന  നകായനിഡ  സമുദകായടത  പനികന്നകാക്ക
വനിഭകാഗതനില്  ഉള്ടപ്പെടുതനി  സര്യംവരണകാനുകൂലരര്യം  അനുവദനിക്കണടമന്നയ്  സഭകയകാടയ്
അഭരരതനിക്കുന.

പടനികേജകാതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നകാക്കസമുദകായകക്ഷമവര്യം  നനിയമവര്യം
സകാര്യംസകാരനികേവര്യം പകാരലടമനറനികേകാരരവര്യം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബകാലന്): സര,
ആനകാപ്രകദശനില് നനിനര്യം തമനിഴ് നകാടുവഴനി  ഉകദ്ദേശര്യം  3  നൂറകാണയ്  മുന്പയ്  കകേരളതനികലയയ്
കുടനികയറനിപ്പെകാരതവരുടട  പനിന്ഗകാമനികേളകാണയ്  കകേരളതനിടല  നകായനിഡ  സമുദകായര്യം.

100/2020.
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ബലനിജ,  കേവകറ,  ഗവറ,  ഗവകറ,  ഗവകറ  നകായനിഡ,  ഗകാജലബലനിജ  എന്നസ്പീ
വനിഭകാഗക്കകാരകാണയ്  ടപകാതുവനില്  നകായനിഡവകായനി  അറനിയടപ്പെടുന്നതയ്.  നകായനിഡ
സമുദകായടത  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉള്ടപ്പെടുതകാന്  അരഹതയടണന്നയ്
നരവര്യംശശകാസ പഠന ഏജന്സനിയകായ കേനിരതകാഡ്സയ് കകേരള സര്യംസകാന പനികന്നകാക്ക
സമുദകായ  കേമ്മസ്പീഷനയ്  റനികപ്പെകാരടയ്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  വനിഷയര്യം  കേമ്മസ്പീഷന്
പരനികശകാധനിക്കുകേയര്യം  4-5-2017-ല് കൂടനിയ കയകാഗതനില് നകായനിഡ  സമുദകായതനില്
ഉള്ടപ്പെട  കമല്  വനിവരനിച  ഏടതലകാര്യം  ജകാതനിക്കകാരക്കകാണയ്  സര്യംവരണതനിനയ്
അരഹതയളളതയ് എന്നതയ് സര്യംബന്ധനിചയ് വനിശദമകായ റനികപ്പെകാരടയ് കേനിരതകാഡ്സനികനകാടയ്
ആവശരടപ്പെടനിട്ടുമുണയ്.  കേമ്മസ്പീഷടന നനിരകദ്ദേശപ്രകേകാരര്യം കേനിരതകാഡ്സയ് ഈ വനിഷയര്യം
പരനികശകാധനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേനിരതകാഡ്സയ് റനികപ്പെകാരടയ്  സമരപ്പെനിചകശഷര്യം,
പനികന്നകാക്ക  വനിഭകാഗ  കേമ്മസ്പീഷന്  ശനിപകാരശ  ടചയ്തകാല്  മകാത്രകമ  ഈ വനിഷയതനില്
സരക്കകാരനിനയ്  തസ്പീരുമകാനര്യം  എടുക്കകാന്  കേഴനിയകേയളള.  ഇതയ്  ഇകപ്പെകാള്  പനികന്നകാക്ക
വനിഭകാഗകേമ്മസ്പീഷടന  മുമനിലള്ള  ഒരു  പ്രശമകാണയ്,  ആ  റനികപ്പെകാരടയ്  കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞകാല്
ഉചനിതമകായ തസ്പീരുമകാനര്യം ഗവണ്ടമനയ് സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.

(4)  കുടനിടവളള വനിതരണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ആന്സലന്:  സര,  ടനയകാറനിന്കേര  വകാടര  അകതകാറനിറനിയടട
പ്രവരതനവമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  സബ്മനിഷനകാണയ്  ഇവനിടട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.
1972-ലകാണയ്  ടനയകാറനിന്കേരയനില് വകാടര  സകപ സസ്പീര്യം  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതയ്.   അന്നയ്
സകാപനിച എ.സനി. കപപ്പുകേളകാണയ് ഇകപ്പെകാഴുര്യം അവനിടടയളളതയ്. അതരര്യം കപപ്പുകേള്
നനിരവധനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടപകാട്ടുന്നതയ്   നനിതരസര്യംഭവമകായനി  മകാറനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേ
യകാണയ്. ഇതയ്  റസ്പീടപയ്സയ് ടചയ്യുന്നതനിനുകവണ നടപടനി വകാടര അകതകാറനിറനി മുന്കൂടനി
തസ്പീരുമകാനനിചതനിടന  അടനിസകാനതനില്  ഏകേകദശര്യം  35000  മസ്പീറര  ദൂരര്യം  പുതനിയ
കപപ്പുകേള്  സകാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശരമകായ  സകാധനങ്ങള്  വകാങ്ങനിക്കൂട്ടുകേയര്യം
കേരകാറുകേകാരന് ടടണര നടപടനി  ആരര്യംഭനിക്കുകേയര്യം ടചയ.  എന്നകാല് ആ ഘടതനില്
നടപടനികേള്ക്കയ് ആവശരമകായനിട്ടുളള പ്രവരതനങ്ങള് കേകാരരക്ഷമമകാക്കുന്നതനില് വന്ന
കുറവനിടന  ഭകാഗമകായനി  ആടകേ  2000  മസ്പീററനില്  മകാത്രകമ  കപപ്പുകേള്  മകാറനി
സകാപനിക്കകാന് കേഴനിഞളള.   ടനയകാറനിന്കേര-കേളനിയനിക്കകാവനിള പകാതയനില് വഴനിമുക്കയ്
മുതല് അമരവനിള വടര  ഏകേകദശര്യം 6 കേനികലകാമസ്പീറര ദൂരര്യം കദശസ്പീയപകാതകാ അകതകാറനിറനി
ടപരമനിഷന്  ടകേകാടുക്കകാതതുകേകാരണര്യം  തടസമകായനി  നനില്ക്കുകേയകാണയ്.
കൃതരസമയതയ്  ഈ  പ്രവൃതനിക്കകാവശരമകായ  നനിലപകാടുകേള്  അകതകാറനിറനിയടട
ഭകാഗത്തുനനിനര്യം ഉണകാകേകാതതനിടന ഭകാഗമകായനി,  കേരകാറുകേകാരന് ടചയ്ത പ്രവൃതനിയടട
കേകാശയ് കേനിടകാന് കവണനി കകേകാടതനിടയ സമസ്പീപനിചതനിനകാല് വരക്കയ് ഏടറടുതയ് നടതകാന്
കേഴനിയകാത  അവസയനില്  നനില്ക്കുകേയകാണയ്.  1972  കേകാലഘടതനില്  1000-ല്
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തകാടഴ ഉപകഭകാക്തകാക്കള് മകാത്രകമ ഉണകായനിരുനളള.  എന്നകാല് ഇകപ്പെകാള് ഏകേകദശര്യം
15000 തനിലധനികേര്യം വരുന്ന ഗകാരഹനികേ ഉപകഭകാക്തകാക്കള് ആ ഡനിവനിഷനനില് മകാത്രര്യം
ഉണയ്.  കപപ്പുകേള്  ആ  നഗരതനിടന  മൂന്നയ്  പ്രകദശങ്ങളനിലകായനി  വകാങ്ങനി
കശഖരനിചനിട്ടുണയ്.   വകാടര അകതകാറനിറനി  അടനിയന്തരമകായനി ഈ പ്രശതനില് ഇടടപടയ്
സതസര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  കപപ്പുകേള് ഇങ്ങടന അനന്തമകായനി  ടപകാടനി
ഒലനിക്കുകേയര്യം കൃതരമകായനി അതയ് ടമയനിനയനിന് ടചയകാത രൂപതനിലണകാകുന്നതുമകായ
പ്രശങ്ങള്  അവനിടട  വരദ്ധനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകാവശരമകായ
യദ്ധകേകാലകാടനിസകാനതനിലളള  നടപടനി  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിയടട  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം
വകുപ്പെനിടന ഭകാഗത്തുനനിനര്യം ഉണകാകേണടമന്നയ് ആവശരടപ്പെടുന. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു ടനി  .    കതകാമസയ്):  സര,  കേകാലപ്പെഴക്കതകാല്
എ.സനി.  കപപ്പുകേളുര്യം,  റനികമകാ കപപ്പുകേളുര്യം ടപകാടനി ഒലനിക്കുന എന്നതയ് കകേരളതനില്
ആടകേയളള  പ്രശമകാണയ്;  ടനയകാറനിന്കേര  മണ്ഡലതനില്  മകാത്രര്യം  ഉളളതല.
ടനയകാറനിന്കേര  മണ്ഡലതനില്  വരഷങ്ങള്  പഴക്കമുളള  എ.സനി.  കപപ്പുകേള്
പലയനിടത്തുര്യം നനിലവനിലണയ്.   ഇവ കേനിഫ്ബനിയനിലര്യം  കസ്റ്റേറയ്  പകാനനിലര്യം  ഉള്ടപ്പെടുതനി
ഫണനിടന  ലഭരതയനുസരനിചയ്  മകാറനി  സകാപനിക്കകാന്  വകാടര  അകതകാറനിറനി  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  ടനയകാറനിന്കേര  മണ്ഡലതനില്  ഇകപ്പെകാള്  മകാരകായമുടര്യം
ഗ്രകാമസ്പീണ ശുദ്ധജലവനിതരണ പദ്ധതനിക്കുകവണനി മകാമഴക്കര  പമയ്  ഹഇൗസയ്  മുതല്
ടപരുങ്കെടവനിള  ജര്യംഗ്ഷന് വടര  150  എര്യം.എര്യം.  എ.സനി.  പമനിര്യംഗയ്  ടമയനിന്  വളടര
ബുദ്ധനിമുട്ടുണകാക്കുന്നതകാണയ്.   അതയ്  മകാറനി  പകേരര്യം  200  എര്യം.എര്യം.  ഡനി.ഐ.  കപപ്പെയ്
ഇടുന്നതനിനയ്  70  ലക്ഷര്യം  രൂപയടട  ഭരണകാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ആരരകങ്കെകാടയ്
ഗ്രകാമസ്പീണ  ശുദ്ധജലവനിതരണ  പദ്ധതനിക്കുകവണനി  മുന്നകാട്ടുമുക്കയ്  പമയ്  ഹഇൗസയ്  മുതല്
ടനടഞ്ഞനിക്കുന്നയ് ഭൂതല ജലസര്യംഭരണനി വടര  150  എര്യം.എര്യം.  എ.സനി കപപ്പെയ് മകാറനി
പകേരര്യം  200 എര്യം.എര്യം.  ഡനി.ഐ.  ടകേ9  കപപ്പെയ്   സകാപനിക്കുന്നതനിനയ്  80  ലക്ഷര്യം
രൂപയടട  ഭരണകാനുമതനി  2016-17  സകാമതനികേ  വരഷതനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
എസ്റ്റേനികമറനിനയ് അര്യംഗസ്പീകേകാരര്യം നല്കേനി ടടണര വനിളനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള് വകാടര
അകതകാറനിറനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.   അതയ്  ഒരു ഭകാഗര്യം  മകാത്രകമ  ആകുനള.  ബകാക്കനി
സലങ്ങളനില് ഫണനിടന ലഭരത അനുസരനിചയ്  കകേടകായ എ.സനി  കപപ്പുകേള് മകാറനി
സകാപനിക്കകാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്.   ഈ  വരള്ചക്കകാലതയ്  ടവളളര്യം
പ്രഷറനില് വനിടുകമകാള് നനിരവധനി  സലങ്ങളനില് കപപ്പെയ്  ടപകാട്ടുന.  അങ്ങടനയളള
അവസരങ്ങളനില്  ടപടടന്നയ്  അതനിടന  അറകുറപ്പെണനികേള്  ടചയകാന്  കേരശന
നനിരകദ്ദേശര്യം ടകേകാടുതനിട്ടുണയ്,  ടവളളര്യം നഷ്ടടപ്പെട്ടുകപകാകേകാന് പകാടനില.  ഈ പ്രതനിഭകാസര്യം
തുടരനടകേകാണനിരനിക്കുന്നതയ്  ഒഴനിവകാക്കകാന്കവണനി  കേഴനിയന്നത്ര  സലങ്ങളനില്
ഘടര്യംഘടമകായനി  കപപ്പുകേള്  മകാറനിസകാപനിക്കകാനകാണയ്  മുന്ഗണന  നല്കേനി
പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.
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(5) പകാലര്യം നനിരമ്മകാണര്യം

ശ്രസ്പീ  .   കകേകാവൂര കുഞകമകാന്: സര, എടന നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല ശൂരനകാടയ്
ടതക്കയ്  ഗ്രകാമപഞകായതനികനയര്യം  കേരുനകാഗപ്പെള്ളനി  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല
ടതകാടനിയര ഗ്രകാമപഞകായതനികനയര്യം തമ്മനില് ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന കചലകക്കകാട്ടുകുളങ്ങര -
വലനിയതറകേടവയ് പകാലര്യം നനിരമ്മനിക്കണടമന്ന ആവശരതനിനയ് ഏടറ വരഷക്കകാലടത
പഴക്കമുണയ്.  അടൂര,  കേരുനകാഗപ്പെള്ളനി,  ശകാസ്തകാര്യംകകേകാട എന്നസ്പീ പ്രകദശങ്ങളനികലയയ് ഈ
പകാലര്യം പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നകതകാടുകൂടനി  എളുപ്പെമകാരഗര്യം സഞരനിക്കകാന് കേഴനിയന്നതകാണയ്.
വളടര  പഴക്കമുളള  ഈ  ആവശരര്യം  ജനങ്ങളുടട  ഇടയനില്  വന്നതനിടനഭകാഗമകായനി
എര്യം.എല്.എ.  എന്ന  നനിലയനില്  ഇടടപടയ്  ബന്ധടപ്പെട  ഉകദരകാഗസരുടട  കയകാഗര്യം
വനിളനിക്കുകേയണകായനി. ലകാനയ് സരകവ്വ ഏകേകദശര്യം പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ. അതനിരതനി
നനിരണ്ണയനിച്ചു ടകേകാണളള ബഇൗണറനി കസ്റ്റേകാണ് നനിരമ്മനിച്ചു കേഴനിഞ.  വളടര കവഗര്യം
ഈ പകാലര്യം നനിരമ്മനിക്കണടമന്നയ് ഞകാന് ആവശരടപ്പെടുകേയകാണയ്. 

ടപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസ്ട്രേഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന്):  സര,
ശ്രസ്പീ.  കകേകാവൂര കുഞകമകാടന  നനിയമസഭകാ മണ്ഡലതനിടല ശൂരനകാടയ്  ടതക്കയ് ഗ്രകാമ
പഞകായതനിടനയര്യം ടതകാടനിയര ഗ്രകാമപഞകായതനിടനയര്യം തമ്മനില് ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന
കചലകക്കകാട്ടുകുളങ്ങര-വലനിയതറകേടവയ്  പകാലതനിടന  ഇന്ടവസ്റ്റേനികഗഷന്  നടപടനി
പൂരതനിയകായനിട്ടുണയ്.  അതനിടന  ഡനികസന്  വരച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്,
തകാമസനിയകാടത  പൂരതനിയകാകുര്യം.  ഏടറടുകക്കണ  ഭൂമനിയടട  സരകവ്വ  വനിവരങ്ങള്
കശഖരനിച്ചു  വരനികേയകാണയ്.  പകാലതനിനയ്  സമസ്പീപമുള്ള  കറകാഡനിടന  ഭകാഗമകായള്ള
പനി.ഡബ.ഡനി.  അതനിരതനി  നനിരണ്ണയക്കല്ലുകേള്  അവനിടട  സകാപനിചനിട്ടുണയ്.
കേരുനകാഗപ്പെള്ളനി,  കുന്നത്തൂര തകാലൂക്കുകേളനിലള്ടപ്പെട ഏടറടുകക്കണ ഭൂമനിയടട അളവയ്
സര്യംബന്ധനിച  വനിവരര്യം  പനി.ഡബ.ഡനി.-ക്കയ്  ലഭരമകാകക്കണതകായനിട്ടുണയ്.  ഡനികസന്
പൂരതനിയകായനി,  ഏടറടുകക്കണ  ഭൂമനിയടട  അളവകേളുര്യം  ലഭരമകാകുന്നമുറയയ്  മറയ്
നനിരമ്മകാണ  നടപടനികേളനികലയയ്  കേടക്കകാനുകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്ന
വനിശദകാര്യംശങ്ങള് ഉടന് തടന്ന നല്കണടമന്നയ് തകാലരരടപ്പെടുന. 

(6) ഭരണകാനുമതനി ലഭനിച ടകേടനിടങ്ങളുടട  നനിരമ്മകാണര്യം 

കഡകാ  .   എന്  .   ജയരകാജയ്: സര, എടന മണ്ഡലമകായ കേകാഞ്ഞനിരപ്പെളളനിയനില്  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണനില്നനിനര്യം  രണയ്  മൂന്നയ്  വരഷങ്ങളകായനി  അനുവദനിച  വനിവനിധ
ടകേടനിടങ്ങളുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  നനിരമ്മകാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഇകതവടര
ആരര്യംഭനിക്കകാകനകാ  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാകനകാ  കേഴനിയകാടത  പല  ഘടങ്ങളകായനി  മുന്കപകാട്ടു
കപകാകുകേയകാണയ്. യഥകാരതതനില് ഇതയ് ടപകാതുമരകാമതയ് വകുപ്പെനിടന മകാത്രര്യം പ്രശമല,
വനിവനിധ ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേളുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട കേകാരരമകാണയ്.   ഇതനില് ചനിലതയ്  വനര്യം
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വകുപ്പുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടതകാണയ്.  മരര്യം  മുറനിച്ചുമകാറ്റുന്നതനിനയ്  കലകാകേതയ്  എങ്ങുമനിലകാത
വനിലയകാണയ് വനര്യംവകുപ്പെയ് ഉകദരകാഗസര വന്നയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്. കലലര്യം ടചയ്യുകമകാള്
ആ  വനിലയയ്  ഏടറടുക്കകാന്  ആളനില.  ഇതയ്  അനന്തമകായ  പ്രകനിയയകായനി
നസ്പീണകപകാകുകേയകാണയ്.  മണങ്ങല്ലൂര  സ്കൂളുള്ടപ്പെടടയള്ള  സ്കൂളുകേളുടട  നനിരമ്മകാണ
പ്രവരതനങ്ങള്  മുന്കപകാട്ടുകപകാകേകാതതനിടന  ഒരു  പ്രധകാന  കേകാരരര്യം  മരര്യം  മുറനിച്ചു
മകാറകാതതകാണയ്.  അകതകാടടകാപ്പെര്യം  കസകായനില്  ഇന്ടവസ്റ്റേനികഗഷന്  ടകേടനിട
നനിരമ്മകാണതനില് നനിരബന്ധമുള്ള കേകാരരമകാണയ്, അതനിനകായനി ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെയ്
എര്യംപകാനല്  ടചയ്ത  കുകറ  ഏജന്സനികേളുണയ്.  കേനിഫ്ബനി   ഉള്ടപ്പെടട  വലനിയ
പ്രവരതനങ്ങള് തുടങ്ങുകമകാള് എര്യംപകാനല് ടചയ്ത ഏജന്സനികേളുടട എണ്ണര്യം വളടര
കുറവകാണയ്.  അവരക്കയ്  ഏടറടുക്കകാവന്നതനികനക്കകാള്  കൂടുതല്  കജകാലനിഭകാരര്യം
വരുന്നതനിനകാല് സമയബന്ധനിതമകായനി  ഇവരുടട  കസവനര്യം  ലഭരമലകാടത  വരനികേയര്യം
നനിരമ്മകാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  കവകുന്ന  അവസയനില്   വളടരകയടറ
ബുദ്ധനിമുട്ടുണകാക്കുനണയ്.

കേനിറയ്കകേകായയ്  ടകേകാടുത ഒരു വരക്കനില് അവര ടചയ്ത സ്ട്രേക്ചറല് ഡനികസന്
ടതറകാടണന്നയ് പറഞ്ഞയ് ഇകപ്പെകാള് തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ പ്രവൃതനികേടളലകാര്യം
ടപകാതുമരകാമത്തുമകായനി  മകാത്രര്യം ബന്ധടപ്പെട വനിഷയമല.  ഇതുമകായനി ബന്ധടപ്പെട എലകാ
ഏജന്സനികേളുടടയര്യം പ്രവരതനര്യം ടകേടനിടനനിരമ്മകാണതനില് ബുദ്ധനിമുട്ടുണകാക്കുനണയ്.
എടന  മണ്ഡലതനിടല  കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി  പഞകായതനിടല  കേപ്പെകാടയ് ഗവണ്ടമനയ്
സ്കൂളനിനയ്  1 കകേകാടനി  40  ലക്ഷര്യം രൂപ എര്യം.എല്.എ.  യടട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്
നനിനര്യം അനുവദനിച്ചു.  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെനിടന  ടകേടനിടര്യം  സ്കൂളനിനനിലകാതതനിനകാല്
നല്കേനിയതകാണയ്.  നനിലവനിടല  ടകേടനിടതനിടന  മുകേളനില്  ടകേടനിടര്യം
പണനിടചയ്തകാല്കപ്പെകാകര എന്ന രസ്പീതനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര്യം ടസകകടറനിയറനിടല ഒരു
അണര ടസകടറനി ആ ഫയലനില് കേസറനി ഇടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇനനി അതനിനു പനിറകകേ
മൂനനകാലയ്  മകാസര്യം  നഷ്ടടപ്പെടുര്യം.  നനിലവനിലള്ള  ഓടനിട  ടകേടനിടതനിനയ്  മുകേളനില്
എങ്ങടനയകാണയ്  രണനനില  ടകേടനിടര്യം  പണനിയകേ  എന്ന  കേകാരരര്യം  ടസകകടറനിയറനില്
ഇരനിക്കുന്ന ആ അണര ടസകടറനിക്കയ് മകാത്രകമ അറനിയകാന് കേഴനിയകേയള.  സനി.പനി.
നകായരുടട  സരവ്വസ്പീസയ്  കസ്റ്റേകാറനിയനില്  'ഒബ്ജക്ഷന്  പരകമശസരന്'  എന്ന
കേഥകാപകാത്രടതപ്പെറനി  പറയനണയ്,  ഇകപ്പെകാഴുര്യം  ഇതരതനിലള്ള  ഒബ്ജക്ഷന്
പരകമശസരനകാര  നമ്മുടട  സരവ്വസ്പീസനിലനിരനിക്കുന്നതുടകേകാണയ്,  എര്യം.എല്.എ  മകാരക്കയ്
പ്രനിവനികലജകായനി  ലഭനിക്കുന്ന  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  സമയബന്ധനിതമകായനി
ടചലവഴനിക്കകാന്  കേഴനിയകാടത  മണ്ഡലതനിടല  വരക്കുകേള്  ഇങ്ങടന  അനന്തമകായനി
നസ്പീളുകേയകാണയ്.   എര്യം.എല്.എ.  യടട  കേകാലകാവധനി  കേഴനിഞ്ഞകാല്കപ്പെകാലര്യം  നനിരമ്മകാണ
പ്രവരതനങ്ങള് ആരര്യംഭനിക്കകാന് കേഴനിയനില. 
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ടപകാന്കുന്നര്യം  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷടന  പ്രവരതനര്യം  അതരതനിലള്ള
ഒന്നകാണയ്,  14  സരക്കകാര  ആഫസ്പീസുകേള്  കേഴനിഞ്ഞ  നകാല  വരഷമകായനി
വകാടകേടക്കടനിടതനിലകാണയ്  പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷനുകവണനിയള്ള
ടകേടനിടര്യം  പണനി  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു,  പനി.ഡബ.ഡനി.  ഇലകനിക്കല്  വനിര്യംഗനിടന  ലനിഫയ്
വയകാനുള്ള  കേകാലതകാമസമകാണയ്  ഇകപ്പെകാഴുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  എടടകാന്പതയ്  മകാസമകായനി
ഈ  കേകാലതകാമസതനിടന  ഭകാഗമകായനി  സരക്കകാര  ഖജനകാവനില്നനിനര്യം  ഈ
ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്  വകാടകേ  ടകേകാടുത്തുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇടതകാടക്ക
യഥകാരതതനില്  അക്ഷന്തവരമകായ  അപരകാധമകായനി  കേകാണകാതനിരനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.
ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനില്  നനിനണകാകുന്ന  പ്രവൃതനികേളുടട  ഇകതകപകാലള്ള
കേകാലതകാമസര്യം  ഒഴനിവകാക്കകാന്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  കകേടക്കകാള്ളണടമന്നയ്
ആവശരടപ്പെടുകേയകാണയ്.

ടപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസ്ട്രേഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന്):  സര,
നനിരവധനി  ആവശരങ്ങളകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്,  മറുപടനി  ചുരുക്കനി
പറയകാര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ കേകാലങ്ങളനില് മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന പ്രവൃതനികേടളപ്പെറനിയകാണയ് അകദ്ദേഹര്യം
ഇവനിടട  പറഞ്ഞതയ്.   ആ  പ്രവൃതനികേള്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്
വന്നകശഷര്യം പരനികശകാധനിചയ് ഇകപ്പെകാഴുള്ള സനിതനിയകാണയ് ഞകാന് റനികപ്പെകാരടയ് ടചയ്യുന്നതയ്.

1. വകാഴൂര മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന് ടകേടനിടര്യം, ടഫബ്രുവരനിയനിലകാണയ് കേരകാറുകേകാരന്
ഏടറടുതതയ്.   മരങ്ങള്  മുറനിചയ്  മകാറ്റുന്നതനിനയ്  അനുവകാദര്യം  നല്കകേണതയ്  വനര്യം
വകുപ്പെകാണയ്,  അവര  അനുവകാദര്യം  തരുന്നനില.   മൂലരനനിരണ്ണയപ്രകേകാരമുള്ള  റനികപ്പെകാരടയ്
കേനിടനിയനിട്ടുണയ്. അതുപ്രകേകാരര്യം മരങ്ങള് കലലര്യം ടചയ്തയ് മുറനിച്ചുമകാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനികക്കണതകായനിട്ടുണയ്. അതനിനുകശഷര്യം പണനികേള് ആരര്യംഭനിക്കുര്യം.

2.  കചലപ്പെകാടനി ആര.  വനി.  ജനി.  എചയ്.  എസയ്.  സ്കൂള് ടകേടനിടര്യം  - 2016 നവര്യംബര
മകാസതനില്  കേരകാറുകേകാരന്  ഏടറടുത്തു.  പ്രവൃതനി  നല  നനിലയനില്  പുകരകാഗമനിച്ചു
വരനികേയകാണയ്.

3.  മണങ്ങല്ലൂര  ടടകനിക്കല്  കഹസ്കൂള്,  കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി-2017  ടഫബ്രുവരനി
മകാസര്യം ടപകാതുമരകാമതയ് വകുപ്പെനിനയ് കകേമകാറനിക്കനിടനി,  മരങ്ങള് മുറനികക്കണതകായനിട്ടുണയ്.
അടുതയകാഴ്ച അതനിടന മണ്ണയ് പണനികേള് ആരര്യംഭനിക്കുന്നതകാണയ്.  

4. കുനഭകാഗര്യം ഗവണ്ടമനയ് കഹസ്കൂള് സഇൗടയ് ഓഫസ്പീസയ് ടകേടനിട നനിരമ്മകാണര്യം-
2017 ടഫബ്രുവരനിയനില് ആരര്യംഭനിച്ചു.  അടനിതറയടട പണനികേള് പുകരകാഗമനിച്ചുവരുന.

5.  കുനഭകാഗര്യം കസകാരട്സയ് സ്കൂള് ടകേടനിടര്യം  -  കേനിറയ്കകേകാ നനിരമ്മനിച മകാസ്റ്റേര പകാന്
തകേരകാറകായനിരുന,  കഡ്രെകായനിര്യംഗനില്  പനിശകുണകായനിരുന,  കഡ്രെകായനിര്യംഗയ്
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പുനനഃകമസ്പീകേരനിക്കുകേയണകായനി.  അര്യംഗസ്പീകേകാരതനിനകായനി  കേനിറയ്കകേകായര്യം  സ്കൂള്
അധനികൃതരക്കുര്യം  ടകേകാടുതനിട്ടുണയ്.  അര്യംഗസ്പീകേകാരര്യം  ലഭനിചതനിനുകശഷര്യം  ടകേടനിടതനിടന
സ്ട്രേക്ചറല്  ഡനികസന്  തയകാറകാക്കനി  സകാകങ്കെതനികേ  അനുമതനിക്കകായനി
സമരപ്പെനികക്കണതുണയ്. അനുമതനി ലഭനിചകശഷര്യം  പണനികേള് ആരര്യംഭനിക്കകാവന്നതകാണയ്.

6.  ടചറുവള്ളനി  എല്.പനി.എസയ്.  കേനിചണ്  കബകാക്കയ്-2017 ടഫബ്രുവരനി  മകാസര്യം
ആരര്യംഭനിച്ചു.  അടനിതറയടട  പ്രവൃതനി  പുകരകാഗമനിക്കുകേയകാണയ്.  പനിന്തയ്  ബസ്പീര്യം  വടര
പൂരതനിയകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

7.  തകാഴതയ് വടകേര ഗവണ്ടമനയ് എചയ്.  എസയ്.  എസയ്.  ഓഡനികറകാറനിയര്യം-2016
ടസപ്റര്യംബറനില് പണനി ആരര്യംഭനിച്ചു. പനിന്തയ് ബസ്പീര്യം വരക്കയ് നടനടകേകാണനിരനിക്കുന.

8.  ടനടുങ്കുന്നര്യം  ആയരകവ്വദ  ആശുപത്രനി  ടകേടനിടര്യം-മണ്ണു  നനിരമ്മകാണ
പരനികശകാധനകേള്ക്കകായള്ള നടപടനികേള്ക്കയ് ടടണര ടചയ്ടതങ്കെനിലര്യം ആരുര്യം തടന്ന
ഏടറടുതനില.  ഇകപ്പെകാള്  കേസകടഷനകായനി  ഇനഗ്രല്  ടസകാലൂഷന്സനിനയ്
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്,  കനകാടസ്പീസയ്  നല്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേരകാര  വചകാലടന്  മണ്ണയ്
പരനികശകാധന ആരര്യംഭനിക്കകാവന്നതകാണയ്.

പനി.ഡബന.ഡനി-ക്കയ്  എര്യംപകാനല്  ഒനമനില,  അടതലകാര്യം  കേനിഫ്ബനിയകടതകാണയ്.
അതയ്  വനിപുലസ്പീകേരനികക്കണതയ്  കേനിഫ്ബനിയകാണയ്.  അതനില്ടപ്പെടവരക്കുമകാത്രകമ  വരക്കയ്
ടകേകാടുക്കകാന്  പറ്റുകേയള.  ഇതനിടനടയലകാര്യം  കേകാരണര്യം  കരകാഗതനിനയ്  ചനികേനിത്സ
ടചയകാതതകാണയ്.  പനി.ഡബന.ഡനി.-കയകാടയ്  പറയകാര്യം,  പനി.ഡബന.ഡനി.-യടട
ആവശരങ്ങള്  ആകരകാടയ്  പറയര്യം?  കരകാഗതനിനയ്  ചനികേനിത്സ  വരണടമങ്കെനില്
ഭരണപരനിഷ്കകാരര്യം  നടക്കണര്യം,  അലകാടത  ഒരു  പരനിഷ്കകാരവര്യം  ഇവനിടട
ആവലകാതനിയനിലകാടത  തസ്പീരകാന് കപകാകുന്നനില.   ടസകകടറനിയറനിടല  ഉകദരകാഗസടന
കുറനിചയ് അങ്ങനിവനിടട പറഞ്ഞകലകാ, ഞങ്ങള്ടക്കന്തയ് ടചയകാന് പറ്റുര്യം?  മണ്ണനിടന വനില
കേകാരണര്യം,  കേഴനിഞ്ഞ  നകാലയ്  വരഷമകായനി  കുടനകാടനില്  പണനി  നടക്കുന്നനില.   ഈ
ഗവണ്ടമനയ് അധനികേകാരതനില് വന്നനിടയ് ഒരു വരഷമകായനി,  സനി.ടനി.ഇ.  മണ്ണനിടന വനില
നനിശ്ചയനിചയ് ടകേകാടുക്കുന്നനില. ഗവണ്ടമനനിനയ് മുകേളനിലകാണയ്  സനി.ടനി.ഇ.!  നമുക്കയ് എന്തു
ടചയകാന്  പറ്റുര്യം;  പല  തവണ  ഞകാന്  സര്യംസകാരനിച്ചു,  ശ്രസ്പീ.  കതകാമസയ്  ചകാണനി
സര്യംസകാരനിച്ചു,  അയകാള്  വനില  നനിശ്ചയനിച്ചു  തരനില.  ഞകാന്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയല.
അടനിസകാനപരമകായനി ഇവനിടടത രസ്പീതനികേളനില് മകാറര്യംവരകാടത നമുക്കയ് നൂറയ് ശതമകാനര്യം
പരകാതനിരഹനിതമകായനി  കേകാരരങ്ങള്  ടചയകാന്  കേഴനിയനില.   ഇതയ്  സകാമതനികേ  നഷ്ടര്യം
ഉണകാക്കുന്നതകാണയ്.  അണര  ടസകടറനിക്കയ്  എന്തകാണയ്  നഷ്ടര്യം;  കജകായനിനയ്
ടസകടറനികക്കകാ  ഗവണ്ടമനയ്  ടസകടറനികക്കകാ  എടന്തങ്കെനിലര്യം  നഷ്ടമുകണകാ?
ഇകതകപകാലള്ള  ധകാരകാളര്യം  പ്രശങ്ങളുടണന്നയ്  നമ്മള്  മനസനിലകാക്കണര്യം.



424 കകേരള നനിയമസഭ  കമയയ് 15, 2017

പനി.ഡബന.ഡനി.  വകുപ്പെനിടന ഏല്പ്പെനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞകാല് ചനിലകപ്പെകാള് ചനിലകേകാരരങ്ങളനില്
തടസങ്ങളുണകാകേകാറുണയ്,  അതയ്  നസ്പീക്കര്യം  ടചയകാന്  തയകാറകാണയ്.  മരര്യം  മുറനികക്കണതയ്
വനര്യം  വകുപ്പെകാണയ്,  സ്കൂള്  കകേകാമഇൗണനിടല  മരര്യം  മുറനിക്കകാന്  ഇവരുടട  അനുവകാദര്യം
എന്തനിനകാണയ്,  ഇവര  വചതകാകണകാ?  ഇവനിടട  ഒരു  കദശസ്പീയ  നനിയമമുണയ്,
ആയനിടക്കകാള,  സ്കൂളനിനകേതയ്  ടകേടനിടര്യം പണനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  മരര്യം  മുറനിക്കകാന്
സ്കൂളനിനവകേകാശമനില.  നമ്മള്  തമ്മനില്  പറകയണ  കേകാരരമല,  60  വരഷമകായനി
ഇടതകാനര്യം  ആരുര്യം  മകാറനിയനിടനില,  ആ  കേകാരരമകാണയ്  പറയന്നതയ്.  മകാറണടമങ്കെനില്
എലകാവരുര്യം  ഒരുമനിചയ്  ആകലകാചനിക്കണര്യം.   സ്കൂളനിടല  മരര്യം  മുറനിക്കുന്ന  കേകാരരതനില്
ഞകാന് വനര്യം വകുപ്പെയ് മനനിയകാടണങ്കെനില്തടന്ന എനനിക്കയ് എന്തയ് കേകാരരമകാണുള്ളതയ്;
നകാഷണല്  കഹകവയനില്  മരര്യം  വചതയ്  വനര്യംവകുപ്പെകാകണകാ?  മറനിഞ
വസ്പീണകാല്കപ്പെകാലര്യം  ടവടകാന്  സകാധനിക്കനില.  ഇതയ്  ബന്ധടപ്പെട  വകുപ്പെനികനകയകാ
മനനിമകാരുകടകയകാ പനിഴവല. ഇതനിടനടയലകാര്യം ഫലമകായനി കചകാരുന്നതയ് ഖജനകാവകാണയ്.
ഞകാന് നനിങ്ങകളകാടയ് കയകാജനിചയ് പറയകേയകാണയ്, പനി.ഡബന.ഡനി. ടചയകാനുള്ളതയ് മുഴുവന്
ടചയ്യുനണയ്,  അപകാകേതയടണങ്കെനില്  മകാറനിതരകാര്യം.  ബന്ധടപ്പെട  മറയ്   കേകാരരങ്ങള്
ടചയ്യുകേയര്യം കൂടനി കവണര്യം.

(7)  കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടകാല്  കബപ്പെകാസയ് കറകാഡയ്

ടപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള്:  സര,  കകേകാഴനികക്കകാടയ്-തൃശ്ശൂര  കദശസ്പീയ
പകാതയനില് വളടരകയടറ ഗതകാഗത തടസമുണകാക്കുന്നതുര്യം അപകേടമുണകാക്കുന്നതുമകായ
പ്രകദശങ്ങളകാണയ്  വളകാകഞരനി-വടപ്പെകാറ  പ്രകദശങ്ങളുള്ടപ്പെടുന്ന  ഭകാഗങ്ങള്.
16-12-2012-ടല ഗവണ്ടമനയ് ഉതരവനുസരനിചകാണയ് എടന നനികയകാജകേമണ്ഡലമകായ
കകേകാടയലനിടല  കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടകാല്  കബപ്പെകാസയ്  നനിരമ്മനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിചതുര്യം
നടപടനികേള്  തുടങ്ങനിയതുര്യം.  ആടകേ  കബപ്പെകാസനിനകായനി  ഏടറടുകക്കണനിയനിരുന്നതയ്
7.2969  ടഹക്ടര  സലമകായനിരുടന്നങ്കെനിലര്യം  ഇതുവടരയകായനി  1.2393  ടഹക്ടര  ഭൂമനി
മകാത്രമകാണയ്  ഏടറടുതതയ്.  ഏടറടുത സലത്തു തടന്ന ഇലകനികേയ്  കപകാസര്യം വകാടര
അകതകാറനിറനിയടട കപപ്പുര്യം മകാറകാതതുകേകാരണര്യം അവനിടട പ്രവരതനര്യം നടക്കുന്നനില.
ബകാക്കനിയള്ള  സലര്യം  ഏടറടുക്കുന്നതനിനകായനി  37  കകേകാടനി  രൂപയകാണയ്  ഇനനിയര്യം
ആവശരമുള്ളതയ്.  ഈ ഗവണ്ടമനയ് അധനികേകാരതനില് വന്നയടടന  10  കകേകാടനി രൂപ
അനുവദനിചതയ്  ഏടറ  സകന്തകാഷകേരമകായനിരുന,  അതുടകേകാണതടന്ന  സലടമടുപ്പെയ്
നടനവരനികേയകാണയ്.  ഇനനിയര്യം  27  കകേകാടനി  രൂപ അനുവദനികക്കണതകായണയ്.    ഈ
വരഷര്യം  അതനിനകായനി  ഇതുവകരയര്യം  ഒരു  സര്യംഖരയര്യം  നസ്പീക്കനിവചതകായനി  അറനിയകാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില,  ഒരു പ്രഖരകാപനവമുണകായനിടനില.  കറകാഡ  പണനി  നടക്കകാതതനിനകാലര്യം
സലകമടറടുപ്പെയ്  പൂരതനിയകാക്കകാതതനിനകാലര്യം  കകേകാമന്കസഷന്  ടകേകാടുതയ്
തസ്പീരക്കകാതതനിനകാലര്യം  അവനിടടയള്ള  ജനങ്ങള്  വളടരകയടറ  പ്രയകാസതനിലകാണയ്,
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ഒപ്പെര്യം യകാത്രക്കകാരുര്യം വലകാത ദരനിതതനിലകാണയ്.  അടനിയന്തരമകായനി അങ്ങയടട വകുപ്പെയ്
ഇടടപടയ്  ഇതനിനകാവശരമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചയ്  സലകമടറടുപ്പെനിനയ്  ആവശരമകായ
പണര്യം  അനുവദനിക്കുകേയര്യം   കറകാഡനിടന  പ്രവരതനര്യം  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കകേയര്യം ടചയണടമന്നയ് അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.   

ടപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസ്ട്രേഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന്):  സര,
ബഹുമകാനടപ്പെട  ടമമറുടട  മണ്ഡലതനില്  അപകേടമരണങ്ങളുര്യം  മറ്റുര്യം  നടക്കുന്ന
എന്.എചയ്. 66-ടല ഒരു അപകേട കമഖലയകാണയ് വടപ്പെകാറ വളവയ്. അവനിടടത വളവയ്
തസ്പീരക്കകാനുര്യം  വകാളകാകഞരനി  ടഇൗണ്  ഒഴനിവകാക്കുന്നതനിനുര്യം  കവണനിയകാണയ്  ആറയ്
കേനികലകാമസ്പീറര വരുന്ന കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടകാല് കബപ്പെകാസയ് പദ്ധതനിക്കയ് 2012-ല് രൂപകരഖ
തയകാറകാക്കനിയതയ്.  അതുവഴനി  3.4  കേനികലകാമസ്പീറര ദൂരര്യം ലകാഭനിക്കകാനുര്യം കേഴനിയര്യം.  ഇതനില്
15  മസ്പീറര  വസ്പീതനിയനില്  നനിലവനിടല  വളവകേള്  പരമകാവധനി  ഒഴനിവകാക്കനിയകാണയ്
അകലന്ടമനയ്  തയകാറകാക്കുന്നതയ്.   അതനിനുകവണനി  ഏകേകദശര്യം  7.3  ടഹക്ടര ഭൂമനി
ഏടറടുക്കുന്നതനിനുളള  സരക്കകാര  ഉതരവയ്  2012-ല്  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  25  കകേകാടനി
രൂപയടട  ഭരണകാനുമതനിയര്യം  ലഭനിച്ചു.  15  കകേകാടനി  രൂപ കറകാഡനിനുര്യം  10  കകേകാടനി  രൂപ
സലതനിനുമകാണയ്.  അതനിടന  അടനിസകാനതനില്  1.23  ടഹക്ടര  ഭൂമനി  ഏടറടുതയ്
ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെനിനയ്  കകേമകാറനി.  ബകാക്കനി  സലര്യം  ഏടറടുക്കകാന്  ഇനനി
37,48,33,734  രൂപകൂടനി കവണര്യം.  അതയ് ആവശരടപ്പെടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  10  കകേകാടനി
രൂപ കൂടനി  അധനികേമകായനി  ടകേകാടുത്തു.  ഇനനിയര്യം  27.5  കകേകാടനികയകാളര്യം  രൂപ കവണര്യം.
കേനിടനിയ  പണര്യം  ഉപകയകാഗനിചയ്  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെയ്  മൂന്നയ്  കേള്വരട്ടുകേളുര്യം
സര്യംരക്ഷണ  ഭനിതനികേളുര്യം  നനിരമ്മനിച്ചു.  കഫകാരകമഷന്  കബസുര്യം  സബയ്  കബസുര്യം
നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  45  ടസനനിമസ്പീറര  മടണ്ണടുതകപ്പെകാള്  വകാടര  അകതകാറനിറനിയടട
കപപ്പെയ് കറകാഡനിനയ് നടുക്കയ് കേനിടക്കുകേയകാണയ്.   രണയ് വകുപ്പുകേളുര്യം  കചരന്നയ് കവണത്ര
പരനികശകാധന  നടതകാതതുടകേകാണയ്  അതയ്  ടപകാടനികപ്പെകാവകേയര്യം  ജലവനിതരണര്യം
തടസടപ്പെടുകേയര്യം  ടചയ.    ആറയ്  കേനികലകാമസ്പീറര  നസ്പീളതനിലളള  കപപ്പെയ്  കലന്
നനിരദ്ദേനിഷ്ട  കറകാഡനിടന  അരനികേനികലയയ്   മകാറണര്യം.  അതനിനയ്  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെയ്
വകാടര  അകതകാറനിറനിക്കയ്  കേകാശയ്  ടകേകാടുക്കണര്യം.  കുടനിടവളളതനിടന പ്രശമകായതനിനകാല്
കപപ്പെയ്  സകാപനിക്കകാതനിരനിക്കകാന്  സകാധനിക്കനില.  കവദത്യുതനി  വകുപ്പെയ്  കപകാസ്റ്റേയ്  ഇടകാല്
അതയ്  മകാറകാന്  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെയ്  കേകാശയ്  ടകേകാടുക്കണര്യം.  അതയ്  പണമുതലള്ള
രസ്പീതനിയകാണയ്.   വസ്പീണര്യം  91  ലക്ഷര്യം രൂപ കൂടനി ഇതയ് മകാറകാന്കവണനി ടപകാതുമരകാമതയ്
വകുപ്പെയ് വകാടര അകതകാറനിറനിക്കയ് ടകേകാടുക്കണര്യം.  അതനിനയ് കവദത്യുതനി വകുപ്പെയ്  73  ലക്ഷര്യം
രൂപ ആവശരടപ്പെട്ടു. ഇടതലകാര്യം കൂടനി വരുകമകാള് 27 കകേകാടനി രൂപ കപകാര, ഏതകാണയ്
28 കകേകാടനികയകാളര്യം രൂപ അനുവദനികക്കണതുണയ്. ഇതയ് സര്യംബന്ധനിച്ചുള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
സഹനിതര്യം  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര  സരക്കകാരനികലയയ്  25-1-2017-ല്  ടപ്രകാകപ്പെകാസല്
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ടകേകാടുടതങ്കെനിലര്യം പ്രസ്തുത ടപ്രകാകപ്പെകാസല് സരക്കകാര അര്യംഗസ്പീകേരനിചനില.  അതനിനകാല്
2017-18  സകാമതനികേ വരഷതനില് വസ്പീണര്യം പരനിഗണനയയ്  സമരപ്പെനിക്കകാന് ചസ്പീഫയ്
എഞനിനസ്പീയരക്കയ്  നനിരകദ്ദേശര്യം  നല്കേനി.  അതനിടന  വനിശദമകായ  എസ്റ്റേനികമറ്റുര്യം  മറയ്
കേകാരരങ്ങളുര്യം  ഇകപ്പെകാള്  സമരപ്പെനിക്കകാന്  കപകാകുകേയകാണയ്.  ഇതകാണയ്  അതനിടന
സകാകങ്കെതനികേ  പ്രശര്യം.  പ്രസ്തുത  കബപ്പെകാസയ്  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനികനകാടയ്  സരക്കകാര
കയകാജനിക്കുന. 

(8) കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കകാദമനി

ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലകാല്:  സര,  ചകാതന്നൂര  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല
ടകേകാലര്യം ജനിലകാ സഹകേരണ സനിന്നനിര്യംഗയ് മനിലനിടന 10 ഏക്കര ഭൂമനി 15 കകേകാടനി രൂപക്കയ്
വകാങ്ങനി കകേരള  ബനില്ഡനിര്യംഗയ്  ആനയ്  അദര കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് വരകക്കഴ്സയ്  ടവല്ടഫയര
ഫണയ്  കബകാരഡനിടന  ചുമതലയനില്   രകാജരകാന്തര  നനിലവകാരമുള്ള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
അക്കകാദമനി  സകാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേള്  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതരമുന്നണനി  സരക്കകാര  ആരര്യംഭനിക്കുകേയര്യം  അതനിനയ്  തറക്കലനിടുകേയര്യം
അതനിനുകവണനി ഒരു ടസഷരല് ഓഫസ്പീസടറ നനിയമനിക്കുകേയടമകാടക്ക ടചയ്തതകാണയ്.
എന്നകാല്  ആറയ്  വരഷര്യം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുര്യം  ഇതുവടര  അതനിടന  നടപടനികേടളകാനര്യം
തുടങ്ങനിയനിടനില.   കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കകാരനിടന  കേകാലതയ്  പലതവണ  മനനിയടടയര്യം
നനിയമസഭയടടയടമകാടക്ക ശ്രദ്ധയനില്  ഇഇൗ വനിഷയര്യം ടകേകാണ വടന്നങ്കെനിലര്യം അതയ്
അവഗണനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമകാണുണകായതയ്.  മകാത്രമല,  അന്നടത  ടതകാഴനില്
വകുപ്പുമനനിയകായനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  ഷനിബു  കബബനികജകാണനിടന  മണ്ഡലതനില്
ഇതരതനിടലകാരു അക്കകാദമനി സകാപനിക്കുന്നതുമകായനി ബന്ധടപ്പെട വനിഷയര്യം സഭയടട
ശ്രദ്ധയനില്ടകേകാണവന്നകപ്പെകാള്  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞതയ്,  അതയ്  ടപകാതു-സസകേകാരര-
പങ്കെകാളനിതതനിലള്ള  അക്കകാദമനിയകാടണനര്യം  ഇതുമകായനി  ബന്ധമനിടലനര്യം  ഇതയ്
സകാപനിക്കുന്നതനിനയ്  യകാടതകാരു  തടസവമനിടലനമകാണയ്.   എന്നകാല്  6-3-2 014-ല്
അക്കകാദമനിയടട  ഭരണസമനിതനി  കചരുകേയര്യം  അതനിടന  ഭകാഗമകായനി  സകാകങ്കെതനികേ
നനിപുണതയര്യം  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശസ്പീലനവര്യം  നല്കേതക്ക  വനിധതനിലള്ള  ടതകാഴനില്
കവദഗ്ദ്ധര  പരനിശസ്പീലന  കകേനങ്ങളകാണയ്  ആവശരടമനര്യം  ആയതനിനകാല്  ഒരു
ടതകാഴനില്  പരനിശസ്പീലന  കകേനര്യം  ടനി  സലതയ്  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
സകാധരത  പരനികശകാധനിക്കണടമനള്ള  നനിഗമനതനിലകാണയ്  പനിന്നസ്പീടയ്  എതനികചരന്ന
ടതന്നയ്  ഞകാന്  മനസനിലകാക്കുന.  പലതവണ  ഇതരര്യം  വനിഷയങ്ങള്
ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുതനിയകപ്പെകാള്  അകദ്ദേഹര്യം  നനിയമസഭയനില്  മറുപടനി  നല്കേനിയതയ്,
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനിക്കയ്  പകേരമകായനി  ഒരു  ഓകടകാ  ടമകാകബല്  അക്കകാദമനി
സകാപനിക്കുന്നതനിനകാവശരമകായ  നടപടനികേളനികലയയ്  സരക്കകാര  കപകാകുനടവന്നകാണയ്.
അതനിനുകവണനി  EOI  (Expression  of  Interest)  ക്ഷണനിടചങ്കെനിലര്യം  ആരക്കുര്യം
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അതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുളള  നടപടനികേള്  മുകന്നകാട്ടുടകേകാണകപകാകേകാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.
ഇകപ്പെകാള് ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതരമുന്നണനി സരക്കകാര അധനികേകാരതനില് വന്നനിടയ് ഒരു
വരഷര്യം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുര്യം   ഇതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  കേഴനിയകാതതയ്   ജനങ്ങളനില്  വലനിയ
ആശങ്കെയണകാക്കുകേയകാണയ്.  ഞകാന്  8-11-2016-ല്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിക്കയ്
നനികവദനര്യം  നല്കേനിയതനിടന  ഫലമകായനി  പരനികശകാധനിക്കകാടമന്നയ്  പറയകേയണകായനി.
എന്നകാല്  ഇതുവടര   ഒരു  നടപടനിയര്യം  സസസ്പീകേരനിചനിടനിടലന്നകാണയ്  1-3-2017-ല്
നനിയമസഭയനില്  1039-ാ നമര നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടകാത കചകാദരതനിനയ്  അങ്ങയടട
ഉതരമകായനി ലഭനിചതയ്.   അതുടകേകാണകാണയ് വസ്പീണര്യം ഇഇൗ വനിഷയര്യം സബ്മനിഷനകായനി
സഭയനില് അവതരനിപ്പെനികക്കണ സകാഹചരരമുണകായതയ്. ചകാതന്നൂരനില് ഇഇൗ അക്കകാദമനി
നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്ന  വലനിയ
ബഹുജനകാഭനിപ്രകായര്യം  രൂപടപ്പെടുകേയകാണയ്.   ടതകാഴനിലകാളനികേകളകാടയ്  പ്രതനിബദ്ധതയള്ള
അങ്ങയ്  ഇഇൗ  വനിഷയര്യം  ഗഇൗരവമകായനിടടടുതയ്   കഹകവകയകാടയ്  കചരന്നയ്  കേനിടക്കുന്ന
10  ഏക്കര  ഭൂമനിയനില്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനി  സകാപനിക്കുന്നതനിനകാവശരമകായ
നടപടനികേള് തസരനിതടപ്പെടുതണടമന്നയ്  അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.

ടതകാഴനിലര്യം  എകകസുര്യം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്):  സര,
കകേരളതനിടല  നനിരമ്മകാണ  കമഖലകേളനിടലയര്യം  അനുബന്ധ  കമഖലകേളനിടലയര്യം
വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന  ആവശരങ്ങള്ക്കയ്  അനുഗുണമകായ  ആധുനനികേ  പരനിശസ്പീലനര്യം
കബകാരഡനിടല അര്യംഗടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുര്യം അവരുടട ആശ്രനിതരക്കുര്യം നല്കുകേ എന്ന
ലക്ഷരകതകാടട  ടസസനിനതനിലള്ള  വരുമകാനതനിടന  ഒരു  വനിഹനിതര്യം  ടചലവഴനിചയ്
കഹദകാബകാദനിലള്ള  'നകാഷണല്  അക്കകാദമനി  ഓഫയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്'  എന്ന
സകാപനതനിടന  മകാതൃകേയനില്,  'കകേരള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനി'  എന്ന കപരനില്
ഒരു സകാപനര്യം ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനയ് കകേരള ബനില്ഡനിര്യംഗയ് ആനയ് അദര കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
വരകക്കഴ്സയ് ടവല്ഫയര കബകാരഡയ് തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയര്യം അതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതരമുന്നണനി സരക്കകാര അനുമതനിയര്യം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
അക്കകാദമനി സകാപനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശരമകായനി കവണ പതയ് ഏക്കര സലര്യം ടകേകാലര്യം
ജനിലയനിടല ചകാതന്നൂരനില് പ്രവരതനിക്കുന്ന ടകേകാലര്യം സഹകേരണ സനിന്നനിര്യംഗയ് മനില്സയ്
ലനിമനിറഡനിടന  ഉടമസതയനില്നനിനര്യം  കബകാരഡയ്  വനിലയവകാങ്ങുകേയര്യം  തുടരന്നയ്
കപ്രകാജക്ടയ്  റനികപ്പെകാരടടക്കര്യം  സമരപ്പെനിക്കുകേയര്യം  ടചയ്തനിരുന.  അക്കകാദമനിയടട
ടമകമ്മകാറകാണര്യം ഓഫയ് അകസകാസനികയഷന് സരക്കകാര അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയര്യം അന്നടത
ടതകാഴനിലര്യം  എകകസുര്യം  വകുപ്പുമനനി  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  ഗുരുദകാസന്  1-3-2011-ല്
അക്കകാദമനിക്കയ്  തറക്കലനിടുകേയര്യം  ടചയ.  തുടരന്നയ്,  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാര
അധനികേകാരതനില്  വന്നകശഷര്യം  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പൂരണ്ണമകായര്യം  ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന
നനിലപകാടകാണയ്  കകേടക്കകാണതയ്.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനിയമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
6-3-2014-ല്  മുന്  ടതകാഴനില്  വകുപ്പുമനനിയടട  അദ്ധരക്ഷതയനില്  കൂടനിയ
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കയകാഗതനില് കകേരള കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കകാദമനി കവനയ് അപ്പെയ് ടചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന.  കകേരള  അക്കകാദമനി  കഫകാര  സനില്സയ്
എകലന്സനിനയ്  കേസ്പീഴനില് ചവറയനില് ഇന്തരന് ഇന്സ്റ്റേനിറനടയ്  ഓഫയ്  ഇന്ഫ്രെകാസ്ട്രേക്ചര
ആനയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് നനിലവനില് വന്ന സകാഹചരരതനില് ചകാതന്നൂരനിടല നനിരദ്ദേനിഷ്ട
കകേരള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനി  കവനയ്  അപ്പെയ്  ടചയ്യുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്
കബകാരഡനിടന   അഭനിപ്രകായര്യം ആരകായകേയര്യം  കബകാരഡനിടന 2-3-2017-ടല കയകാഗര്യം
അജണ നമര 36/17 ആയനി  ഇഇൗ വനിഷയര്യം വനിശദമകായനി ചരച ടചയ്യുകേയര്യം ടചയ.
കബകാരഡയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കകേരള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കകാദമനി  എന്ന
സകാപനര്യം നനിരതലകാകക്കണതനിടലനര്യം നനിലവനില് കബകാരഡയ് ഇതനിനകായനി ടകേകാലര്യം
ചകാതന്നൂരനില് വനിലയവകാങ്ങനിയ പതയ് ഏക്കര സലതയ് അക്കകാദമനി ആരര്യംഭനിക്കകാന്
കവണ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  തസ്പീരുമകാനനിചതകായര്യം  സരക്കകാരനിടന
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ടകേകാലര്യം  ജനിലയനില്  ടതകാടടുത  സലങ്ങളനിലകായനി  രണയ്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കകാദമനികേള് സകാപനിചയ് പ്രവരതനര്യം നടതകാന് കേഴനിയകമകാ എന്ന
കേകാരരതനില്  വരക്തത  ആവശരമകാണയ്.  ഇക്കകാരരതനില്  ബന്ധടപ്പെടവരുമകായനി
കൂടനിയകാകലകാചന നടതനി സമൂഹതനിനയ് പ്രകയകാജനകേരമകായ തരതനില് തസ്പീരുമകാനര്യം
കകേടക്കകാള്ളണടമന്നകാണയ്  സരക്കകാര  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ആകഗകാളതലതനില്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കമഖലയനിലള്ള  എലകാ  ടടകകകാളജനിയര്യം  കകേരളതനിനയ്
പരനിചയടപ്പെടുതകാനുര്യം  പുതനിയ  ടതകാഴനില്  അകനസഷകേരക്കയ്  പരനിശസ്പീലനര്യം  നല്കേനി
വകാരടതടുക്കുന്നതനിനുര്യം  സകാധരമകാകേതക്കനനിലയനില്  ചവറയനിടല  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
അക്കകാദമനിടയ  പ്രകാകയകാഗനികേമകാക്കണടമന്നകാണയ്  സരക്കകാര  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
അങ്ങടന  വരുകമകാള്  ചകാതന്നൂരനില്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വരകക്കഴ്സയ്  ടവല്ടഫയര
കബകാരഡനിടന  കേസ്പീഴനിലള്ള  ഇഇൗ  സലര്യം  എങ്ങടന  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതകാന്
കേഴനിയടമന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  ആകലകാചനികക്കണതയ്  ആവശരമകാണയ്.  ഇക്കകാരരതനില്
ബഹുമകാനടപ്പെട  അര്യംഗര്യം  ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല,  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വരകക്കഴ്സയ്
ടവല്ഫയര  ഫണയ്  കബകാരഡര്യം  ആ  മണ്ഡലതനിടല  എര്യം.എല്.എ.-യമകായര്യം
മടറലകാവരുമകായനി  ആകലകാചനിചകശഷര്യം  എന്തയ്  പദ്ധതനിയകാകണകാ  അവനിടട
നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുകേ  എന്നയ്  പരനികശകാധനിചയ്  ആ  പദ്ധതനി
പ്രകാവരതനികേമകാക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  അവനിടട
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കകാദമനി  തടന്ന സകാപനിക്കണടമന്ന നനിലപകാടനില് ആ കബകാരഡയ്
മകാറുകേയകാണയ്  ടചകയണതയ്.  കുറച്ചുകൂടനി  ഗുണകേരമകായ  മറയ്  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനികലയയ്  നമുക്കയ്  കപകാകേകാന്  സകാധനിക്കുര്യം.  അപ്രകേകാരമുള്ള  ഒരു
കൂടനിയകാകലകാചന  ബഹുമകാനടപ്പെട  അര്യംഗവമകായനി  ആകലകാചനിചയ്  എത്രയര്യംകവഗര്യം  ഇഇൗ
സഭ  കേഴനിഞ്ഞ  ഉടടന  നടത്തുന്നതനിനകാവശരമകായ  നടപടനി  സരക്കകാര
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്.
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(9) മത്സരടതകാഴനിലകാളനി സഹകായ പദ്ധതനി

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകാദര: സര, സര്യംസകാനടത മത്സരടതകാഴനിലകാളനികേള്
ടതകാഴനില് ലഭരതയടട കേകാരരതനിലര്യം ജസ്പീവനിക്കകാനുള്ള വരുമകാനതനിടന കേകാരരതനിലര്യം
പരനിതകാപകേരമകായ  അവസയനിലകാണയ്.  അതുടകേകാണകാണയ്  അവരക്കയ്  പ്രകതരകേ
കക്ഷമപദ്ധതനികേള്  ഏരടപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നകാല്  ഇഇൗ  ആനുകൂലരങ്ങള്
നല്കുന്നതനിനയ്  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  തരര്യംതനിരനിവയ്  അശകാസസ്പീയമകായകാണയ്
നടപ്പെകാക്കുന്നതയ്.  ഒകര  വള്ളതനില്  കേടലനില്  കപകാകുന്ന  ഒരു  ടതകാഴനിലകാളനി
എ.പനി.എല്.,  മടറകാരകാള് ബനി.പനി.എല്.  എന്നനിങ്ങടനയകാണയ്.  പലകപ്പെകാഴുര്യം കേടലനില്
കപകായകാല് മസ്പീന് കേനിടകാടത തനിരനിച്ചുവരുന്ന അവസയണകാകുനണയ്. വരുമകാനതനിടന
കേകാരരതനില് ആദനിവകാസനികേടളക്കകാള് പനിന്നനിലകാണയ് മത്സരടതകാഴനിലകാളനികേടളന്നകാണയ്
പല  പഠനങ്ങളുര്യം  വരക്തമകാക്കുന്നതയ്.  ഇവരക്കയ്  ഗവണ്ടമനയ്  നല്കുന്ന
ആനുകൂലരങ്ങളുര്യം  കക്ഷമപദ്ധതനികേളുര്യം  കേകാകലകാചനിതമകായനി  പരനിഷ്കരനിക്കണടമന്ന
ആവശരമകാണയ് ഞകാന് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്. ഇവരുടട സമകാദര സമകാശസകാസ പദ്ധതനി ഇഇൗ
ഗവണ്ടമനയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.  മത്സരടതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്
നനിനള്ള  ആനുകൂലരങ്ങള്  കേകാകലകാചനിതമകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമനര്യം   ഭവന
നനിരമ്മകാണ സഹകായര്യം, വനിവകാഹ ധനസഹകായര്യം, ചനികേനിത്സകാ ധനസഹകായര്യം തുടങ്ങനിയ
മത്സരടതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമപദ്ധതനികേള്  കേകാകലകാചനിതമകായനി  പരനിഷ്കരനിക്കണടമനര്യം
ആവശരടപ്പെടുന. 

മത്സരബന്ധനവര്യം  ഹകാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗുര്യം  കേശുവണനി  വരവസകായവര്യം
വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി  ടജ  .    കമഴ്സനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര,  ബഹുമകാനടപ്പെട  അര്യംഗര്യം
മത്സരടതകാഴനിലകാളനികേളുടട സഹകായ പദ്ധതനികേള് കേകാകലകാചനിതമകായനി പരനിഷ്കരനിക്കണ
ടമന്നയ്  പറഞ.  സര്യംസകാന  സരക്കകാരനിടന  നനിലവനിലള്ള  ഒരു  പദ്ധതനിയനിലര്യം
എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വരതരകാസമനില.  കകേന ഗവണ്ടമനകാണയ്  ടപകട്രെകാളനിടനയര്യം
ഡസ്പീസലനിടനയര്യം കേകാരരതനില് ബനി.പനി.എല്.കേകാരക്കയ് മകാത്രകമ ടകേകാടുക്കുകേയള എന്ന
വരവസവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  ഇവനിടട  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  കേഴനിയന്നനില.  എന്നകാല്
അവര  ഡസ്പീപയ്  സസ്പീ  കട്രെകാളറുകേള്ക്കയ്  സബ്സനിഡനി  ടകേകാടുക്കുകേയര്യം  ടചയ്യുനണയ്.
സര്യംസകാന ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന പദ്ധതനികേളനില് എ.പനി.എല്./ ബനി.പനി.എല്.
വരതരകാസമനിലകാടതയകാണയ് ആനുകൂലരങ്ങള് ടകേകാടുക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട ബഹുമകാനടപ്പെട
അര്യംഗര്യം  സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല  ഭവന  നനിരമ്മകാണ  പദ്ധതനിയനില്  2012-13  വടര
രണലക്ഷര്യം രൂപയകാണയ് സഹകായധനമകായനി ടകേകാടുതനിരുന്നതയ്. 2017-18 വരഷതനില്
ഭവനനനിരമ്മകാണതനിനുള്ള സഹകായധനര്യം  4  ലക്ഷര്യം  രൂപയകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
സമകാശസകാസ പദ്ധതനിയനില്  2,700  രൂപ ടകേകാടുതനിരുന്നതയ്  2016-17  മുതല്  4,500
രൂപയകാക്കനി  ഉയരതനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ടബനനിഫനിഷരറനി  വനിഹനിതമകായനി  1,500
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രൂപയര്യം  കകേന  സര്യംസകാന  സരക്കകാരുകേളുടട  3,000  രൂപയര്യം  കചരതയ്  4,500
രൂപയകാക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  മത്സരടതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാരഡനിടന
സകാമതനികേ  സഹകായവര്യം  ഇകപ്പെകാള്  പരമകാവധനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  വനിവകാഹ
ധനസഹകായര്യം  1,500  രൂപയനില്നനിന്നയ്  10,000  രൂപയകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
അതുകപകാടല  മത്സരബന്ധന  സമയകതകാ  അതനിനടുത   സമയങ്ങളനികലകാ
അപകേടങ്ങളനിലലകാടത  മരനിക്കുന്നവരക്കുള്ള  സഹകായര്യം  20,000 രൂപയനില്നനിന്നയ്
50,000  രൂപയകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  അനുബന്ധ  ടതകാഴനിലകാളനികേളുടട
മരണകതകാടനുബന്ധനിചയ്  ആശ്രനിതരക്കുള്ള  സഹകായര്യം  5,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്
15,000  രൂപയകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  രണവരഷര്യം  മുമ്പുതടന്ന
വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം
വകാരദ്ധകേരകേകാല ടപന്ഷന് ഏപ്രനില് മുതല് 1,000 രൂപയനില്നനിന്നയ് 1,100 രൂപയകായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്. കക്ഷമനനിധനി കബകാരഡവഴനിയണകായ ഏറവര്യം സുപ്രധകാനമകായ മകാറര്യം,
മത്സരടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുര്യം  അനുബന്ധ  മത്സരടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുര്യം
നടപ്പെനിലകാക്കനിയനിരുന്ന  ഗ്രൂപ്പെയ്  ഇന്ഷസറന്സയ്  ആകനിഡനയ്  ടകയനിര്യം  5  ലക്ഷര്യം
രൂപയകായനിരുന്നതയ്  ഇഇൗ  ഡനിസര്യംബര  മകാസര്യം  മുതല്  10  ലക്ഷര്യം  രൂപയകായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതനിടലകാനര്യം  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വരതരകാസമനില.
എലകാ ടതകാഴനിലകാളനികേടളയര്യം ഗവണ്ടമനകാണയ് ഇന്ഷസര ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇന്ഷസറന്സയ്
ടകയനിര്യം 10 ലക്ഷര്യം രൂപയകായനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്. ഇക്കകാരരതനില്  വലനിയ
മകാറമകാണയ്  വരുതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആശ്രനിതരുടട  മരണതനിനുള്ള  സഹകായര്യം
എടന്നകാടക്ക പറഞ്ഞയ് കുറചയ് പദ്ധതനികേള്കൂടനി കക്ഷമനനിധനി കബകാരഡയ് പറയനണയ്.
പരമകാവധനി  മത്സരടതകാഴനിലകാളനി  കുടുര്യംബങ്ങടള  സഹകായനിക്കകാനുര്യം  ഇകപ്പെകാള്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  ആനുകൂലരങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകാനുര്യം  അവടര  ടപകാതുധകാരയനികലയയ്
ഉയരതനിടക്കകാണവരകാനുമകാണയ് ഗവണ്ടമനയ് ശ്രമനിക്കുന്നതയ്.  ഇതരര്യം കേകാരരങ്ങളനില്
കസ്റ്റേറയ്  ഗവണ്ടമനനിടന  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.
വരതരകാസമനിടലന്ന കേകാരരര്യം ഞകാന് ആവരതനിച്ചുപറയകാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

(10)  ജലടടവദത്യുത പദ്ധതനി

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന്:  സര,  കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതര മുന്നണനി

ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതകാണയ്  നകാദകാപുരര്യം  മണ്ഡലതനില്  മൂന്നയ്  ടചറുകേനിട

ജലടടവദത്യുത  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  തുടക്കര്യം  കുറനിചതയ്.  അതനില്  പശുക്കടവള്ള

പൂഴനികതകാടയ്,  വനിലങ്ങകാടയ് പദ്ധതനികേള്  സമയബന്ധനിതമകായനി  കേമ്മസ്പീഷന്  ടചയകാന്

കേഴനിഞ.  എന്നകാല്  ചകാതന്കകേകാട്ടുനട  ജലടടവദത്യുത  പദ്ധതനി  ഇനനിയര്യം



സബ്മനിഷന് 431

പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞനില. ആ കജകാലനി ഏടറടുത കകേകാണ്ട്രെകാക്ടര സകാമതനികേ

പരകാധസ്പീനത  കേകാരണര്യം  പണനി  നനിരതനിവചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  മറയ്  രണയ്  പദ്ധതനികേളുര്യം

ഉകദ്ദേശനിചതനിടനക്കകാള് കവഗതയനില് പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിഞ.  പശുക്കടവനിലള്ള

പദ്ധതനിയടട ഉലകാദനടചലവയ് ഇതനിനകേര്യംതടന്ന ലഭനിക്കുകേയര്യം ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  എന്നകാല്

ചകാതന്കകേകാട്ടുനട  പദ്ധതനി  ഇനനിയര്യം  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതനിടന

ഇന്നടത അവസടയന്തകാണയ്; അതയ് എകപ്പെകാള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയര്യം? 

ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    എര്യം  .    എര്യം  .    മണനി):  സര, നകാദകാപുരര്യം മണ്ഡലതനില്

പണനി നടനവരുന്ന ടചറുകേനിട ജലടടവദത്യുത പദ്ധതനിയകാണയ് ചകാതന്കകേകാട്ടുനട  II.

ഇഇൗ  പദ്ധതനിയടട  നനിരമ്മകാണര്യം  6-3-2010-ലകാണയ്  ആരര്യംഭനിചതയ്.  Coromandel

Infrastructure Private Limited, Coromandel Engineering Company Private

Limited, Boving Fouress Limited എന്നസ്പീ കേണ്കസകാരഷരമകാണയ് ഇഇൗ പദ്ധതനിയടട

നനിരമ്മകാണര്യം ടടണര പ്രകേകാരര്യം ഏടറടുതതയ്.  24  മകാസര്യം കേകാലകാവധനിയണകായനിരുന്ന

പദ്ധതനിയടട  നനിരമ്മകാണര്യം  2012-ല്  പൂരതനിയകാകകേണനിയനിരുന്നതകാണയ്.  എന്നകാല്

45.36  കകേകാടനി രൂപ ടചലവവരുന്ന പദ്ധതനിയടട  5.31  കകേകാടനി രൂപയടട പണനികേള്

മകാത്രകമ  ഇതുവടര  പൂരതനിയകായനിട്ടുള.  പദ്ധതനിക്കകാവശരമകായ  സലകമടറടുതയ്

നല്കുന്നതനിലണകായ  കേകാലതകാമസമകാണയ്  പണനി  പൂരതനിയകാക്കുന്നതനില്  പ്രധകാന

തടസമകായനി  വന്നതയ്.  13.42  ടഹക്ടര  സലര്യം  ആവശരമുണകായനിരുന്ന  പദ്ധതനിക്കയ്

തുടക്കതനില്  3.49  ടഹക്ടര  സലടമടുതയ്  നല്കേകാകന  കേഴനിഞള.  മുഴുവന്

സലവര്യം  ഏടറടുതയ്  നല്കേകാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്  2011  ഡനിസര്യംബറനില്  മകാത്രമകാണയ്.

സലര്യം ഏടറടുതയ് നല്കുന്നതനിലണകായ കേകാലതകാമസര്യംമൂലര്യം പദ്ധതനിയടട നനിരമ്മകാണ

കേകാലകാവധനിയര്യം ദസ്പീരഘനിപ്പെനിച്ചു നല്കകേണനിവന.  എന്നകാല് പഴയ നനിരക്കനില് പദ്ധതനി

പൂരതനിയകാക്കകാന്  കേഴനിയകാത  സനിതനി  വന്നതനിനകാല്  നനിരക്കയ്  വരദ്ധനവയ്

അനുവദനിക്കണടമന്ന  നനിലപകാടകാണയ്  കേരകാറുകേകാടരടുതതയ്.  ഇക്കകാരരതനില്

തസ്പീരുമകാനമുണകാകേകാത  സകാഹചരരതനില്  പണനി  മുടങ്ങനിയതനിടനത്തുടരന്നയ്  കേരകാര

യകാടതകാരു റനിസയ് ആനയ് കകേകാസമനിലകാടത foreclose ടചയ്യുകേയര്യം  4-3-2016-ല് ഇതയ്

കകകാസയ്  ടചയടകേകാണയ്  സരക്കകാര  ഉതരവകാകുകേയര്യം  ടചയ.  കേരകാര  foreclose

ടചയകാന്  തസ്പീരുമകാനനിചതനുസരനിചയ്  പദ്ധതനിയടട  എസ്റ്റേനികമറയ്  പുതുക്കനി  61  കകേകാടനി

രൂപയയ് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സനിവനില്, ഇലകനിക്കല് കജകാലനികേള് പ്രകതരകേര്യം

പ്രകതരകേര്യം ടടണര ടചയകാനുര്യം തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്. Foreclose ടചയകാനുള്ള തസ്പീരുമകാനര്യം

കേരകാറുകേകാരുര്യം  അര്യംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സകാഹചരരതനില്  ബകാക്കനി  പണനികേള്  ടടണര

ടചയ്തയ് പുനരകാരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് നടനവരനികേയകാണയ്. 
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V റനികപ്പെകാരടയ് സമരപ്പെണര്യം

കലകാക്കല് ഫണയ് അക്കഇൗണയ്സയ് കേമ്മനിറനിയടട എട്ടു മുതല്

പതനിടനകാനവടരയള്ള റനികപ്പെകാരട്ടുകേള്

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്: സര, കലകാക്കല് ഫണയ് അക്കഇൗണയ്സയ് കേമ്മനിറനിയടട
അദ്ധരക്ഷനകായ  ഞകാന്  സമനിതനിയടട  എട്ടു  മുതല്  പതനിടനകാന്നയ്  വടരയള്ള
റനികപ്പെകാരട്ടുകേള് സമരപ്പെനിക്കുന.

VI ധനകേകാരരര്യം

2017-18    സകാമതനികേ  വരഷകതക്കുള്ള  ബഡ്ജറനിടല  ധനകാഭരരതന
കേളനികനലള്ള ചരചയര്യം കവകാടടടുപ്പുര്യം

തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണവര്യം  നനനപക്ഷകക്ഷമവര്യം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീരതകാടനവര്യം
വകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല്  ): സര, നഗരവനികേസനര്യം എന്ന XXII-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടടയര്യം പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര ധനകാഭരരതനയടടയര്യം
ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയടടയര്യം  കപരനില്
കേകാരരവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരരതനകേള്ക്കു
കനടര  ഏഴകാര്യം  കകേകാളതനില്  യഥകാകമര്യം  കേകാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2017-18
സകാമതനികേ  വരഷടത ടചലവകേള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി  അനുവദനിക്കണ
ടമന്ന പ്രകമയര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ബഡ്ജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല് സഭയടട കവകാടനിനയ്

സമരപ്പെനിച ധനകാഭരരതന തുകേ

സഭയടട കവകാടനിനയ് സമരപ്പെനിക്കുന്ന

ധനകാഭരരതനയടട തുകേ

റവനന

(₹)

മൂലധനര്യം

(₹)

റവനന

(₹)

മൂലധനര്യം

(₹)

ആടകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XXII നഗരവനികേസനര്യം 388,39,16,000 1,000 1164,99,50,000 ....… 1164,99,50,000

XXXV പഞകായതയ് 146,47,69,000 138,50,00,000 439,43,06,000 415,50,02,000 854,93,08,000

XXXVI ഗ്രകാമവനികേസനര്യം 969,77,52,000 ...… 2909,32,57,000 .… 2909,32,57,000

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമകാര  ): സര,  ഞകാന്
പ്രകമയടത പനിന്തകാങ്ങുന.
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ധനകേകാരരവര്യം  കേയറുര്യം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പുമനനി
(  ടപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനകാഥയ്  ): സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനടയയര്യം പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര ധനകാഭരരതനടയയര്യം
ഗ്രകാമവനികേസനര്യം എന്ന  XXXVI-ാ നമര ധനകാഭരരതനടയയര്യം സര്യംബന്ധനിക്കുന്ന
സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെകാരട്ടുകേളനിടല ശനിപകാരശകേളനികനല് ചടര്യം  236(3)  പ്രകേകാരമുളള
പ്രസ്തകാവന ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയന.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കകാവന്നതകാണയ്.

ധനകാഭരരതന നമര XXII-നഗരവനികേസനര്യം

നയനനിരകാകേരണതനിനുള്ള ടവടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (നഗരകാസൂത്രണ  നനിയനണ  പരനിധനികേള്
ലര്യംഘനിച്ചുള്ള  നനിരമ്മകാണര്യം  തടയന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാതനിരനിക്കുന്നതകായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം എന്ന  XXII-ാ
നമര ധനകാഭരരതനയടട കപരനില് വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1164,99,50,000 രൂപ ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (ടതരുവനകായ  ആകമണങ്ങളനില്നനിനര്യം
നഗരവകാസനികേള്ക്കയ് സര്യംരക്ഷണര്യം നല്കുന്നതനില് പരകാജയടപ്പെടതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകേകാശയ്:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (നഗരങ്ങളനില്  ടതരുവനകായളുടട  ശലരര്യം
നനിയനനിക്കുന്നതനില്  പരകാജയടപ്പെടതകായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നയ്:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം എന്ന XXII-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (മകാലനിനരപ്രശ  പരനിഹകാരതനിനയ്  ഫലപ്രദമകായ
പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലകാക്കകാനകാകേകാതതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്
ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

100/2020.
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര

ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (നഗരവനികേസന  പദ്ധതനികേളനില്  പ്രകതരകേനിചയ്

കകേന പദ്ധതനിയകായ അമൃതര്യം പദ്ധതനി പൂരണ്ണകതകാതനില് പ്രകാവരതനികേമകാകേകാതതകായനി

പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര: സര, നഗരവനികേസനര്യം എന്ന XXII-ാനമര

ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (ഭകാവനിയനിടല  ശുദ്ധജല  ആവശരകേതകൂടനി

കേണക്കനിടലടുതയ്  നഗരപരനിസരങ്ങളനിടല  ജലകസകാതസ്സുകേള്  സര്യംരക്ഷനിക്കകാതതകായനി

പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ടപ്രകാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്: സര, നഗരവനികേസനര്യം എന്ന XXII-ാ

നമര ധനകാഭരരതനയടട കപരനില് വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1164,99,50,000 രൂപ ഒരു

രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (വൃതനിഹസ്പീനമകായ അറവശകാലകേള്  നവസ്പീകേരനിചയ്

ശുദ്ധമകായ മകാര്യംസലഭരത ഉറപ്പെകാക്കകാതതകായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം സര്യംബന്ധനിചയ്

ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എര്യം  .    ഉമ്മര:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര

ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (നഗരസഭകേളനിടല  കേണനിജനയ്  ജസ്പീവനക്കകാരുടട

പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹകാര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി   പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം

സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാനമര

ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1164,99,50,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പുതുതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിച  നഗരസഭകേളനില്

ജസ്പീവനക്കകാരനിലകാതതുമൂലര്യം  വനിവനിധ  ആവശരങ്ങള്ക്കകായനി  നഗരസഭകേളനിടലത്തുന്ന

ജനങ്ങള്  ബുദ്ധനിമുടയ്  അനുഭവനിക്കുന്നതകായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച

ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനകാഭരരതന നമര XXXV-പഞകായതയ്

നയനനിരകാകേരണതനിനുള്ള ടവടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (ഏറവര്യം  കൂടുതല്  അഴനിമതനി  നടക്കുന്നതയ്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിലകാണയ്  എന്നയ്  വനിജനിലന്സയ്  കേടണതനിയതകായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം
ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായത്തുകേളുടട  ഫണയ്  വനിനനികയകാഗര്യം,
ആസൂത്രണ  പദ്ധതനികേളുടട  നടതനിപ്പെയ്  എന്നനിവയനില്  ഉള്ളതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
പ്രശങ്ങള് സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കഡകാ  .    എര്യം  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായത്തുകേള് പദ്ധതനികേള് തയകാറകാക്കുകമകാള്
കുടനിടവള്ളപ്രശപരനിഹകാരതനിനയ് പ്രഥമ പരനിഗണന നല്കേകാതതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്: സര, പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായതയ് പദ്ധതനികേളനില് ജലസര്യംരക്ഷണതനിനയ്
പ്രകാധകാനരര്യം   നല്കേകാതതകായനി   പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എല്കദകാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി: സര, പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ് (പഞകായതയ് പ്രകദശടത ശുദ്ധജല തടകാകേങ്ങള്
സര്യംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  കനിയകാത്മകേമകായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബകാഹനിര്യം:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ് (പഞകായത്തുകേളനിടല ജലകസകാതസ്സുകേള് മകാലനിനര
നനികക്ഷപതനിലൂടട  നശനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  തടയകാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായത്തുകേള്ക്കയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള  കറകാഡകേളുടട
അറകുറപ്പെണനി  യഥകാസമയര്യം  നടക്കകാതതുമൂലര്യം  കറകാഡകേള്  ഗതകാഗതകയകാഗരമലകാ
തകായനിതസ്പീരന്നതകായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നയ്:  സര,  പഞകായതയ് എന്ന  XXXV-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായത്തുകേളനില് മകാലനിനര നനിരമ്മകാരജനതനിനയ്
ഫലപ്രദമകായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം
സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ടപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്: സര,  പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ
നമര ധനകാഭരരതനയടട കപരനില് വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 854,93,08,000 രൂപ ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (ടതരുവനകായ  ശലരര്യം  പരനിഹരനിക്കകാന്
ഫലപ്രദമകായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം സര്യംബന്ധനിചയ്
ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജകാസഫയ്:  സര,  പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (കവദത്യുതനി  ചകാരജയ്  അടയകാതതുമൂലര്യം  സ്ട്രേസ്പീറയ്
കലറ്റുകേള്  കേതകാതതനിനകാല്  ജനങ്ങള്ക്കുണകാകുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനില്  പരകാജയടപ്പെടതകായനി   പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്
ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   എര്യം  .   ഉമ്മര: സര, പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര ധനകാഭരരതന
യടട  കപരനില് വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായനി  കുറവ
ടചകയണതകാണയ്  (മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി  കദശസ്പീയ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി  പ്രകേകാരര്യം
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കജകാലനിടചയ്യുന്നവരക്കയ്  യഥകാസമയര്യം  കവതനര്യം  നല്കേകാന്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം സര്യംബന്ധനിചയ് ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര: സര, പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  854,93,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പഞകായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്
സൃഷ്ടനിക്കകാതതകായര്യം  ആവശരതനിനയ്  ജസ്പീവനക്കകാടര  നനിയമനിക്കകാതതകായര്യം
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  ജനസര്യംഖരകാ  അനുപകാതതനില്  തസ്തനികേകേള്
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതയ് സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം
ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനകാഭരരതന നമര XXXVI-ഗ്രകാമവനികേസനര്യം

നയനനിരകാകേരണതനിനുള്ള ടവടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .    അന്വര സകാദതയ്:  സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ്  (സര്യംകയകാജനിത നസ്പീരതട പരനിപകാലന പരനിപകാടനി
കേകാരരക്ഷമമകായനി  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനില് പരകാജയടപ്പെടതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം
സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജകാസഫയ്:  സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം എന്ന  XXXVI-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി  ഗ്രകാമസ്പീണ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനി  സര്യംസകാനതയ്  കേകാരരക്ഷമമകായനി  നടപ്പെകാക്കുന്നതനില്  പരകാജയടപ്പെടതകായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എര്യം  .    ഉമ്മര:  സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ്  (കകേനകാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിലര്യം
അരഹമകായ ഫണയ് കനടനിടയടുക്കുന്നതനിലര്യം കേകാരരക്ഷമമകായനി പ്രവരതനിക്കകാതതകായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം
ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പനി.എര്യം.ജനി.എസയ്.കവ.  പ്രകേകാരര്യം  നടത്തുന്ന
ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡകേളുടട  നനിരമ്മകാണതനില്  കേകാലതകാമസര്യം  ഉണകാകുന്നതകായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം
ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി:  സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം എന്ന  XXXVI-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി കുറവടചകയണതകാണയ്  (നബകാരഡനിടന സകാമതനികേ സഹകായകതകാടട
ഗ്രകാമവനികേസന വകുപ്പെയ് നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന പ്രവൃതനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയര്യം സര്യംബന്ധനിചയ് ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റകാര്യം:സര,  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര
ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്  വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയകായനി  കുറവടചകയണതകാണയ്  (പുതനിയതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിച  കബകാക്കുകേള്ക്കയ്
ടകേടനിട  നനിരമ്മകാണതനിനുര്യം  അടനിസകാനസഇൗകേരരങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതനിനുര്യം
ആവശരമകായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതകായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയര്യം
സര്യംബന്ധനിചയ്  ചരച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം  ഞകാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ ടവടനിക്കുറയല്

ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്
വകേടകേകാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  2909,32,57,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  നൂറു  രൂപ  കുറവ
ടചകയണതകാണയ്  (ടപകാതുവകായനി  ചരച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപര്യം
തകാടഴപ്പെറയന്ന ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബകാഹനിര്യം

ടപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

ശ്രസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്

ശ്രസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്

ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര

കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര

ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി:  സര,  തകദ്ദേശഭരണ സകാപനവമകായനി ബന്ധടപ്പെട ഇഇൗ
വകുപ്പുകേളുടട  ധനകാഭരരതനകേടള  ഞകാന്  പനിന്തുണയന.  നമ്മുടട  സര്യംസകാന
രൂപസ്പീകേരണതനിടന  60-ാ  വകാരഷനികേമകാകഘകാഷനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  അവസരതനില്
ഗവണ്ടമനനിടന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നടപ്പെകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന പ്രവരതനങ്ങള്
ജനകേസ്പീയകാര്യംഗസ്പീകേകാരര്യം  കനടുന്നവയകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുടകേകാലര്യം  നകാടുഭരനിച
യ.ഡനി.എഫയ്.  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ വകുപ്പെനിടന മൂന കേഷണങ്ങളകാക്കനി ടവടനിമുറനിക്കുകേ
യകാണുണകായതയ്.  അഞകാര്യം  മനനിയടട  വരകവകാടുകൂടനിയകാണയ്  നഗരവനികേസനര്യം
ബഹുമകാനരനകായ  അര്യംഗര്യം  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനിക്കയ്  ലഭനിചതയ്.  ഒരു  വകുപ്പെയ്
ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി.  കജകാസഫനിനുര്യം പഞകായതനിടന വകുപ്പെയ് കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീറനിനുര്യം
കേനിടനി.    കേയ്യുര്യം കേകാലര്യം തലയര്യം ടവടനിമകാറനി ഉടലമകാത്രമകാണയ് കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീറനിനയ്
ടകേകാടുതടതന്ന അഭനിപ്രകായര്യം  അക്കകാലതയ് ശക്തമകായനി ഉണകായനിരുന.  മൂന്നയ് വകുപ്പെയ്,
മൂന്നയ് മനനി, മൂന്നയ് ഭരണകകേനര്യം,  ഇതനിടന ഭകാഗമകായനി കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപയടട
ടചലവയ്  നടന.  ഇഇൗ  ഓകരകാ  വകുപ്പുകേളനിലര്യം  ടകേകാള്ളരുതകായ്മകേള്  നടന
എന്നടതകാഴനിചകാല് ഇഇൗ കമഖലയനില്  വകുപ്പുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് സൃഷ്ടനിപരമകായ ഒരു
പ്രവരതനവര്യം നടന്നനില എനള്ളതകാണയ്  യകാഥകാരതരര്യം.  അഞ്ചുടകേകാലര്യം  നകാടുഭരനിച
ആളുകേള്  അധനികേകാരവനികകേനസ്പീകേരണടത  തകേരത്തു.  സമുദകായ  തകാല്പ്പെരരര്യം
സര്യംരക്ഷനിക്കകാന്  അഞകാര്യം  മനനിടയ  കേനിടനികയതസ്പീരൂ  എന്നയ്  ലസ്പീഗയ്  വകാശനിപനിടനിച
കപ്പെകാഴകാണയ്  ആ  മനനിസകാനര്യം  ടകേകാടുതതയ്.  പടക്ഷ  അഞല,  500  മനനിമകാടര
ലഭനിചകാലര്യം  ആ  സമുദകായതനിനുകവണനി  ഒരു  കേകാരരവര്യം  ടചയകാന്  ലസ്പീഗനിനയ്
കേഴനിയനിടലന്നയ്  കേകാലര്യം  ടതളനിയനിച്ചു.   പുതനിയ  ഗവണ്ടമനയ്  വന,  മൂന്നകായനി
വനിഭജനിക്കടപ്പെട വകുപ്പെനിടന ഒന്നകാക്കനി മകാറനി.  ആ വകുപ്പെനിടന ബഹുമകാനരനകായ മനനി
കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീലനിടന  കനതൃതസതനില്  പ്രവരതനനനിരതമകാക്കനി.
ഉഇൗരജസസലനകായ  മനനി  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്  തടന  വകുപ്പെനില്  മനികേവയ്
ടതളനിയനിക്കുകമകാള്  ആരക്കകാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനനിടനയര്യം  ഇഇൗ  വകുപ്പെനിടനയര്യം
എതനിരക്കകാന് സകാധനിക്കുന്നതയ് ?മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗനിടന ആളുകേള്ക്കയ് കഡകാ. ടകേ. ടനി.  ജലസ്പീല്
മനനിടയ  പനിടനിക്കനില,  വനിജയതനികലയയ്  കേയറകാന്  മകാത്രമല  അവനിടടനനിന്നയ്
ഇറങ്ങനികപ്പെകാരകാനുര്യം ഇഇൗ കകേകാണനിതടന്ന ഉപകയകാഗനിക്കകാടമന്നയ് ടതളനിയനിച ആളകാണയ്
ബഹുമകാനരനകായ മനനി. ആ ടചകാരുക്കയ് ലസ്പീഗുകേകാരക്കയ് വനിടനിടനില. യ.ഡനി.എഫയ്. എനര്യം
അധനികേകാരര്യം കകേനസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലകാണയ് തകാല്പ്പെരരര്യം കേകാണനിചതയ്. ഞങ്ങളങ്ങടനയല,
അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണതനിനുകവണനി  നനിന്നവരകാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസകാനര്യം.
കകേരളര്യം  പനിറവനിടയടുക്കുന്നതനിനയ്  മുമയ്  മലബകാര  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  കബകാരഡനില്  പനി.  ടനി.
ഭകാസര പണനിക്കര പ്രസനിഡനകായനിരുന്ന കേകാലത്തുതടന്ന അധനികേകാരര്യം വനികകേനസ്പീകേരനിചയ്
ആകരകാഗരരര്യംഗത്തുര്യം  വനിദരകാഭരകാസരര്യംഗത്തുര്യം  സൃഷ്ടനിപരമകായ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്
കനതൃതസര്യം  ടകേകാടുത  അനുഭവമുള്ളവരകാണയ്  ഞങ്ങള്.  1957-ല്  അധനികേകാര



440 കകേരള നനിയമസഭ  കമയയ് 15, 2017

വനികകേനസ്പീകേരണതനിടന  ഭകാഗമകായള്ള  ഭരണ  പരനിഷ്കകാര  കേമ്മസ്പീഷടന  നനിയമനിച്ചു.
അതനിടന  റനികപ്പെകാരടയ്  ചരച  ടചയ്യുകമകാകഴയര്യം  വനികമകാചന  സമരര്യം  നടതനി  ആ
ഗവണ്ടമനനിടന അടനിമറനിച്ചു.  അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണതനിനുകവണനിയള്ള എലകാ
നസ്പീക്കങ്ങടളയര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസുര്യം  വലതുപക്ഷ  രകാഷസ്പീയവര്യം  എലകാക്കകാലത്തുര്യം
അടനിമറനിക്കുകേയകാണുണകായതയ്.  ഇഇൗ അനുഭവതനിടന ടവളനിചതനിലകാണയ് അധനികേകാര
വനികകേനസ്പീകേരണടത  കകേവലര്യം  ഒരു  ഭരണപരനിഷ്കകാരമകായനി,  ഒരു  നനിയമര്യം  എന്ന
രൂപതനില് കേകാണകാടത അടതകാരു സകാമൂഹനികേ പ്രസകാനമകായനി മകാറകാന് ഇടതുപക്ഷര്യം
തസ്പീരുമകാനനിചതയ്.  അതകാണയ് ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണര്യം.  ഇഇൗ നകാടുകേണ അതനിവനിപുലമകായ
ബഹുജന പ്രസകാനമകായനി ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പ്രസകാനര്യം മകാറനി.  ജനലക്ഷങ്ങളകാണയ്
ഇഇൗ  പ്രസകാനതനിടന  പനിറകേനില്  അണനിനനിരന്നതയ്.  കകേരളതനിടന
വനികേസനരര്യംഗതയ്  ജനപങ്കെകാളനിതതനിലൂടട  കകേവരനിച  വലനിയ  കനടങ്ങള്
ആരക്കകാണയ് മറക്കകാനകാവന്നതയ്?

എന്തകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  പകാരമരരര്യം?  വരഷങ്ങകളകാളര്യം  പഞകായതയ്
ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ് നടതനിയനില,  ഉകദരകാഗസടര ഏല്പ്പെനിച്ചു. 1984-ല്  പഞകായതയ്
ഭരണസമനിതനികേടള  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  1991-ല്  ജനിലകാ  കേഇൗണ്സനിലകേടള  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണടത അടനിമറനിച്ചു.   ജനകേസ്പീയ പങ്കെകാളനിതടത യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്
അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കകാനകാവനില.  പഞകായത്തുര്യം  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  പ്രസകാനവര്യം  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങളുടമകാടക്ക  കേകാശുണകാക്കകാനുള്ള  ഏരപ്പെകാടകായനി  മകാറനിയവരക്കയ്
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണര്യം എന്ന ഇഇൗ മഹതകായ പ്രസകാനടത അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കകാനകാവനില.
പഞകായതയ്,  വനികേസനര്യം  എടന്നകാടക്ക  കകേള്ക്കുകമകാള്  'കേലരകാണര്യം  നനിശ്ചയനിച
ടപണ്ണനിനയ്  ടകേടകാന്  കപകാകുന്ന  ടചറുക്കടന  കപരയ്  കകേള്ക്കുകമകാള്  കേവനിളനില്
വനിരനിയന്ന നകാണമുണയ് ', ആ നകാണമകാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.കേകാരക്കുണകാകേകാറുളളതയ്.' അടതലകാര്യം
കേയനില്  കേകാശുണകാക്കകാനുള്ള  ഏരപ്പെകാടകാക്കനി  മകാറനിയ  ആളുകേള്ക്കയ്  ഇന്നയ്  നമ്മുടട
സര്യംസകാനതയ് തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ കമഖലയനിലര്യം മറയ് ഏതയ് കമഖലയനിലകാടണങ്കെനിലര്യം
ശരനി,  നടക്കുന്ന  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങടളകാനര്യംതടന്ന  മനസനിലകാക്കകാനകാവനില.
യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  ഭരണതനില്  ഗ്രകാമസഭകേടള  തകേരത്തു.   കേരമ്മസമനിതനികേളുര്യം
വനികേസന  ടസമനിനകാറുകേളുടമകാടക്ക  കേടലകാസനിടലകാതുക്കനി.  ഗുണകഭകാക്തൃ  സമനിതനികേള്
ഇലകാതകാക്കനി.   ജനങ്ങളുടട പങ്കെകാളനിതര്യം തകേരത്തു.  പ്രകാകദശനികേ ആസൂത്രണടത
ഉകദരകാഗസരുടട കകേനസ്പീകേരണതനികലയ്ടക്കതനിച്ചു.  നകാടനിടന വനികേസന രര്യംഗതയ്
പ്രതരക്ഷടപ്പെട സരഗകാത്മകേത പൂരണ്ണമകായര്യം നഷ്ടടപ്പെട കേകാലമകാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന
അഞ്ചുടകേകാലടത  ഭരണര്യം.  ഇ.എര്യം.എസയ്.  ഭവന  നനിരമ്മകാണ  പദ്ധതനി  ആ
കേകാലഘടതനില്  അടനിമറനിച്ചു.  മകാലനിനരമുക്ത  കകേരള  പദ്ധതനി  ഒരു  subsidiary
പരനിപകാടനിയകാക്കനി മകാറനി. 
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കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  പ്രസകാനര്യം  കകേരളതനിടല  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസകാനതനിടന
സര്യംഭകാവനയകാണയ്. അമതയ്  ലക്ഷര്യം  സസ്പീകേളകാണയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  പ്രസകാനതനില്
അണനിനനിരന്നതയ്. നകാടയ് കേണ ഏറവര്യം വലനിയ സസ്പീശകാക്തസ്പീകേരണ പ്രസകാനര്യം; സസ്പീകേള്
അബലകേളല,  വലനിയ  സകാമൂഹനികേ  ശക്തനികേളകാടണന്നയ്  ടതളനിയനിക്കകാന്  കേഴനിഞ.
ഇതരതനില് ഈ ഗവണ് ടമനര്യം വകുപ്പുര്യം ശക്തമകായ രൂപതനില്  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുര്യം.
കുടുര്യംബശ്രസ്പീ പ്രസകാനടത തകേരക്കകാന് ജനശ്രസ്പീ പദ്ധതനി ടകേകാണവന്ന ആളുകേളകാണയ്
അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  എര്യം.  ഹസന് ആയനിരുന അതനിടന കനതകാവയ്.
കേണ്ണനില്ക്കണടതലകാര്യം  തവനിടുടപകാടനിയകാക്കനി,  കേണ്ണനിനുമുന്നനില്ടപ്പെടവടരടയലകാര്യം
കുതനിമലരതനി  നടക്കുന്ന  അമലക്കൂറടനകപ്പെകാടല  നമ്മുടട  നകാടനില്  എടന്തകാടക്ക
നനയണകായനിരുകന്നകാ  അതനിടന  മുഴുവന്  തകേരടതറനിഞ്ഞ  ആളുകേളകാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുടകേകാലക്കകാലര്യം  ഈ  നകാടയ്  ഭരനിചതയ്.  ആ  ശൂനരതയനില്നനിന്നകാണയ്  ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  അത്ഭുതങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ്.  കൂരകാക്കൂരനിരുടനില്നനിന്നയ്  കകേരളടത
ടവളനിചതനികലയയ്  നയനിക്കുന്ന  ഗവണ്ടമനകാണനിതയ്.  ഈ  ഗവണ് ടമനയ്
അധനികേകാരതനില് വന്നയടടന രണകാര്യംഘട ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പദ്ധതനി പ്രഖരകാപനിച്ചു.
ഒരുവരഷടത  എണ്ണമറ  പ്രവരതനങ്ങടളക്കുറനിചയ്  പറയകാനുടണങ്കെനിലര്യം
സമയക്കുറവമൂലര്യം അടതകാനര്യം വനിശദസ്പീകേരനിക്കകാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില. 

കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  പ്രസകാനടത  മഹകാപ്രസകാനമകാക്കനി  മകാറകാന്  കനതൃതസര്യം
ടകേകാടുക്കുന്ന  ഈ  ഗവണ്ടമനനിടല  ഒരു  മനനിടക്കതനിടര,  ഞങ്ങള്ടക്കതനിടര
സസ്പീവനിരുദ്ധര എന്ന ആകക്ഷപര്യം വന്നനികല;  ബഹുമകാനരനകായ മനനി ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  എര്യം.
മണനിടയ ഒരു പ്രസര്യംഗതനിടന കപരനില്  നകാടുകേടതനിയനികല; ജയനിലനിനകേതനിടനികല;
അതനിടനലകാര്യം  കനതൃതസര്യം  ടകേകാടുതയകാള്  ഇന്നയ്  കകേരള  നനിയമസഭയനിടല
ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവകാണയ്.  അകദ്ദേഹമടലങ്കെനില്  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്
ചകാണനിയകായനിരനിക്കുര്യം. അകദ്ദേഹവമടലങ്കെനില് ശ്രസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രകാധകാകൃഷ്ണനകായനിരനിക്കുര്യം.
അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാരകാണയ്.  എങ്ങടനയകാടണങ്കെനിലര്യം  ആ
പ്രസര്യംഗതനിടന  കപരനില്   നടപടനിടയടുക്കകാനകാകേനില,  ആ കകേസയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
തടലന്നയ്  കകേകാടതനി  ഇകപ്പെകാള്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗനിടല  ബഹുമകാനരനകായ
കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.  മുനസ്പീറനിടന പ്രനിയടപ്പെട പനിതകാവകായ മണ്മറഞകപകായ സനി.എചയ്.
മുഹമ്മദയ്  കകേകായ  സകാഹനിബനിടന  വകാക്കുകേള്  ഞകാനനിവനിടട  ഉദ്ധരനിക്കുകേയകാണയ്.
'അകറബരയനിടല  സുഗന്ധദവരങ്ങള്  ആടകേടയടുതയ്  പുരടനിയകാലര്യം  നനിങ്ങളുടട
കകേകേളനിടല  കചകാരക്കറ,  പകാപതനിടന  കേറ  കേഴുകേനിക്കളയകാനകാകേനില'.  ഇകപ്പെകാള്
നനിങ്ങള്ക്കയ്  വനിഷയദകാരനിദരമകാണയ്,  ഒനര്യം  പറയകാനനില.  ആര.എസയ്.എസയ്.-ടന
വക്കകാലടതടുതയ്  അവരക്കുകവണനിയകാണയ്  സര്യംസകാരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട  ഒരു
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ടകേകാലപകാതകേടതയര്യം ഞങ്ങള് നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. കകേരളതനിടന ബഹുമകാനരനകായ
മുഖരമനനി  പറഞ്ഞതുകപകാടല  ഒരു  മരണവര്യം  സകന്തകാഷര്യം  തരുന്നതല.  എലകാ
മരണവര്യം  ദനഃഖകേരമകാണയ്.  അതുടകേകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നടന്ന  ഈ  ടകേകാലപകാതകേടത
ആരുര്യം നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. കേണ്ണൂരനിടല പയന്നൂരനിലണകായ ഈ ടകേകാലപകാതകേടത
ശക്തമകായ ഭകാഷയനിലകാണയ് ഞങ്ങള് അപലപനിക്കുന്നതയ്.  ശരനിയകായ ദനിശയനില്തടന്ന
അകനസഷണര്യം  നടത്തുര്യം,  ആടരയര്യം  രക്ഷടപ്പെടകാകനകാ  കേണ്ണൂരനിടല സമകാധകാനര്യം
തകേരക്കകാകനകാ  അനുവദനിക്കുകേയനില  എന്നയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനി
പറഞകേഴനിഞ. ആര.എസയ്.എസയ്-ടനകപ്പെകാടല ഈ നകാടുകേണ ഏറവര്യം വലനിയ ഒരു
വര്യംശഹതരയയ് കനതൃതസര്യം ടകേകാടുത പകാരടനിയകാണയ് കകേകാണ്ഗ്രസയ് പകാരടനി.  അതകാണയ്
ആര.എസയ്.എസയ്-ഉര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുര്യം  തമ്മനിലള്ള  ബന്ധര്യം.  ഇന്ദനിരകാഗകാന്ധനി
ടകേകാലടചയടപ്പെടതനിടന  തുടരന്നയ്  രകാജരതയ്  കേലകാപമുണകായകപ്പെകാള്  സനിക്കുകേകാടര
മുഴുവന്  കൂടടക്കകാല  നടതകാന്  ഡല്ഹനിയനില്  വചയ്  പകാന്  ടചയ്ത ടകേകാലപകാതകേര്യം,
എത്ര ആളുകേടളയകാണയ് ആ കേകാലഘടതനില് ടകേകാലടപ്പെടുതനിയതയ്?  നൂറുകേണക്കനിനയ്
സനിക്കയ്  സകഹകാദരനകാര  ടകേകാലടചയടപ്പെടുകമകാള്  അതനിടന  നരകായസ്പീകേരനിച
ആളുകേളകാണയ് കകേകാണ്ഗ്രസയ്.  അന്നയ് കകേകാണ്ഗ്രസനിടന കനതകാവകായ രകാജസ്പീവയ്  ഗകാന്ധനി
പറഞ, 'ഒരു വലനിയ വടവൃക്ഷര്യം കേടപുഴകേനി വസ്പീഴുകമകാള് സസകാഭകാവനികേമകായര്യം അതനിടന
തകാടഴയള്ള  കുടറ  ടചറുടചടനികേള്  തകേരനകപകാകുര്യം'  എന്നയ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
സനിക്കുകേകാടര  കൂടടക്കകാലയയ്  വനികധയമകാക്കനിയ   ആ  വര്യംശഹതരടയ  നരകായസ്പീകേരനിച
ആളുകേളകാണയ് കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാര.  അവരകാണയ് ഇകപ്പെകാള് ഇവനിടട സമകാധകാനടതപ്പെറനി
കഘകാരകഘകാരര്യം  പ്രസര്യംഗനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന  ഭകാഗമകായനി  തനിരുവനന്തപുരതയ്
തക്കലടയന്ന  സലതയ്  യകാത്രക്കകാര  ഉണകായനിരുന്ന  ബസയ്  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാര
തടഞനനിരതനി  തസ്പീവചനികല?  ആ  ബസനിലണകായനിരുന്നവടരലകാര്യം  മരനിചനികല?
ഇതനിടനടയലകാര്യം  നരകായസ്പീകേരനിച  ആളുകേളകല  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാര.  ഇകപ്പെകാള്  അവര
സമകാധകാനടതക്കുറനിചയ്  സര്യംസകാരനിക്കുകേയകാണയ്.  ആര.എസയ്.എസയ്.-ടന
നരകായസ്പീകേരനിക്കുകമകാള്  ഒരു  കേകാരരര്യം  മനസനിലകാക്കണര്യം.  സനിക്കയ്  കേലകാപതനില്
ഉണകായതുകപകാടല  ഈ  രകാജരടത  ഏറവര്യം  വലനിയ  വര്യംശഹതരയയ്  കനതൃതസര്യം
ടകേകാടുതവരകാണയ് ആര.എസയ്.എസയ്.-കേകാര.  പ്രധകാനമനനി ശ്രസ്പീ.  നകരന കമകാദനിയടട
നകാടനിലകാണയ്  വര്യംശഹതര  നടതനിയതയ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേടളയകല
ടകേകാനതള്ളനിയതയ്. മുസസ്പീര്യം നനനപക്ഷങ്ങടള, മതനനനപക്ഷങ്ങടള ഇലകായ്മ ടചയകാന്
കവണനി ആസൂത്രനിതമകായ നസ്പീക്കര്യം ഗുജറകാതനില് നടന്നനികല?  എത്ര ആളുകേടളയകാണയ്
ടകേകാലടപ്പെടുതനിയതയ്?  എന്തനിനുകവണനിയകാണയ് കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര ആര.എസയ്.എസയ്.-ടന
വക്കകാലടതടുക്കുന്നതയ്?  ഇവടരകാടക്ക  സമകാധകാനതനിടന  വക്തകാക്കളകാകണകാ?
തൃശ്ശൂര  ജനിലയനിടല  ചകാവക്കകാടയ്  ഖനസ്പീഫ  എന്ന  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാരടന
ടകേകാലടപ്പെടുതനിയനികല?  ഖനസ്പീഫയടട  ഉമ്മ  മുഖരമനനിടയ  കേണയ്  പറഞ,  എടന
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മകേടന  ടകേകാന്നയകാള്  ഈ  മനനിസഭയനില്  കനതൃതസര്യം  ടകേകാടുക്കുനടണന്നയ്.
ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖരമനനി കചകാദനിചതുകപകാടല ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എര്യം.  ഷകാജനി എന്തനിനകാണയ്
ഇങ്ങടന  കേനിടന്നയ്  തുളന്നതയ്?  മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗനിടന  കപരയ്  മകാറണടമന്നകാണയ്  എടന
അഭനിപ്രകായര്യം.  ഇകപ്പെകാള്  മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗല,  കുമ്മനര്യം  ലസ്പീഗകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുന.
ശ്രസ്പീ.  കുമ്മനര്യം  രകാജകശഖരടന  പകാരമരരമകാണയ്.  അവരുടട  കനതൃതസര്യം
അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുന.  ആര.എസയ്.എസയ്-ടന  നരകായസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  അതനില്
അത്ഭുതമനില.  വനനിതകാ ലസ്പീഗനിടന പ്രസനിഡനകായനിരുന്ന ശ്രസ്പീമതനി ഖമറുന്നനിസ അന്വര
ഒരു മറയമനിലകാടതയടല  പറഞ്ഞതയ് .....

മനി  .   സസ്പീക്കര : പസ്പീസയ്, കേണ്ക്ലൂഡയ്.... പസ്പീസയ്..... അടുത ആള് സര്യംസകാരനിക്കടട.
ഒരകാള് നസ്പീടനിടക്കകാണകപകായകാല് ബകാക്കനിടയലകാവരുര്യം അതയ് അനുകേരനിക്കുര്യം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി:  സര,  ബനി.ടജ.പനി.യടട  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  ഫണയ്
ഉദ്ഘകാടനര്യം ടചയകാന് ശ്രസ്പീമതനി ഖമറുന്നനിസ അന്വര കപകായനി. ഇവനിടട ഇന്നയ് വനികേകാരര്യം
പ്രകേടനിപ്പെനിച ശ്രസ്പീ. ടകേ. എര്യം. ഷകാ ജനി പ്രധകാനമനനി ശ്രസ്പീ. നകരന കമകാദനിടയ വകാകനകാളര്യം
പുകേഴനിയനികല;  സസഭകാവനികേമകായര്യം  ഇടതലകാവരക്കുര്യം  കബകാദ്ധരമകാണയ്.  കവകാടയ്  കേനിടകാന്
മതര്യം കവണര്യം, കേനിടനിയകാല് പണര്യം കവണര്യം. അതകാണയ് ലസ്പീഗയ്. മതതനിടന കപരുപറഞ്ഞയ്
കവകാട്ടുപനിടനിചകാല്  പനിടന്ന  കവണതയ്  പണമകാണയ്.  പനിടന്ന  എന്തുര്യം  ടചയകാര്യം.
കേചവടമകാണയ്  കവണതയ്.  ആ  കേചവടര്യം  പുറതറനിയകാതനിരനിക്കകാന്  മതടത
ഉപകയകാഗനിക്കുര്യം. മതടത മറയകാന് വരഗസ്പീയതകവണര്യം. വരഗസ്പീയതയര്യം മതനിയകാകേകാടത
വരുകമകാള്  തസ്പീവ്രവകാദടത  കൂട്ടുപനിടനിക്കുര്യം.  രകാഷസ്പീയമകായ  പകാപ്പെരതമകാണയ്.  ഈ
ടകേകാലപകാതകേ രകാഷസ്പീയര്യം കകേരളതനില് അവസകാനനിപ്പെനിക്കണടമന്ന ആത്മകാരതമകായ
സമസ്പീപനമകാണയ് കകേരളതനിടല ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതരമുന്നണനിയര്യം ബഹുമകാനരനകായ
മുഖരമനനിയര്യം  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  ജനകക്ഷമകേരമകായ
പ്രവരതനങ്ങളുമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകമകാള്  അതയ്  സഹനിക്കകാത  ആളുകേള്
അപ്പുറത്തുനനിന്നയ്  കുരച്ചുചകാടുര്യം.  അടതകാനര്യം  ഞങ്ങള്ക്കയ്  വനിഷയമല.  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങളുടട  പനിന്തുണകയകാടുകൂടനി  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  മുകമകാട്ടുതടന്ന  കപകാകുര്യം
എനപറഞടകേകാണയ് ഞകാന് ഈ ധനകാഭരരതനകേടള ശക്തമകായനി പനിന്തകാങ്ങുന.

ശ്രസ്പീ  .    എല്കദകാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി :  സര,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരരതനകേടള
എതനിരക്കുകേയകാണയ്. ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗര്യം ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി ഇവനിടട പറഞ്ഞതയ്
അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേ രണമകാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന  നയടമനര്യം  അധനികേകാര
കകേനസ്പീകേരണമകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന നയടമനമകാണയ്.  ഇവനിടട കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.
മുനസ്പീറനിനുര്യം  ശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനിക്കുര്യം  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫനിനുര്യം  കൂടനി
അധനികേകാരര്യം  വസ്പീതര്യംവചയ്  ടകേകാടുതകപ്പെകാള്  അതകല  ഏറവര്യം  വലനിയ  അധനികേകാര
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വനികകേനസ്പീകേരണര്യം. കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് കകേകാണനിയനിറങ്ങനി വന്നതുടകേകാണയ് രക്ഷടപ്പെട
ആളകാടണന്നയ്  ഇവനിടട  പറയകേയണകായനി.   കകേകാണനി  ഇറങ്ങനിവന്നതനിടന  ഗുണര്യം
മകാത്രകമ  അകദ്ദേഹതനിനുള.  കവടറകാരു  ഗുണവമനില.  ഇവനിടട  ശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി
അലനി  പത്തുവരഷര്യം  ഇടതുപക്ഷത്തുനനിന്നനിടയ്  വന്ന  ആളകാണയ്.  അകദ്ദേഹര്യം
ഇവനിടട  വന്നയ്  രക്ഷടപ്പെട  ആളകാണയ്.  ഇതരര്യം  കേകാരരങ്ങള്  നമുക്കയ്  അകങ്ങകാട്ടുര്യം
ഇകങ്ങകാട്ടുടമകാടക്ക  പറയകാന്  പറ്റുടമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കകാനുള്ളതയ്.  ഈ
ഗവണ് ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  'പ  '  യനില്  തുടങ്ങുന്നതനിടനലകാര്യം
പ്രശകാധനിഷനിത  കേഷ്ടകേകാലമകാണയ്.  അതനിടലകാന്നകാമകതതകാണയ്  പഞകായതയ്.  'പ'
യനിലകാണയ്  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതയ്.  കപകാലസ്പീസയ്  'പ'  യനിലകാണയ്  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതയ്.
പകാപ്പെകാതനികചകാല,  കേഷ്ടകേകാലമകല?  ടപമനികള  ഒരുമയനിലര്യം  'പ  '  യണയ്.
എലകാതനിനുര്യം  കേഷ്ടകേകാലമകാണയ്.  ഒടുവനില്  മുഖരമനനി  ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയനുര്യം
'പ  '  യനില്  തുടങ്ങുന.  അവനിടടയര്യം  കേഷ്ടകേകാലര്യം  തടന്നയകാണയ്.  എടന്തങ്കെനിലര്യം  ഒരു
നലകേകാലമുള്ള കേകാരരര്യം   'പ  '  യനില് തുടങ്ങുന്നതയ്  പശു  മകാത്രമകാണയ്.  അതയ്  കകേനര്യം
ഭരനിക്കുന്ന  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനനിടന  ഗുണമകാടണന്ന  കേകാരരര്യം  ഞകാന്
സൂചനിപ്പെനിക്കടട.  56  ഇഞയ്  ടനഞളവര്യം  ഇരടചങ്കുടമകാനമല  നമുക്കകാവശരര്യം.
രകാജരതനിനതല  ആവശരര്യം.  ....(ബഹളര്യം).....  ഞകാന്  ജയനിചതനില്  നലകേകാലവര്യം
നനിങ്ങള് അധനികേകാരതനില് വന്നതനില് കദകാഷകേകാലവര്യം.......

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബകാബു......, ദയവകായനി നനിങ്ങള് കേമനയ് ടചയകാതനിരനിക്കൂ.
സഭയനില് സമരതനകാരകാകകേണതയ് ഇങ്ങടനയല.  

ശ്രസ്പീ  .    എല്കദകാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  സര,  ഇന്തരയടട  ആത്മകാവയ്  ഗ്രകാമങ്ങളനി
ലകാടണന്നയ്  കഘകാഷനിക്കുന്ന  ഗകാന്ധനിയന്  ചനിന്തകേളുര്യം  മൂലരങ്ങളുമകാണയ്
രകാജരതനിനകാവശരര്യം.  മകാലനിനര  നനിരമ്മകാരജനതനിനുര്യം  അഴനിമതനി  രഹനിത
ഭരണതനിനുര്യം  വനിഷവനിമുക്തമകായ  പചക്കറനി  ഉലകാദനതനിലര്യം  എന്തുടകേകാണയ്  നമ്മള്
പരകാജയടപ്പെട്ടുകപകാകുന  എനള്ളതയ്  ആത്മകാരതമകായനി  ചനിന്തനിക്കണര്യം.   തകദ്ദേശ
സസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളനിടല  അര്യംഗങ്ങള്ക്കയ്  ഓണകററനിയടമന്ന  കപരനില്
എടന്തങ്കെനിലര്യം ടകേകാടുതനിടയ്,  സകാമതനികേ കസകാതസനിലകാടത അര്യംഗങ്ങള്ടക്കങ്ങടന
ജസ്പീവനിക്കകാന് കേഴനിയടമനള്ളതയ് ചരച ടചയടപ്പെടകണ.  കതങ്ങ കചകാരുന്നതയ് കേകാണനില,
കേടുകേയ്  കചകാരുന്നതയ്  കേകാണകാര്യം  എനള്ള  ചനിന്തകാഗതനിയനില്  നനിന്നയ്  നമ്മടളലകാര്യം
മകാകറണനിയനിരനിക്കുന.  എത്ര  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചകാലര്യം  എത്രമകാത്രര്യം
എകയ്ടപന്ഡനിചറകാക്കനിയകാലര്യം  സസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളനിടല  അര്യംഗങ്ങളുടട
ആനുകൂലരങ്ങള്  കുറച്ചുകൂടനി  തൃപ്തനിടപ്പെടുത്തുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  നല്കേനിയനിടലങ്കെനില്
പ്രകാകദശനികേ ഗവണ്ടമനകേള് ശക്തനിടപ്പെടുകേയനില.  മലയകാളനികേള് വരക്തനി ശുചനിതസര്യം
കൂടുതലള്ളവരകാണയ്.  മൂന്നയ് കനരര്യം കുളനിക്കുര്യം.  പടക്ഷ സസന്തര്യം വസ്പീടനിടല മകാലനിനരങ്ങള്
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നകാലകാളയ്  കൂടുന്നനിടതയ് ടകേകാണനിടുകേടയന്നതയ് മലയകാളനികേളുടട സസഭകാവമകാണയ്.   2017
സസച്ഛയ്  സരകവ്വക്ഷന്  (Swachh  survekshan)  സരകവ്വയനില്  കകേരളതനിടല
നഗരങ്ങടളലകാര്യംതടന്ന വൃതനിഹസ്പീനമകാടണന്നകാണയ് റനികപ്പെകാരടയ്.  കകേരളതനില് ഒന്നകാര്യം
സകാനതകായ കകേകാഴനികക്കകാടുതടന്ന ഇന്തരയനില്  271-ാ സകാനതകാണയ്.  2015-ല്
ടകേകാചനി നകാലകാര്യം സകാനതകായനിരുന.  ഇവനിടട ഒ.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖരകാപനിച്ചു.  തുറന്ന
സലതയ് മലമൂത്ര വനിസരജനര്യം ടചയകാത സര്യംസകാനടമന്ന പ്രഖരകാപനര്യം വളടര
സകന്തകാഷകേരമകാണയ്.  പടക്ഷ,  ടപകാതു ശഇൗചകാലയങ്ങള് വൃതനിയകായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്ന
കേകാരരതനില്  നമ്മള്  പനികന്നകാടയ്  കപകാകുകേയകാണയ്.  എത്രമകാത്രര്യം  കമകാശമകായ
അവസയകാണുള്ളടതന്നയ്  മനസനിലകാക്കകാന്  ടകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  ബസയ്
കസ്റ്റേഷനുകേളനിടല  കടകായയ് ലറയ്  പരനികശകാധനിചകാല്  മകാത്രര്യംമതനി.  പുതനിയ
നനിബന്ധനയനുസരനിചയ്  പഞകായത്തുകേളുര്യം  സസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളുര്യം  പതയ്
ശതമകാനര്യം തുകേ മകാലനിനര സര്യംസരണതനിനുകവണനി മകാറനിവയണടമനണയ്.  പടക്ഷ,
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷര്യം  അതയ്  എത്രമകാത്രര്യം  ഫലര്യം  കേണ?  ടചറനിയ  ഫലര്യം  മകാത്രകമ
അതുടകേകാണണകായനിട്ടുള.  പല  സസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കുര്യം  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  കൃഷനിക്കയ് 10 ശതമകാനടമന്നതയ് 30 ശതമകാനമകാക്കനി
ഉയരതനിയതനിനയ്  മനനിസഭടയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  പടക്ഷ,  ഇതയ്  നല
ഉകദ്ദേശകതകാടടയകാടണങ്കെനിലര്യം  ഉലകാദന  കമഖലയനില്  കവണത്ര  രസ്പീതനിയനില്
ഉലകാദനമുണകായനിടനിടലന്നതകാണയ് സതരര്യം.  പല പദ്ധതനികേളുര്യം ഫണയ് ടചലവഴനിക്കകാന്
കവണനിയള്ള  പദ്ധതനികേളകായനി  അവകശഷനിക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിടയ
ക്കുറനിചയ്  കമകാശമകായനി  ഞകാടനകാനര്യം  പറയന്നനില.  അകദ്ദേഹര്യം  കേകാഴ്ചയനില്  മനിടുക്കനുര്യം
സര്യംസകാരപ്രനിയനുമകാണയ്.  പടക്ഷ  മത്സരബുദ്ധനികയകാടടയള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്
സസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളനിലകണകാടയന്നതയ്  പരനികശകാധനിക്കണര്യം.  എടന്തലകാര്യം
പരകാധസ്പീനതകേള്  നനിങ്ങള്  ചൂണനിക്കകാണനിചകാലര്യം  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാരനിടന
കേകാലതയ്  മത്സരബുദ്ധനികയകാടടയള്ള  പ്രവരതനങ്ങളുര്യം  അതനിടന  റനിസള്ട്ടുര്യം
ഉണകായനിട്ടുണയ്. 

ഞകാന് അഞ്ചുവരഷര്യം എറണകാകുളര്യം ജനിലകാ പഞകായതയ് പ്രസനിഡനകായനിരുന.
രണയ് തവണ ഇന്തരയനിടല മനികേച ജനിലകാ പഞകായതനിനുള്ള അവകാരഡര്യം സര്യംസകാന
അവകാരഡര്യം ലഭനിചതയ് കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനിടന എലകാ രസ്പീതനിയനിലമുള്ള
സഹകായ  സഹകേരണങ്ങള്  ടകേകാണകാടണനള്ളതയ്  ഞകാന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര നടപ്പെനിലകാക്കനിയ പല ഭരണ പരനിഷ്കകാരങ്ങളുര്യം അകദ്ദേഹതനിടന
മനസ്സുകപകാടല തടന്ന സുന്ദരവര്യം ഭകാവനകാസമന്നവമകായനിരുന.  പകാവങ്ങള്ക്കയ് ഏടറ
ആശസകാസമകായനിട്ടുള്ള  പഞകായത്തുര്യം  സകാമൂഹരനസ്പീതനിയര്യം  ഒന്നനിചകപ്പെകാള്  ആരക്കുര്യം
നസ്പീതനി  ലഭനിക്കകാത  അവസയകാണയ്.  മുഖരമനനിയടട  ദരനിതകാശസകാസനനിധനി  ഇന്നയ്
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വലനിടയകാരു ദരനിതമകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഡബനിള്എന്ട്രെനി സനിസ്റ്റേവര്യം ജനന-
മരണ സരടനിഫനിക്കറ്റുകേള് ഓണ്കലന് ആക്കനിയതുര്യം യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേകാലടത
കനടങ്ങള് തടന്നയകായനിരുന.  പദ്ധതനികേള്ക്കയ് ഓണ്കലന് അര്യംഗസ്പീകേകാരര്യം കേനിടനിയതുര്യം
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  വലനിടയകാരു  കനടര്യം  തടന്നയകാണയ്.  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവയ് സരവ്വസ്പീസയ് ടകേകാണവരുടമന്നയ് പറയന.  അതയ് നല കേകാരരമകാണയ്.
പടക്ഷ,  ടസകകടറനിയറനില്  ടഎ.എ.എസയ്.-കേകാരുര്യം  ടകേ.എ.എസയ്.-കേകാരുര്യം  തമ്മനില്
ഇതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ഇഇൗകഗകാ  കകാഷയ്  ഉണകായകാല്  ടസകകടറനിയറയ്
നനിശ്ചലമകായനികപ്പെകാകുടമന്ന കേകാരരര്യം സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്. എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ് വനിര്യംഗനിടന
പൂരണ്ണമകായര്യം പഞകായത്തുകേള്ക്കയ് വനിട്ടുടകേകാടുതകാല് അതവരുടട സസ്പീനനികയകാറനിറനിടയ
മകാത്രമല,  വരുര്യംവരഷങ്ങളനില്  പഞകായത്തുകേളുടട  നനിരവ്വഹണടതതടന്ന
ബകാധനിക്കുര്യം. മുമയ് ദസനിവരഷ കപ്രകാജക്ടുകേള് നടപ്പെനിലകാക്കകാമകായനിരുന.  പടക്ഷ ഇകപ്പെകാള്
അതനില.  ദസനിവരഷ  കപ്രകാജക്ടുകേള്ക്കയ്  അര്യംഗസ്പീകേകാരര്യം  ടകേകാടുതകാല്  മുന്കൂറകായനി
പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലകാക്കകാന് കേഴനിയടമനള്ളതുടകേകാണയ് അതുകൂടനി മനനി പ്രകതരകേര്യം
ശ്രദ്ധനികക്കണതകാണയ്. മനനി വലകപ്പെകാഴുര്യം ഇടതുപക്ഷതനിടന പ്രകേടന പത്രനികേ വകായനിച്ചു
കനകാക്കണര്യം.  ഇലക്ഷന്  സമയതയ്  കനതകാക്കനകാരക്കയ്  പ്രസര്യംഗനിക്കകാന്കവണനി
മകാത്രമുള്ളതകാടണന്നയ്  എ.ടകേ.ജനി.  ടസനറനില്കപ്പെകാലര്യം  പറയന്നതയ്  എനനിക്കറനിയകാര്യം.
എന്നനിരുന്നകാലര്യം ഇടതകാന്നയ് വകായനിചയ് കനകാക്കണര്യം. തനിരുവനന്തപുരതയ് കഹകക്കകാടതനി
ടബഞയ്  സകാപനിക്കുടമന്നയ്  പറഞ;  എടന്തങ്കെനിലര്യം  സകാപനികചകാ  എന്നറനിയനില.
കുടുര്യംബശ്രസ്പീ ബകാങ്കെയ് കലകാണനിനയ് നകാലയ് ശതമകാനര്യം പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുടമന്നയ്
പറയനടണങ്കെനിലര്യം  അടതകാനര്യം  നടന്നനില.  കബബനിളനിടല  ഒരു  ഉപമകൂടനി
ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുതനിടക്കകാണയ്  ഞകാന്  അവസകാനനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  മതകായനിയടട
സുവനികശഷര്യം  13-ടന  3  മുതല്  8  വടരയള്ള വകാകേരങ്ങളനില് ഒന്നയ്,  അവന് വനിതയ്
വനിതചകപ്പെകാള് ചനിലതയ് വഴനിയരനികേനില് വസ്പീണു; പക്ഷനികേള് വന്നയ് അതയ് തനിനകേളഞ-
വഴനിയരനികേനില് വസ്പീണതയ് മഹനിജയകാണയ്, കകേരളതനിടല സസ്പീ സമൂഹമകാണയ്.  കേഴുകേനകാര
ഇരകേടള  ആകമനിക്കുന്നതുകപകാടല  ഡനി.ജനി.പനി.  അവടര  ആകമനിച്ചുകേളഞ.
രണകാമടത  വകാചകേര്യം,  ചനില  വനിതയ്  വളടരകയടറ  മണ്ണനിലകാതതകായ  പകാറപ്പുറതയ്
വസ്പീണു. മണ്ണനിനയ് ആഴമനിലകാതനിരുന്നതുടകേകാണയ് അതുടടന മുളച്ചു.  എന്നകാല് സൂരരനുദനിച
കപ്പെകാള് അതയ്  വകാടനികപ്പെകായനി.   കവരനിലകാതനിരുന്നതുടകേകാണയ്  അതയ്  ഉണങ്ങനികപ്പെകായനി  -
ഇവനിടട ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരകാജനുര്യം ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനനുമകാണയ് പകാറപ്പുറത്തുവസ്പീണ
വനിത്തുകേള്.  സൂരരനുദനിചകപ്പെകാള് അതയ് വകാടനികപ്പെകായനി.  മടറകാന്നയ്,  മുളകേള്ക്കനിടയനില്
വസ്പീണതകാണയ്.  മുളകേള് വളരന്നയ് അതനിടന ടഞരുക്കനിക്കളഞ  -  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതകാനന്ദനുര്യം ശ്രസ്പീ. കേകാനര്യം രകാകജനനുര്യം മുളകേള്ക്കനിടയനിലകാണയ് വസ്പീണതയ്.  പടക്ഷ
ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയടനന്ന  മുള്ളയ്  മുളച്ചുവന്നയ്  അതനിടന  ടഞരുക്കനിക്കളഞ.
കുറചയ് നല വനിതയ് നനിലത്തുവസ്പീണു - അതയ് നൂറുര്യം അറുപതുര്യം മുപ്പെതുര്യം കമനനിയകായനി ഫലര്യം
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ഉത്ഭവനിച്ചു.   ആ  വനിതകാണയ്  ഇഇൗയനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനിപക്ഷര്യം.  ഞങ്ങള്  പറയന്നതയ്
എടന്തങ്കെനിലര്യം  കകേടകാല് എലകാര്യം  ശരനിയകാകുര്യം.   ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖരമനനി അടഞടയ്
ഉപകദശകേടര  തസ്പീറനികപ്പെകാറ്റുനടണന്നയ്  എനനിക്കറനിയകാര്യം.  പടക്ഷ  അതുടകേകാണയ്  ഒരു
ഫലവമുണകാകേകാന് കപകാകുന്നനില.  ഡനി.ജനി.പനി.  എനപറഞ്ഞകാല്  'ഡയറക്ടര ജനറല്
ഓഫയ്  ടപയനിനടനി'  എന്നകാക്കനി  മകാറനിയ  ഭരണമകാണനിതയ്,  സൂക്ഷനിക്കണര്യം.  എലകാ
ഭകാവകേങ്ങളുര്യം കനരുന.  ബകാലറയ് കപപ്പെറനിടല 'വനിജയന്' നനിയമസഭയനില് 'പരകാജയന്'
ആകുന്നതനില് എനനിക്കയ് ദനഃഖമുടണന്ന കേകാരരര്യംകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന്: സര, ധനകാഭരരതനകേടള ഞകാന് പനിന്തകാങ്ങുകേയകാണയ്.
ഹകാരപ്പെ,  കമകാഹന്കജകാദകാകരകാ  എന്നസ്പീ  സലങ്ങളനിലൂടട  നമുക്കയ്  ലഭനിച  ചരനിത്ര
മുഹൂരതങ്ങളനിലൂടടയകാണയ്  നഗരകാസൂത്രണതനിനയ്  തുടക്കര്യം  കുറനിചടതന്നകാണയ്  ഞകാന്
മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.  ഇന്നടത  നമ്മുടട  രകാജരടതയര്യം  അന്നടത  അവനിടടത
ജസ്പീവനിത സകാഹചരരങ്ങടളയര്യം ഭകാവനകാപൂരവ്വര്യം പരനികശകാധനിക്കുകമകാഴകാണയ് എത്രമകാത്രര്യം
മുന്നനിലകായനിരുന  ഇഇൗ  സകാര്യംസകാരനികേ  ഉന്നതനിടയന്ന  കേകാരരര്യം  മനസനിലകാകുന്നതയ്.
തസ്പീരചയകായര്യം  അതുവച്ചുടകേകാണകായനിരനിക്കണര്യം  നമ്മളനിതനിടന  കേകാകണണതയ്.
ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല, യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനിടന കേകാലതയ്
മൂന്നയ് മനനിമകാരകാണയ് ഇഇൗ വകുപ്പുകേള് കകേകേകാരരര്യം ടചയ്തടതങ്കെനിലര്യം നമ്മുടട രകാജരടത
ഭൂമകാഫനിയയര്യം അതുകപകാലള്ള സര്യംഘങ്ങളുര്യം കചരന്നകാണയ് വലനിയ കതകാതനിലള്ള ഫകാറയ്
നനിരമ്മകാണങ്ങളുടട കേചവട കകേനമകാക്കനി ഇഇൗ കമഖലടയയകാടകേ മകാറനിടക്കകാണനിരുന്നടതന്ന
കേകാരരര്യം  ഞകാന്  വനിസ്മരനിക്കുന്നനില.  പനിന്നസ്പീടയ്,  അനുമതനിയനിലകാടത  നനിരമ്മനിച
ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ് ഇളവയ്  നല്കുന്ന പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനടവന്നയ് പറഞ്ഞതനിലൂടട
അവരക്കയ്  എലകാവനിധ  ഒതകാശകേളുര്യം  ടചയടകേകാടുക്കുന്ന  സകാഹചരരതനികലയയ്  ആ
ഗവണ്ടമനയ് മകാറുകേയകായനിരുന.  വളടര കബകാധപൂരവ്വര്യം നനിയമങ്ങടള കേയനിടലടുക്കുന്ന
നനിലയനികലയയ്  കപകാകേകാനുള്ള  അവസരമകാണയ്  ഇഇൗ  വനിഭജനര്യം  ടകേകാണണകായതയ്.
അതനിനയ്  മകാറര്യംവരുതകാനുള്ള  നനിലയനികലയയ്  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീലനിടന
കനതൃതസതനില് എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനയ് വരനികേയകാണയ്. 1994-ല് 73, 74 എന്നസ്പീ
ഭരണഘടനകാ  കഭദഗതനികേടള  തുടരന്നയ്  പഞകായതസ്പീരകാജയ്/മുനനിസനിപ്പെല്  ആക്ടയ്
പകാസകായകതകാടട  പ്രവരതനിക്കകാന്  ഉകദരകാഗസരുര്യം  ഫണര്യം  അകതകാടടകാപ്പെര്യം
സസകാതനരവര്യം അധനികേകാരവര്യം ലഭനിക്കുന്ന ഒരു സകാഹചരരര്യം സൃഷ്ടനിക്കടപ്പെട്ടു.  ലഭനിക്കുന്ന
പകാന് ഫണയ്  40:30:30  എന്നയ് തസ്പീരുമകാനനിചതനിടന അടനിസകാനതനില്,  ഫണനിടന
40  ശതമകാനര്യം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലയളവനില്  ഉലകാദന  കമഖലയകായനി
മകാറനിവയടപ്പെട്ടു. അതുടകേകാണതടന്ന കേകാരഷനികേ കമഖലയനില് തകേരചയണകാകുന്ന ഒരു
സകാഹചരരര്യം വന.  അതനിടന വനിശദകാര്യംശങ്ങളനികലയയ് ഞകാന് കപകാകുന്നനില.  ഇന്നയ് ആ
നനില  മകാറനി.  40:30:30 എന്ന  കതകാതനില്  കേണനിശമകായനി  അതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാനുള്ള
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ശ്രമമകാണയ് ഇഇൗ വകുപ്പെയ് കകേകേകാരരര്യം ടചയ്യുന്ന ബഹുമകാനടപ്പെട മനനിയടട കനതൃതസതനില്
നടനവരുന്നതയ്. ഇന്നയ് ഒകടടറ ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേള് ഓണകററനിയവര്യം ഓഫസ്പീസനിടല
ജസ്പീവനക്കകാരുടട  ശമളവടമലകാര്യം  നല്കുകമകാഴുര്യം  മതനിയകായ  രസ്പീതനിയനില്  റവനന
ലഭനിക്കുന്നനിടലന്ന  വസ്തുത  നനിലവനിലണയ്.   ഇതനിടനകാരു  പരനിഹകാരര്യം  കേകാണുന്നതനിനയ്
ഇതരര്യം  കലകാക്കല്  കബകാഡനികേള്  തസ്പീരുമകാനടമടുകക്കണതുണയ്.  എങ്ങടന
വരുമകാനര്യം  ഉണകാക്കനിടയടുക്കകാന്  കേഴനിയര്യം,  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേള്ക്കുര്യം
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേള്ക്കുര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷനുര്യം  നല്കേകാന്  കേഴനിയര്യം  എന്നസ്പീ  കേകാരരങ്ങള്
തസ്പീരുമകാനനികക്കണ  തകായനിട്ടുണയ്.  (അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില്  പകാനല്  ഓഫയ്  ടചയരമകാന്
ശ്രസ്പീ. പനി. ഉകബദള്ള)

അകതകാടടകാപ്പെര്യം  നമ്മുടട  ഒകടടറ  പഞകായത്തുകേള്  പൂരണ്ണമകായര്യം  കേകാരഷനികേ
കമഖലയനിലകാണയ്.   അവനിടട  ഇഇൗ  നനിലയനില്  വരുമകാനടമടുക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിചകാല്
കേകാരഷനികേ  കമഖല  ഇലകാതകായനികപ്പെകാകുര്യം.  കേകാരഷനികേ  കമഖലയനിടല  ആളുകേള്
നകാടനിനുകവണനി  ഉലകാദനിപ്പെനിക്കുന്ന വനികദശപണര്യം ഉള്ടപ്പെടട  കേണക്കകാക്കനി  അവരക്കയ്
ഇന്ടസനസ്പീവയ്  നല്കേനി  അതരര്യം  പഞകായത്തുകേടള  സര്യംരക്ഷനിക്കകാനുള്ള
പ്രവരതനങ്ങടളപ്പെറനി  ആകലകാചനിചനിടലങ്കെനില്  കകേരളതനില്  ഇകപ്പെകാഴുള്ള  പചപ്പുര്യം
കേകാരഷനികേ  കമഖല  തടന്നയര്യം  തകേരുന്ന  നനില  വരകാന്  ഇടയണയ്.   ഇതരടമകാരു
സര്യംവനിധകാനടതക്കുറനിചയ്  ആകലകാചനിക്കുകമകാള്  സര്യംസകാനതയ്  ടറസനിഡന്ഷരല്
ഏരനിയ,  അഗ്രനിക്കള്ചര  ഏരനിയ,  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ഏരനിയ  എന്നനിങ്ങടന
കനരകതതടന്ന  തസ്പീരുമകാനനിക്ക  ടപ്പെകടണതകായനിരുന.  അതനിലകാടത  കപകായതനിടന
പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കണ  ടമങ്കെനില്,  ഇന്നടത  കേകാരഷനികേ  കമഖലടയ
സര്യംരക്ഷനിക്കണടമങ്കെനില്  ഇതരര്യം  കേകാരഷനികേ  പഞകായത്തുകേള്  ഏടതന്നയ്
തനിടടപ്പെടുതണര്യം.  അവനിടടനനിനര്യം  ലഭനിക്കുന്ന  കേകാരഷനികേ  രര്യംഗടത  വരുമകാനര്യം
മകാത്രമല,  ജലകസകാതസ്സുകേളുടട  സര്യംരക്ഷകേര  കൂടനിയകാണയ്  കൃഷനിക്കകാര.    വനിവനിധ
ഏജന്സനികേളനിലൂടട രകാജരതനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന പണതനിടന വനിഹനിതര്യം ഒരു പ്രകതരകേ
ഇന്ടസനസ്പീവയ്  രൂപതനില്  കേകാരഷനികേ  കമഖലടയ  നനിലനനിരതകാന്
ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണയ്.  ഒരു ടപകാതു ചരചയനിലൂടട ഇഇൗ വകുപ്പെയ് ആ വനിഷയടത
ഗഇൗരവപൂരവ്വര്യം  കേകാകണണതകാണയ്.  ബഡ്ജറയ്  അകലകാകക്കഷനനില്നനിനര്യം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുപുറടമ  സസയര്യം  എങ്ങടന  വരുമകാനര്യം  ഉണകാക്കനിടയടുക്കകാന്
കേഴനിയടമന്നതുര്യം  ആകലകാചനിക്കണര്യം.  ഫകാറയ്  നനിരമ്മകാണവര്യം  കേചവട  കമഖല
ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  അതനിരുവനിട  ചനിന്തകേളനികലയയ്  കേടനകപകാകുകമകാഴകാണയ്  കേകാരഷനികേ
കമഖലയനില്  കകേവയകാനുള്ള  നനിലപകാടനികലയയ്  വരകാനനിടയള്ളതയ്.  അതുടകേകാണയ്
അവരക്കയ്  പ്രകതരകേ  കപ്രകാത്സകാഹനര്യം  നല്കകേണതുടണന്നയ്  ഇഇൗ  ധനകാഭരരതന
ചരചയനില് ഗഇൗരവപൂരവ്വര്യം ഞകാന് ആവശരടപ്പെടുകേയകാണയ്. 
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13-ാ പഞവത്സര പദ്ധതനി ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കര്യം
കുറനിചയ്  മുകന്നകാടയ്  കപകാകുകേയകാണയ്.   ഗകാന്ധനിജനിയടട  രകാമരകാജരവര്യം  ടനഹ്റുവനിടന
കക്ഷമരകാഷടതക്കുറനിച്ചുര്യം  സുദസ്പീരഘമകായ  കേകാലയളവനില്  നകാര്യം  സസകാതനരകാനന്തരര്യം
പ്രസര്യംഗര്യം നടതനി. ഇവനിടട പ്രഖരകാപനിച നകാലയ് മനിഷനുകേളനിലൂടട അതയ് നടപ്പെനിലകാക്കകാന്
കപകാകുകേയകാണയ്.  13-ാ പഞവത്സര പദ്ധതനിയമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് വലനിയ ജനകേസ്പീയ
മുകന്നറമകാണയ്  ഗ്രകാമസഭകേളനിലൂടട  ഉയരനവന്നതയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിയര്യം
മനനിമകാരുര്യം  എര്യം.എല്.എ.-മകാരുടമലകാര്യം  ഇഇൗ  സഭകേളനിലര്യം  ടപകാതു  ചരചകേളനിലര്യം
പടങ്കെടുത്തുടകേകാണയ് ഒരു  പുതനിയ  കകേരളര്യം  എങ്ങടന  സൃഷ്ടനിക്കകാന്  കേഴനിയടമന്ന
നനിലയനിലള്ള ചരചകേള് നടത്തുന ടവന്നതകാണയ്  ഇന്നയ്  നകാടനില് നടക്കുന്ന വലനിയ
മകാറര്യം.  തസ്പീരചയകായര്യം അടതകാരു ജനകേസ്പീയ പദ്ധതനിയകായനി മുകന്നകാടയ് ടകേകാണകപകാകേകാന്
ശ്രമനിക്കുകേയകാണയ്.   ഒ.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖരകാപനിച  ഒരു  സര്യംസകാനമകാണനിതയ്.
ജനടപ്പെരുപ്പെര്യം,  വസ്പീടനിടന വരദ്ധനവയ് എന്നനിവടയലകാര്യം  വരുന്ന മുറയയ്  ഇടതകാരു തുടര
പ്രകനിയയകായനി കപകാകകേണതുണയ്.  സര്യംസകാനടത നഗരങ്ങളനില് വളടര ചനിടയകായര്യം
മകാതൃകേകാപരമകായര്യം  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ടപകാതുവനിസരജന  കകേനങ്ങള്  ഉണകാക്കനി
ടയടുകക്കണതുണയ്.  ഇതരര്യം  ചനില  കകേനങ്ങടളകാനര്യം  കേകാരരക്ഷമമകായല   ഇന്നയ്
പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്. തന്മൂലര്യം വരള്ചയര്യം ജലക്ഷകാമവര്യം വരുകമകാള് വലനിയ കതകാതനില്
സനിന്  ഡനിസസ്പീസസയ്  വരകാനുള്ള  സകാധരതയണയ്.  ഇഇൗ  ആധുനനികേ  കേകാലഘടതനില്
അതനിടനകാരു പരനിഹകാരര്യം അനനിവകാരരമകാണയ്. 

തകദ്ദേശ  സസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമകാകക്കണതനിടന
അനനിവകാരരത ഇഇൗ ഗവണ്ടമനയ് വന്നകപ്പെകാള് കബകാധരടപ്പെട്ടു.  അഴനിമതനിയനില് മുങ്ങനിയ
ഇഇൗ  വകുപ്പെനിടന  എങ്ങടന  മകാറനിടയടുക്കകാന്  കേഴനിയടമനള്ള  ഗഇൗരവകമറനിയ
ചരചയകാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനയ് നടതനിയതയ്. അതനിടന ഭകാഗമകായനി 'കഫകാര
ദ  പസ്പീപ്പെനിള്'  എന്ന  കപരനില്  ടവബയ്  അധനിഷനിത  പരകാതനി  പരനിഹകാര  ഓണ്കലന്
കസകാഫയ് ടവയര സര്യംവനിധകാനര്യം ഇവനിടട സൃഷ്ടനിക്കടപ്പെടനിട്ടുണയ്.  തസ്പീരചയകായര്യം അഴനിമതനി
വനിമുക്തമകായ  കകേരളതനിനുകവണനി  ശ്രമര്യം  നടത്തുന്നതനിടന  ഭകാഗമകായകാണയ്
ഇതരടമകാരു  നനില  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  അകതകാടടകാപ്പെര്യം  ഇഇൗ  മൂന്നയ്  വകുപ്പുകേടള
കചരത്തുടകേകാണയ് തകദ്ദേശ സസയര്യംഭരണ ടപകാതുസരവ്വസ്പീസയ് ആരര്യംഭനിക്കകാനുള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുടവനള്ളതുര്യം  ഏടറ  ശകാഘനസ്പീയമകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേകാലയളവനില്  പഞകായതയ്  ടസകടറനി,  ടഡപനടനി  ടസകടറനി  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  നകാര്യം  അനുഭവനിച  പ്രയകാസങ്ങള്  നമുക്കറനിയകാര്യം.   ഇന്നയ്  അതുമകായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  ഇരുന്നൂറനി  ഏകഴകാളര്യം  ടസകടറനി  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനര്യം
നടതനിക്കഴനിഞ.   അസനിസ്റ്റേനയ്  ടസകടറനി  തസ്തനികേയനില്  253  കപടര  നനിയമനിച്ചു.
അക്കഇൗണയ്  ടഹഡയ്  കകാരക്കയ്  തസ്തനികേയനില്  217  കപടരയര്യം  സസ്പീനനിയര  കകാരക്കയ്

100/2020.
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തസ്തനികേയനില്  158  കപടരയര്യം  ടപ്രകാകമകാഷനനിലൂടട  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ
ടപ്രകാകമകാഷനുകേടള തുടരന്നയ് ഇരുന്നൂറനിയമകതകാളര്യം കപരക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനര്യം  പുതുതകായനി  നനിയമനര്യം  ലഭനിച്ചുടവനള്ളതുര്യം  ഏടറ  സകന്തകാഷതനിനയ്  വകേ
നല്കുന്നതകാണയ്.  എന്നകാല്  എലകാ  പഞകായത്തുകേളുര്യം  ടസകടറനി,  അസനിസ്റ്റേനയ്
ടസകടറനി  കപകാസകേളനിലര്യം  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  രര്യംഗതയ്  എഞനിനസ്പീയരമകാടരയര്യം
ഓവരസനിയരമകാടരയര്യം  കപകാസ്റ്റേയ്  ടചയ്യുന്ന  നനിലയനികലയയ്  വളടരകവഗര്യം  മുകന്നകാടയ്
കപകാകേണര്യം.   എങ്കെനില്  മകാത്രകമ  നകാര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഇഇൗ  നകാലയ്
മനിഷടനയര്യം  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  സമയബന്ധനിതമകായനി  പൂരതനിയകാക്കകാന്
കേഴനിയകേയള.  100  ശതമകാനവര്യം  ടചലവഴനിക്കുകേ  എനള്ളതല,  ആവശരങ്ങള്
ക്കനുസരനിചയ്  രകാജരതനിടന  വനികേസനതനിനുകവണനി  പണര്യം  ടചലവഴനിച്ചുടവന്നയ്
നമുക്കയ്  ഉറപ്പുവരുതണര്യം.  ഇടലങ്കെനില്  അവസകാനടത  ദനിവസതനിനുകവണനി
കേകാത്തുനനിന്നയ്  ബനില്ലുകേള് സബ്മനിറയ്  ടചയ്യുന്ന നനിലയനികലയയ്  വസ്പീണര്യം എതനികചരുര്യം.
അടതകാഴനിവകാക്കുന്നതനിനുള്ള  സമസ്പീപനര്യം  സസസ്പീകേരനികച  പറ.  അതനിരൂക്ഷമകായ
വരള്ചയടട കേകാലയളവനില് കകേരളതനില്  141  പഞകായത്തുകേളനില് ടവല് റസ്പീചകാരജയ്-
ജല  സുരക്ഷ  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാക്കനി.   രകണകേകാല്  ലക്ഷര്യം  കേനിണറുകേളകാണയ്  ഇഇൗ
പദ്ധതനിയടട ഭകാഗമകായനി റസ്പീചകാരജയ് ടചയ്തടതന്നതയ്  തസ്പീരചയകായര്യം അഭനിമകാനനിക്കകാന്
വകേ നല്കുന്നതകാണയ്.  അയങ്കെകാളനി നഗര ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയടട നടതനിപ്പെനിനകായനി
2016-17  ബഡ്ജറനില്  15  കകേകാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയതനില്  49  നഗരസഭകേള്ക്കയ്
14.91  കകേകാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.   ഇഇൗ  തുകേ  വനിനനികയകാഗനിചയ്  ഇതുവടര
2,29,974  ടതകാഴനില് ദനിനങ്ങള് സൃഷ്ടനിച്ചുടവന്നതുര്യം സകന്തകാഷതനിനയ്  വകേനല്കുന്ന
കേകാരരമകാണയ്.   മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗ്രകാമസ്പീണ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  നനിയമര്യം  വകുപ്പെയ്
17(2)  പ്രകേകാരര്യം എലകാ പ്രവൃതനികേളുര്യം കസകാഷരല് ഓഡനിറയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഒകടടറ  പരകാതനികേള്  കേഴനിഞ്ഞ  കേകാലയളവനില്
നമുക്കുണകായതകാണയ്.  അതനിനയ്  പരനിഹകാരമുണകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുടവന്നതയ്  എടുത്തുപറകയണ വസ്തുതയകാണയ്.  എര്യം.ജനി.എന്.ആര.ഇ.ജനി.എ.
കേരകാര ജസ്പീവനക്കകാരുടട തസ്തനികേയനില് 10 ശതമകാനര്യം എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. സര്യംവരണര്യം
ഏരടപ്പെടുതനിയതനിനയ്  വകുപ്പുമനനിടയ  ഞകാന്  എലകാ  അരതതനിലര്യം  മുക്തകേണര്യം
പ്രശര്യംസനിക്കുകേയകാണയ്.   പുതുതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കടപ്പെട  28  നഗരസഭകേളനില്  1317
തസ്തനികേകേളുര്യം  കേണ്ണൂര  കകേകാരപ്പെകറഷനനില്  177  തസ്തനികേകേളുര്യം  ഇതനിനകേര്യം  സൃഷ്ടനിച്ചു.
കനരകത ഒകടടറ മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളുര്യം കകേകാരപ്പെകറഷനുമുണകാക്കകാന് വരഗ്രതകയറനിയ
സമസ്പീപനങ്ങള് കകേടക്കകാടണങ്കെനിലര്യം ഒരു കപകാസകപകാലര്യം കനികയറയ്  ടചയ്തനിരുന്നനില.
ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  വന്നയ്  ഇത്രയര്യം  മകാസതനിനകേര്യം  അതുമുഴുവന്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു
ടവനള്ളതകാണയ്  എടുത്തുപറകയണ  വസ്തുത.  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
അവസകാന കേകാലഘടതനില് 2,58,035 അയല്ക്കൂടങ്ങളകായനിരുന പ്രവരതനിചനിരുന്ന
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ടതങ്കെനില് ഇന്നയ് 2,71,000 ആയനി അതയ് വരദ്ധനിച്ചു.  ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി സൂചനിപ്പെനിചതു
കപകാടല,  ജനുവരനി  മകാസര്യം  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  ശകാക്തസ്പീകേരണതനിനുകവണനി  പ്രകതരകേ
അയല്ക്കൂടങ്ങള്  കചരന.  ഇതുവഴനി  6678  പുതനിയ  അയല്ക്കൂടങ്ങള്കൂടനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയണകായനി.   അയല്ക്കൂടങ്ങളുടട  എണ്ണര്യം  40  ലക്ഷതനില്നനിന്നയ്  50
ലക്ഷമകായനി  വരദ്ധനിച്ചു.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  യണനിറ്റുകേളുടട  ശകാക്തസ്പീകേരണതനിനുര്യം
വനിപുലസ്പീകേരണതനിനുമകായനി  ജനുവരനി  28-നയ്  സര്യംസകാനടത  മുഴുവന്
അയല്ക്കൂടങ്ങളനിലര്യം പ്രകതരകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള് കചരുകേയണകായനി.  

ട്രെകാന്സ്ടജനര  വനിഭകാഗതനില്ടപ്പെടുന്നവരുടട  മുഖരധകാരകാവത്കേരണവര്യം
സകാമൂഹരവര്യം  സകാമതനികേവമകായ  ഉന്നതനിയര്യം  ലക്ഷരമകാക്കനി  കേകാസരകഗകാഡയ്,
കകേകാഴനികക്കകാടയ്,  എറണകാകുളര്യം,  കകേകാടയര്യം  എന്നസ്പീ  നകാലയ്  ജനിലകേളനില്  അയല്ക്കൂട
രൂപസ്പീകേരണവര്യം  കയകാഗങ്ങളുര്യം  ഇതനിനകേര്യം  സര്യംഘടനിപ്പെനിച്ചുടവന്നതയ്  ഏടറ
അഭനിനന്ദനതനിനയ് വകേ നല്കുന്നതകാണയ്.  ഇന്തരയനിടല മടറകാരു സര്യംസകാനതനിലര്യം
കേകാണകാത  ഒരു  നനിലയകാണയ്  ഇതനിടന  ഭകാഗമകായനി  ഉയരനവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.   മദസകാ
അദ്ധരകാപകേരക്കയ്  ഭവന നനിരമ്മകാണ വകായകാ  പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയര്യം അതനിടന
"മുഹമ്മദയ് അബ്ദുറഹനിമകാന് സകാഹനിബയ് ഭവന വകായകാ പദ്ധതനി"  എന്നയ് നകാമകേരണവര്യം
ടചയ.   ഇതനിടന  ഭകാഗമകായനി  ഇഇൗ  വരഷര്യം  225  കപരക്കയ്  2  ലക്ഷര്യം  രൂപവസ്പീതര്യം
പലനിശരഹനിത  വകായ  നല്കേകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചു  ടവന്നതയ്  എടുത്തുപറകയണ
വസ്തുതയകാണയ്.  

സര്യംസകാനടത  ഗ്രകാമസഭകേളനിലര്യം  നഗരസഭകേളനിലര്യം  പതനിടനകാന്നനിന
പരനിപകാടനിയടട  ഭകാഗമകായനി  നനിയമനിക്കടപ്പെടനിട്ടുള്ള  കലകബറനിയന്,  നഴ്സറനി  ടസ്പീചര
എന്നനിവരുടട ഓണകററനിയര്യം  12,000  രൂപയകായര്യം ആയയടട ഓണകററനിയര്യം  8,000
രൂപയകായര്യം  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  ഇതയ്  കനരകത  യഥകാകമര്യം  2,050,  1,400  രൂപ
വസ്പീതമകായനിരുന.   കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വരഷവര്യം  നനിയമസഭയനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
കഭദമകനര  എലകാവരുര്യം  ആവശരടപ്പെട  ഒരു  കേകാരരമകായനിരുന  ഇതയ്.   ഇകപ്പെകാള്
ടചയറനിലനിരനിക്കുന്ന  ബഹുമകാനടപ്പെട  ടമമര  ഇതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  സബ്മനിഷന്
ഉന്നയനിചതുര്യം  എനനിക്കയ്  ഓരമ്മയണയ്.  ഏതകായകാലര്യം  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്
ഇതയ്  പ്രകാവരതനികേമകാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ഇത്രയര്യം  പറഞടകേകാണയ്  എടന
വകാക്കുകേള് അവസകാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി:  സര,  ഞകാന്  ഇഇൗ  ധനകാഭരരതനകേടള
എതനിരക്കുന. എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാര അധനികേകാരതനില് വന്നകപ്പെകാള് കമനയകായനി
ചൂണനിക്കകാണനിചനിരുന്നതയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  കേകാലതയ്  മൂന്നയ്  മനനിമകാര  ഭരനിചനിരുന്ന
വകുപ്പുകേള് ഒറ വകുപ്പെകാക്കനി ഒരു മനനിയടട കേസ്പീഴനില് ടകേകാണവനടവനള്ളതകാണയ്.
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എടന കസ്നേഹനിതനകായ ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  ശശനി വകായനില് കതകാന്നനിയതയ് കകേകാതയയ് പകാടയ്
എനള്ള രസ്പീതനിയനില് എടന്തലകാകമകാ പറഞ.  വകുപ്പെനിടനപ്പെറനി ഒരക്ഷരര്യം മനിണനിയനില.
മൂന്നയ്  മനനിമകാര  കകേകേകാരരര്യം  ടചയ്തനിരുന്ന  വകുപ്പെയ്  ഒന്നകാക്കനിയതയ്  വലനിയ
കമനയകായകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന  പഞകായതയ്
പ്രസനിഡനമകാകരകാടുര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷന്  ടചയരമകാനകാകരകാടുര്യം  ടസകടറനിമകാകരകാടുര്യം  ഇതയ്
ശരനിയകാകണകാ  ടതറകാകണകാടയന്നയ്  കചകാദനിച്ചു  കനകാക്കണര്യം.   ഇതയ്  നൂറുശതമകാനവര്യം
ടതറകായ  തസ്പീരുമകാനമകാണയ്.  ഇക്കകാരരര്യം  എല്.ഡനി.എഫയ്.  പുനനഃപരനികശകാധനിക്കണ
ടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ്  പറയകാനുള്ളതയ്.  കേകാരണര്യം ഇതയ്  വലനിടയകാരു വകുപ്പെകായനി മകാറനി.
ഇഇൗ വരഷടത പദ്ധതനി ടചലവയ് 68 ശതമകാനമകായനി എനപറയകമകാള് സതരടത
മറച്ചുവയകേയകല ടചയ്യുന്നതയ്.  ചരനിത്രതനില് ആദരമകായകാണയ് മുന് വരഷടത കേരകാരനി
ഓവര നല്കേകാടത പഞകായത്തുകേടള പറഞപറനിചതയ്. 1987  കകേകാടനി രൂപ കേരകാരനി
ഓവറുണകായനിരുന്നതയ് നല്കേകാടമനള്ള ഗവണ്ടമനയ് ഉതരവയ് ഇറക്കനിയനിരുടന്നങ്കെനിലര്യം
അവസകാനര്യം  കകേമലരതനി.   പഞകായത്തുകേകാടരലകാര്യം  ആടകേ  വനിഷമതനിലകാണയ്.
കേരകാരനി  ഓവര നല്കേനിയനിരുടന്നങ്കെനില് നമ്മുടട പദ്ധതനി ടചലവയ്  47  ശതമകാനമകായനി
ചുരുങ്ങനികല. യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന കേകാലതയ് കേരകാരനി ഓവര നല്കേനിയനിട്ടുര്യം ആദര വരഷര്യം
ടചലവകാക്കനിയതയ് 76 ശതമകാനമകായനിരുന.

ധനകേകാരരവര്യം കേയറുര്യം വകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എര്യം  .   കതകാമസയ് ടഎസകേയ്) : സര,
അഡസ്പീഷണലകായനിട്ടുളള  പണര്യം  എടുത്തുടകേകാടുക്കുകേയകാകണകാ;  അകതകാ  ബനിലനിനയ്
അനുസരനിചയ്  പണര്യം പനിന്വലനിക്കകാന് അനുവകാദര്യം  ടകേകാടുക്കുകേയകാകണകാ ടചയ്യുന്നതയ്.
എങ്ങടനയകാണയ് carry over ടകേകാടുക്കുന്നതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി :  സര,  എനനിക്കയ് കുകറ കേകാരരങ്ങള് പറയകാനുണയ്.
വളടര വനിശദമകായനി പറകയണനിവരുര്യം.  പടക്ഷ,  ചരനിത്രതനില് ആദരമകായകാണയ്  carry
over ടകേകാടുക്കകാത സരക്കകാരുണകാകുന്നതയ്. അതുകപകാടല മടറകാരു കേകാരരതനിനുര്യംകൂടനി
അങ്ങയ് മറുപടനി  പറകയണതകാണയ്.  ഇഇൗ  വരഷടത  പദ്ധതനി  രൂപകരഖ
ഉണകാക്കുനടണന്നയ്  പറയനടണങ്കെനിലര്യം  എവനിടട  എതനിടയന്നയ്  ആരക്കുര്യം
അറനിയനില.  ഇഇൗ വരഷര്യം പഞകായത്തുകേള്ക്കയ് ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് ബഡ്ജറയ്
കഡകാക്കുടമനകായനി  നമ്മള്  അവതരനിപ്പെനിച  അടപ്പെന്ഡനികയ്-4  അബദ്ധ  പഞകാര്യംഗ
മകായനിരുന്നനികല;  അതയ്  പനിന്വലനിചയ്  വസ്പീണര്യം  ഒരു  ഓരഡറകായനി  ഇവനിടട
ടകേകാണവരനികേയകല ടചയ്തതയ്.  ഒരു  ബഡ്ജറയ്  കഡകാക്കുടമനനില്  ഇത്ര ഗുരുതരമകായ
പനിശകേയ്  ഉണകാകുന്നതുര്യം  അതയ്  പനിന്വലനിചയ്  പുതനിയതയ്  സമരപ്പെനികക്കണനിവരുന്നതുര്യം
കകേരള  ചരനിത്രതനില്  ആദരമകായകാണയ്.  ഇകപ്പെകാള്  മനിക്ക  പഞകായത്തുകേളുര്യം  വളടര
വലനിയ  ആശയക്കുഴപ്പെതനിലകാണയ്.  പല  പഞകായത്തുകേളുടടയര്യം  അകലകാടയ്ടമനകേള്
ആദരകതതയ്  കൂടുതലര്യം  ഇകപ്പെകാഴകതതനില്  വളടര  കുറവമകാണയ്.  കഡകാക്കുടമനനിടന
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അടനിസകാനതനില് പദ്ധതനി തയകാറകാക്കനിയ പലരക്കുര്യം കുരങ്ങനയ് ആമടയ കേനിടനിയതു
കപകാടലയകാണയ്,  എന്തകാണയ്  ടചകയണടതന്നയ്  അറനിയനില.  ടഎകേരകകേരളര്യം
രൂപസ്പീകൃതമകായതനിനുകശഷര്യം ഏകേസ്പീകൃത നഗര-ഗ്രകാമകാസൂത്രണ നനിയമര്യം ടകേകാണവരകാന്
കവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  അമതയ്  വരഷമകായനി  ശ്രമനിചനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കകാരനിടന  കേകാലതകാണയ്  ഇതനിനയ്  സകാധനിചതയ്.  ഇന്തരയനില്  തടന്ന
ഇതരതനിലളള  ആദര  നനിയമര്യം  എനളള  നനിലയനില്  കദശസ്പീയതലതനില്  ശ്രദ്ധ
ആകേരഷനിചനിരുന.  ഡല്ഹനിയനില്  നനിന്നയ്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്ന  'Spatio-Economic
Development Record' എന്ന കജരണലനില് ഇഇൗ നനിയമര്യം ടഇൗണ് പകാനനിര്യംഗനിടല ഒരു
നകാഴനികേക്കടലന്നകാണയ്  വനികശഷനിപ്പെനിചതയ്.  ഇതരതനിലളള  നനിയമടത  പുതനിയ
സരക്കകാര വളടര സര്യംശയ ദൃഷ്ടനികയകാടട വസ്പീക്ഷനിച്ചുടകേകാണയ് ഇതനിടനപ്പെറനി പഠനിക്കകാനുര്യം
പുതനിയ നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ടക്കകാളളനിക്കകാനുര്യം ഒരു ശനില്പ്പെശകാല ടഎ.എര്യം.ജനി.-യനില്
സര്യംഘടനിപ്പെനിച്ചു.  അതനില് വന്ന നനിരകദ്ദേശങ്ങള്കൂടനി നനിയമതനില് ഉള്ടക്കകാള്ളനിക്കുന്ന
തനിനകായനി  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറനിടയ  നനികയകാഗനിച്ചു.  സര്യംസകാനതനിടന  നഗര-
ഗ്രകാമകാസൂത്രണതനിടന  ഏറവര്യം  ഉന്നതമകായ  ജനകേസ്പീയ  സമനിതനിടയന്ന  നനിലയനില്,
മുഖരമനനി  ടചയരമകാനുര്യം  വകുപ്പുമനനി  ടടവസയ്  ടചയരമകാനുര്യം  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്,
എര്യം.പനി,  എര്യം.എല്.എ.,  കകേകാരപ്പെകറഷന്/മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി  ടചയരമകാനകാരുര്യം
പഞകായതയ്  പ്രസനിഡനയ്  ഉള്ടപ്പെടടയളളവര  അര്യംഗങ്ങളകായനിട്ടുളള  ജനകേസ്പീയ
സമനിതനിയകാണയ്  മുന്  സരക്കകാര  പകാസകാക്കനിയ  ഒറനിജനിനല്  ആക്ടനില്  രൂപകേല്പ്പെന
ടചയ്തനിരുന്നതയ്.  പടക്ഷ,  ഇവടര  എലകാവടരയര്യം  ഒഴനിവകാക്കനിടകേകാണയ്  ആസൂത്രണ
കബകാരഡയ്  ടടവസയ്  ടചയരമകാന്  അദ്ധരക്ഷനകായ,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ആരുര്യം
തടന്നയനിലകാത,  ഉകദരകാഗസ  കേമ്മനിറനിയകാക്കനി  ഇതനിടന  തരര്യംതകാഴനി,  ഇതനിടന
ജനകേസ്പീയ പരനികവഷര്യം ഇലകാതകാക്കനി, ഒരു ഉകദരകാഗസപ്രഭു കേമ്മനിറനിയകാക്കനി മകാറകാനുളള
ശ്രമര്യം  നടനവരുനണയ്.  അതനിടനപ്പെറനി  ചരച ടചയ്തയ്  വളടരയധനികേര്യം  സര്യംസകാരനിച്ചു.
13 വരഷക്കകാലര്യം എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി. പ്രനിന്സനിപ്പെല് ടസകടറനി ആയനിരുന്ന ആളകാണയ്
ചസ്പീഫയ് ടസകടറനി.  അകദ്ദേഹര്യം കുകറക്കകാലര്യം ശ്രമനിചനിട്ടുര്യം നടക്കകാത ചനില നനിയമങ്ങള്,
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാരനിടന  കേകാലതയ്  പകാസകാക്കനിയകപ്പെകാള്  അതനിടന
വളടര സര്യംശയകതകാടുകൂടനിയകാണയ് അകദ്ദേഹര്യം വസ്പീക്ഷനിചതയ്. അകദ്ദേഹതനിടന കേകാലതയ്
നടക്കകാതനിരുന്നതയ് യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  കേകാലതയ് നടന്നകപ്പെകാള് ചനില ഇഇൗകഗകാ വരക്കയ്
ഒഇൗടയ് ടചയടവന്നകാണയ് ഞകാന് മനസനിലകാക്കുന്നതയ്. നനിയമതനില് നല നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
പുതനിയതകായനി  ആരയ്  ടകേകാണവരനികേയകാടണങ്കെനിലര്യം  അതനിടന  ഉള്ടക്കകാളളണര്യം,
അതനിടന ആരുര്യം തടന്ന എതനിരക്കുന്നനില.  പടക്ഷ, ടവറുടത ഒരു മകാറതനിനുകവണനി
മകാറ്റുകേയകാടണങ്കെനില് അകതകാടട ഇഇൗ നനിയമതനിടന അന്തനഃസത തടന്ന ഇലകാതകാകുര്യം.
ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി  അക്കകാരരര്യം  പരനികശകാധനിക്കണടമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയകാനുളളതയ്.
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കകേരളര്യം,  കേകാസരകഗകാഡയ്  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരര്യം  വടരയളള  ടഇൗണകായനി
മകാറനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്നയ്  നൂകറകാളര്യം  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളകാണയ്
കകേരളതനിലളളതയ്.  അയല് സര്യംസകാനങ്ങടള നമ്മള്  കമകാഡലകാക്കുകേയകാടണങ്കെനില്
ഏകേകദശര്യം  200-ഓളര്യം  പഞകായത്തുകേടള  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളകാകക്കണനിവരുര്യം.
ഇകപ്പെകാള്  നനിലവനിലളളതയ്  രണയ്  ടകേടനിടനനിരമ്മകാണ  ചടങ്ങളകാണയ്.  പഞകായതനിനയ്
ടകേ.പനി.ബനി.ആര.-ഉര്യം മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേള്ക്കയ്  ടകേ.എര്യം.ബനി.ആര.-ഉര്യം. കേഴനിഞ്ഞ
സരക്കകാരനിടന  അവസകാന  കേകാലതയ്  കകേരളതനിനയ്  ഏകേസ്പീകൃത  ബനില്ഡനിര്യംഗയ്  റൂള്
മതനിടയന്ന  ചരച  നടന്നനിരുന.  ഇഇൗ  സരക്കകാര  രണയ്  നനിയമങ്ങള്ക്കുപകേരര്യം
പഞകായതയ്,  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി,  കകേകാരപ്പെകറഷന്  എന്നനിവയയ്  മൂന്നയ്  ടവകവ്വടറ
നനിയമങ്ങളുണകാക്കകാന്  ശ്രമനിക്കുന  എന്നകാണയ്  കകേള്ക്കുന്നതയ്. മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേള്
മുഴുവന്  നകാടള  കകേകാരപ്പെകറഷനുര്യം  പഞകായത്തുകേള്  മനിക്കവകാറുടമലകാര്യം
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളുമകാകുര്യം.  അകപ്പെകാള്  രണമൂന്നയ്  നനിയമര്യം  ഉണകാക്കുന്നതയ്  വലനിയ
അബദ്ധതനില്  ടചന്നയ്  ചകാടുന്നതകാണയ്,  തുഗക്കയ്  പരനിഷ്കകാരര്യം  ആയനിരനിക്കുടമന്നകാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയകാനുളളതയ്.  ഇതനില്നനിന്നയ്  സരക്കകാര  പനിന്വകാങ്ങണര്യം.
ഉകദരകാഗസനകാരക്കയ് ജനങ്ങളുടട പ്രയകാസങ്ങള് അറനിയനില.  കേകാരരങ്ങള് സുഗമമകായനി
കവഗതനില്  നടക്കണടമങ്കെനില്  ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുര്യം  ആശങ്കെകേളുര്യം  ഇലകാതകാകേണര്യം,
വരകാന്  കപകാകുന്ന  അബദ്ധര്യം  ഒഴനിവകാക്കണടമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  മനനികയകാടയ്
പറയകാനുളളതയ്.

ടകേടനിടനനിരമ്മകാണ  ടപരമനിറ്റുകേള്ക്കയ്  വലനിയ  കേകാലതകാമസര്യം  കനരനിടുകേയര്യം
അഴനിമതനികേളുമുണകായനിരുന.  അഴനിമതനിയര്യം  നടക്കുന.  അതയ്  മകാറ്റുകേടയന്ന
ഉകദ്ദേശരകതകാടുകൂടനിയകാണയ്  പഞകായതയ്  വകുപ്പെനിടന കേസ്പീഴനിലളള  ടഎ.ടകേ.എര്യം.  വഴനി
'സകങ്കെതര്യം' എന്നയ് പറയന്ന ഓണ്ടടലന് കസകാഫയ് ടവയര അകപക്ഷ തയകാറകാക്കനിയതയ്.
ഏകേകദശര്യം ഒരു ലക്ഷകതകാളര്യം ടപരമനിറയ് ഇതരതനില് നല്കേകാന് കേഴനിഞ.  അതയ്
വളടര  ടപടടനര്യം  അഴനിമതനിരഹനിതവമകായനിരുന.  ഇതരതനിലളള  സര്യംരര്യംഭടത
ഇലകാതകാക്കനിടക്കകാണയ്  മുമയ്  ഉപകയകാഗനിചയ്  പരകാജയടപ്പെട  ഒരു  കേമനനിയടട
AutoDCR  എന്ന  കസകാഫയ് ടവയര  സര്യംവനിധകാനര്യം  ടപകാടനിതടനിടയടുക്കകാന്
ശ്രമനിക്കുനടവന്നകാണയ്  മനസനിലകാക്കകാന്  സകാധനിചതയ്. ഇതനില്  AutoCADവളടര
വനിലകൂടനിയ  ഒന്നകാടണന്നയ്  നമുക്കറനിയകാര്യം.  ഒരു  പഞകായതനില്  ചനിലകപ്പെകാള്
ഒകന്നകാരകണകാ  AutoCAD  കവണനിവരുര്യം.  നമ്മുടട സര്യംസകാനതയ് മൂവകായനിരകതകാളര്യം
AutoCAD  ആണയ്  ആവശരര്യം  വരുന്നടതങ്കെനില്  അതനിനയ്  വമനിച  ടചലവകാണയ്
വരുന്നതയ്.  ഇതു പുതുക്കണടമങ്കെനില് റനിനനവല് ഫസ്പീസയ്  ഇനതനില് എലകാ വരഷവര്യം
20,000-ഓളര്യം  രൂപ  ടകേകാടുക്കണടമന്നകാണയ്  ഞകാന്  മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.  ഒരനിക്കലര്യം
നമുക്കയ് തകാങ്ങകാന് കേഴനിയനില.  
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എലകാ സലങ്ങളനിലര്യം വനികേസന അകതകാറനിറനികേളുണയ്. ഇന്തരയനില് കകേരളതനില്
മകാത്രമല  ബര്യംഗകാള്  അടക്കര്യം  എലകായനിടത്തുമുണയ്.  ആ  വനികേസന  അകതകാറനിറനികേള്
കേഴനിഞ്ഞ  പ്രകാവശരര്യം  റനിടടവവയ്  ടചയ്തനിരുന.  അതനിടനടയലകാര്യം  ഇലകാതകാക്കനി  അതയ്
വസ്പീണര്യം അടച്ചുപൂടനി. ടകേകാചനിയനിലര്യം തനിരുവനന്തപുരത്തുമുളള വനികേസന അകതകാറനിറനികേള്
കൂടനി  അടച്ചുപൂടനിക്കൂടകായനിരുകന്നകാ;  എന്തയ്  ടകേകാണയ്  അടച്ചുപൂട്ടുന്നനില?  ടകേകാലത്തുര്യം
കകേകാഴനികക്കകാടുര്യം  ഇഷ്ടര്യംകപകാടല  പദ്ധതനികേള്  ആരര്യംഭനിച്ചു,  അവനിടട  പുതനിയ
ബനില്ഡനിര്യംഗുകേള്  വരുനണയ്,  ടവയരഹഇൗസയ്,  ടമക്കടടനസ്ഡയ്  പകാരക്കനിര്യംഗയ്
ഇടതകാടക്ക  അവനിടട  നടതനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഇൗ  രടണണ്ണര്യം
നനിലനനിരതനിടക്കകാണയ്  മറ്റുളളതയ്  പൂട്ടുന്നതയ്  ശരനിയല.  ഇതകാണയ്  ഞകാന്  പറഞ്ഞ
ഇഇൗകഗകാ.  

ടകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി. പദ്ധതനിക്കയ് എ.ഡനി.ബനി. കലകാണ് കേഴനിഞ്ഞതകാണയ്.  അതയ്
പൂകടണതകാടണനളള  കേകാരരതനില്  യകാടതകാരു  സര്യംശയവമനില.  SPV കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാരനിടന കേകാലതയ് കേരകാബനിനറനില് വന്നയ് തുടങ്ങനിയതകാണനിതയ്.
ഇതയ്  അടച്ചുപൂടണടമനടണങ്കെനില്  തനിരനിചയ്  കേരകാബനിനറനില്  തടന്ന
കപകാകേണടമന്നകാണയ്  റൂള്സയ്  ഓഫയ്  ടപ്രകാസസ്പീഡത്യുവറനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഇതയ്
പൂട്ടുന്നതനിനയ്  ആരുര്യം  എതനിരല.  പടക്ഷ,  കുകറ  പ്രശങ്ങളുണയ്.  കേരകാബനിനറനില്
കപകാകേകാടത പ്രനിന്സനിപ്പെല് ടസകടറനിയര്യം അകദ്ദേഹതനിടന ഒനരണയ് അസനിസ്റ്റേനമകാരുര്യം
കൂടനി  കചരന്നകാണയ്  പൂടകാനുളള തസ്പീരുമകാനര്യം എടുതതയ്.  കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയടട
അസറ്റുകേള് കകേകാരപ്പെകറഷനനില് കേനിടക്കുകേയകാണയ്.  അതയ്  ഹകാനയ്  ഓവര ടചയകാകനകാ
കടക്കയ്  ഓവര  ടചയകാകനകാ  ഒരു  നടപടനിയര്യം  ടചയ്തനിടനില.  കകേകാഴനികക്കകാടുര്യം  തൃശ്ശൂരുര്യം,
എറണകാകുളത്തുര്യം ഉകദരകാഗസരുണയ്.  അവരുടട കേയനിലളള അക്കഇൗണയ് ഓഡനിറനിര്യംഗയ്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  ഇതുവടര  അതനിനുളള  നനിരകദ്ദേശര്യം  ടകേകാടുതനിടനില.  പൂട്ടുന്നതയ്  വളടര
വലനിയ  പ്രശതനികലയയ്  കപകാകുടമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയകാനുളളതയ്.  അവസകാനര്യം
കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ എ.ഡനി.ബനി.യര്യം കകേന സരക്കകാരുര്യം ഇവനിടട വന്നയ് കുതനിനയ്
പനിടനിചയ് വകാങ്ങനിടക്കകാണകപകാകുന്ന സനിതനിവരുര്യം. 

പ്രനിയങ്കെരനകായ മുഖരമനനി വടകേരയനില് നടതനിയ പ്രസര്യംഗതനില് പറഞ്ഞതയ്
ഇഇൗ സരക്കകാരനിടന തകാടഴയനിറക്കകാന് കവണനി സനി.ടഎ.എ.  ശ്രമനിക്കുനടവന്നകാണയ്.
അതുകകേടയ്  ഞകാന്  മകാത്രമല  കകേരളതനിടല  എലകാ  ജനങ്ങളുര്യം  ചനിരനിചയ്
മണ്ണുകേപ്പെനിടയനളളതകാണയ് സതരര്യം. ഇഇൗ സരക്കകാരനിടന തകാടഴയനിറക്കകാന് സനി.ടഎ.എ.
ശ്രമനിക്കുന്നതയ്  എന്തനിനകാണയ്;  സനി.ടഎ.എ.-യടട  തലവനയ്  രകാവനിടല  എന്തകാണയ്
പണനി?  ഉതരടകേകാറനിയയടടയര്യം  മറ്റുളളവരുടടയര്യം  കേകാരരങ്ങള്  വനിടൂ.  ബണ്ണന്
കകേകാകളജനിടല ചുമരനില് കപകാസ്റ്റേര ഒടനികചകാ അടലങ്കെനില് മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജനില്
കേമനിപ്പെകാര  ടകേകാണനികടകാ  മറ്റുളള  പഞകായത്തുകേളനില്  ടടബ-ഇലക്ഷന്  വരുനണയ്,
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അവനിടട നകാലയ്  കവകാടയ്  കേനിടനിയനിടയ്  അവടര തകേനിടര്യം മറനിക്കകാന് പറ്റുകമകാ;  ഇടതകാടക്ക
കനകാക്കുന്നതകാകണകാ  സനി.ടഎ.എ.-യടട  പണനി;  ഇഇൗ  സരക്കകാരനിനയ്  എന്തനിനകാണയ്
സനി.ടഎ.എ.?  നനിങ്ങളുടട  കുകറ  കനതകാക്കനകാര  തടന്ന  ഇതനിടന  തകാടഴയനിറക്കുര്യം.
അതുമകാത്രമല, ഒരു ബന്ധവമനിലകാത കുകറ ഉകദരകാഗസരുര്യം അടടഡസസയ് ടചയകാന്
അടഞടയ്  ആളുകേളുര്യം  ഒരുമനിചയ്  നനിന്നകാല്  ഇഇൗ  സരക്കകാരനിടന  അടുത്തുതടന്ന
തകാടഴയനിറക്കുര്യം.  അതനിനയ്  ഞങ്ങടള  കുറര്യം  പറയരുടതന്നയ്  മകാത്രമകാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയകാനുളളതയ്. ഞകാന് നനിരത്തുകേയകാണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര :  സര,  ഞകാന്  ഇഇൗ  ധനകാഭരരതനകേടള
പനിന്തുണയകേയകാണയ്.  ഒരു  നകാടനിടന  ടപകാതുവനികേസനതനിടന  അടനിസകാനടമന്നയ്
പറയന്നതയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളകാണയ്.  ആ  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്
കനരവഴനിയനില്  പ്രവരതനിക്കുകമകാള്  മകാത്രമകാണയ്  നകാടനില്  വനികേസനര്യം  വരുന്നതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷക്കകാലര്യം ഏകേകദശര്യം കേകാല് ഡസകനകാളര്യം മനനിമകാര ഭരനിചനിരുന്ന
വകുപ്പെനിടന മലപ്പുറര്യം ജനിലയനിടല ടചറുപ്പെക്കകാരനകായ, കഡകാ. ടകേ.ടനി.  ജലസ്പീല് കേഴനിഞ്ഞ
ഒരു വരഷമകായനി വളടര സുന്ദരമകായനി മുകന്നകാടയ് ടകേകാണകപകാവകേയകാണയ്. ഇഇൗ നകാടനിടന
സകാമൂഹനികേ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരതക്ക  രസ്പീതനിയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷമകായനി
സര്യംസകാന  സരക്കകാര  പ്രഖരകാപനിചനിട്ടുളള  ബഹുഭൂരനിപക്ഷര്യം  പദ്ധതനികേളുര്യം
നടപ്പെനിലകാക്കകാന് ബകാധരതടപ്പെടവരകാണയ് യഥകാരതതനില് തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ വകുപ്പെയ്.
ആ  സനിരനിറയ്  ഉള്ടക്കകാണടകേകാണതടന്ന  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെയ്  ഇവനിടട
നടപ്പെകാക്കനി  ടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  മുഴുവന്  പദ്ധതനികേള്ക്കുര്യം   കനതൃതസര്യം  നല്കുന്ന
ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിടയ  ഞകാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ
വകുപ്പെനിനയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള  പഞകായതയ്,  നഗരകേകാരരര്യം,  നഗരകാസൂത്രണര്യം,
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേടള സര്യംകയകാജനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  ടപകാതുസരവ്വസ്പീസയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കകാനുള്ള  നടപടനികേള്
ആരര്യംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പലകപ്പെകാഴുര്യം  നമ്മുടട  നകാടനിടന  വനികേസനതനിനയ്  തടസമകാകുന്നതുര്യം
കേകാലതകാമസമുണകാക്കുന്നതുര്യം ഇഇൗ വകുപ്പുകേള് തമ്മനിലള്ള ഏകകേകാപനമനിലകായ്മയകാണയ്.
ആ കേകാലതകാമസര്യം ഇഇൗ ഒരു കകേകാ-ഒകാരഡനികനഷന് വരുന്നകതകാടുകൂടനി പരനിഹരനിക്കകാന്
കേഴനിയടമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കകാര്യം.  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന  അഴനിമതനിമുക്തവര്യം
സുതകാരരവമകാക്കുന്നതനിനുര്യം  ടപകാതുജനങ്ങളുടട  പരകാതനികേള്  സമയബന്ധനിതമകായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുര്യം ഇന്ഡരയനില് ആദരമകായനി 'കഫകാര ദനി പസ്പീപ്പെനിള്' എന്ന കപരനില്
ഒരു  ടവബയ് കസറയ്  അധനിഷനിത  പദ്ധതനിപരനിഹകാര  ഓണ്കലന്  കസകാഫയ് ടവയര
ആരര്യംഭനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പലകപ്പെകാഴുര്യം  നമ്മുടട  നനിയമങ്ങള്  പരനികശകാധനിചകാല്
മനസനിലകാകുന്നതയ്,  ഒരു  ജനകാധനിപതര  സര്യംവനിധകാനതനില്  നടക്കുന്ന  കേകാരരങ്ങളനില്
വരുന്ന അഴനിമതനികേളനിലകാണയ് ഒരു  വകുകപ്പെകാ നനിയമകമകാ ചകാരടയ് ടചയ്യുകമകാള് ഏറവര്യം
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കൂടുതല്  ശ്രദ്ധ  ടകേകാടുക്കകാറുള്ളതയ്.  അതനിടന  ഭകാഗമകായനി  നനിരവധനി  നനിയമങ്ങള്
അകങ്ങകാട്ടുമനികങ്ങകാട്ടുര്യം  കൂടനി  ഘടനിപ്പെനിചതനിടന  ഫലമകായനി  പല  പദ്ധതനികേളുര്യം
കലറകാവകേയകാണയ്. ആ തരതനിലള്ള ഒരവസയയ് പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന് കനരക്കുകനര
നനിന്നയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  പരകാതനി  ടകേകാടുക്കകാന്  ഇഇൗ  ടവബയ് കസറ്റുര്യം  കസകാഫയ് ടവയറുര്യം
ഉപകയകാഗടപ്പെടുതകാന്  സകാധനിക്കുര്യം.  അതനിടന  ഫലമകായനി  ഉകദരകാഗസരക്കയ്
സതരസന്ധമകായനി  പ്രവരതനിക്കകാനുള്ള  ഒരു  മകാനസനികേ  സകാഹചരരര്യം
കകേരളതനിലണകാക്കകാന് കേഴനിയന്നതകാണയ്.

പതനിമൂന്നകാര്യം പഞവത്സര പദ്ധതനിയനില് ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്
തുടക്കര്യം  കുറനിച്ചു.  നവകകേരളതനിനയ്  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണടമന്ന  ലക്ഷരകതകാടട
ആസൂത്രണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരര്യംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  സകാമതനികേ  വരഷതനിടന
ആദരപകാദതനില് തടന്ന നനിരവ്വഹണ പ്രവരതനങ്ങള് ആരര്യംഭനിക്കതക്കതരതനില്
പദ്ധതനി  രൂപസ്പീകേരണ  നനിരവ്വഹണ  മകാരഗകരഖകേള്  ഉതരവകേളകായനി  ടകേകാടുത്തു
കേഴനിഞ.   ടവളനിയനിട  വനിസരജന വനിമുക്ത പരനിപകാടനിയടട  ഭകാഗമകായനി  2,02,178
ശഇൗചകാലയങ്ങള്  ഇഇൗ  11  മകാസക്കകാലയളവനില്  നനിരമ്മനിക്കകാന്  സകാധനിചനിട്ടുണയ്.
2011  കമയയ്  മകാസകതകാടട  കകേരളര്യം  സമ്പൂരണ്ണ  ടവളനിയനിട  വനിസരജന  വനിമുക്ത
സര്യംസകാനമകായനി മകാറുടമന തടന്നയകാണയ്  വനിശസസനിക്കുന്നതയ്. തകദ്ദേശ സകാപനങ്ങള്
ഏടറടുക്കുന്ന ടപകാതുമരകാമതയ് പ്രവരതനങ്ങളുടട ഭരണകാനുമതനിക്കുര്യം സകാകങ്കെതനികേകാ
നുമതനിക്കുര്യം  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള്,  ടടന്ഡറുകേള്,  ബനില്ലുകേള്  എന്നനിവ  തയകാറകാക്കനി
സമരപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  കപ്രസയ്  കസകാഫയ് റയ് ടവയര  നനിരബന്ധമകാക്കനിയതനിലൂടട   ഇതയ്
സുതകാരരവര്യം  കേകാരരക്ഷമവമകാകുര്യം.  പലകപ്പെകാഴുര്യം  ഉകദരകാഗസരക്കയ്  ഇതരര്യം
കേകാരരങ്ങളനില് കൃതരമകായ ഒരു കനരകരഖയനിലകാതതനിടന കപരനില് വനടകേകാണനിരുന്ന
ഡനികല ഇതുമൂലര്യം പരനിഹരനിക്കകാന് കേഴനിയന്നതകാണയ്.

അഞയ്  ലക്ഷര്യം  രൂപയയ്  മുകേളനില്  വരുന്ന  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പുകേളുടട
ഇ-ടടന്ഡറനിര്യംഗയ്  സര്യംസകാനതയ്  ആദരമകായനി   നടപ്പെനിലകാക്കനി.   ടഎ.ടനി.  മനിഷടന
ഇ-ടടന്ഡര സര്യംവനിധകാനതനില് ഏറവര്യം കൂടുതല് ടടന്ഡറുകേള് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗമകാണയ്.  കൂടകാടത,  പകാസ്റ്റേനികേയ്
മകാലനിനരങ്ങള്  കഷയ്  ടചയയ്  അതനില്നനിന്നയ്  10  ശതമകാനര്യം  ടകാറനില്
ഉപകയകാഗനിച്ചുടകേകാണയ്  കറകാഡകേള്  നനിരമ്മനിക്കുവകാനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങടള
സഹകായനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വകുപ്പെയ്  തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.
പഞകായതയ്  ഡയറക്ടകററ്റുര്യം  ജനിലകാ  ഓഫസ്പീസുകേളുര്യം  941  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളുര്യം
ടഎ.എസയ്.ഒ. നനിലവകാരതനികലക്കയ് എതനിക്കുന്നതനിനയ് കലകാകേബകാങ്കെനില് നനിന്നയ് ആറയ്
കകേകാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയതനിലൂടട  ടമചടപ്പെട  കസവനര്യം  സമയബന്ധനിതമകായനി
ജനങ്ങള്ക്കയ്  ലഭരമകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുര്യം.  ടഎ.എസയ്.ഒ. സരടനിഫനികക്കഷന്  ഒരു
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സരടനിഫനിക്കറനില്  മകാത്രര്യം  ഒതുങ്ങുകേയനില.  ഇതനിടന  ഭകാഗമകായനി  കുകറ  പകാരകാമസ്പീകറഴ്സയ്
പറയനണയ്.  ആ പകാരകാമസ്പീകറഴ്സനില് ഉള്ടപ്പെടുതനി ടഎ.എസയ്.ഒ.  സരടനിഫനികക്കഷന്
കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞകാല്  ഇന്നയ്  പഞകായത്തുകേളനിലള്ള  ടഎ.ടനി.  സര്യംവനിധകാനതനിലര്യം
ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  സഇൗകേരരങ്ങളനിലടമകാടക്ക  വലനിയ  മകാറങ്ങളുണകാകുടമന്നയ്  നമുക്കയ്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കകാര്യം.   

അതുകപകാടല ടകേടനിടനനിരമ്മകാണ  ചടങ്ങള്  ലര്യംഘനിക്കടപ്പെട  കേകാരണങ്ങളകാല്
നനിയമകാനുസൃതര്യം ടകേടനിട നമര അനുവദനിച്ചു നല്കേകാന് കേഴനിയകാതതുര്യം നനിരമ്മകാണര്യം
പൂരതനിയകായനിട്ടുള്ളതുമകായ  1500  സസയര  ഫസ്പീറയ്  വടരയള്ള  ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്
തകാല്ക്കകാലനികേ നമര ടകേകാടുക്കകാന് ഉതരവ നല്കേനി.  ഇഇൗ ഉതരവതടന്ന കറഷന്
കേകാരഡയ്,  കവദത്യുതനി കേണക്ഷന്,  കുടനിടവള്ളര്യം,  കവകാടര പടനികേയനില് കപരയ് കചരക്കല്
എന്നനിവയയ്  ഒരു  ടഎ.ഡനി.  കേകാരഡകായനി  ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുര്യം.  ഇതയ്
കകേരളതനിടല   ആളുകേള്ക്കയ്   എത്രകതകാളര്യം  ഗുണകേരമകായനിട്ടുടണന്നയ്  അറനിയന്ന
വരകാണയ്  ഇഇൗ  നനിയമസഭയകേതനിരനിക്കുന്നതയ്.   പല  കേകാരണങ്ങള്  ടകേകാണയ്
ടകേകാച്ചുവസ്പീടുകേള് ടകേടനിയവരക്കുകപകാലര്യം ടപരമനിറയ് കേനിടകാടത അടലങ്കെനില് നമരനിടകാടത
കവദത്യുതനി കപകാലര്യം കേനിടകാടത വസ്പീടനിനകേതയ് മടണ്ണണ്ണ വനിളക്കയ് കേതനിചയ് ജസ്പീവനിക്കുന്ന
അവസയണകായനിരുന.  കുടനിടവള്ളര്യം  കപകാലര്യം  കേനിടനിലകായനിരുന.   കകേരളതനില്
ആയനിരക്കണക്കനിനകാളുകേള്ക്കയ്  ഇടതകാരു  വലനിയ  ആശസകാസ  പദ്ധതനിയര്യം
ഉപകേകാരപ്രദവമകായനിതസ്പീരന.  അതരടമകാരു  തസ്പീരുമകാനര്യം  എടുത  ബഹുമകാനടപ്പെട
മനനികയയര്യം വകുപ്പെനികനയര്യം മനനിസഭകയയര്യം ഞകാന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്. 

വനികേസന  പദ്ധതനിയടട  ഭകാഗമകായനി  വരക്തനിഗത  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കയ്
ഭവനനനിരമ്മകാണര്യം ഒഴനിടകേയള്ള ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കുള്ള വരുമകാന പരനിധനി ഉയരതനി.
ജനറല് വനിഭകാഗതനിനയ് നനിലവനിലണകായനിരുന്ന  50,000  രൂപയനില് നനിന്നയ്  1,00,000
രൂപയകായര്യം  എസയ്.സനി.  വനിഭകാഗതനിനയ്  50,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  1,50,000
രൂപയകായര്യം  സമൂഹതനില്  ഏറവര്യം  പകാവടപ്പെട  എസയ്.ടനി.  വനിഭകാഗതനിനയ്
പരനിധനിയനിലകാടതയമകാണയ്  ഉയരതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  

പഞകായതയ് ഓഫസ്പീസനില് നനിന്നയ് ഒരു കേകാരരതനിനുള്ള  അനുമതനി കേനിടകാനകായനി
ടചല്ലുകമകാള് ഏറവര്യം വലനിയ പ്രശര്യം അവനിടട   ടസകടറനിമകാരനില എന്നതകായനിരുന.
കഹകക്കകാടതനിയനിടല കകേസ്സുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന ഒരു പ്രശതനിടന
അടനിസകാനതനിലകാണയ്  ഇത്രയര്യം കേകാലര്യം  നസ്പീണകപകായതയ്.   ആ കകേസയ്  തസ്പീരപ്പെകാക്കനി
ഒഴനിഞ  കേനിടന്നനിരുന്ന  ഏകേകദശര്യം  207-ഓളര്യം  വരുന്ന  ടസകടറനി  തസ്തനികേകേളനില്
നനിയമനര്യം  നടതനി.  അസനിസ്റ്റേനയ്  ടസകടറനിമകാരനില്  250  കപടരയര്യം  അക്കഇൗണനയ്,
ടഹഡയ് കകാരക്കയ് തസ്തനികേകേളനില്  217  കപടരയര്യം സസ്പീനനിയര കകാരക്കയ് തസ്തനികേയനില്
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158  കപടരയര്യം ടപ്രകാകമകാഷന് നല്കേനി നനിയമനിച്ചു.  ഇഇൗ ടപ്രകാകമകാഷനുകേടള തുടരന്നയ്
250-ഓളര്യം കപരക്കയ് പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി പുതുതകായനി നനിയമന ഉതരവയ് നല്കേകാനുര്യം
ഇഇൗ സരക്കകാരനിനയ് സകാധനിച്ചു.  

സര്യംസകാനടത തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളനിടല ഇ-കപയ്ടമനയ് സര്യംവനിധകാനര്യം
നടതകാന്കവണനി പഞകായതയ് ഓഫസ്പീസനില് ടചന്നകാല് ദനിവസങ്ങകളകാളര്യം  അവനിടട
കേയറനിയനിറകങ്ങണനിവരുന;  അത്രയര്യം  തനിരക്കകായനിരുന.  ചനില  ദനിവസങ്ങളനില് പല
കപടമനകേളുര്യം  അടച്ചുകേനിടകാടത  ജനങ്ങള്  ശസകാസര്യം  മുട്ടുകേയകായനിരുന.  അതനിനയ്  ഒരു
പരനിധനി വടര പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന് ഇ-കപയ്ടമനയ് സമ്പൂരണ്ണമകായനി  ഏരടപ്പെടുത്തുന്ന
നടപടനികേള്  ആരര്യംഭനിച്ചു.  മലപ്പുറര്യം  ജനിലയനില്  മുഴുവന്  പഞകായത്തുകേളനിലര്യം  2017
ടഫബ്രുവരനി  13  മുതല്  ഇഇൗ  സര്യംവനിധകാനര്യം  നനിലവനില്  വന.  പഞകായതയ്
ഓഫസ്പീസുകേളനിടലകാടക്ക ഇ-കപടമനയ് സര്യംവനിധകാനര്യം വനകേഴനിഞ.  പലതനിലര്യം ട്രെയല്
നടനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്;  ചനിലടതകാടക്ക പൂരണ്ണമകായനി   പ്രവരതനിച്ചു  തുടങ്ങനി.
എന്തകായകാലര്യം  ടഫബ്രുവരനി  2018-ല്  ഇതയ്  പരനിപൂരണ്ണമകാക്കകാന്
കേഴനിയടമനതടന്നയകാണയ് ഇഇൗ ഗവണ്ടമനയ് വനിശസസനിക്കുന്നതയ്. 

12-8-2008-നയ് മുമയ് നനികേത്തുകേകയകാ നനികേതടപ്പെടുകേകയകാ ടചയടപ്പെടതുര്യം ഡകാറകാ
ബകാങ്കെനികലകാ കേരടയ്  ഡകാറകാ  ബകാങ്കെനികലകാ ഉള്ടപ്പെടകാടതയനിരനിക്കുകേയര്യം ടചയ്ത ഭൂമനിയനില്
നനിരമ്മകാണകാനുമതനി,  ഒക്കുടപ്പെന്സനി ടപരമനിറയ്,  എന്.ഒ.സനി.  എന്നനിവ നല്കുന്നതനിനയ്
സഹകായകേരമകായ  രസ്പീതനിയനില്  സരക്കകാര  ഒരു  സരക്കുലര  പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ഇവനിടടത  എര്യം.എല്.എ.-മകാരകാണയ്  അതയ്  ശ്രദ്ധനികക്കണതയ്.  അതുടകേകാണയ്
പ്രയകാസടപ്പെടുന്ന  ആളുകേടള  പറഞമനസനിലകാക്കനി  അതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കനി
ടകേകാടുക്കുവകാന്  എര്യം.എല്.എ.-മകാര  പ്രകതരകേര്യം  ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നകാണയ്   എനനിക്കയ്
പറയകാനുളളതയ്.  

മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗ്രകാമസ്പീണ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി  പ്രകേകാരര്യം  നടപ്പു
സകാമതനികേ  വരഷര്യം  മകാരചയ്  31-ാതസ്പീയതനിവടര  സര്യംസകാനതയ്  681.73  ലക്ഷര്യം
ടതകാഴനില് ദനിനങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കകാന് സകാധനിച്ചു.  കകേനസരക്കകാര അര്യംഗസ്പീകേരനിച കലബര
ബഡ്ജറനിടന  113  ശതമകാനര്യം  കനടമകാണയ്  ഇഇൗ  ഇനതനില്  സര്യംസകാന  സരക്കകാര
നടപ്പു  സകാമതനികേ  വരഷര്യം കകേവരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സര്യംസകാനടത
83  കപ്രകാജക്ടുകേളനിലകായനി  സരക്കകാര  4.27  ലക്ഷര്യം  ടഹക്ടര  പ്രകദശതയ്  നസ്പീരതട
പരനിപകാലന  പ്രവരതനങ്ങള്  ഏടറടുത്തു.  ഇതനിടന  ഭകാഗമകായനി  18.3  ടഹക്ടര
പ്രകദശതയ്  അധനികേമകായനി  ജലകസചനര്യം  എതനിക്കകാനുര്യം  13,016  കേരഷകേരക്കയ്
അതനിടന  പ്രകയകാജനര്യം  ലഭരമകാക്കുവകാനുര്യം  സകാധനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടകാടത  മഴടവള്ള
ടകേകായനിനുര്യം ജലസര്യംഭരണതനിനുര്യം  ഉതകുന്ന  439 പുതനിയ  നനിരമ്മകാണ
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പ്രവരതനങ്ങള് പൂരതനിയകാക്കുകേയര്യം നനിലവനിലള്ള 420  നനിരമ്മനിതനികേളുടട അറകുറ
പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുകേയര്യം  ടചയ.  മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗ്രകാമസ്പീണ
ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  നനിയമതനിടന  വകുപ്പെയ്  17(2) പ്രകേകാരര്യം  എലകാ  പ്രവൃതനികേളുടടയര്യം
കസകാഷരല്  ഓഡനിറയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇതനിടന
കപരനില്  ഒടനവധനി  ആകരകാപണങ്ങള്  പലകപ്പെകാഴുര്യം  സര്യംസകാനതയ്  ഉണകാകേകാറുണയ്.
ആ ആകരകാപണങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കുതടന്ന ഓഡനിറയ് ടചയകാനുള്ള, അതനിടന വകാസ്തവര്യം
മനസനിലകാക്കകാനുള്ള സകാഹചരരടമകാരുക്കുന്നതകാണയ് ഇഇൗ നനിരകദ്ദേശര്യം. 

എര്യം.ജനി.എന്.ആര.ഇ.ജനി.എസയ്.  കേരകാര  ജസ്പീവനക്കകാരുടടയര്യം  അയന്കേകാളനി
നഗര  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  ടതകാഴനിലകാളനികേളുടടയര്യം  കവതനര്യം  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  അസനിസ്റ്റേനയ്
എഞനിനസ്പീയരമകാരുടട  കവതനര്യം  16,500 രൂപയനില്നനിനര്യം  ഇരടനിയകായനി  ഏകേകദശര്യം
25,000  രൂപയകായര്യം  ഡകാറകാ  എന്ട്രെനി  ഓപ്പെകററരമകാരുടട  കവതനര്യം
13,200 രൂപയനില്നനിനര്യം  18,500 രൂപയകായര്യം  ഉയരതനി.  ഇങ്ങടന  ഒടനവധനി
കേകാരരങ്ങള് ഈ സരക്കകാര ടചയ്തനിട്ടുണയ്. 

ഒനരണ കേകാരരങ്ങള് ബഹുമകാനടപ്പെട മനനിയടട ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.
ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില് തസ്തനികേകേള് വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടവങ്കെനിലര്യം ഇടതകാനര്യം എവനിടടയര്യം
എത്തുന്ന  അവസയല.  പഞകായതയ്  ഓഫസ്പീസനില്നനിനര്യം  ഒരു  ടകേടനിടതനിനയ്
ടപരമനിറയ്  കേനിടണടമങ്കെനില്  ഏറവര്യം  ചുരുങ്ങനിയതയ്   ഇനനിയര്യം  ഒരു  വരഷടമങ്കെനിലര്യം
കേകാതനിരനികക്കണ അവസയകാണയ്.  അനധനികൃത ടകേടനിടങ്ങള് എന്ന കപരനില് പല
ടകേടനിടങ്ങളുര്യം ഉണകാകുന്നതയ് ഇങ്ങടനയകാണയ്.  വസ്പീടയ് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ് ടപരമനിറനിനയ്
ആവശരടപ്പെടയ്  ആപനികക്കഷന്  ടകേകാടുതകാല്  സമയബന്ധനിതമകായനി  ടപരമനിറയ്
ലഭരമകാകുന്നനില.  ഈടയകാരു  സകാഹചരരതനില്  ടപരമനിറനിനകായനി  ആപനികക്കഷന്
ടകേകാടുക്കുന്ന  ഉപകഭകാക്തകാവയ്  ടകേടനിടങ്ങളുര്യം  വസ്പീടുകേളുര്യം  നനിരമ്മനിക്കകാന്
നനിരബന്ധനിതനകാകുകേയകാണയ്.  പനിന്നസ്പീടയ്  കഫന്  അടചകാണയ്  അതയ്  ടറഗുലകറസയ്
ടചയ്ടതടുക്കുന്നതയ്.  നമ്മുടട  പഞകായത്തുകേളനില്  ആവശരമകായ  സ്റ്റേകാഫയ്
ഇലകാതതകാണയ്  ഇതനിടനകാടക്ക  കേകാരണര്യം.  പഞകായത്തുകേളനില്  30 വരഷര്യം
മുന്പുണകായനിരുന്ന  സ്റ്റേകാഫയ്  പകാകറണകാണയ്  ഇനര്യം  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  അന്നയ്
പതനിനകായനിരര്യം  രൂപകയകാ  ഒരു  ലക്ഷര്യം  രൂപകയകാ  ആണയ്  ഒരു  പഞകായതനിനയ്
വരുമകാനമകായനി  ഉണകായനിരുന്നതയ്.   അയകായനിരകമകാ  രണകായനിരകമകാ  പതകായനിരതനിനു
തകാടഴകയകാ  ജനങ്ങളുള്ള  പഞകായത്തുകേളകായനിരുന.  ഇന്നയ്  ഇരുപതയകായനിരവര്യം
മുപ്പെതനിനകായനിരവര്യം  നകാല്പ്പെതനിനകായനിരവര്യം  അന്പതനിനകായനിരവര്യം  ആളുകേള്
തകാമസനിക്കുന്ന  പഞകായത്തുകേളുണയ്.  എടന  നനികയകാജകേമണ്ഡലമകായ  വഴനിക്കടവയ്
പഞകായതനില്  നകാല്പ്പെതയകായനിരര്യം  ജനങ്ങളുണയ്.  ഒരു  എ.ഇ.-കയകാ  ഒരു
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എഞനിനസ്പീയകറകാ എന്തുടചയ്യുര്യം. സനിരമകായനി ആളുകേടള നനിയമനിക്കകാന് കേഴനിയനിടലങ്കെനില്
നകാടനിലള്ള നല വനിദരകാഭരകാസര്യം കനടനിയ എര്യം.ടടകേയ്,  ബനി.ടടകേയ്,  കഡകാക്ടകററയ് എന്നനിവ
കനടനിയ ഉകദരകാഗകാരതനികേള് എലകാ പഞകായത്തുകേളനിലര്യം ഉണയ്.  അവരുടട കസവനര്യം
തകാല്ക്കകാലനികേമകാടയങ്കെനിലര്യം  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി  പഞകായത്തുകേളനിലള്ള  സ്റ്റേകാഫനിടന
പരനിമനിതനി പരനിഹരനിടചങ്കെനില് മകാത്രകമ നമ്മള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില് തകദ്ദേശ ഭരണ
സകാപനങ്ങടള  മുകന്നകാടയ്  ടകേകാണകപകാകേകാന്  സകാധനിക്കുകേയള.  ടകേടനിട
നനികുതനിയനിനതനില്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേനികടണ  കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  വകാങ്ങകാന്
ഒരു മകാരഗവമനില. 

മനി  .   ടചയരമകാന്: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് ….......  പസ്പീസയ്..

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര:  സര ,  ഇതയ് വകാങ്ങുന്നതനികനകാ കേണക്കുകൂട്ടുന്നതനികനകാ
പഞകായത്തുകേളനില് സ്റ്റേകാഫുകേളനില.  ഈടയകാരവസയയ് മകാറമുണകാകേണര്യം. ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്ടമനനില്നനിന്നയ് ജനങ്ങള് പലതുര്യം  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനണയ്.
ഇതരര്യം  പ്രയകാസങ്ങള്  മകാറനിടയടുക്കകാന്  ശക്തമകായ  നനിലപകാടടടുകക്കണതയ്
ഗവണ്ടമനകാണയ്.  അതുടകേകാണയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിയര്യം  ബഹുമകാനടപ്പെട
മുഖരമനനിയര്യം  മനനിസഭയനില്  ഇക്കകാരരതനിനയ്  പ്രകതരകേ  പരനിഗണന  ടകേകാടുതയ്
നമ്മുടട തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളനില് ആവശരമകായ സ്റ്റേകാഫനിടന നനിയമനിക്കകാനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  വളടര  വനിനയപൂരവ്വര്യം  അകപക്ഷനിച്ചുടകേകാണയ്   ഞകാന്
നനിരത്തുന.

കഡകാ  .    എന്  .    ജയരകാജയ്:  സര,  20  വരഷടത  അനുഭവതനിടന
ടവളനിചതനിലകാണയ് ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പ്രവരതനങ്ങള് പുതനിടയകാരു ഘടതനികലക്കയ്
പ്രകവശനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞകേകാലടത  അനുഭവങ്ങളുടട  ഊരജര്യം  ഉള്ടക്കകാണ
ടകേകാണയ്,  പദ്ധതനികേളുടട  മുന്കപകാട്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങടള  കൂടുതല്
ഊരജസസലമകാക്കകാനുര്യം ബഹുസസരമകാക്കകാനുമുള്ള പ്രവരതനങ്ങളുടട ഭകാഗമകായനി ആ
അനുഭവങ്ങള്  മകാകറണതുണയ്.  ഞകാന്  സൂചനിപ്പെനിക്കകാനകാഗ്രഹനിക്കുന്ന  പ്രധകാനടപ്പെട
കേകാരരര്യം  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനിടല  മുന്കേകാല  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണവമകായനി
ബന്ധടപ്പെട്ടുള്ള  ഒകടടറ  സകാകങ്കെതനികേതകേളകാണയ്,  പ്രകതരകേനിചയ്  അതനിടന
നടപടനികമങ്ങളനിലണകാകുന്ന അവരക്തതകേളുര്യം സകാകങ്കെതനികേമകായ ഒകടടറ തടസങ്ങളുര്യം
ലഘൂകേരനിക്കകാനുള്ള  നടപടനികേള്  ഉണകാകകേണതുണയ്.  രണകകേകാടനി  ലക്ഷര്യം
രൂപയടട  അടങ്കെലള്ള  പതനിമൂന്നകാര്യം  പഞവല്സര  പദ്ധതനിയനില്  ഏതകാണയ്
അറുപതയകായനിരര്യം  കകേകാടനി  രൂപയര്യം  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കു
കവണനിയകാണയ്  മകാറനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  എത്രമകാത്രര്യം  ഗഇൗരവകതകാടുകൂടനിയകാണയ്
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണകതയര്യം  തകാടഴതടനിലള്ള  പ്രവരതനങ്ങകളയര്യം  കേകാണകാന്
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ശ്രമനിക്കുന്നതയ് എന്നതയ് വളടര പ്രധകാനടപ്പെടടകാരു കേകാരരമകാണയ്. രണകാര്യം തലമുറയനികലക്കയ്
ഇതനിടന  പ്രവരതനങ്ങള്  മകാറനിടക്കകാണനിരനിക്കുടന്നകാരു  കേകാലഘടമകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഇരുപതയ്  വരഷക്കകാലര്യം  ഒന്പതകാര്യം  പഞവല്സര പദ്ധതനിയടട  കേകാലഘടര്യം  മുതല്
പതനിമൂന്നകാര്യം  പഞവല്സര  പദ്ധതനിയടട  കേകാലഘടര്യം  വടരയള്ള  കേകാലയളവനില്,
കകേരളതനിടല  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ  പ്രവരതനങ്ങളുര്യം  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങളുടട  പ്രവരതനങ്ങളുടമകാടക്ക  ആരര്യംഭനിച  കേകാലഘടതനില്  കനരനിട
ടവല്ലുവനിളനികേളല  വരകാന്  കപകാകുന്ന  കേകാലഘടതനിടന  ടവല്ലുവനിളനികേടളന്ന
കേകാരരതനില്  യകാടതകാരു  സര്യംശയവമനില.  അതുടകേകാണതടന്ന  പുതനിയ
കേകാലഘടതനിടന  ടവല്ലുവനിളനികേടള  ഏടറടുത്തുടകേകാണള്ള  ഒരു  സമസ്പീപനര്യം  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  പ്രവരതനങ്ങളുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുടകേകാണയ്  മുകന്നകാട്ടു
ടകേകാണവരണര്യം.  മുന്കേകാലങ്ങളനിടല  നമ്മുടട  പദ്ധതനികേടളലകാര്യം  ഹ്രസസകേകാല
കേകാഴ്ചപ്പെകാടനില് നനിലനനിരതനിടക്കകാണയ്  മുകന്നകാട്ടു  കപകാകുന്നവയകായനിരുന.  ദസ്പീരഘകേകാല
കേകാഴ്ചപ്പെകാടുകേള് ഇടലനള്ളതകാണയ്  ഏറവര്യം പ്രധകാനടപ്പെട കേകാരരര്യം.  ഉദകാഹരണതനിനയ്
ജനിലകാ പദ്ധതനികേള്,  കുടറ പദ്ധതനികേള് കൂടനികചരതയ് ജനിലകാ പദ്ധതനികേടളനപറഞ്ഞയ്
വയന്ന ഒരു കൂടതനിനപ്പുറതയ് സമഗ്രമകായ ജനിലയടട കേകാഴ്ചപ്പെകാകടകാടുകൂടനിയള്ള ജനിലകാ
പദ്ധതനികേള്  മുന്കേകാലങ്ങളനില്  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  ആ
അനുഭവസമതനിടന  അടനിസകാനതനില്  വരതരസ്തമകായ  ഇടടപടലനിലൂടട
സമഗ്രമകായ ജനിലകാ പദ്ധതനികേള്ക്കയ് കനതൃതസര്യം ടകേകാടുക്കകാനുളള ശ്രമര്യം ഉണകാകേണര്യം.   

വനിവനിധ തട്ടുകേളുര്യം വനിവനിധ ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേളുര്യം തമ്മനിലള്ള ഏകകേകാപനതനിടന
വനിഷയമകാണയ്  ഇവനിടടടയലകാമുള്ള  ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപ്പെട  കേകാരരര്യം.  ഗവണ്ടമനയ്
എത്രമകാത്രര്യം  ഇച്ഛകാശക്തനികയകാടട  ശ്രമനിചകാലര്യം  നമ്മുടട  ബനകറകാകസനിയടട
കമനയ്ടസറനില്  മകാറമുണകാകേകാടത  ഈ  പ്രവരതനങ്ങളനിടലലകാര്യം  മകാറമുണകാക്കകാന്
കേഴനിയനില.  അതകാണയ്  ബഹുമകാനരനകായ  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പുമനനിയര്യം  ഇവനിടട
സൂചനിപ്പെനിചതയ്.  ഇക്കകാരരങ്ങളനിടലലകാര്യം  ഒരു  മകാറര്യം  ഉണകാക്കകാന്കവണ  വളടര
ആസൂത്രനിതമകായ  ശ്രമര്യംകൂടനി  ഇതനിടന  ഭകാഗമകായനി  ഉണകാകേണടമന്ന  കേകാരരതനില്
യകാടതകാരു സര്യംശയവമനില.  ഇകപ്പെകാഴുര്യം  ഒരുതരര്യം  ഉകദരകാഗസ കമധകാവനിതസര്യം  നമ്മടള
ഭരനിക്കുനകണകാടയന്ന  കേകാരരതനില്  എനനിക്കയ്  സര്യംശയമുണയ്.   കേകാരണര്യം   വലനിയ
ലക്ഷരങ്ങളകാണയ് മുന്കപകാടയ്  വയന്നതയ്.  പടക്ഷ ഈ ലക്ഷരങ്ങടള തടസടപ്പെടുത്തുന്ന
വലനിയ  കേണ്ണനികേളകായനി,  അതനിടന  ചങ്ങലകേളകായനി  പലകപ്പെകാഴുര്യം  ഉകദരകാഗസ
കമധകാവനിതസതനിടന സസഭകാവങ്ങള് മകാറുന്നതയ് കേകാണകാന് സകാധനിക്കുര്യം.  ഗ്രകാമസഭകേളുടട
പങ്കെകാളനിതര്യം  നകാമമകാത്രമകായ  പങ്കെകാളനിതങ്ങളകായനി  മകാറുകേയകാണയ്.  തുടക്കതനില്
ഉണകായനിരുന്ന  വലനിയ  ജനകേസ്പീയ  ഇടടപടലകേള്  ഇന്നയ്  ഗ്രകാമസഭകേളനികലക്കയ്
കേടനവരുന്നനിടലന്നതുര്യം കൃതരമകായ സര്യംവകാദങ്ങള് അതുമകായനി ഉണകാകുന്നനിടലനള്ളതുര്യം
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പ്രധകാനടപ്പെട കേകാരരമകാണയ്. അതുടകേകാണകാണയ്  വനിവനിധ ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേള് തമ്മനിലള്ള
ഏകകേകാപനര്യം  ഉണകാകേണടമന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഉദകാഹരണതനിനയ്,  ഹരനിത  കകേരളര്യം
പദ്ധതനിയടട ശുചസ്പീകേരണ പ്രവരതനങ്ങളനില്നനിനര്യം ടഹല്തയ് ഇന്ടസക്ടരമകാടര
മകാറനിനനിരതനിയനിരനിക്കുകേയകായനിരുന.  സരക്കകാര  തലതനില്  അങ്ങടനടയകാരു
തസ്പീരുമകാനടമടുത്തുടവന്നകാണയ്  ഞകാന്  മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.  ടഹല്തയ്  ഇന്ടസക്ടര
മകാരുടട  കസവനര്യം  പ്രധകാനടപ്പെടടകാരു  കേകാരരമകാണയ്.  അതയ്  ലഭരമകാക്കകാനുള്ള
സകാഹചരരര്യം  ഉണകായനില.  കകേരളതനിടന  വനികേസന  സകാധരതകേളുര്യം  നമ്മുടട
റനികസകാഴ്സുകേള് സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  കൃതരമകാടയകാരു ആസൂത്രണര്യം നമുക്കനിടലനള്ളതയ് ഒരു
യകാഥകാരതരമകാണയ്.

സരവ്വകേകാലശകാലകേടളയര്യം  ഗകവഷണ  സകാപനങ്ങടളയടമകാടക്ക
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ  പ്രവരതനങ്ങളുമകായനി   ബന്ധടപ്പെടുതകാനുള്ള  ശ്രമങ്ങള്
ഉണകായനിടനില.  സരവ്വകേലകാശകാലകേളുടട  അനുഭവസമത്തുര്യം  അക്കകാഡമനികേയ്
തകാല്പ്പെരരങ്ങളുര്യം  ഗകവഷണങ്ങളുടമകാടക്ക  നമ്മുടട  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങടളയര്യം
തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  കേകാഴ്ചപ്പെകാടുകേടളയര്യം  കൂടുതല്  ശക്തമകായനി
നനിയനനിക്കകാനുടള്ളകാരു കവദനിയകായനി മകാകറണതകാണയ്. 

കലഫയ്  പദ്ധതനിയനില് വസ്പീടുകേള്ടക്കലകാര്യം  ടടറസയ്  കവണടമന്നയ്  പറയടന്നകാരു
ആശയമുണയ്. ഇന്നടത കകേരളതനിടല കേകാലകാവസയനില്, കവനല്കേകാലതയ് ടടറസയ്
വസ്പീടുകേളനില്  തകാമസനിക്കകാന്  കേഴനിയകാത  അവസയകാണയ്.  ഓവനയ്
അകേതനിരനിക്കുടന്നകാരു  അവസയകാണയ്.  ഓടയ്  വരവസകായര്യം  തകേരചടയ  കനരനിടുന്ന
കേകാലഘടതനില് പകാരനിസനിതനികേമകായനി ഒകടടറ സകാധരതകേളുള്ള ആ  കമഖലയനില്,
ടടറസനിനുപകേരര്യം  ഓടയ്  ഇടുന്ന  വസ്പീടുകേളകാക്കനി  മകാറനിയകാലള്ള  അപകേടടമന്തകാടണന്നയ്
എനനിക്കയ്  മനസനിലകാകുന്നനില.  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനിടല  മുന്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കയ് നകാമമകാത്രമകായനിട്ടുടള്ളകാരു ടപന്ഷടനങ്കെനിലര്യം നല്കേണടമന്നതയ്
വളടരക്കകാലമകായനി  സഭയനില്  ആവശരടപ്പെടുന്നതകാണയ്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയര്യം
സബ്മനിഷനനില്  ഉള്ടപ്പെടട  കേടനവന്നനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  അക്കകാരരതനില്  നടലകാരു
സമസ്പീപനര്യം ഗവണ്ടമനനിടന ഭകാഗത്തുനനിനമുണകാകേണര്യം. 

1.00 P.M.]

തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  ലകാനയ്  ടഡവലപ്ടമനനിനയ്  മകാത്രമകാണയ്
അവകേകാശമുള്ളതയ്.  ഇന്നയ്  കകേരളതനില്  വരകാപകേമകായ  മടണ്ണടുപ്പെനിനയ്  റവനന
ഡനിപ്പെകാരടയ്ടമനനിനുര്യം  ജനികയകാളജനി  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനനിനുര്യം  മകാത്രമകായനി  അവകേകാശര്യം
ടകേകാടുത്തുടകേകാണയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുര്യം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുര്യം
കേകാഴ്ചക്കകാരകായനി  നനില്ക്കുകമകാള്  അവരുടട  മുന്നനിലൂടട  ടണ്  കേണക്കനിനയ്  മണ്ണയ്
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ടകേകാണകപകാകുന്ന കേകാഴ്ചയണയ്.  മടണ്ണടുപ്പുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് കൂടുതല് അധനികേകാരങ്ങള്
തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേനിയനിടലങ്കെനില്  നമ്മള്  എന്തയ്  വനിഭകാവന
ടചയ്തകാലര്യം  പകാരനിസനിതനികേമകായ  ദരന്തതനികലയയ്  അതയ്  കകേരളടത
ടകേകാണടചടന്നതനിക്കുടമന്ന കേകാരരതനില് യകാടതകാരു സര്യംശയവമനില.  കേനിണര റസ്പീ-
ചകാരജനിര്യംഗനിനുര്യം  മഴടവള്ള  സര്യംഭരണനികേള്ക്കുര്യം  ടകേകാടുക്കുന്ന  ധനസഹകായര്യം
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമനകൂടനി അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  

കകേരളതനിടല   മൂന്നനില്  രണയ്  ഭകാഗര്യം  കറകാഡകേളുര്യം  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സകാപനങ്ങളുടട  കേസ്പീഴനിലകാണയ്.   എര്യം.എല്.എ.  ഫണര്യം  ആസ്തനിവനികേസനവമകായനി
ബന്ധടപ്പെട  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുര്യം   കേകാലതകാമസര്യം  കനരനിടുന്നതനിനയ്  പ്രധകാനടപ്പെട
കേകാരണര്യം എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  സ്റ്റേകാഫനിടന കുറവകാണയ്.  അതയ്  നനികേതകാനുള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  നനിയമനിച  അസനിസ്റ്റേനയ്
ടസകടറനിമകാരുടട അധനികേകാരര്യം എന്തകാടണന്നയ് ഇകപ്പെകാഴുര്യം കൃതരമകായനി നനിരവ്വചനിചനിടനില.
പുതനിയ  കേകാലതനിടന  ടവല്ലുവനിളനികേടള  ഏടറടുക്കുകമകാള്  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സകാപനങ്ങളനിടല പദ്ധതനി നനിരവ്വഹണവമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  യവജന പങ്കെകാളനിതര്യം
ഉറപ്പെയ് വരുതണര്യം.  പുതനിയ കസകാഷരല് മസ്പീഡനിയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ള കമഖലകേള് ഏടറ
ചരച  ടചയടപ്പെടുന്ന  ഇഇൗ  കേകാലഘടതനില്  യവജനപങ്കെകാളനിതര്യം  കൂടനി  ഉറപ്പെകാക്കനി
രണകാര്യം  ഘടതനികലയയ്  കേടക്കുകമകാള് പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്  സുതകാരരവര്യം
ശക്തവര്യം  കേകാരരക്ഷമവമകാക്കനി  വനികേസന  പ്രകനിയടയ  കൂടുതല്  തസരനിതടപ്പെടുതകാന്
കേഴനിയണടമന്നയ് ആവശരടപ്പെടുകേയകാണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സര,  ഇവനിടട അവതരനിപ്പെനിച ധനകാഭരരതനകേടള
ഞകാന്  പനിന്തകാങ്ങുന.  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതരമുന്നണനി  സരക്കകാര
അധനികേകാരതനില്  വരുകമകാള്  ജനങ്ങകളകാടകായനി  ചനില  കേകാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞനിരുന.
ഭകാവനിതലമുറയകവണനി  കകേരളടത  സര്യംരക്ഷനിച്ചുനനിരത്തുടമന്നകായനിരുന  അതനില്
ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപ്പെടതയ്.  ദസ്പീരഘകേകാലകാടനിസകാനതനില്  ലക്ഷരര്യം  കേകാകണണ,
ലക്ഷരകബകാധകതകാടുകൂടനിയള്ള  പ്രഖരകാപനമകായനിരുന  അതയ്.  ആ  ലക്ഷരര്യം
നടപ്പെനിലകാക്കുകേടയന്ന ദഇൗതരര്യം  ശരനിയകാര്യംവണ്ണര്യം ഏടറടുത്തുടകേകാണകാണയ്  ഇഇൗ വകുപ്പെയ്
ടടകേകേകാരരര്യം  ടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനടപ്പെട മനനി  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്
പ്രവരതനിക്കുന്നതയ് എന്നതനില്  അതനിയകായ സകന്തകാഷമുണയ്. 

നമ്മുടട പ്രകൃതനിയര്യം മണ്ണുര്യം ജലവടമലകാര്യം മലനിനമകായനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
അതുടകേകാണയ്  കകേരളടത  പുനരനനിരമ്മനികക്കണതുടണന്നകാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കകാര
തസ്പീരുമകാനനിചതയ്.  ആ  പുനരനനിരമ്മനിതനിയനികലയള്ള  യകാത്ര  എന്ന  നനിലയനില്  ഒരു
നവകകേരളടത  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയകാണയ്  നവകകേരള  മനിഷടന  പ്രവരതനര്യം
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ആരര്യംഭനിചതയ്.  അതനിടന  പ്രവരതനര്യം  ആരര്യംഭനിചനിടയ്  ഒരുവരഷര്യം  പൂരതനിയകാ
കേകാറകാവന്നകതയള.  ശുചനിതസപൂരണ്ണമകായ പ്രകദശമകാക്കനി കകേരളടത മകാറനിടയടുക്കുകേ
എന്നതയ് നവകകേരള മനിഷടന ഏറവര്യം പ്രധകാനടപ്പെട ലക്ഷരമകായനിരുന.  ഇന്തരയനില്
ടവളനിയനിട വനിസരജന  വനിമുക്തമകായ  ഒരു  സര്യംസകാനമകായനി  കകേരളടത
മകാറനിടയടുക്കകാന്  കേഴനിഞടവന്നതയ്  കകേവലര്യം  ഒരു  പരകാമരശതനിലൂടട
കേടനകപകാകകേണ  കേകാരരമല.  ലക്ഷരതനികലയള്ള  ആദരപടനി  വനിജയകേരമകായനി
പൂരതനിയകാക്കകാന്  സരക്കകാരനിനയ്  സകാധനിചനിട്ടുണയ്.  അങ്ങടന  ഓകരകാ  കേകാരരങ്ങളുര്യം
പടനിപടനിയകായനി പൂരതനിയകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണ
തനിടന  രണകാര്യം  ഘടര്യം  ഇവനിടട  ആരര്യംഭനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്തരന്  ഭരണഘടനയടട
73,  74  കഭദഗതനികേളനിലൂടടയകാണയ്  അധനികേകാരവനികകേനസ്പീകേരണ  പ്രകനിയയയ്  തുടക്കര്യം
കുറനിചതയ്.  അതനിടന  രജതജൂബനിലനി  വരഷതനിലൂടടയകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നകാര്യം  കേടന
കപകായ്ടക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആ ഘടതനിലകാണയ് ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പദ്ധതനികയകാടുര്യം
അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണകതകാടുര്യം  പ്രതനിബദ്ധതയള്ള  ഒരു  രകാഷസ്പീയ  മുന്നണനി
കകേരളതനില്  അധനികേകാരതനില് വരകാനനിടയകായതയ്. അതനിടന അരതര്യം പൂരണ്ണമകായനി
മനസനിലകാക്കനിടക്കകാണയ്  രണകാര്യംഘട  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണപദ്ധതനി  സര്യംസകാനതയ്
ആരര്യംഭനിക്കുകേയകാണയ്.  അതനിടന  ഭകാഗമകായനിടകാണയ്  ടടലഫയ്  കപകാലള്ള  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്. കഡകാ. എന്. ജയരകാജയ് ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല,
അതനിടന അടനിസകാനഘടകേമകായനി പ്രവരതനികക്കണതയ് ഗ്രകാമസഭകേള് തടന്നയകാണയ്.
ഇകപ്പെകാള് ഗ്രകാമസഭകേളുടട പങ്കെകാളനിതര്യം കുറഞടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഇൗ വസ്തുത
മനസനിലകാക്കനി ഏറവര്യം  ജനകേസ്പീയവര്യം അരതവതകായതുമകായ ഭരണസനിരകാകകേനമകായനി
ഗ്രകാമസഭകേടള  മകാറനിടയടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷരര്യം  വച്ചുടകേകാണയ്  മുഖരമനനി  മുതല്
എലകാവരുമുള്ടക്കകാളന്ന  ആളുകേള്  ഗ്രകാമസഭകേളനില്  പടങ്കെടുക്കുകേ  എന്ന  ഒരു
യജതനിനയ്  തുടക്കര്യം  കുറനിക്കുകേയണകായനി.  90  ശതമകാനര്യം  സലത്തുര്യം  അതയ്
വനിജയകേരമകായനി  പൂരതനിയകാക്കകാന് കേഴനിഞടവന്ന വസ്തുത ജനങ്ങളനികലയയ്  ഭരണര്യം
ഇറങ്ങനിടചല്ലുന്നതനിടന  പ്രകേടമകായ  ദൃഷ്ടകാന്തമകായനി  കേകാകണണതുണയ്.  ടടലഫയ്
പദ്ധതനിടയക്കുറനിചയ്  കനരടത  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിചതുടകേകാണയ്  അതനിടനക്കുറനിചയ്
കൂടുതല് പറയന്നനില. അഴനിമതനിമുക്തമകായ ഭരണര്യം നമ്മുടട  സര്യംസകാനതനിനയ് പ്രദകാനര്യം
ടചയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷരതനികലയള്ള  ആദരപടനി  ആരര്യംഭനികക്കണതയ്,  ജനങ്ങള്ക്കയ്
പരകാതനി  പറയകാനുര്യം  പരകാതനിക്കയ്  പരനിഹകാരര്യം  കേകാണകാനുമുള്ള  സര്യംവനിധകാന
മുണകാക്കുന്നതനിലൂടടയകാണയ്. അതനിനയ് ഇവനിടട തുടക്കര്യം കുറനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്. For the
people  എന്നതയ്  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള  ഒരു  ഗവണ്ടമനയ്  എനകൂടനി
അരതമകാക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  വനിധതനില്  വനിശകാലമകായ  കേകാഴ്ചപ്പെകാകടകാടുകൂടനിയകാണയ്
ഇക്കകാരരര്യം  ഇവനിടട  നനിരവ്വഹനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നമ്മള്  നകാടനിന്പുറങ്ങളനിടല
ദകാരനിദരനനിരമ്മകാരജനടതക്കുറനിചയ്  പറയകമകാള്  നമ്മുടട  നഗരങ്ങള്ക്കയ്  ധകാരകാളര്യം
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വനികേസന  കനടങ്ങള്  എടുത്തുകേകാണനിക്കകാനുടണങ്കെനിലര്യം  നഗരങ്ങളനിലര്യം  ദകാരനിദര
നനിരമ്മകാരജനര്യം  ഇകപ്പെകാഴുര്യം  ടടകേവരനികക്കണ  ലക്ഷരങ്ങളനില്  ഒന്നകായനി
അവകശഷനിക്കുകേയകാണയ്.  അതനിനുകവണനിയകാണയ്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിടല  ദകാരനിദര
നനിരമ്മകാരജനര്യം  ലക്ഷരമനിടയ്  NULM  (National  Urban  Livelihood  Mission)
പദ്ധതനി  സര്യംസകാനടത മുഴുവന് നഗരസഭകേളനികലയര്യം വരകാപനിപ്പെനിക്കകാന് ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി  സരക്കകാര  തസ്പീരുമകാനനിചതയ്.  അങ്ങടന  വരുകമകാള്  നഗരര്യം,
ഗ്രകാമര്യം  എന്ന വരതരകാസമകനര സര്യംസകാനതനിടന എലകാ പ്രകദശങ്ങളനിലര്യം  ദകാരനിദര
നനിരമ്മകാരജനതനിനുകവണനിയള്ള ശക്തമകായ  നസ്പീക്കര്യം നടത്തുന്നതനിടന ഫലമകായനി
ദസ്പീരഘകേകാലകാടനിസകാനതനില്  കകേരളടത  പുനരനനിരമ്മനിക്കകാന്  കേഴനിയടമന്ന
ശുഭകാപ്തനിവനിശസകാസകതകാടുര്യം  പ്രതസ്പീക്ഷകയകാടുര്യം  കൂടനിയകാണയ്  ജനങ്ങടളലകാര്യം   ഇഇൗ
സരക്കകാരനിടന  കനകാക്കനിക്കകാണുന്നതയ്.  ആ  പ്രതസ്പീക്ഷയനുസരനിചയ്  ഉയരന്നയ്
പ്രവരതനിക്കകാന്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേഴനിയനടണന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  കതകാനന്നതയ്.
സര്യംസകാനതയ്  എഴുപതയ്-എഴുപതനിയഞയ്  ശതമകാനതനിലധനികേര്യം  കവകാടരമകാര
ജനകാധനിപതരപ്രകനിയയനില്  പങ്കെകാളനികേളകാകുന്നതനിനുകവണനി  കപകാളനിര്യംഗയ്  ബൂതനികലയയ്
കപകാകുന. അതുമകായനി തകാരതമരടപ്പെടുത്തുകമകാള് ഗ്രകാമസഭകേളനികലയയ്  വരുന്നവരുടട
അര്യംഗസര്യംഖര തകാരതകമരന കുറവകാടണന്ന യകാഥകാരതരര്യം   മനസനിലകാക്കനി ഇകപ്പെകാള്
ആരര്യംഭനിച  പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്  ശക്തനിയകായനി  മുകന്നകാട്ടുടകേകാണകപകാകേകാനുള്ള
സര്യംരര്യംഭങ്ങള്ക്കകാണയ് ഗവണ്ടമനയ് കനതൃതസര്യം നല്കകേണതയ്. 

സര്യംസകാനടത  14  നഗരസഭകേളനിലകായനി  10,600-ല്  അധനികേര്യം  ടതരുവയ്
കേചവടക്കകാരുടണന്നകാണയ്  സരകവ്വ  കേണക്കകാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അവരക്കയ്
തനിരനിചറനിയല്  കേകാരഡയ്  നല്കേണടമന്ന  ആവശരര്യം  വളടര  ശക്തമകായനി   ഉയരന
വന്നനിട്ടുണയ്.  ആ  പ്രശതനിനയ്  കേഴനിയന്നത്ര  അനുകൂലമകായ  നനിലപകാടയ്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  സഗഇൗരവര്യം  ചരച  ടചയണടമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്. 

നമ്മുടട സര്യംസകാനടത പകാതകേളനില് അധനികേവര്യം ഗ്രകാമസ്പീണ പകാതകേളകാടണന്നയ്
കഡകാ.  എന്.  ജയരകാജയ്  സര്യംസകാരനിചകപ്പെകാള്  സൂചനിപ്പെനിചനിരുന, ആ  പകാതകേള്
പഞകായതനിടനയര്യം  നഗരസഭകേളുടടയര്യം  ടടകേവശമകാണുള്ളതയ്.  ഇകപ്പെകാള്  നകാര്യം
പഞകായത്തുകേടള  ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള  മുഖരപദ്ധതനിയകായ  ടടലഫയ്  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുകവണ  ഫണയ്  കേടണകതണതയ്  പകാന്  ഫണനില്  നനിന്നകാണയ്.
അങ്ങടന  പകാന്ഫണനില്നനിനര്യം  പണര്യം  കേടണത്തുകമകാള്  സസകാഭകാവനികേമകായര്യം
മുന്കേകാലങ്ങളനില്  പകാന്  ഫണയ്  ഉപകയകാഗനിചയ്  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ  പ്രവരതനങ്ങളനില്
കുറവയ്  വരുകതണനിവരുകമകാടയന്ന  ആശങ്കെ  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേള്ക്കുണയ്.
അതുടകേകാണതടന്ന  പല  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളുര്യം  നഗരസഭകേളുര്യം  കറകാഡയ്
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നവസ്പീകേരണവര്യം  ടമയനിനനന്സുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  കജകാലനികേള്ക്കയ്  പണര്യം  നസ്പീക്കനി
വയന്നതനിനുപകേരര്യം ആ പണര്യം കൂടനി ഉപകയകാഗനിചകാണയ് വനികേസന പ്രവരതനങ്ങള്
നടത്തുന്നതയ്.  തത്ഫലമകായനി ഗ്രകാമസ്പീണ കറകാഡകേളകാടകേ ഇലകാതകാകുന്ന അവസയനില്
എതനികചരകാനനിടയണയ്.  6 മസ്പീററനില് കൂടുതല് വസ്പീതനിയള്ളതുര്യം രകണകാ രണരകയകാ മൂന്നയ്
കേനികലകാമസ്പീറകറകാ  ടടദരഘരമുള്ളതുമകായ  കറകാഡകേള്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്
ടടകേവശര്യം  വച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്നടതന്തനിനകാണയ്?  അതയ്  ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പെനിനയ്
വനിട്ടുടകേകാടുതയ്,  ആ കറകാഡകേളുടട സര്യംരക്ഷണ ചുമതല ടപകാതുമരകാമതയ് വകുപ്പെനിടന
ഏല്പ്പെനിക്കുന്ന കേകാരരര്യം  പരനികശകാധനിക്കണടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് അകപക്ഷനിക്കകാനുള്ളതയ്.
ശ്രസ്പീ.  എല്കദകാസയ്  പനി.  കുന്നപ്പെനിള്ളനില് അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവയ്  ടടട്രെബനണലനിടനക്കുറനിചയ്
ഇവനിടട പരകാമരശനിച്ചു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവയ്  ടടട്രെബനണല് സകാപനിക്കുകേവഴനി നമ്മുടട
സര്യംസകാനതനിടല  ജനങ്ങള്ക്കയ്  മനികേച  ഭരണസര്യംവനിധകാനര്യം  കേകാഴ്ചവയകേ  എന്നതയ്
സരക്കകാരനിടന പ്രതനിബദ്ധതകയകാടുകൂടനിയ നയമകാണയ്.  ആ നയര്യം നടപ്പെനിലകാക്കകാനുള്ള
ശ്രമങ്ങള്ക്കയ്  എലകാഭകാഗത്തുനനിനള്ള  പനിന്തുണയര്യം  ഉണകാകുര്യം.  ഗവണ്ടമനയ്  അതയ്
നടപ്പെനിലകാക്കുകേതടന്ന  ടചയ്യുടമന്നകാണയ്  ഞകാന്  വനിശസസനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  രസ്പീതനിയനില്
ദനിശകാകബകാധകതകാടുകൂടനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകേകാന്  നടത്തുന്ന  എലകാ  ശ്രമങ്ങടളയര്യം
പനിന്തുണയന. 

ശ്രസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷകാ  കപകാറനി:  സര,  ഇഇൗ  ധനകാഭരരതനകേടള  ഞകാന്
അനുകൂലനിക്കുന.  ത്രനിതല  പഞകായതയ്  സര്യംവനിധകാനര്യം  ഇന്തരയനിടലകാടകാടകേ
നടപ്പെകാക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനടമടുതതയ്  ഭരണഘടനയടട  73,  74   കഭദഗതനികേള്
പ്രകേകാരമകാണയ്.  ഇ.  ടകേ.  നകായനകാരുടട   കനതൃതസതനിലള്ള  ഗവണ്ടമനകാണയ്
അക്ഷരകാരതതനില്  അധനികേകാരര്യം  തകാടഴതടനികലയയ്  ടകേകാടുക്കുന്ന  സര്യംവനിധകാനമകായ
ത്രസ്പീ  ടയര  സനിസ്റ്റേര്യം  നടപ്പെകാക്കനിയതയ്.  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണതനിലൂടട  പദ്ധതനികേളുടട
ആസൂത്രണവര്യം  ഇര്യംപനിടമകനഷനുര്യം  തകാടഴതടനികലയയ്  എതനിക്കകാനുള്ള   വലനിയ
പരനിശ്രമര്യം നടതനി.  കകേരള കമകാഡല് എന്ന കപരനില് കലകാകേര്യം മുഴുവന് ശ്രദ്ധനിക്കുന്ന
തരതനികലയയ്  ഒരു വലനിയ മകാറര്യം ടകേകാണവരകാന് നമുക്കയ് കേഴനിഞ. എന്നകാല് പുതനിയ
ഒരു സര്യംവനിധകാനര്യം ടകേകാണവരുകമകാള് അതനില് ചനില പ്രശങ്ങളുണകാകേകാറുണയ്.  അതയ്
ചരച ടചയ്തനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  അടതലകാര്യം പരനിഹരനിചയ്  കൂടുതല് ടമചടപ്പെട നനിലയനില്
ജനങ്ങളനികലയയ്  അധനികേകാരര്യം  എതനിക്കകാനുര്യം  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങളനിലൂടട
തകാടഴതടനിലള്ടപ്പെടട മകാറനിടയടുക്കകാനുമുള്ള ശ്രമര്യം നടക്കുന.  അതനിടന ഭകാഗമകായനി
ജനങ്ങളനികലയയ്  അധനികേകാരവര്യം  മകാറങ്ങളുര്യം  എതനിക്കകാന്  സമകാനതകേളനിലകാത
തരതനിലകാണയ്  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കകായള്ള  4  മനിഷനുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണള്ള
പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്നതയ്.  ഭവനരഹനിതരക്കയ്  സുരക്ഷനിത  പകാരപ്പെനിടര്യം
ഉറപ്പുനല്കുന്ന  'ടടലഫയ്  '  പദ്ധതനി,  ആകരകാഗര  സര്യംരക്ഷണ  സര്യംവനിധകാനര്യം
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ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള   'ആരദര്യം'  പദ്ധതനി,    വനിദരകാഭരകാസര്യം  മനികേവള്ളതകാക്കനി
അടനിസകാന  സഇൗകേരരവര്യം  പഠന  നനിലവകാരവര്യം  ടമചടപ്പെടുതനി  എടുക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയള്ള  'സമഗ്ര വനിദരകാഭരകാസ സര്യംരക്ഷണ യജര്യം'  തുടങ്ങനിയ   പദ്ധതനികേള്
ജനപങ്കെകാളനിതകതകാടട  നടപ്പെകാക്കുകേയകാണയ്.  'ഹരനിത  കകേരളര്യം'  പദ്ധതനിയനിലൂടട
വനിഷരഹനിതമകായ  പചക്കറനി  ഉത്പകാദനവര്യം  ജലകസകാതസ്സുകേടള
പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളുര്യം   നടപ്പെകാക്കകാന്  ലക്ഷരമനിടനിട്ടുണയ്.
അതുകപകാലള്ള  മകാറങ്ങള്  ആരര്യംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ.  എന്നകാല്  പതയ്-പതനിടനകാന്നയ്
മകാസര്യംടകേകാണയ്  ഒരു വലനിയ റനിസള്ട്ടുണകാക്കകാന് ഒരകാള്  വനിചകാരനിചകാല് സകാധനിക്കനില.
അത്രകയടറ  ശ്രകദ്ധയമകായകാണയ്  കേകാരരങ്ങള് മുകന്നകാട്ടുടകേകാണകപകാകുന്നതയ്.   ത്രനിതല
പഞകായതയ്  സര്യംവനിധകാനതനില്  ഏറവര്യം  പ്രധകാനര്യം  ഗ്രകാമസഭകേള്  തടന്നയകാണയ്.
ഗ്രകാമസഭകേള് ഇന്നയ് ടവറുകത കനകാക്കുകുതനികേളകായനി മകാറുനടണന്നയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട
അര്യംഗര്യം കഡകാ. എന്. ജയരകാജയ് പറഞ. അതനിനയ് മകാറമുണകാക്കകാനകാണയ് ഇഇൗ സരക്കകാര
ശ്രമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.    ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനി  ഉള്ടപ്പെടട  പടങ്കെടുത്തുടകേകാണകാണയ്
ഗ്രകാമസഭകേള് കൂടനിയതയ്.  എടന്തകാരു ആകവശമകായനിരുന അതയ്.  എര്യം.എല്.എ.-മകാര,
എര്യം.പനി.-മകാര,  ചസ്പീഫയ്  ടസകടറനി  എന്നനിവര   പടങ്കെടുത്തുടകേകാണയ്,   ജനങ്ങള്ക്കയ്
കവണനിയകാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കകാര  എന്നയ്  കേകാണനിച്ചുടകേകാടുക്കകാന്  കവണനിയകാണയ്
ഇതരതനില്  ഗ്രകാമസഭകേള്   കൂടനിയതയ്.  അപ്പുറതയ്  ഇരനിക്കുന്നവരുര്യം  ഇപ്പുറതയ്
ഇരനിക്കുന്നവരുര്യം എലകാവരുര്യം കചരന്നയ്    നല കേകാരരങ്ങടള ഒരു ചരടനില് കകേകാരത
മണനികേടളകപ്പെകാടല  കേകാണണര്യം.  പ്രതനിപക്ഷര്യം  രകാഷസ്പീയമകായനി   വനിമരശനികചകാള.
ജകനകാപകേകാരപ്രദമകാകുന്ന  ഓകരകാ  പദ്ധതനികേളുര്യം  നല  നനിലയയ്  അവരവരുടട
മണ്ഡലതനില് നടപ്പെകാക്കകാന് അപ്പുറതയ് ഇരനിക്കുന്നവര കൂടനി സഹകായനിക്കണടമന്നകാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയകാനുള്ളതയ്.    ഇഇൗ സരക്കകാര ആടണന കേരുതനി മകാറനിനനില്കക്കണ
കേകാരരമനില.   ഇകപ്പെകാള്  വനികദശ  മലയകാളനികേള്  ഉള്ടപ്പെടട  പല  കമഖലകേളനിലര്യം
ഇന്ടവസ്റ്റേയ് ടചയകാന് തയകാറകായനി വന്നനിട്ടുണയ്.   ടടലഫയ് പദ്ധതനിക്കനുകൂലമകായനി എടന
മണ്ഡലതനിലള്ള പുത്തൂര കറകാടറനി കബയ് ഒന്നര ഏക്കര സലര്യം വകാങ്ങനി അവനിടട  വസ്പീടയ്
നനിരമ്മനിചയ്  നല്കുകേയകാണയ്.  ഒരു ടതകാഴനില് യണനിറയ്  പ്രവരതനിക്കുന്നതുര്യം  അവനിടട
വന്നകാല്  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുര്യം.  അതുകപകാടല  സ്കൂളുകേളുടട  ടഡവലപ്ടമനനിനുര്യം
സരക്കകാര ലക്ഷരമനിടുനണയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  സര്യംവനിധകാനതനിലൂടട നമുക്കയ്  മകാത്രമകായനി
എലകാര്യം കവഗതനില് ടചയകാന് കേഴനിയകമകാ?  ഒരു കബകാക്കയ് പണനിതയ് തരകാടമന്നയ് എത്ര
കപരകാണയ്  ഓഫര  ടചയ്തതയ്?  ഇതല  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  ലക്ഷരര്യം,  ജനകേസ്പീയ
പങ്കെകാളനിതകതകാടട  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെകാക്കനി  കകേരളടത  ഏറവര്യം  ടമചടപ്പെട
നനിലയനികലയയ് എതനിക്കുകേ എന്നതകാണയ്. ജലകസകാതസയ് സര്യംരക്ഷനിക്കകാന് കവണനിയര്യം
സഹകായനിച്ചു.  ഇവനിടട  മുഴുവന്  മകാലനിനര  കൂമകാരമകാകുനടവന്നയ്  ആകരകാ
സര്യംസകാരനിക്കുന്നതയ് കകേട്ടു.  ഒ.ഡനി.എഫയ്.  ആയനി പ്രഖരകാപനിചനിടയ് ഒനര്യം വന്നനിടലനര്യം
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പറയകേയണകായനി.  മനുഷരടന  ടടമനയ്ടസറയ്  മകാറണര്യം.   മറയ്  രകാജരങ്ങളനിടലകാടക്ക
കപകായകാല് കവസ്റ്റേയ്ബനിനകേള് വചനിരനിക്കുന്നതയ് കേകാണകാമകലകാ. കറകാഡകേളനില് മകാലനിനരര്യം
വലനിടചറനിയകാതനിരനിക്കണര്യം.   കവസ്റ്റേയ്  ബനിനകേള് വയകാനുള്ള സര്യംവനിധകാനര്യം  കവണര്യം.
അതയ്  കസകാണ്സര ടചയനിക്കണര്യം.  അതരതനില് ഒരു ശസ്പീലര്യം ആളുകേള്ക്കനിടയനില്
ഉണകാക്കണര്യം.  കറകാഡനില്  തുപ്പെനിയകാല്  ടപനകാല്റനി  വരുര്യം  എന്ന  നനിയമര്യം
വനകേഴനിഞ്ഞകാല്  തസ്പീരചയകായര്യം  ആളുകേള്  തുപ്പെകാന്  മടനിക്കുര്യം.   കവസ്റ്റേയ്  കറകാഡനില്
വലനിടചറനിഞ്ഞകാല്  ഇകപ്പെകാള്   ടപനകാല്റനി  ഉണയ്.   പകാസ്റ്റേനിക്കയ്  നനികരകാധനിചനിട്ടുണയ്.
അതരതനിലള്ള  വളടരകയടറ  കേകാരരങ്ങള്  ഇഇൗ  സരക്കകാര  ലക്ഷരമനിടുനണയ്.
എനനിക്കയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള സമയര്യം തസ്പീരുന. 

ശ്രസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര,  ഇവനിടട  വളടര  പ്രധകാനടപ്പെട  ഒരു  ചരച
നടനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   മകാഡര്യം  വളടര  നന്നകായനി  പ്രസര്യംഗനിക്കുകേയകാണയ്.
ഇവനിടട ആടകേടയകാരു മനനിയള്ളതയ് ഉറങ്ങുകേയകാണയ്.  ഇതയ് ആരുര്യം കകേള്ക്കുന്നനില.

ശ്രസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷകാ കപകാറനി:  സര, കകേരളതനിനയ് ഏറവര്യം ഗുണകേരമകാകുന്ന,
ജനങ്ങള്ക്കയ് ഉപകേകാരപ്രദമകാകുന്ന ഒകാകരകാ പദ്ധതനികേളുര്യം  ദസ്പീരഘകേകാലകാടനിസകാനതനില്
ലക്ഷരമനിട്ടുടകേകാണയ്  ത്രനിതല പഞകായത്തുകേടളക്കൂടനി കൂടനികചരത്തുടകേകാണയ് എലകാവരുര്യം
കചരന്നയ് അവരവരുടട മണ്ഡലതനില് ടചയകാനുള്ള മനസ്സുണകാകേണര്യം.  വനിവകാദങ്ങള്
അതനിടന വഴനിക്കയ് കപകാകുര്യം.  എന്നകാല് നകാടയ്  നന്നകാകുകേ എനള്ളതകാണയ് പ്രധകാനര്യം.
സമയര്യം  നമുക്കുകവണനി  കേകാത്തുനനില്ക്കനില.  ഉള്ള  സമയര്യം  പരമകാവധനി
വനിനനികയകാഗനിച്ചുടകേകാണയ്  ഓകരകാ  പദ്ധതനികേളുര്യം  നമ്മുടട  നകാടനില്  ഓകരകാ  ഇഞയ്
സലത്തുര്യം  നടപ്പെകാക്കനിടയടുക്കകാനുള്ള പരനിശ്രമര്യം എലകാവരുര്യം കചരന്നയ്  നടതണര്യം.
ത്രനിതല പഞകായത്തുമകായനി ബന്ധടപ്പെട പ്രധകാനടപ്പെട സര്യംവനിധകാനമകാണയ് കുടുര്യംബശ്രസ്പീ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീക്കയ്  ടകേകാടുകക്കണനിയനിരുന്ന
പത്തുപതനിനകാലയ്  കകേകാടനി രൂപ മുഴുവന്   ജനശ്രസ്പീക്കയ് ടകേകാടുത്തു.  അടതകാരു രകാഷസ്പീയ
പകാരടനിയടട സര്യംഘടനയകല?  എലകാ രകാഷസ്പീയ കേക്ഷനികേളുര്യം ഉള്ളതകാണയ് കുടുര്യംബശ്രസ്പീ.
ജനശ്രസ്പീക്കയ്  പണര്യം  ടകേകാടുതനിടയ്  എത്രകയകാ  കപര  കേടര്യം  വകാങ്ങനി  അതയ്
കകേകാണ്ഗ്രസനിടന മണ്ഡലര്യം കേമ്മനിറനിയനില് ടകേകാണകപകായനി അടയകേയര്യം പനിന്നസ്പീടയ്  ആ
പണര്യം അടയകാതനിരുന്നതനിടനപ്പെറനിയര്യം പത്രവകാരത വന്നനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  എന്നകാല് ഇഇൗ
സരക്കകാര അധനികേകാരതനില് വന്നകപ്പെകാള് കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ വളടര ശക്തമകാക്കനി. നമ്മുടട
നകാടനിടന  വനികേസന  പ്രവരതനതനിനുര്യം  വസ്പീടനിലകാതവരുടട  സരകവ്വ  നടതകാനുര്യം
അവരക്കയ്   ടട്രെയനിനനിര്യംഗയ്  ടകേകാടുത്തുടകേകാണയ്  നടലകാരു  ഗ്രൂപ്പെനിടന  ഉണകാക്കനി
കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ  ശക്തനിടപ്പെടുതനി  നകാടനിടന  നടടലകാക്കനി  മകാറനി   ജനങ്ങളനികലയയ്
ഇക്കകാരരങ്ങള് എതനിക്കകാനുള്ള   നടപടനികേളകാണയ്   ഇഇൗ സരക്കകാര സസസ്പീകേരനിചതയ്.
അതുകപകാടല  തടന്നയകാണയ്  കഫകാര  ദ  പസ്പീപ്പെനിള്  കപ്രകാജക്ടയ്.  തകദ്ദേശഭരണ
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സകാപനങ്ങളനിടല  സസജനപക്ഷപകാതവര്യം  അഴനിമതനിയര്യം  കസവനങ്ങളനിലള്ള
കേകാലതകാമസവര്യം   ഇലകാതകാക്കുന്ന  പദ്ധതനി  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുനണയ്.
അതയ്  നല  റനിസള്ടയ്  ഉണകാക്കുര്യം  എന്ന കേകാരരതനില്  സര്യംശയമനില.    കുടുര്യംബശ്രസ്പീ
സര്യംവനിധകാനടതപ്പെറനി  കുറചയ്  കേകാരരങ്ങള്കൂടനി  പറയകാനുണയ്.  കനരകത
സൂചനിപ്പെനിചതുകപകാടല ഫലവതകായ  നടപടനികേള് ഇഇൗ സരക്കകാര സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.
ആഴ്ചയനിലള്ള മസ്പീറനിര്യംഗയ്, വകായടയടുക്കല്, അവരുടട പ്രവരതനങ്ങള് എന്നനിവടയലകാര്യം
ഒരു  കനകാട്ടുബുക്കനില്  എഴുതനി  സൂക്ഷനിക്കുന്ന  പഴയ  രസ്പീതനി  മകാറനി  ആധുനനികേ
കേകാലഘടതനിനനുസൃതമകായള്ള മകാറങ്ങള് വരുതകാന് അവരക്കയ് ഒരു വരഷകതയയ്
ഒരു ടവബ്കപകാരടല്   സഇൗജനരമകായനി ടകേകാടുത്തുടകേകാണയ് കശ്രഷകാ പദ്ധതനിയനിലൂടട
അയല്ക്കൂട പ്രവരതനങ്ങള് ടമചടപ്പെടുതകാനുള്ള ഏറവര്യം നല പദ്ധതനിയകല ഇഇൗ
ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതയ്? 

സസ്പീകേളുകടയര്യം  കുടനികേളുകടയര്യം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെകാക്കുന്ന  കേകാരരതനിനുര്യം  ഈ
സരക്കകാര ഊന്നല് നല്കുന. കേഴനിഞ്ഞ തവണ നനിങ്ങള്ക്കകാരക്കുര്യം സകാധനിചനിലകലകാ?
കുടുര്യംബശ്രസ്പീക്കയ് വനിജനിലനയ്  ഗ്രൂപ്പെയ് എന്ന കപരയ്  നല്കേനി സസ്പീകേളുകടയര്യം  കുടനികേളുകടയര്യം
സുരക്ഷനിതതസര്യം ഉറപ്പെകാക്കകാനുര്യം അയല്ക്കൂട പ്രകദശര്യം സുരക്ഷനിതമകാക്കകാനുര്യം അവകേകാശ
സര്യംരക്ഷണര്യം ഉറപ്പെകാക്കകാനുര്യം നനിയമസഹകായര്യം ടകേകാടുക്കകാനുര്യം കുടനികേള്ക്കുര്യം സസ്പീകേള്ക്കുര്യം
എതനിടരയള്ള ടടലര്യംഗനികേ അതനികമങ്ങള് ഇലകാതകാക്കനിടയടുക്കകാനുമുള്ള  അന്തരസ്പീക്ഷര്യം
സൃഷ്ടനിക്കകാന്  കവണനിയള്ള  ശക്തമകായ  ഇടടപടലകാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  ടകേകാടകാരക്കര
മണ്ഡലതനിടല ഉമ്മന്നൂര പഞകായതനിടല ഗ്രൂപ്പെയ് എങ്ങടനയകാണയ് പ്രവരതനിക്കുന്നടതന്നയ്
നനിങ്ങള്ക്കയ് അവനിടട വന്നകാല് കേകാണകാന് കേഴനിയര്യം.   തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ വകുപ്പെനിടല
ഉകദരകാഗസര  വന്നകപ്പെകാള് കേണയ് മനസനിലകാക്കനിയതകാണയ്. അവനിടട കേഇൗണ്സനിലനിര്യംഗയ്
ടസനര  ഉള്ടപ്പെടട  പ്രവരതനിക്കുനണയ്.  ഒരു  പ്രകതരകേ  ഗ്രൂപ്പെയ്  എത്രകയകാ
കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കയ്  കേഇൗണ്സനിലനിര്യംഗയ്  ടകേകാടുതയ്  മകാറനിടയടുതനിട്ടുടണന്ന  കേകാരരതനില്
എനനിക്കുര്യം സകന്തകാഷമുണയ്.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീയടട  കേസ്പീഴനില്  ടതകാഴനില് ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള
ഗ്രൂപ്പുകേളുണയ്.  അതനില് ഏറവര്യം പ്രധകാനടപ്പെടതയ് തയല് യണനിറ്റുകേളകാണയ്.   അതുകൂടനി
ഇതനികനകാടടകാപ്പെര്യം  പറകയണ  കേകാരരമകാണയ്.   ടടണര  ടകേകാടുക്കകാടത   യണനികഫകാര്യം
തയകാനുള്ള  ഓരഡര  ആ  ഗ്രൂപ്പുകേള്ക്കയ്  ടകേകാടുക്കകാന്  ഇഇൗ  സരക്കകാര
തസ്പീരുമകാനനിചതനിലൂടട    അവടര ഇതനികലയയ്  ആകേരഷനിക്കകാനുര്യം   നമ്മുടട നകാടനിനയ്
ഗുണകേരമകാക്കനി  മകാറകാനുര്യം  സകാധനിച്ചു.  യണനികഫകാര്യം  സമയബന്ധനിതമകായനി  ടചയ്തയ്
തസ്പീരക്കകാന്  അവരക്കയ്  കേഴനിയര്യം.  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുമകായനി  ഏകകേകാപനിപ്പെനിചയ്
ടകേകാണവന്ന  ഏറവര്യം  വലനിയ  ഒരു  പദ്ധതനിയകാണയ്  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്.  എന്നകാല്
വളടര  സങ്കെടകതകാടട  പറയകാതനിരനിക്കകാന്  വയ,  കകേന  ഗവണ്ടമനയ്
അതനിടനതനിടര മുഖര്യംതനിരനിചയ് നനില്ക്കുകേയകാണയ്.  ഇകപ്പെകാള് 650 കകേകാടനി രൂപ കവതന
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കുടനിശനികേയകായനി   ടകേകാടുക്കകാനുണയ്.  ഇതയ്  വന്കതകാതനില്  നമുക്കയ്  നഷ്ടര്യം  ഉണകാക്കുര്യം
എന്ന  കേകാരരതനില്  സര്യംശയമനില.  ഗവണ്ടമനയ്  ലക്ഷരമനിടുന്ന  ഒകടടറ  കേകാരരങ്ങള്
ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ടപ്പെടുതനി  ടചയകാന്  കേഴനിയന്നതകാണയ്.
അതനിടനടയലകാര്യം അടനിമറനിക്കുന്ന  ഒരു സനിതനിയകാണയ് വരുന്നതയ്.  ഒന്നകാര്യം യ.പനി.എ.
ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  കകേകാമണ്  മനിനനിമര്യം  കപ്രകാഗ്രകാമനില്ടപ്പെടുതനി   ശക്തമകായ
സമ്മരദ്ദേര്യം   ടചലതനി  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ   പദ്ധതനിയകാണയ്  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി.
അതനിടല  എലകാ  ഘടകേങ്ങളുര്യം  മകാറനിമകാറനി  ടകേകാണകപകാകുന.  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനിക്കകായനി  ഫണയ്  ലഭരമകാകേകാത   അവസയമുണയ്.  കകേരളതനിനയ്
പ്രകയകാജനടപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതനിടയ നല നനിലയയ് പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണവരകാന്
തക്കവണ്ണര്യം  വലനിയ  ഇടടപടല്  രകാഷസ്പീയര്യം  മകാറനിവചയ്   എലകാവരുര്യം  കചരന്നയ്
നടതണടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട ബനി.ടജ.പനി.  അര്യംഗര്യം
ഇവനിടട ഇല.  അകദ്ദേഹര്യം കൂടനി മുന്ടടകേ എടുതയ് വനികവചനര്യം അവസകാനനിപ്പെനിക്കണര്യം.
അതനിനുകവണനി  തുകേ  അനുവദനിക്കകാടത  ഇകപ്പെകാള്  കുറച്ചുടകേകാണവരനികേയകാണയ്.
ഹരനിതകകേരളര്യം  മനിഷന്  പരനിപകാടനിയനിടല  മഴക്കകാലപൂരവ്വ  ശുചസ്പീകേരണര്യം എന്ന
പദ്ധതനിടയ  ഇതയ്  പ്രതനികൂലമകായനി  ബകാധനിക്കുര്യം.  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  ഉപകയകാഗടപ്പെടു
തകാവന്ന ഒന്നകാണയ് ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനി. ആ പ്രശര്യം  അടനിയന്തരമകായനി പരനിഹരനിചയ്
തുകേ ലഭനികക്കണതകായനിട്ടുണയ്.  രകാഷസ്പീയമകായനിട്ടുള്ള പ്രശങ്ങള് ഒഴനിവകാക്കണടമന്നകാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയകാനുള്ളതയ്.  ഇടതുപക്ഷ സരക്കകാര  വരുര്യം  എലകാര്യം  ശരനിയകാകുര്യം  എന്നയ്
പറഞ്ഞതനിടന  ഒരു  ടചറനിയ  ഉദകാഹരണര്യം  പറയകാര്യം.  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയനില്
കകേരളതനിടന  സൂചനികേ  2015-16-ല്  ടചലവയ്  1,483 കകേകാടനി  രൂപയകായനിരുന.
ടതകാഴനില് ദനിനര്യം  7.41  കകേകാടനിയര്യം  ശരകാശരനി   ടതകാഴനില് ദനിനര്യം  49-ഉര്യം  ആയനിരുന.
2016-17  ആയകപ്പെകാള് 2,426  കകേകാടനി രൂപ ടചലവയ്  ഉണകായനിട്ടുണയ്.  അതുകപകാടല
തടന്ന  ടതകാഴനില്ദനിനങ്ങള്  6.81  കകേകാടനി  ആക്കകാനകായനി  സകാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഇങ്ങടന   ഒകടടറ  കേകാരരങ്ങള്  ടചയതസ്പീരക്കകാന്  ഈ  ചുരുങ്ങനിയ  സമയര്യം
ടകേകാണയ്  സകാധനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്  വനിവനിധ  ഗ്രൂപ്പുകേടള
ഉപകയകാഗനിച്ചുടകേകാണയ്   നല  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലകാക്കുനണയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
കപകാളനിസനി  ഒരു ചരടനില് കകേകാരത മണനികേടളകപ്പെകാടല തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങള്
എര്യം.പനി.  ഫണയ്,  സരക്കകാരനിടന  ഫണയ്,  കകേനഫണയ്  എന്നനിവടയലകാര്യം
കയകാജനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ് ഒരു  spatial  പകാനനിര്യംഗനിലൂടട എലകാ സലത്തുര്യം  നടപ്പെകാക്കകാന്
കേഴനിഞ്ഞകാല്  കകേരളതനിനയ്  ഒരു  മകാറമുണകാക്കകാന്   സകാധനിക്കുടമന്ന  കേകാരരതനില്
നമുക്കയ്  സര്യംശയമനില.  ഒരു  നദനി  പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കകാന്  അടലങ്കെനില്  ഒരു  കുളര്യം
വൃതനിയകാക്കകാന് പഞകായതയ് ഇത്ര തുകേ വയകേയകാണയ്. ഹരനിതകകേരളര്യം പദ്ധതനിയനില്
അതയ് വരുനണയ്.  തസ്പീരചയകായര്യം ആ ഒരു   കകേകാ-ഓരഡനികനഷന് വനകേഴനിഞ്ഞകാല്
വലനിയ  മകാറമുണകാകുര്യം.  ഓകരകാ  പഞകായത്തുര്യം  എര്യം.എല്.എ.  ടചയടട  എന്നല
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പറകയണതയ്.  പഞകായത്തുകേളുര്യം ത്രനിതല പഞകായത്തുകേളുര്യം കയകാജനിചയ്  ആവശരമകായ
വനിഹനിതര്യം  വച്ചുടകേകാണയ്  നല ടസ്പീമകായനി   സമ്പൂരണ്ണ ടടവദത്യുതസ്പീകേരണര്യം നടപ്പെകാക്കനിയ
രസ്പീതനിയനില്   എലകാ   പദ്ധതനികേളുര്യം  ടചയകാനകാണയ്  ഈ  സരക്കകാര  ലക്ഷരമനിടുന്നതയ്.
അതനിനയ്   മുഴുവന്  കപരുടടയര്യം  പൂരണ്ണ  മനകസകാടടയള്ള,  വനിവകാദങ്ങള്  മകാത്രര്യം
പരവ്വതസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണവരകാടത,  ആ  വനിവകാദങ്ങള്  ടകേകാണയ്  നമുക്കയ്  കനടടമകാനര്യം
ഉണകാകുന്നനില. പകക്ഷ നല കേകാരരങ്ങള് ടചയകാന് ഒരു മനകസകാടട ടടകേകകേകാരതകാല്
നമുക്കയ് മകാറമുണകാക്കകാന് സകാധനിക്കുര്യം.  തസ്പീരചയകായര്യം  അതനിനയ്  എലകാവരുര്യം മുകന്നകാടയ്
വരണടമന്നയ് മകാത്രര്യം പറഞടകേകാണയ്  എടന വകാക്കുകേള് ഉപസര്യംഹരനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാരജയ്:  സര,   ശ്രസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷകാ  കപകാറനിടയങ്കെനിലര്യം
ഈ  വകുപ്പെനിടനപ്പെറനി  ഒന്നയ്  സര്യംസകാരനിചതനില്  വളടര  സകന്തകാഷമുണയ്.  ഞകാന്
ഇവനിടട  സര്യംസകാരടമലകാര്യം  കകേട്ടുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  എലകാവരുര്യം  കവടറ
വനിഷയങ്ങളകാണയ്  സര്യംസകാരനിക്കുന്നതയ്.  ഞകാന്  കേകാണുന്ന  ഒരു  പ്രധകാനടപ്പെട  കേകാരരര്യം
കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്  നടലകാരു  മനുഷരനകാണയ്.  അകദ്ദേഹര്യം  ഒരു  നല
പ്രസര്യംഗടതകാഴനിലകാളനിയകാണയ്.  പ്രസര്യംഗര്യം  ഒരു  ടതകാഴനിലകാണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന
വകുപ്പെനില്  എടന്തങ്കെനിലര്യം  നടക്കുനടണന്നയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  അറനിയകാകമകാ?
കകേരളതനിടല പഞകായത്തുകേളനില് എത്ര ശതമകാനര്യം പദ്ധതനി വനിഹനിതര്യം നടപ്പെകാക്കനി
എനകചകാദനിചകാല്  അകദ്ദേഹതനിനയ് പറയകാന് കേഴനിയടമന്നയ് എനനിക്കയ് കതകാനന്നനില.
അകദ്ദേഹര്യം  ചനിരനിച്ചുകേളനിചയ്  പ്രസര്യംഗനിചയ്   നടക്കുകേയകാണയ്.   എനനിക്കയ്  ചനിരനിവരുന്നതയ്
എന്തകാടണനവചകാല്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  നല  ഒരു  ടസകടറനിടയ  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.
ശ്രസ്പീ. ടനി. ടകേ. കജകാസയ്, ടഎ.എ.എസയ്. അകദ്ദേഹവര്യം ഒരു പ്രസര്യംഗടതകാഴനിലകാളനിയകാണയ്.
ഈയടുതകേകാലതയ് എത്രയര്യം കവഗര്യം ടഇൗണ് പകാനനിര്യംഗനിടന നന്നകാക്കനിടയടുക്കുന്നതനിനയ്
കേകാരരങ്ങള്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കകാന്  ഉകദരകാഗസടര  വനിളനിച്ചുകൂടനി.  10-22  ഉകദരകാഗസര
മകാത്രകമയള.  അവനിടട മനനിയമുണകായനിരുന.  അകദ്ദേഹര്യം പ്രസര്യംഗര്യം തുടങ്ങനി.  മൂന്നയ്
മണനിക്കൂര  അകദ്ദേഹര്യം  പ്രസര്യംഗനിച്ചു.  പ്രസര്യംഗനിചതയ്  ടഇൗണ്പകാനനിര്യംഗയ്  നന്നകാക്കുന്ന
കേകാരരമകാണയ്.  മനനി  രണര  മണനിക്കൂര  ഇരുന്നയ്  കകേട്ടു.  അവനിടടയണകായനിരുന്ന
ഉകദരകാഗസര കേനിടനറങ്ങനി.  ടഇൗണ് പകാനനിര്യംഗനിടന കേകാരരമകാണയ്. അതകായതയ് മനനിയര്യം
കചരുര്യം, ടസകടറനിയര്യം കചരുര്യം. പ്രസര്യംഗര്യം നനിരതനി പ്രവരതനതനികലയയ് കപകാകേണര്യം.
കകേരളതനിടല  എത്ര  പഞകായത്തുകേളനില്  ടപകാതുശ്മശകാനമുണയ്?  കനിസ്തരകാനനിടയ
അടക്കുന്നതനിനയ്  പള്ളനിയണയ്,  മുസല്മകാനയ്  പള്ളനിയണയ്,  അവനിടട   ടകേകാണകപകായനി
അടക്കകാര്യം.   ലക്ഷര്യംവസ്പീടനില് കേനിടക്കുന്ന പകാവടപ്പെടവര മരനിചകാല് എവനിടട  അടക്കുര്യം?
ഇതനിടനപ്പെറനി  ഇതുവടര  എടന്തങ്കെനിലര്യം  ചരച  നടതനിയനിട്ടുകണകാ?  അവരടക്കകാരു
ടപകാതുശ്മശകാനര്യം  നനിരബന്ധമകായര്യം  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ടപ്പെടുതകാന്  ഗവണ്ടമനനിനയ്
കേഴനിയനികല; നനിങ്ങള് എന്തുടകേകാണയ് മനിണന്നനില? നനിങ്ങള് ആ കജകാലനി ഏടറടുക്കണര്യം.
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മകാലനിനര  നനിരമ്മകാരജനര്യം  സര്യംബന്ധനിചയ്,  ഈ  രകാജരര്യം  നകാറുകേയകല;
ഇതുകപകാടല  മകാലനിനരര്യം  കുമനിഞകൂടനിയ  കേകാലഘടര്യം  കകേരളതനിലണകായനിട്ടുകണകാ?
എടന  നകാടനില്  മകാലനിനരര്യം  വണനിയനില്  ടകേകാണവന്നയ്  മലയടട  മുകേളനില്
വലനിടചറനിയകേയകാണയ്.  ആ  വണനി  കേതനിക്കകാന്  ഞകാന്  പറഞ.  ഇന്നടല
പത്രസകമ്മളനര്യം  നടതനി.  എടന  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനില്  കേയറുന്നതയ്
അറവമകാലനിനരങ്ങളുര്യം  ആശുപത്രനി  മകാലനിനരങ്ങളുമകാണയ്.  സഹനിക്കകാന്  കേഴനിയകമകാ?
മകാലനിനരങ്ങള്  വരുന്ന  കലകാറനി  കേതനിചയ്  കേളയണടമന്നയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
എടന നനികയകാജകേമണ്ഡലതനില് അതയ് ടചയകാന് കപകാകുകേയകാണയ്.  എന്തയ് ടചയകാന്
പറ്റുര്യം;  ഗുണകായനിസമകാടണങ്കെനില്  ഗുണകായനിസര്യം.  ഇതുകപകാടല  ആശുപത്രനി
മകാലനിനരങ്ങള്  കലകാറനിയനില്  ടകേകാണവരനികേയകാണയ്.  അതയ്  ഇറക്കനിയനിടയ്  കരകാഗര്യം
ബകാധനിക്കുകേയകാണയ്.    കലകാറനിടയ കേതനിക്കുകേ അലകാടത എന്തുടചയകാന് സകാധനിക്കുര്യം;
നനിവൃതനിയനില.  കകേടസടുക്കുടന്നങ്കെനില് കകേടസടുക്കയ്;  എനനിക്കയ് വനികരകാധമനില. പകക്ഷ
മനുഷരനയ്  നകാടനില്  ജസ്പീവനിക്കകണ?  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി  ടചകയണതയ്  മകാലനിനര
നനിരമ്മകാരജനമകാണയ്. അതനിടനകാരു പരനിഹകാരടമന്തകാണയ്? 

മനി  .   ടചയരമകാന് : ടയസയ്....അങ്ങയടട സമയര്യം കേഴനിഞ. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാരജയ്:  സര,  ഈ മകാലനിനരങ്ങള് ഒറവകാഹനതനില് മുഴുവന്
സസസ്പീകേരനിചയ്  അവനിടട  വച്ചുതടന്ന  സര്യംസരനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  ആധുനനികേ
സര്യംവനിധകാനങ്ങള് അകറബരന് രകാജരങ്ങളനില് കേകാണകാന് കേഴനിയര്യം.  എന്തുടകേകാണകാണയ്
അതുകപകാടല പതയ് വകാഹനങ്ങള്  ഇവനിടട ടകേകാണവരകാതതയ്?  അങ്ങടയക്കുറനിചയ്
ആരക്കുര്യം അഴനിമതനി പറയകാനനില.  ശ്രസ്പീ.  മകാതത്യു ടനി.  കതകാമസയ്  ഒരു ടടണറുമനിലകാടത
ടവള്ളര്യം  ടകേകാണവന്നനികല;  ആടരങ്കെനിലര്യം  പരകാതനിടപ്പെകടകാ;  വളടര  അരജനകായനി
ടചകയണ  കേകാരരങ്ങളനില്  ഒരു  ടടണറുമനിലകാടത  ടചയ്തകാലര്യം  നമുക്കകാരക്കുര്യം
പരകാതനിയനില.   ആടരങ്കെനിലര്യം  മനിണനികയകാ;  ശ്രസ്പീ.  മകാതത്യു  ടനി.  കതകാമസനിടനതനിടര
മനിണനിയകാല് അകദ്ദേഹകതകാടടകാപ്പെര്യംനനിന്നയ് യദ്ധര്യം ടചയകാന് ഇവനിടട എര്യം.എല്.എ.-മകാര
ഉടണന്നയ് വനിശസസനിക്കുന്നവനകാണയ് ഞകാന്.  

അതുകപകാടലയകാണയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  മനനി.  ഞകാന്  അകദ്ദേഹടതക്കുറനിചയ്
പറയകമകാള്  അകദ്ദേഹതനിടന  ആളകാടണന്നകാണയ്  പറയന്നതയ്.  അതുടകേകാണകാണയ്
മനിണകാതതയ്.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  മനനി എത്ര തകനടമകായനി കപകാകുനണയ്.  ആ തകനടര്യം
എന്തുടകേകാണകാണയ് കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്  കേകാണനിക്കകാതതയ്?  മകാലനിനര സര്യംസരണ
തനിനുള്ള  ശക്തമകായ  പദ്ധതനി  തയകാറകാക്കണടമന്നയ്  വളടര  നനിരബന്ധമകായര്യം
കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീലനികനകാടയ് ഞകാന് പറയന. തയകാറകാക്കണര്യം. ഏതയ് ആകരകാപണര്യം
വന്നകാലര്യം ഒരുമനിച്ചുനനിന്നയ് കകേരളതനിടല ജനങ്ങള് അതനിടന കനരനിടുകേയര്യം അങ്ങയടട
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തകനടടത ജനങ്ങള് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയര്യം ടചയ്യുര്യം എന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്.
ഞകാന് മറയ് വനിശദകാര്യംശങ്ങളനികലടക്കകാനര്യം കേടക്കുന്നനില. അങ്ങയടട നനിരബന്ധതനിനയ്
വഴങ്ങനി നനിവൃതനിയനിലകാതതുടകേകാണയ്  ഞകാന് ചുരുക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   ബകാബു: സര, നഗരവനികേസനര്യം, പഞകായതയ്, ഗ്രകാമവനികേസനര്യം എന്നസ്പീ
ധനകാഭരരതനകേടള  ഞകാന്  പനിന്തുണയന.  ആധുനനികേ  കകേരളടത
രൂപടപ്പെടുത്തുന്നതനില് അടനിസകാനപരമകായനി പങ്കുവഹനിച ഒരു ചരനിത്ര സര്യംഭവതനിടന
അറുപതകാര്യം വകാരഷനികേമകാണയ് നകാര്യം ആകഘകാഷനിക്കുന്നതയ്.  ആദര മനനിസഭയടട  കനര
ടടപതൃകേതനിനയ്  അരഹതടപ്പെട  സഖകാവയ്  പനിണറകായനി  വനിജയന്  സരക്കകാര
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  ഹരനിത  കകേരളര്യം  അടക്കമുള്ള  പദ്ധതനികേളുര്യം  വനികകേനസ്പീകൃത
ജനകാധനിപതരതനിടന  സുവരണ്ണകേകാലര്യം തനിരനിച്ചുടകേകാണവരകാന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുര്യം
കകേരളമകാതൃകേ വസ്പീണര്യം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുകേ തടന്ന ടചയ്യുര്യം.  ത്രനിതല സര്യംവനിധകാനങ്ങള്
ഭരണകൂടങ്ങളകാകേണടമങ്കെനില് കകേവലര്യം രകാഷസ്പീയ അധനികേകാര ടടകേമകാറര്യം മകാത്രര്യം കപകാരകാ.
73,  74-ാ  ഭരണഘടനകാ  കഭദഗതനി   രകാഷസ്പീയ  അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണര്യം
മകാത്രമകാണയ്  നടതനിയതയ്.  എന്നകാല് ആസൂത്രണ വനികകേനസ്പീകേരണവര്യം സമതനിടന
വനികകേനസ്പീകേരണവര്യം  ഭരണപരമകായ   വനികകേനസ്പീകേരണവര്യം   കചരത്തുടകേകാണകാണയ്
കകേരളതനില്  1997-ല്  സഖകാവയ്  നകായനകാര  ഗവണ്ടമനയ്  ആരര്യംഭനിച
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ പദ്ധതനിയനിലൂടട  നടപ്പെനിലകാക്കനിയതയ്.  അതുടകേകാണയ്  തടന്നയകാണയ്
കകേരളതനിടല ത്രനിതല പഞകായത്തുകേള് ഭരണകൂടങ്ങളകായതയ്.  ആ ഭരണകൂടങ്ങടള
ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനകാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷതനിനകേതയ്  വകുപ്പുകേളുടട
ഏകേസ്പീകേരണവര്യം  ടപകാതു  സരവ്വസ്പീസുര്യം  ആരര്യംഭനിചതയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങടള
അഴനിമതനി  വനിമുക്തവര്യം  സുതകാരരവമകാക്കകാന്   കഫകാര  ദനി  പസ്പീപ്പെനിള്;  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള്,
ടടണറുകേള്,  ബനില്ലുകേള്  എന്നനിവ  തയകാറകാക്കനി  സമരപ്പെനിക്കകാന്  ടടപ്രസയ്
കസകാഫയ് ടവയര; പ്രവൃതനികേള്ക്കയ് ഇ-ടടണര, ജനങ്ങള്ക്കയ് ഇ-കപടമനയ്,  ഇനരടനറയ്
മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളനിലര്യം  കലകാകേ  ബകാങ്കെയ്  ഫണയ്  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി  പഞകായത്തുര്യം
ഡയറക്ടകററ്റുര്യം  ജനിലകാ  ആഫസ്പീസുകേളുര്യം  ഉള്ടപ്പെടട  941  പഞകായത്തുകേടള  ISO
നനിലവകാരതനിടലതനിക്കകാന്  6  കകേകാടനി  രൂപ  ടചലവഴനിച്ചു.  സകാമതനികേ
വനികകേനസ്പീകേരണര്യം ഈ ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലകാക്കുന.  2016-17-ല്  8,617  കകേകാടനി
രൂപ,  2017-18-ല്  6,227 കകേകാടനി രൂപ വനികേസന ഫണയ്,  ടമയനിനനന്സയ് ഗ്രകാനയ്  -
2,183 കകേകാടനി രൂപ,  ജനറല് പരപ്പെസയ് 1,337  കകേകാടനി രൂപ ഉള്ടപ്പെടട 9,748 കകേകാടനി
രൂപയകാണയ്  പ്രഖരകാപനിചതയ്.  1,771  കകേകാടനി  രൂപ  അധനികേമകായനി  പ്രഖരകാപനിച്ചു.
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേകാലതയ്  ത്രനിതല  പഞകായത്തുകേളനികലയയ്  ബകാക്കനിവച,
പനിടനിടചടുതനിരുന്ന  654  കകേകാടനി  രൂപ ആരകാണയ്  ടകേകാടുക്കുകേ;  അതുള്ടപ്പെടട   25
ശതമകാനതനികലയയ് ത്രനിതല പഞകായത്തുകേളുടട  ഫണയ് എതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉമ്മന്
വനി.  ഉമ്മന്  കേമ്മസ്പീഷടന  റനികപ്പെകാരടനിനനുസരനിചയ്  പടനിപടനിയകായനി   ഉയരത്തുടമന്നയ്
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പറഞ്ഞതനില് ഏടറ ആശസസനിക്കുന.  ഫണയ് ടചലവഴനിക്കുന്നതനിടല സമയകമവര്യം
സകാമതനികേകമവര്യം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനില്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  മുന്ടടകേ  എടുത്തു.
അതനിടന ഭകാഗമകായനി  സനില് ഓവര എന്ന വളരചകാവസയനില്നനിനര്യം 100 ശതമകാനര്യം
എകയ്ടപന്ഡനിചര  എന്ന  വളരചകാവസയനികലയയ്  ടകേകാടണതനിക്കുര്യം  എന്നതനിനയ്
തരക്കമനില.   ഭരണപരമകായ  വനികകേനസ്പീകേരണര്യം  നടപ്പെനിലകാക്കകാനകാവശരമകായ
ഉകദരകാഗസ  വനിനരകാസവര്യം ഈ വകുപ്പെനിനകേതയ് നടന. 2664 പുതനിയ തസ്തനികേകേളുര്യം
അതനിലൂടടയള്ള  നനിയമനതനിനുര്യം  ത്രനിതല  പഞകായതനിനയ്  കനതൃതസര്യം  ടകേകാടുക്കുന്ന
മനനി  ഉള്ടപ്പെടട  കനതൃതസപരമകായനി  നനിനടകേകാണയ്   ഇകപ്പെകാള്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചയ്
കപകാസ്റ്റേനിര്യംഗയ്  നടതനി.  ആയമകാര  മുതല്  അതനിനുളളനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന  കേരകാര
ടതകാഴനിലകാളനികേള് ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവരക്കയ് കവതനവര്യം വലനിയ കതകാതനില് വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
ത്രനിതല  പഞകായതര്യംഗങ്ങളുടട കവതനര്യം വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ്  യ.ഡനി.എഫയ്. ആടണന്നയ്
ഇവനിടട  യവകേവനി  പറയനണകായനിരുന.  അതകാകണകാ  ശരനി?  ടവറുടത
കേടലകാസനിനകേതയ്  എഴുതനിവചയ്  കപകായതലകാടത  ഒരു നയകാടടപസ വരദ്ധനിപ്പെനിചനില.
ഈ  ഗവണ്ടമനകാണയ്  അവരക്കയ്  തുകേ  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേകാടുതതയ്.   ഏകേകദശര്യം
2500 വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് ഏതന്സനിടല സനിറനി കസ്റ്റേറനികലയയ് ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെടുന്ന
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  മുമകാടകേ  പ്രതനിജ  എടുക്കുകമകാള്  അവനിടട
പറയന്നതയ്  'പഇൗരധരമ്മതനിടന ആക്കര്യം കൂടകാന് ഞങ്ങള് അനവരതര്യം യത്നനിക്കുകേയര്യം
അങ്ങടന  ഞങ്ങള്  ഈ പടണടത മുമ്പുള്ളതനിടനക്കകാള്  ടചറുതകായനിടല   മറനിചയ്
ഞങ്ങടള ഏല്പ്പെനിചതനിടനക്കകാള് കൂടുതല് മഹതരവര്യം ഉത്കൃഷ്ടവര്യം സുന്ദരവമകാക്കനി
മകാറ്റുകേയര്യം  ടചയ്യുര്യം'  എന്നകാണയ്  അവര  പ്രഖരകാപനിക്കുന്നതയ്.  തടന  പ്രകദശതനിടന
മഹതസവര്യം   സഇൗന്ദരരവര്യം  വളരതകാനുതകുന്ന  പഇൗരകബകാധര്യം  തടന്നയകാണയ്  അതയ്.
അതുതടന്നയകാണയ്  ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയന്  സരക്കകാര  പ്രഖരകാപനിച  നവകകേരള
മനിഷന്, ഹരനിതകകേരളര്യം, ടടലഫയ്, ആരദര്യം, ടപകാതുവനിദരകാഭരകാസ സര്യംരക്ഷണ യജര്യം
എന്നസ്പീ  പദ്ധതനികേള്.  ചരനിത്രതനിലകാദരമകായകാണയ്  ഒരു  ഗ്രകാമസഭയനികലയയ്
മുഖരമനനിയള്ടപ്പെടടയള്ള മനനിമകാര ഇറങ്ങനിതനിരനിച്ചുടകേകാണയ് ജനകേസ്പീയ പങ്കെകാളനിതര്യം
ഉറപ്പെകാക്കകാനുള്ള  പ്രവരതനതനിനയ്  കനതൃതസര്യം  ടകേകാടുതതയ്.  അതുടകേകാണകാണയ്
പതനിമൂന്നകാര്യം പഞവത്സര പദ്ധതനിക്കകാലര്യം നവകകേരളതനിനയ് ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണടമന്ന
ആപ്തവകാകേരര്യം  ഉയരതനിപ്പെനിടനിചയ്  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ  പദ്ധതനിടയ  തനിരനിച്ചു
ടകേകാണവരുന്നതയ്.  ഹരനിതകകേരളതനിടന  മടറകാരു  പ്രധകാന  പദ്ധതനിയകാണയ്
മകാലനിനരമുക്ത കകേരളര്യം.  കമഘകാലയനിടല കേനിഴക്കന് ഖകാസനി ജനിലയനിടല മഇൗലരകാകനകാ
ഏഷരയനിടല ഏറവര്യം  വൃതനിയള്ള ഗ്രകാമമകായനി  ഡനിസവറനി  ഇന്തര വനിലയനിരുത്തുന.
എന്തുടകേകാണയ്?   സകാര്യംസകാരനികേമകായര്യം  വനിദരകാഭരകാസപരവമകായനി  ഉയരനനനില്ക്കുന്ന
ഈ  കകേരളവര്യം  മകാലനിനരമുക്തമകാടയകാരു  സര്യംസകാരതനികലയയ്  ടകേകാണവരകാന്  നമുക്കയ്
കേഴനിയണര്യം. ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ് എര്യം.എല്.എ. മകാലനിനരമുക്തമകായ പ്രവരതനതനിനയ്
എന്തകാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനയ് ടചയ്തടതന്നയ് കചകാദനിച്ചു? ആ സര്യംസകാര യജതനിനകാണയ്
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ഗ്രസ്പീന്  കപ്രകാകടകാകക്കകാള്,  അതനിനയ്  കനതൃതസര്യം  നല്കേകാന്  ഒരു  ഓഫസ്പീസര,  ഗ്രസ്പീന്
ടടകകകാളജനി  ടസനറുകേള്.  2017-18-ടല  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനിടന  10  ശതമകാനര്യം
നനിരബന്ധനിതമകായര്യം  ഈ  മകാലനിനരമുക്ത  കകേരളതനിടന  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  മകാറനി
വയണടമന്നകാണയ്  പ്രഖരകാപനിചതയ്.   അങ്ങടന  വന്നകാല്  620  കകേകാടനി  രൂപ
മകാലനിനരമുക്ത  കകേരളടത  വസ്പീടണടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്
മകാറനിവയര്യം.   ആധുനനികേ അറവശകാലകേള്ക്കയ് 100 കകേകാടനി രൂപ മകാറനിവച്ചു. കവദത്യുതനി
ശ്മശകാനര്യം/ടപകാതുശ്മശകാനര്യം  എവനിടടടയന്നയ്  കചകാദനിച്ചു.  100  കകേകാടനി  രൂപയകാണയ്
ഇതനികലയയ് മകാറനിവചതയ്. ശുചനിതസ മനിഷനയ് 127 കകേകാടനി രൂപയര്യം 4 ലകാനയ് ഫനിലറുകേള്ക്കയ്
50  കകേകാടനി  രൂപയര്യം  മകാറനിവച്ചു.  കതകാടനിപ്പെണനി  അവസകാനനിപ്പെനിടചങ്കെനിലര്യം  മകാനസല്
സകാവഞര നനിലനനില്ക്കുന്ന ഈ കകേരളതനില് ആധുനനികേ യനര്യം ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി
കതകാടനിപ്പെണനിക്കയ് വനിരുദ്ധമകായള്ള യനവല്ക്കരണതനിനയ്   10 കകേകാടനി രൂപ മകാറനിവച
സരക്കകാരകാണനിതയ്.  ഒറ വരഷര്യംടകേകാണയ് ഒ.ഡനി.എഫയ്. പ്രഖരകാപനതനിലൂടട 2,22,178
കേക്കൂസുകേള്  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  നനിരമ്മനിച്ചുടകേകാടുതതുര്യം  ഈ
ഗവണ്ടമനകാണയ്.  അതുടകേകാണതടന്ന മകാലനിനരമുക്ത പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് 3 R- കേള്
വളടര  പ്രസക്തമകാകുന.  Reduce,  Re-use,  Re-cycle.  ആ  രസ്പീതനിയനികലയകാണയ്
ഇവനിടട കപകാകുന്നതയ്.   LIFE  എന്നതയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാര നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന
ഭവന  നനിരമ്മകാണ  പദ്ധതനിയടട  കപരയ്  മകാത്രമല,  അന്തനിയറങ്ങകാടനകാരനിടമനിലകാത
ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  വരുന്ന  കകേരളതനിടല  പടനിണനിപ്പെകാവങ്ങളുടട  സസപ
സകാക്ഷകാത്കേകാരതനിടന  കപരുകൂടനിയകാണയ്.  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിനു  കേസ്പീഴനില്
ധനകേകാരരര്യം, ഭവന നനിരമ്മകാണര്യം, സകാമൂഹരനസ്പീതനി, കവദത്യുതനി, ജലവനിഭവര്യം, ടതകാഴനില്,
എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  വനികേസനര്യം,  മത്സരബന്ധനര്യം മകാത്രമല സര്യംസകാന ആസൂത്രണ
കബകാരഡനിടന  സമ്പൂരണ്ണ  ഏകകേകാപനതനിടനയര്യം  ഭകാഗമകായനി  സമ്പൂരണ്ണ  പകാരപ്പെനിട
പദ്ധതനി ഒരു കുടക്കസ്പീഴനില് ടകേകാണവന്നയ്  5  ലക്ഷകതകാളര്യം വരുന്നയകാളുകേള്ക്കയ് വസ്പീടു
ടകേകാടുക്കുന.  IAY  പ്രകേകാരര്യം നമുക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ള വസ്പീടുകേള്ക്കയ് 2 ലക്ഷര്യം രൂപയകാണയ്
അധനികേമകായനി  ടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  തസ്പീരുമകാനനിചതയ്.
അതനിടന  ഭകാഗമകായനി  ഗവണ്ടമനയ്  ടകേകാടുകക്കണ  50,000  രൂപ  പ്രകേകാരമുള്ള
140  കകേകാടനി  രൂപയനില്  73  കകേകാടനി  രൂപ  ടകേകാടുതതയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനകാണയ്.
നഗരപ്രകദശങ്ങളനിടല  മുഴുവന്  ആളുകേള്ക്കുര്യം  വസ്പീടയ്  ടകേകാടുക്കകാനുള്ള  പദ്ധതനി
കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  മുഖകാന്തരര്യം  അകനസഷനിചയ്  റനികപ്പെകാരടയ്  തയകാറകാക്കനി  സമരപ്പെനിച്ചു.  അതയ്
ഗവണ്ടമനയ്  അര്യംഗസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇവനിടട  ഗവണ്ടമനയ്  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സസ്പീശകാക്തസ്പീകേരണതനിടന  ഭകാഗമകായനി  1998-ല്  ആരര്യംഭനിച
കുടുര്യംബശ്രസ്പീ പ്രസകാനടത ആരകാണയ് തകേരതതയ്?  ഹസന്ജനി രൂപസ്പീകേരനിച ജനശ്രസ്പീ
എവനിടടയകാണനികപ്പെകാള്? 14 കകേകാടനി രൂപകയകാളര്യം കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനയ്
ആ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് മകാറനിവച്ചുടവന്നകാണയ് പറയന്നതയ്. അതയ് അകനസഷനികക്കണതകാണയ്.
2,58,035  അയല്ക്കൂടങ്ങളനില്നനിന്നയ്  2,76,768  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  യണനിറ്റുകേളകായനി
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വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  40  ലക്ഷര്യം  അര്യംഗതസതനില്നനിന്നയ്  50  ലക്ഷമകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
200 കകേകാടനി രൂപ ആദര ബഡ്ജറനിലര്യം 161 കകേകാടനി രൂപ ഇകപ്പെകാഴടത ബഡ്ജറനിലര്യം
വകേയനിരുതനിയതുള്ടപ്പെടട 361 കകേകാടനി രൂപയകാണയ് കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ ടമചടപ്പെടുത്തുന്ന
തനിനുകവണനി  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  മകാറനിവചതയ്.  3  വരഷമകായനി  കുടുര്യംബശ്രസ്പീകേള്
ക്കുണകായനിരുന്ന  എലകാ  ആനുകൂലരങ്ങളുര്യം  കുടനിശനികേ  വചനിടകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
കപകായടതങ്കെനില്  അതയ്  മുഴുവന്  തസ്പീരത്തുടകേകാടുതതയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനകാണയ്.
ടചയരകപഴ്സണ്മകാരുടട  കവതനര്യം  4,000  രൂപയനില്  നനിനര്യം  6,000  രൂപയകായനി
ഉയരതനിടയങ്കെനിലര്യം അതയ് കുറവകായതനിനകാല് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമന്ന അഭനിപ്രകായമകാണയ്
എനനിക്കുള്ളതയ്.  ബഡ്സയ് സ്കൂളുകേളനിടല അദ്ധരകാപകേരക്കയ് എയ്ഡഡയ് പദവനി നല്കേനി.
'അഗതനിരഹനിത  കകേരളര്യം'  പദ്ധതനിക്കയ്  തുടക്കര്യം  കുറനിച്ചു.  സസ്പീകേള്  കേലകാ-കേകായനികേ
രര്യംഗതയ് അരങ്ങയ് തകേരക്കുന്ന 19-ാ വകാരഷനികേതനിടന 'അരങ്ങയ് '  എന്ന പരനിപകാടനി
കകേരളതനില്  ജനകേസ്പീയ  മുകന്നറര്യം  കുറനിക്കുന്നതയ്  നകാര്യം  കേകാണുകേയകാണയ്.
4  ജനിലകേളനിലണകായനിരുന്ന  'കസ്നേഹനിത'  പദ്ധതനി എലകാ ജനിലകേളനികലയര്യം വരകാപനിപ്പെനിച്ചു.
അങ്ങടന  ഈ  സരക്കകാരനിടന  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങടളക്കുറനിചയ്  അകേതയ്
പറയകാന്  കേഴനിയകാത  അവസയനില്  പുറതയ്  പറഞ്ഞകാല്  ജനങ്ങള്  എതനിരക്കുര്യം
എനള്ളതുടകേകാണയ്  എടന്തലകാമകാണയ്  ഇവനിടടയനിരനിക്കുന്ന യ.ഡനി.എഫയ്.  അര്യംഗങ്ങള്
പറയന്നതയ്.   അതുടകേകാണകാണയ്  സഭയകേതയ്  വനിഷയ  ദകാരനിദരര്യം  അനുഭവനിക്കുന്ന
യ.ഡനി.എഫയ്.-ടല ചനില അര്യംഗങ്ങള് സനി.പനി.ഐ.(എര്യം.)-ടന ബകാഞയ് മുതല് പനി.ബനി.
വടരയള്ള  കേകാരരങ്ങടളക്കുറനിചയ്  പറയന്നതയ്.  ഇന്തരയനിടല  കേമ്മനണനിസ്റ്റേയ്
പ്രസകാനടതക്കുറനിചയ്  ഒരു ചുക്കുര്യം ചുണ്ണകാമ്പുര്യം  അറനിയകാതവരകാണവര.   ഭൂരനിപക്ഷ
വരഗസ്പീയ  ഭകാന്തനകാര  ഇന്തരയനിടല  നനനപക്ഷങ്ങടള  കവടയകാടുകമകാള്
മതനനനപക്ഷങ്ങള് അവരുടട കേകാവലകാളകായനി കേകാണുന്നതയ് ഇന്തരയനിടല കേമ്മനണനിസ്റ്റേയ്
പ്രസകാനടതയര്യം  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസകാനടതയമകാടണന്നയ്  നനിങ്ങള്  മറക്കരുതയ്.
ഇന്തരയനില്  ഒരു  വരഗസ്പീയ  കേലകാപമുണകായകാല്  ഈ  പകാരടനിയടട  അഖനികലന്തരകാ
കയകാഗര്യം  കചരുന്നതയ്  എവനിടടയകാണയ്?  മലപ്പുറതയ്  ബഹുമകാനരനകായ  പകാണക്കകാടയ്
തങ്ങളുടട  കുടുര്യംബതനിലകാണയ്.  11  മണനിക്കയ്  കയകാഗര്യം  കചരുര്യം.  11.30-നയ്  രണയ്
അണനിപ്പെരനിപ്പുര്യം മൂന്നയ് മുന്തനിരനിയര്യം ഈന്തപ്പെഴവര്യം ഒരു ചനിക്കന് ഷവരമ്മയര്യം ദഹനിക്കകാന്
മസകാലയര്യം  കേഴനിചകാണയ്  കപകാകുന്നതയ്.  ഒരു  മണനിയകാകുകമകാള്  ടപകാരനിച  കകേകാഴനിയര്യം
മുടനകാടനിടന   ബനിരനിയകാണനിയര്യം  കേഴനിചയ്  നല  ഏമക്കവര്യം  വനിടയ്  എലകാ  കേകാരരങ്ങളുര്യം
തങ്ങടള  ഏല്പ്പെനിച്ചു  പനിരനിഞകപകാകുന്ന  പകാരടനിയല  കേമ്മനണനിസ്റ്റേയ്  പകാരടനി  എന്നയ്
നനിങ്ങള് മനസനിലകാക്കണര്യം.  ടപകാടക്കനിണറനില് വസ്പീണ തവളടയക്കണക്കയ് മലപ്പുറമല
ഇന്തരടയനര്യം  അവനിടടയള്ള മതനനനപക്ഷങ്ങടള സര്യംരക്ഷനിക്കുന്നതയ്  കേമ്മനണനിസ്റ്റേയ്
പകാരടനിയകാടണനര്യം നനിങ്ങള് തനിരനിചറനികയണനിയനിരനിക്കുന.

ഇവനിടട  വനിദത്യുച്ഛക്തനിടയന്നയ്  എഴുതകാന്  അറനിയനിടലന്നകാണയ്  ഒരു  മനനിടയ
അധനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞകലകാ,  എഴുതകാന്  അറനിയകാര്യം,  വകായനിക്കകാന്
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അറനിയകാര്യം, കേറനയ് ഉണകാക്കകാനുര്യം എലകാ വസ്പീടുകേളനികലയര്യം എതനിക്കകാനുര്യം കേഴനിയര്യം.  ഈ
അറ കവനലറുതനിയനില് അണടക്കട്ടുകേളനില് ഒരു തുള്ളനി ടവള്ളര്യം കപകാലമനിലകാടത വറനി
വരണ  കേനിടക്കുകമകാഴുര്യം  കേറനയ്  കേടനിലകാത  സര്യംസകാനമകാക്കനി  മകാറനിയതയ്
മണനിയകാശകാനകാണയ്.  അതുകപകാടല ഇന്തരയനില് ആദരമകായനി സര്യംസകാനടത മുഴുവന്
വസ്പീടുകേളനിലര്യം  കേറനയ്  എതനിക്കുകേടയന്ന  ലക്ഷരതനിനയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  തുടക്കര്യം
കുറനിച്ചു.  മകാത്രമല,  ഇന്തരയനില് ആദരമകായനി മുഴുവന് വസ്പീടുകേളനിലര്യം കേറനയ് എതനിക്കുന്ന
കേകാരരതനില്   കകേരളമകാണയ്  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്നതയ്.  ഈ  സകമ്മളനകേകാലയളവനില്
യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  കേറുത  ബകാനറുര്യം  ഒടുവനില്  ടവളുത  ബകാനറുമകായനിരുന.
മകാരപകാപ്പെടയ ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്ന സനിനഡയ് കപകാടല ആകലകാചനയനില് ആദരര്യം കേറുത
പുകേയയരന.  പനിന്നസ്പീടയ്  ടവളുത  പുകേയര്യം.  പടക്ഷ  യ.ഡനി.എഫയ്.-നകേതയ്  ഒരു
പുകേയമനില.  അതയ്  ടവറുര്യം  ചകാരമകായനി  കേനിടക്കുന്ന  അവസയകാണയ്.   സഭകാ
സകമ്മളനതനിടന തുടക്കതനില് പ്രതനികഷധനിചനിറങ്ങുകമകാള് ടചമ്മനര്യം ചകാകക്കകായടട
കേവനിതയനില് പറഞ്ഞതുകപകാടലയകാണയ്....

മനി  .   ടചയരമകാന്  : ബഹുമകാനടപ്പെട ടമമര, അങ്ങയടട സമയര്യം കേഴനിഞ.

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   ബകാബു  : അവസകാനനിപ്പെനിക്കകാര്യം.  ഒരു മനിനനിടയ്.  

"പ്രതനികഷധനികചവര്യം നനിയമസഭയനിടല 

പ്രതനിപക്ഷ  നകായകേടനന്നകപകാടല"-എന്നകാണയ്.  സസന്തര്യം  കൃഷനിയനിടര്യം
ടവള്ളതനില് മുങ്ങനിക്കനിടക്കുകമകാള് വയകാടത കേനിടക്കുന്ന അച്ഛടന പക്കകലയയ് വന്ന
മകേകനകാടയ്  ഇക്കകാരരര്യം പറഞ്ഞകപ്പെകാള്  ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുന്ന  മകേടന  കനകാക്കനി
ടചകാലനിയതകാണനിതയ്.   കകേരളതനിടല  വനികേസനതനിടന  കേകാരരതനിലര്യം  അരനിയടട
കേകാരരതനിലര്യം  കവനല്  വറുതനിയനില്  ഉഴലന്ന  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയര്യം  ഇതനിനകേതയ്
ചരച  ടചയ്യുകമകാള്  പ്രതനികഷധനികചവര്യം  ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുന്നവടര  കേകാണുകേയകാണയ്.
മൂന്നകാറനിടല  ടപകാമകള  ഒരുകമ  സമരര്യം  മുതലള്ള  എലകാ  കേകാരരങ്ങളുര്യം  ഇവനിടട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  പറഞ.   അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ,  ഇതു  മകാത്രമല  ഇനനിയമുണയ്
കേയനില്.  അതയ് ഞകാന് പ്രകയകാഗനിക്കുര്യം.  അകേത്തുര്യം പുറത്തുര്യം സമരതനിടന ടകേകാടുങ്കെകാറയ്
വസ്പീശുടമന്നകാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  അതയ്  കകേടകപ്പെകാള്  പടണപ്രകവശതനിടല
പവനകായനിടയയകാണയ്  എനനിക്കയ്  ഓരമ്മവന്നതയ്.   നകാടന്  മലപ്പുറര്യം  കേതനിയണയ്,
ഗൂരഖകേള് ഉപകയകാഗനിക്കുന്ന അമ്പുര്യം  വനില്ലുമുണയ്.  അതുകപകാടല ഒന്നയ്  സൂര്യം ടചയ്തകാല്
അഞയ് കേനികലകാമസ്പീറര ദൂരതനില് ടവടനിവയകാവന്ന ടടലനികസകാപ്പെയ് കതകാക്കുണയ്,  ടമഷസ്പീന്
ഗണ്ണുണയ്,  കടര്യം  കബകാര്യംബുണയ്.   ഒടുവനില്  ഒരു  ടകേടനിടതനിടന  മുകേളനില്നനിന്നയ്
പവനകായനി  തകാടഴ  വസ്പീണയ്  മരനിച്ചുകേനിടക്കുകമകാള്  തനിലകേന്  പറഞ,  പവനകായനി
ശവമകായനിടയന്നയ്. 

മനി  .   ടചയരമകാന്  : ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗര്യം, ദയവകായനി ചുരുക്കണര്യം.
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ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ബകാബു  : സര,  ഏടതലകാര്യം  സമരമകാണയ്  ഇവര  ഉയരതനിടക്കകാണ
വന്നതയ്. എലകാ സമരങ്ങളുര്യം പവനകായനിയടട അവസയനികലയകാണയ് ഈ കകേരളതനില്
മകാറുന്നതയ്.   കകേരളതനിടല  ഊരദ്ധശസകാസര്യം  വലനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന  കകേകാണ്ഗ്രസനിടനയര്യം
യ.ഡനി.എഫയ്.-ടനയര്യം പത്ര മകാധരമങ്ങളുടട ജസ്പീവവകായടകേകാണയ് പുനരജസ്പീവനിപ്പെനിക്കകാന്
സകാധരമടലന്നയ്  മനസനിലകാക്കുന്നതയ്  നന്നകായനിരനിക്കുടമന്നയ്  ഓരമ്മടപ്പെടുതനിടക്കകാണയ്
ഞകാന് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര,  ധനകാഭരരതനകേടള  ഞകാന്  എതനിരക്കുന.
കകേരളതനിടല അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണര്യം,  പഞകായതയ്  രകാജയ്  പ്രവരതനങ്ങള്
രകാജരതനിനുതടന്ന  മകാതൃകേയകായനിരുന്ന  ഒരു  കേകാലഘടമുണകായനിരുന.  ഇന്നടത
സനിതനി വചയ് കനകാക്കുകമകാള് വളടര ദയനസ്പീയമകാണയ്.  കഡകാബരമകാന് നകായ നന്നകായനി
ഓടുര്യം,  നന്നകായനി കുരയര്യം,  നല ബുദ്ധനിയള്ളവയകാണയ്.  ആ കഡകാബരമകാന് നകായയടട
അവസയനിലകാണയ്  ഇന്നയ്  കകേരളതനിടല  പഞകായതയ്  സകാപനങ്ങടളലകാര്യം.  ഈ
നകായകേള്ക്കയ്  നല  ബുദ്ധനിയണകാക്കകാനകായനി  അവയടട  ടചവനി  ടചത്തുര്യം,
വന്ധരര്യംകേരണര്യം  നടത്തുര്യം,  വകാല്  മുറനിക്കുര്യം   അങ്ങടനയകാണയ്  ആ  നകായ  ഏറവര്യം
ബുദ്ധനിയള്ളതകാകുന്നതയ്.  അകത  രസ്പീതനിയനില്  കകേരളതനിടല  അധനികേകാരവനികകേനസ്പീ
കേരണതനിടന  ഭകാഗമകായ  പഞകായത്തുകേളുടട  അധനികേകാരര്യം  മുഴുവന്
കേവരടന്നടുക്കുകേയകാണയ്.  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  ബകാബു  നവകകേരള  മനിഷടനക്കുറനിചയ്   ഇവനിടട
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി. ബഹുമകാനരനകായ കകേരളതനിടന മുഖരമനനി നനിയമസഭയനില്
പറഞ്ഞതയ്  അങ്ങടനടയകാരു  മനിഷകനയനിടലന്നകാണയ്.  നവകകേരള  മനിഷന്,
അങ്ങടനടയകാരു മനിഷനുകണകാ? ഞകാന് കകേടനിടനില. മുഖരമനനിയര്യം പറഞ്ഞതയ് അങ്ങടന
ഇനനി  പറയരുടതന്നകാണയ്.  ഇവനിടടയള്ള  മനിഷടനന്നയ്  പറയന്നതയ്  ഹരനിതമനിഷന്,
കലഫയ്  തുടങ്ങനിയ  മനിഷനുകേളകാണയ്.  നവ  കകേരളതനിനയ്  പുതനിയ  മനിഷനുകേളകാണയ്
പ്രഖരകാപനിചതയ്.  എന്തകാണയ് കലഫയ് മനിഷന് ടകേകാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്? കകേരളതനില്
നകാലലക്ഷകതകാളര്യം ആളുകേള്ക്കയ് വസ്പീടനില. എന്നകാല് എടയ് ലക്ഷകതകാളര്യം ആളുകേള്ക്കയ്
ഇരട  വസ്പീടുകേളുണയ്.  ബഹുമകാനരനകായ  തകദ്ദേശ  സസയര്യംഭരണവകുപ്പുമനനി  എടന
കചകാദരതനിനയ്  മറുപടനി  പറഞ്ഞതയ്  വകായയകായനി  എടുതയ്  25%  സര്യംഖര  ഓകരകാ
വരഷവര്യം  പകാന്  ഫണനില്നനിനര്യം  മടക്കനി  അടയണടമന്നകാണയ്.  അതുകപകാടലതടന്ന
പലനിശ  സര്യംസകാന  ഗവണ്ടമനയ്  അടയടമന്നകാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ബഹുമകാനരനകായ
മനനികയകാടയ്  ഞകാന്  കചകാദനിക്കുകേയകാണയ്  എന്നകാണയ്  നമുക്കയ്  ഈ  വകായടയടുക്കകാന്
കേഴനിയന്നതയ്?  കകേരളതനില്   ബഹുമകാനരനകായ  ഇ.എര്യം.എസയ്.-ടന  കപരനില്  ഭവന
പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാക്കനിയതകല.  2008-2009  കേകാലഘടതനിലകാണയ്  ആ  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലകാക്കനിയതയ്. അകപ്പെകാള് വകായടയടുതതനിനയ് പതയ് വരഷകതയകാണയ് അതനിടന
തനിരനിചടവയ്.  കകേരളതനിടല  എണ്ണൂറനി  ചനിലസകാനര്യം  വരുന്ന  പഞകായത്തുകേളനില്
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എഴുന്നൂകറകാളര്യം  പഞകായത്തുകേള്  ഇന്നയ്  കകേരളതനിടല  ജനിലകാ  സഹകേരണ
ബകാങ്കുകേളനില്നനിനര്യം  പ്രകാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബകാങ്കുകേളനില്നനിനര്യം  വകായകേടളടുത
ബകാങ്കുകേളകാണയ്.  ഇതനിടന തനിരനിചടവയ് കേകാലകാവധനി അവസകാനനിക്കുന്നതയ്  2018-2019
സകാമതനികേ  വരഷതനിലകാണയ്.  എങ്ങടന  എണ്ണകായനിരര്യം  കകേകാടനി  രൂപ  നനിങ്ങള്
തനിരനിചടയര്യം?  അതനിടനകാരു വരക്തമകായ മറുപടനി അന്നയ് കചകാദനിചകപ്പെകാഴുര്യം പറഞ്ഞനില.
പറയന്നതയ്  വകായടയടുക്കുടമന്നയ്  മകാത്രമകാണയ്.  2018-2019  കേകാലഘടതനിലലകാടത
പഞകായത്തുകേളനില്നനിനര്യം  ഇനനി  വകായടയടുക്കുവകാന്  കേഴനിയനില.  പണര്യം
തനിരനിചടയ്കക്കണ  അവസയനില്  എങ്ങടന  കലഫയ്  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാകുര്യം?
വരക്തമകായ മറുപടനി ഇതുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് നല്കുന്നനില. 

ആശുപത്രനികേളുമകായനി ബന്ധടപ്പെട കേകാരരര്യം കചകാദനിക്കുകമകാള് 'ആരദര്യം' എന്നകാണയ്
പറയന്നതയ്.   ഇവനിടട   മുന്  രകാജരസഭകാ  അര്യംഗര്യം  കഡകാ.  റനി.  എന്.  സസ്പീമ  ഹരനിത
മനിഷടന ഡയറക്ടറകായനി പ്രവരതനിക്കുകേയകാണയ്.  അവര പറയകേയകാണയ് കകേരളതനിനയ്
ഇതയ്  ഏറവര്യം  അനുഗ്രഹസ്പീതമകായ വരഷമകാണയ്.  ഒരു വസ്പീടമ്മ കനരര്യം  ടവളുക്കുകമകാള്
രകാവനിടല  കുടനികേള്ക്കയ്  ഭക്ഷണര്യം  പകാകേര്യം  ടചയകാന്  പകാത്രങ്ങള്  വൃതനിയകാക്കുന്നതു
കപകാടല  ഈ  കവനല്ക്കകാലതയ്  നമ്മുടട  കുളങ്ങളുര്യം,  കേനിണറുകേളുടമലകാര്യം
വൃതനിയകാക്കണര്യം.  കകേരളതനിടല  പഞകായത്തുകേള്  എത്ര  കുളങ്ങളുര്യം  കേനിണറുകേളുര്യം
വൃതനിയകാക്കനിയനിട്ടുണയ്?  ഇവനിടട  മറയ്  സന്നദ്ധപ്രവരതകേരകാണയ്  വൃതനിയകാക്കനി
യനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവനിടട  അതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുടകേകാണയ്  പദ്ധതനികേള്  ആസൂത്രണര്യം
ടചയകാന് കേഴനിഞ്ഞനില. അടതകാരു യകാഥകാരതരമകാണയ്.

പതനിമൂന്നകാര്യം പഞവത്സര പദ്ധതനിയനികലയയ് നകാര്യം കേടക്കുകേയകാണയ്.  ഒന്പതകാര്യം
പഞവത്സര  പദ്ധതനിക്കകാലതയ്  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ  പ്രസകാനതനിടന  ഏറവര്യം
മനിടുക്കനകായ ഒരു പ്രവരതകേനകായനി വന്നതനിടന ഭകാഗമകായകാണയ് ഈ നനിയമസഭയനില്
എതനിയടതന്നയ്  വനിശസസനിക്കുന്ന  ആളകാണയ്  ഞകാന്.  1997-ല്  ബഹുമകാനരനകായ
ഇ.എര്യം.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെകാടയ്  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണതനിനയ്  തനിരനിടകേകാളുത്തുന്ന
സമയതയ്,  കതകാറവരുര്യം  ജയനിചവരുര്യം  തമ്മനിലള്ള  സമനസയമകാണയ്  കകേരളതനിടല
വനികേസനടമന്നകാണയ് അകദ്ദേഹര്യം പറഞ്ഞതയ്.  ശ്രസ്പീ.  എ. ടകേ.  ആനണനികയയര്യം ഇ.  ടകേ.
നകായനകാകരയര്യം  സകാക്ഷനിനനിരതനിയകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  അതയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഒമതകാര്യം
പദ്ധതനിക്കകാലര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്  2002  ടഫബ്രുവരനി  മകാസതനില്  തടന്ന  പദ്ധതനി
രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  2002-ടല  പദ്ധതനി  2007-ല്  അവസകാനനിച്ചു.  അതനിനുകശഷര്യം
ബഹുമകാനടപ്പെട  പകാടലകാളനി  മുഹമ്മദയ്  കുടനിയടട  2002-മുതല്  2012  വടരയള്ള
പത്തുവരഷക്കകാലര്യം കകേരളതനിടല പഞകായത്തുകേളുടട സുവരണ്ണകേകാലഘടമകായനിരുനടവന്നയ്
രകാഷസ്പീയതനിനതസ്പീതമകായനി  ഞകാന്  പറയര്യം.  അതനിനുകശഷര്യം  വന്ന  കകേരളതനിടന
കേകാലഘടര്യം അത്ര സുഖകേരമകാടണന്ന അഭനിപ്രകായര്യം എനനിക്കനില.  ഇന്നടത അവസ
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ടയന്തകാണയ്?  പതനിമൂന്നകാര്യം പഞവത്സര പദ്ധതനി നമ്മള് ചരച ടചയ്യുകേയകാണയ്.  ഈ
പദ്ധതനി  എന്നകാണയ്  ആരര്യംഭനിക്കുന്നടതന്നയ്  മനനിക്കുകപകാലര്യം  പറയവകാന് കേഴനിയകമകാ?
ഇകപ്പെകാള്  പല  പഞകായത്തുകേളനിലര്യം  ഗ്രകാമസഭകേള്  നടനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
ടഫബ്രുവരനി  മകാസതനില്  പദ്ധതനി  പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരതനിയകാക്കനി  പതനിമൂന്നകാര്യം
പഞവത്സര  പദ്ധതനികേള്  ആരര്യംഭനിക്കണര്യം.  നമുക്കയ്  അതനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനില.
എന്തുടകേകാണകാണയ് ആരര്യംഭനിക്കുവകാന് കേഴനിയകാതനിരുന്നതയ്? നമ്മുടട കേഴനിഞ്ഞ വരഷടത
പകാന്  കപകാലര്യം  നമുക്കയ്  പൂരതനിയകാക്കുവകാന്  സകാധനിചനില.   ഹരനിതമനിഷനുമകായനി
ബന്ധടപ്പെട്ടുര്യം   വലനിയ  സകന്തകാഷകതകാടുകൂടനി  ടതകാഴനിലറപ്പു  പദ്ധതനിടയക്കുറനിചയ്
പറയനണകലകാ.   ടതകാഴനിലറപ്പു  പദ്ധതനിയമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  സര്യംസകാനതയ്  ഒരു
ജനിലയനില്  ശരകാശരനി  അമതയ്  കകേകാടനിയനില് കൂടുതല് പണര്യം ടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കയ്
ടകേകാടുക്കണര്യം.   എന്തകാണയ്  കദശസ്പീയ  ടതകാഴനില്  ഉറപ്പെയ്  നനിയമതനില്  പറയന്നതയ്?
സമയതയ്  പണര്യം  ടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടലങ്കെനില്  ടസകടറനിയടട
ശമളതനില്നനിനര്യം  പനിടനിക്കണടമന്നകാണയ്  പറയന്നതയ്.   പടക്ഷ  എന്തുടകേകാണയ്
കേഴനിയന്നനില?  ബഹുമകാനടപ്പെട ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ് കകേരളതനിടന ഗ്രകാമവനികേസന
മനനിയകായനിരുന്ന  കേകാലഘടര്യം  കദശസ്പീയ  ടതകാഴനിലറപ്പുപദ്ധതനിക്കയ്  ഇകത  രസ്പീതനിയനില്
പണര്യം  ടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിയകാത  സകാഹചരരമുണകായനി.  അന്നയ്  പഞകായത്തുകേകളകാടയ്
നനിങ്ങളുടട  പകാന്  ഫണനില്നനിനടമടുതയ്  പണര്യം  കപ്രകാജക്ടയ്  ആഫസ്പീസര  വഴനി
ടകേകാടുക്കകാന് പറഞ.  അങ്ങടന കകേരളതനില് കദശസ്പീയ ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയനില്
ടകേകാടുക്കകാനുള്ള  പണര്യം  മുഴുവനുര്യം  ടകേകാടുത്തുതസ്പീരത്തു.   എന്തുടകേകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്
ടകേകാടുക്കകാന്  പറഞ്ഞനില.  പണര്യം  ടകേകാടുക്കകാതനിരുന്നതയ്  വളടര  ബുദ്ധനിപൂരവ്വമകാണയ്.
പണര്യം  ടകേകാടുക്കകാന്  ഇലകാതതുടകേകാണകാണയ്  ടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിയകാതനിരുന്നതയ്.
ഇകപ്പെകാള്  പഞകായത്തുകേളനില്  മുഴുവന്  അദകാലത്തുകേള്  നടക്കുകേയകാണയ്.   ഇവനിടട
ടപന്ഷനുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  വലനിയ  ചങ്കൂറകതകാടുകൂടനി  പറയനണകലകാ.  ഇന്നയ്
കകേരളതനിടല  മുഴുവന്  പഞകായത്തുകേളനിലര്യം  നഗരസഭകേളനിലര്യം  അദകാലത്തുകേള്
നടക്കുകേയകാണയ്.  എന്തനിനുകവണനിയകാണയ്?  അവനിടട  ടപന്ഷനുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട
ആളുകേളുടട പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുവകാന് കവണനിയകാണയ്. എലകാര്യം ശരനിയകായനി ഞങ്ങള്
എലകാവരക്കുര്യം  വസ്പീടനില്  ടകേകാണകപകായനി  ടപന്ഷന്  ടകേകാടുക്കുടമന്നയ്  പറയന്ന
സരക്കകാര  എന്തനിനകാണയ്  അദകാലത്തുകേള്  നടത്തുന്നതയ്?  അവനിടട  പ്രശങ്ങള്
ഉള്ളതുടകേകാണതടന്നയകാണയ്.  യഥകാരതതനില്  ടപന്ഷന്   ടകേകാടുക്കകാന്
കേഴനിയന്നനിടലനള്ളതകാണയ് യകാഥകാരതരര്യം.

ഇവനിടടത  പ്രധകാനടപ്പെട മടറകാരു  പ്രശര്യം  കറകാഡകേളകാണയ്.  പ്രധകാനമനനി
ഗ്രകാമസ്പീണ  സഡകേയ്  കയകാജനയനില്  ഒരു  കറകാഡയ്  എങ്കെനിലര്യം  ഗവണ്ടമനനിനയ്
പൂരതനിയകാക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  ഒരു  കറകാഡയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനയ്
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ആരര്യംഭനിക്കുവകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  ടടണര  നടപടനികേളനികലയയ്  കപകാകുകമകാള്
എകസയ്  ഫണമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  പ്രശങ്ങളകാണയ്  ഇതനിനു  കേകാരണര്യം.  എന്തുടകേകാണയ്
മനനിക്കയ് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുവകാന് കേഴനിയന്നനില? കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേകാലതയ്
എകസയ് ഫണയ് ടകേകാടുത്തുടകേകാണയ് നന്നകായനി പരനിഹരനിച്ചുവകലകാ.  ഒരു കറകാഡകപകാലര്യം
നമുക്കയ്  പൂരതനിയകാക്കുവകാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  ബഹുമകാനരനകായ  തകദ്ദേശ  സസയര്യംഭരണ
വകുപ്പുമനനികയകാടയ്  എനനിക്കയ്  പറയകാനുള്ളതയ്  നനിങ്ങളുടട  മുമനിലനിരനിക്കുന്ന
ടപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പുമനനിടയ  കേണയ്  പഠനിക്കണര്യം  എന്നകാണയ്.  അകദ്ദേഹര്യം
കകേരളതനിടല  മുഴുവന്  കറകാഡകേളുര്യം  ടകാര  ടചയ്യുകേയകാണയ്.  ആ  നയര്യം  പഞകായതയ്
വകുപ്പെനില്  നടപ്പെനിലകാക്കനിയകാല്  ഈ  പ്രശര്യം  തസ്പീരുര്യം,  അലകാടത  അതയ്
കകേനടതക്കുറനിച്ചുര്യം മറയ്  ആളുകേടളക്കുറനിച്ചുര്യം പറഞ്ഞനിടയ്  കേകാരരമനില.  ഇവനിടട തകദ്ദേശ
ഭരണ സകാപനങ്ങടള പൂരണ്ണമകായര്യം തകേരക്കുവകാനുള്ള ശ്രമര്യം നടക്കുകേയകാണയ്.  ഒരു
സര്യംശയവര്യം  ഇക്കകാരരതനില്  ഇല.  അതനിനുകവണനിയകാണയ്  കലഫയ്  പദ്ധതനിയര്യം
ആരദര്യം പദ്ധതനിയര്യം ഹരനിതമനിഷന് എന്നസ്പീ പദ്ധതനികേളുര്യം.  ഇവനിടട പഞകായത്തുകേള്
ഏടറടുത്തു  നടകതണ  പദ്ധതനികേള്  മറയ്  ആളുകേള്ക്കയ്  കകേമകാറനി.  നമ്മുടട
ശരസ്പീരതനിടന  ഓകരകാ  ഭകാഗങ്ങളുര്യം  ടവടനിമുറനിക്കടപ്പെടതുകപകാടല  കപകാകുകമകാള്
ബഹുമകാനരനകായ ടകേ. ടനി. ജലസ്പീലനിനയ് ഇടതകാനര്യം അറനിയനിടലന്നയ് പറയന്നതയ് എനനിക്കയ്
മനസനിലകാകുന്നനില. കേകാരണര്യം അകദ്ദേഹര്യം ഒരു പഞകായതയ് ടമമറുര്യം ജനിലകാ പഞകായതയ്
ടമമറുമകായനിരുന്ന  ആളകാണയ്.  അതയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനകായതുടകേകാണള്ള
കുഴപ്പെടമങ്കെനില്  അടതകാടക്ക  നമുക്കയ്  മറക്കകാര്യം.  ആക്ടനില്  പറയന്നതയ്  പഞകായതയ്
ഭരണസമനിതനിടയന്നകാല്  പ്രതനിപക്ഷടമന്ന  നനിലയനിലല,  എലകാവരുര്യം
ഭരണപക്ഷമകാണയ്.  അതുടകേകാണയ് ഭരണപക്ഷതനിരനിക്കുന്ന ആളുകേള് മുമനിലനിരനിക്കുന്ന
മനനിടയ കേണയ് പഠനിചകാല് ഈ പ്രശര്യം നമുക്കയ് പരനിഹരനിക്കകാന് കേഴനിയര്യം. 

ഇവനിടട കുടുര്യംബശ്രസ്പീയമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് നനിരവധനി വനിഷയങ്ങള് പറയനണകലകാ.
കുടുര്യംബശ്രസ്പീയടട  ഏറവര്യം  സുവരണ്ണകേകാലഘടടമന  പറയന്നകതതകാണയ്?  ശ്രസ്പീമതനി
ശകാരദകാ  മുരളസ്പീധരനുര്യം  ശ്രസ്പീ.  ടനി.  ടകേ.  കജകാസയ്  ഐ.എ.എസുര്യം  ഇരുന്ന
കേകാലഘടതനിലകാണയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  കകേരളതനില്  ഏറവര്യം  മനികേച  പ്രസകാനമകായനി
മകാറനിയതയ്.   അവടരയകാകണകാ  ഇകപ്പെകാള്  നനിങ്ങള്  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെയ്
ഏല്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്?  കകേരളതനിടല  കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ  തകേരത  ആളുകേടള
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന  എന്തനിനകാണയ്  ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്?  അതുടകേകാണയ്
രകാഷസ്പീയപരമകായ  കേകാരരങ്ങടളകാനര്യം  പറഞകപകാകകേണ  കേകാരരമനില.  ഇവനിടടത
പ്രധകാനടപ്പെട  പ്രശര്യം  ഈ  വകുപ്പെനിടന  എങ്ങടന  രക്ഷടപ്പെടുതകാടമന്നതകാണയ്.
ബഹുമകാനരനകായ  മനനികയകാടയ്  എനനിക്കയ്  പറയകാനുള്ളതയ്  ഇതനിടന  തുടക്കടമന്നയ്
പറയന്നതയ്  മഹകാത്മകാഗകാന്ധനിയടട  സസകാശ്രയ  പദ്ധതനികേളകാണയ്.   കസവകാഗ്രകാമനിലര്യം
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മഹകാരകാഷയനിടല വകാരദ്ധയനിലര്യം അകദ്ദേഹര്യം ആരര്യംഭനിച കസവകാഗ്രകാര്യം കപ്രകാജക്ടകാണയ്. ആ
കപ്രകാജക്ടയ്  കേണകാണയ്  ബഹുമകാനരനകായ  രകാജസ്പീവയ്  ഗകാന്ധനി  കബകാര്യംടബയനിടല
എ.ഐ.സനി.സനി.  സകമ്മളനതനില്  പഞകായതയ്  രകാജയ്  എന്ന  സങ്കെല്പ്പെര്യം
ടകേകാണവന്നതയ്.  അതനിനുകശഷമകാണയ്  പകാരലടമനനില് ആ നനിയമര്യം  പകാസകാക്കനിയതയ്.
അന്നയ്  എതനിരതയ്  കതകാല്പ്പെനിക്കകാന്  ശ്രമനിചവരകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  അവരുകടതകാക്കനി
മകാറകാന് ശ്രമനിക്കുന്നതയ്.  1997-ല് ഇ.എര്യം.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെകാടനിടന കനതൃതസതനില്
ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണര്യം നല രസ്പീതനിയനില് ടകേകാണവന.  അതുടകേകാണതടന്ന ഏറവര്യം നല
അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണമകായനി മകാറകാന് നമുക്കയ് കേഴനിയണര്യം. മറയ് സര്യംസകാനങ്ങളനില്
നനിനര്യം  ആളുകേള്  വരനികേയകാണയ്.  രണ്ടൂ  മൂന്നയ്  സര്യംസകാനങ്ങളുടട  ചുമതലയള്ള
പകാരടനി  ഭകാരവകാഹനിയകാണയ്  ഞകാന്.  മറയ്  സര്യംസകാനങ്ങളനില്നനിനര്യം  ആളുകേള്
ഇകങ്ങകാടയ്  പഠനിക്കുവകാന്കവണനി  വരനികേയകാണയ്.  ഇവനിടട  നനിനര്യം  പഠനിച്ചുകപകാകുന്ന
ആളുകേള്   അവനിടട  നലകപകാടല  നടപ്പെകാക്കുകമകാള്  അവനിടടത  കമകാശര്യം  രസ്പീതനി
നമ്മുടട  സര്യംസകാനതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  വനിശ്രമമനിലകാടത  ശ്രമനിക്കുകേയകാണയ്.
പഞകായത്തുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ധകാരകാളര്യം  കേകാരരങ്ങളുണയ്  ഞകാന്  അതനികലടക്കകാനര്യം
കേടനകപകാകുന്നനില.   പഞകായത്തുകേളനില്  ദനിവസകവതനക്കകാടരയകാണയ്   കഡ്രെവര
മകാരകായനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്. പനി.എസയ്.സനി-യനില് നനിരവധനിയകാളുകേള് കഡ്രെവരമകാരുടട
ഒഴനിവകേളനികലയയ്  കേകാതയ്  നനില്ക്കുകേയകാണയ്.   നമുക്കയ്  എന്തുടകേകാണയ്  ടകേകാടുക്കകാന്
കേഴനിയന്നനില,  അങ്ങടന  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്  നനില്ക്കുകമകാള്   പഞകായത്തുകേടള
അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണതനിടന  ഏറവര്യം  നല  മകാതൃകേയകാക്കകാന്  നമുക്കയ്
കേഴനിയണര്യം.  ശ്രസ്പീ.  നകരന  കമകാദനിയടട  കമകാഡലകാണയ്  ഇവനിടട  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതയ്.
ഇന്തരയനില് ശ്രസ്പീ.  നകരനകമകാദനി പഞകായത്തുകേടള തകേരക്കുവകാന് ശ്രമനിക്കുകേയകാണയ്.
സര്യംസകാനടത എര്യം.പനി.മകാര ഓകരകാ ഗ്രകാമങ്ങള് ദടതടുതയ് കമകാദനിക്കയ് പഠനിക്കകാന്
ശ്രമനിക്കുകേയകാണയ്.   അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണതനിടന  ഭകാഗമകായനി  നമ്മടളലകാര്യം
ഓകരകാ  ഭകാഗര്യം  വചയ്  ടകേകാടുക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനയ്  ആത്മകാരതത
യടണങ്കെനില് പതനിടനകാനമകാസക്കകാലര്യം ടകേകാണയ് ഒരു വസ്പീടടങ്കെനിലര്യം  പഞകായതനില്
നനിനര്യം ടകേകാടുക്കകാന് കേഴനികഞ്ഞകാ എന്ന കചകാദരര്യം ഞകാന് ഉന്നയനിക്കുകേയകാണയ്.  കലഫയ്
പദ്ധതനിയനില്  സര്യംസകാന  ഗവണ്ടമനയ്  എത്ര  രൂപ  വനിലയനിരുത്തുര്യം  എന്നയ്
കേകാണനിക്കുവകാന് ഈ ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേഴനിയണടമനകൂടനി  സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ്  ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണര്യം  തച്ചുടയകാന്  ശ്രമനിക്കുന  എന്നതയ്
ആകരകാപണമകായനിതടന്ന ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    എല്കദകാ  എബഹകാര്യം:  സര,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരരതനടയ
പനിന്തുണയകേയകാണയ്.  ധനകാഭരരതനയടട  ചരചയനില്  പടങ്കെടുത്തുടകേകാണയ്  ഇവനിടട
അല്പ്പെര്യം മുമയ് ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ് സര്യംസകാരനിചകപ്പെകാള് കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീലനിനയ്
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പ്രസര്യംഗര്യം  മകാത്രകമയള എന്നകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  പരകാമരശനിചതയ്.  പ്രസര്യംഗര്യം  നടലകാരു
കേലയകാടണന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  അകദ്ദേഹകതകാടയ്  പറയവകാനുള്ളതയ്.   വകുപ്പുമനനി
കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്  നന്നകായനി  പ്രസര്യംഗനിക്കുര്യം,  അതനികനകാടടകാപ്പെര്യം  നന്നകായനി
പ്രവരതനിക്കുകേകൂടനി ടചയ്യുന്ന മനനിയകാടണന്നകാണയ് അകദ്ദേഹകതകാടയ് പറയവകാനുള്ളതയ്.
ഈ  സഭയനിടല   ഞങ്ങളുടട  പ്രനിയടപ്പെട  എല്.ഡനി.എഫയ്.ടന  സഖകാക്കള്
ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രത്നകാകേരനുര്യം ശ്രസ്പീ. എര്യം. സസരകാജുര്യം ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജനുടമലകാര്യം നന്നകായനി
പ്രസര്യംഗനിക്കുന്നവരകാണയ്.  ഒപ്പെര്യം  അവടരലകാര്യം  നന്നകായനി  പ്രവരതനിക്കുന്നവര
കൂടനിയകാടണന്നയ് ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ് എന്ന സഹപ്രവരതകേന് മനസനിലകാക്കണര്യം.
ശ്രസ്പീ.  എല്കദകാസയ്  പനി.  കുന്നപ്പെനിള്ളനില്  ഈ  ചരചയനില് പടങ്കെടുതയ്  മതകായനിയടട
സുവനികശഷര്യം  3  മുതല്  11  വടരയള്ള  വകാകേരങ്ങളുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടനിട്ടുള്ള  ചനില
പരകാമരശങ്ങള്  നടതനി.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വനിതയ്  വനിതയര്യം.  വളവര്യം  ടവള്ളവര്യം
നന്നകായനി  കചരക്കുര്യം.  നന്നകായനി  വളരത്തുര്യം.  ഒപ്പെര്യം  ഞങ്ങള്  തടന്ന  അതയ്  ടകേകായ്യുര്യം
എന്നകാണയ്  ശ്രസ്പീ.  എല്കദകാസയ്   കുന്നപ്പെനിള്ളനികയകാടയ്  ഇതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  എനനിക്കയ്
പറയവകാനുള്ളതയ്.

കേഴനിഞ്ഞ  11  മകാസക്കകാലര്യം ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി  സരക്കകാര
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  സമകാനതകേളനിലകാത  കനടങ്ങള്  കകേവരനിച്ചു  എന്നതയ്
രകാഷസ്പീയടമകാനര്യം  കനകാക്കകാടത  നനിഷ്പക്ഷമകായനി  ചനിന്തനിക്കുന്ന  കകേരളതനിടല  മുഴുവന്
ജനതയര്യം  ഇന്നയ്  ചരച  ടചയ്യുകേയര്യം  വനിലയനിരുത്തുകേയര്യം  ടചയ്യുന്ന
സര്യംഗതനികേളനിടലകാന്നകാണയ്.  ശുദ്ധസ്പീകേരനിച വകുപ്പെകായനി തകദ്ദേശ സസയര്യംഭരണ വകുപ്പെനിടന
മകാറകാന്  കേഴനിഞ  എന്നതയ്  ടചറനിയ  കേകാരരമല.  ചങ്കുറകപ്പെകാടട  കേകാരരക്ഷമമകായനി
പ്രവരതനിചയ്  നടടലയ്ഴ  നനിവരതനി  ആകവശപൂരവ്വര്യം  ഈ  വകുപ്പെനിടന  മുകന്നകാടയ്
നയനിക്കുകേയര്യം ഏകകേകാപനിപ്പെനിക്കുകേയര്യം ടചയ്യുന്ന ഉരുക്കയ് മനുഷരനകാണയ് കഡകാ. ടകേ. ടനി.
ജലസ്പീല്  എന്നകാണയ്  എടന  അഭനിപ്രകായര്യം.  വളടര  ശ്രദ്ധകയകാടുകൂടനി  ഈ  വകുപ്പെനിടന
കകേകേകാരരര്യം ടചയ്യുകേയകാണയ്. 

കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാര ഇവനിടട ടചയ്തടതന്തകാണയ്? ഒരു വകുപ്പെനിടന
അവര മൂന്നകായനി വനിഭജനിച്ചു.  കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.  മുനസ്പീറനിനയ് ഒരു ഭകാഗര്യം,  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  സനി.
കജകാസഫനിനയ് മടറകാരു ഭകാഗര്യം, ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനിക്കയ് മടറകാരു ഭകാഗര്യം. വകുപ്പെനിനയ്
ഒരുപകാടയ്  ചുമതലകേളുണയ്  എനനനിശ്ചയനിചയ്  നനിങ്ങള്  വനിഭജനിചകപ്പെകാള്
യഥകാരതതനില്  നനിങ്ങളുടട  മുഖര്യം  തനിരനിചറനിയകാര്യം.  നനിങ്ങള്  നടപ്പെകാക്കനിയ
കേകാരരങ്ങളനില്  എടുത്തു  പറയകാവന്നതയ്,  കസവകാഗ്രകാര്യം  എനപറയന്ന  കബകാരഡയ്
വചതകാണയ്.  കകേരളതനില്  ഗ്രകാമസഭകേള്  കചരന്നയ്  അവയടട  പ്രവരതനങ്ങള്
കൂടുതല്  വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുവകാന്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  കൂടുതല്  കസവനര്യം  നല്കുടമന്നയ്
പ്രഖരകാപനിചയ്  നനിങ്ങള്  കകേരളതനിടന  ഓകരകാ  വകാരഡയ്  കകേനങ്ങളനിലര്യം  കസവകാഗ്രകാര്യം
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ആരര്യംഭനിച്ചു. ഗകാന്ധനിജനിയടട തല ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി. എവനിടടയകാണയ് കസവകാഗ്രകാമനിടന
പ്രവരതനര്യം  കകേരളതനില്  നടന്നതയ്.  യഥകാരതതനില്  കസവകാഗ്രകാര്യം  സമ്പൂരണ്ണ
പരകാജയമകായ  പദ്ധതനിയകായനിരുന.  നമ്മുടട  നകാടനില്  കസവകാഗ്രകാമനിനയ്  ഓഫസ്പീസയ്
തുടങ്ങുടമന്നയ്  പറഞ്ഞവര  പനി.എചയ്.സനി.,  അര്യംഗന്വകാടനി,  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേള്
എന്നനിവയടട മുമനില് കസവകാഗ്രകാമനിടന കബകാരഡയ് സകാപനിച്ചു.  നനിങ്ങള് മൂനകപരുര്യം
കചരന്നയ്  നടതനിയ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  അതനിനപ്പുറതയ്  എടന്തങ്കെനിലര്യം  കനടര്യം
കകേവരനിച്ചു എനപറയകാന്  കേഴനിയനില.

അഴനിമതനിടക്കതനിരകായനി  ശക്തമകായ  നനിലപകാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു
സരക്കകാരകാണനിതയ്.  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല് ഇക്കഴനിഞ്ഞ ടഫബ്രുവരനി  മകാസര്യം  2-ാ
തസ്പീയതനി മുതല് ആരര്യംഭനിച 'കഫകാര ദനി പസ്പീപ്പെനിള്' നനിങ്ങടളലകാവരുര്യം ശ്രദ്ധനിചനിട്ടുണകാകുര്യം.
ഒരു  പകക്ഷ  ടചറുതകായനി  കതകാന്നനികയക്കുര്യം.  അഴനിമതനി  മുക്തമകായ  ഒരു  ഭരണമകാണയ്
കകേരളര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനയ്  മനുഷരര  കദനര്യംദനിനര്യം
വനിവനിധ  ആവശരങ്ങള്ക്കയ്  കേടനടചല്ലുന്ന ഇടമകാണയ്  തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങള്.
അവനിടട  അഴനിമതനി  മുക്തവര്യം  കകേക്കൂലനി  മുക്തവമകായ  ഇടമകാകേണടമന്നയ്
ആഗ്രഹനിചതനിടനയര്യം  തസ്പീരുമകാനനിചതനിടനയര്യം  അടനിസകാനതനിലകാണയ്  ഈ
കേഴനിഞ്ഞ  ടഫബ്രുവരനി  മകാസര്യം  2  മുതല്  'കഫകാര  ദനി  പസ്പീപ്പെനിള്'  ആരര്യംഭനിചതയ്.
ജനങ്ങളുടട  പരകാതനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാനുര്യം  അഭനിപ്രകായങ്ങള്  ആരകായകാനുര്യം
പരകാതനിയണകായകാല് ആ പരകാതനിയടട അടനിസകാനതനില് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുവകാനുര്യം
കേഴനിയന്ന  നനിലയള്ള  സര്യംവനിധകാനമകാണതയ്.  2004  ടഫബ്രുവരനി  മകാസര്യം  20-നകാണയ്
'കഫകാര  ദനി  പസ്പീപ്പെനിള്'  എന്ന  സനിനനിമ  പുറതനിറങ്ങനിയതയ്.  ആ  സനിനനിമ  കേകാണകാത
യ.ഡനി.എഫയ്.കേകാര  ഉടണങ്കെനില്  ഒന്നയ്  കേകാണണര്യം.  കഫകാര  ദനി  പസ്പീപ്പെനിള്  എന്ന
സനിനനിമയനില്  അഴനിമതനിക്കുര്യം  കകേക്കൂലനിക്കുര്യം  എതനിരകായനി  4  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്
വനിദരകാരതനികേള്  അവര  തടന്ന  ഒരു  ടവബ്കസറയ്  ഓപ്പെണ്  ടചയ്തയ്  പരകാതനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയര്യം ആ പരകാതനിയടട അടനിസകാനതനില് അഴനിമതനിക്കകാടര, ആകരകാഗര
കമഖലയനിലകായകാലര്യം  മറയ്  വകുപ്പുകേളനിലകായകാലര്യം  എവനിടട  അഴനിമതനി  നടന്നകാലര്യം  ആ
അഴനിമതനിയടട  വനിവരങ്ങള്   ലഭരമകായകാല്  അതനിനയ്  അനുസൃതമകായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന,  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന നകാലയ്  യവകാക്കളുടട കേഥ പറയന്ന സനിനനിമയകാണയ്
'കഫകാര ദനി പസ്പീപ്പെനിള്'. ശ്രസ്പീ. ജയരകാജകാണയ് ആ സനിനനിമ സര്യംവനിധകാനര്യം ടചയ്തതയ്. അതനില്
ഭരതയ് എന്ന നടന് വനികവകേയ് എന്ന കേഥകാപകാത്രമകായനി അഭനിനയനിച്ചു. അരവനിന്ദയ്, ഈശസര
അയര,  ടഷഫസ്പീഖയ്  എന്നനിവര  അഴനിമതനിടക്കതനിരകായ  പ്രതസ്പീകേങ്ങളകായനി  മകാറനിയ
കേഥകാപകാത്രങ്ങളകായനിരുന.  ആ വനികവകേനിടന കേഥകാപകാത്രകതകാടകാണയ് കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.
ജലസ്പീലനിടന  ഞകാന്  കചരതയ്  വയന്നതയ്.  അഴനിമതനിടക്കതനിരകായ  പ്രതനികേരണങ്ങള്
നടത്തുകേ എന്നതകാണയ് ഈ സരക്കകാരനിടന നയര്യം. അഴനിമതനി തുടച്ചുനസ്പീക്കുന്നതനിനകായനി
ഈ വകുപ്പെയ് ഫലപ്രദമകായനി ഇടടപട്ടുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
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ഇക്കഴനിഞ്ഞ  11  മകാസതനിനനിടയനില്  നനിരവധനി  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സസസ്പീകേകാരരമകായ
'കലഫയ്  പദ്ധതനി'.  എര്യം.എന്.  കഗകാവനിന്ദന്  നകായര,  ഇ.എര്യം.എസയ്.  എന്നസ്പീ  രണയ്
നകാമകധയങ്ങടള  വനിസ്മരനിക്കകാന്  മലയകാളനികേള്ക്കകാവനില.  ഈ  രണ  കപരുടടയര്യം
നകാമകധയതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതര  മുന്നണനിയടട  സരക്കകാര
ശ്രസ്പീ.  അനനില് അക്കര ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാടല സര്യംസകാനതയ് സമ്പൂരണ്ണ ഭവന
നനിരമ്മകാണ പദ്ധതനി നടപ്പെകാക്കകാന് ശ്രമനിച്ചു.  ആ പദ്ധതനി കകേരളതനില് നടപ്പെകാക്കകാന്
ശ്രമനിചതനിടന  ഫലമകായനി  പഞകായത്തുകേള്,  നഗരസഭകേള്,  കകേകാരപ്പെകറഷനുകേള്
എന്നനിവയടടടയലകാര്യം  പരനിധനിയനില്  വരകാപകേമകായനി  ഭവന  നനിരമ്മകാണതനിനയ്
അക്കകാലതയ്  75,000  രൂപ ടകേകാടുത്തു എന്നതയ്  ഓരക്കണര്യം.  എന്നകാല് ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി  സരക്കകാരനിടന  ഭരണര്യം  അവസകാനനിചതനിടന  തുടരന്നയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.  അധനികേകാരതനില്  വനടവങ്കെനിലര്യം  കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷക്കകാലര്യം
ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചകാണനി  എത്ര  ആളുകേള്ക്കയ്  വസ്പീടയ്  ടകേകാടുത്തു?  കകേരളതനില്  ഭൂമനി
ഇലകാതവരക്കയ് ഭൂമനി  നല്കേകാനുര്യം  വസ്പീടനിലകാതവരക്കയ്  പരനിപൂരണ്ണമകായനി  വസ്പീടയ്
ടകേകാടുക്കുന്ന  പദ്ധതനി  2021-ഓടുകൂടനി  കകേരളതനിടന  മണ്ണനില്  പരനിപൂരണ്ണമകായനി
നടപ്പെകാക്കകാന് ഇച്ഛകാശക്തനിയള്ള സരക്കകാരകാണയ് എന്നയ് പ്രഖരകാപനിച്ചുടകേകാണള്ള ഏറവര്യം
സുശക്തമകായ  പ്രവരതനവമകായനി  കകേരളതനിടല  സരക്കകാര  മുകന്നകാട്ടു
കപകായനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്. കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  കപകാടലയള്ള  സര്യംവനിധകാനങ്ങടള
ഫലപ്രദമകായനി  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി  നഗരസഭകാ  പ്രകദശങ്ങളനില്  2016-17
സകാമതനികേ  വരഷര്യം  പനിന്നനിടുകമകാഴുര്യം  2017-18  സകാമതനികേ  വരഷതനില്
ഉള്ടപ്പെടുതനിടക്കകാണയ്  29,000  വസ്പീടയ്  നനിരമ്മനിച്ചു  നല്കുവകാന്  കകേനതനിടന
സഹകായവര്യം  കകേരള  സരക്കകാരനിടന  വനിഹനിതവര്യം  ഉള്ടക്കകാള്ളനിച്ചുടകേകാണള്ള  ഭവന
നനിരമ്മകാണ പദ്ധതനികേള് ഇന്നയ്  ആരര്യംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  നകാലകായനിരര്യം  വസ്പീടുകേളുടട
നനിരമ്മകാണ പ്രവരതനങ്ങള് ഇന്നയ് കകേരളതനില് നടനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്. ഒരു
സര്യംശയവര്യം കവണ  2018  സകാമതനികേ വരഷര്യം അവസകാനനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതടന്ന
കകേരളതനില്  നഗരസഭകാ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഈ  പറഞ്ഞതുകപകാടല  29,000
വസ്പീടുകേളുടട  നനിരമ്മകാണങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  സര്യംവനിധകാനതനികലയയ്
കപകാകുര്യം. 

കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  എന്ന  സര്യംവനിധകാനര്യം  അടുക്കളയടട  നകാലയ്  ചുമരുകേള്ക്കയ്
അകേത്തുനനിന്നയ് സസ്പീകേടള സമൂഹതനിടന മുഖരധകാരയനികലയയ് ടകേകാണവന്ന മഹതകായ
പ്രസകാനമകാണയ്.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീയടട  രണയ്  പതനിറകാണയ്  കേകാലടത  പ്രവരതനങ്ങള്
ഒടന്നകാന്നകായനി  മറനിച്ചുകനകാക്കനിയകാല്  അക്കകാരരര്യം  നമുക്കയ്  കബകാധരമകാകുര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാരനിടന  ഭരണ  കേകാലതയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ  തകേരക്കുകേ  എന്ന
ഗൂഢകാകലകാചനയര്യം  ആ  നനിലയള്ള  നസ്പീക്കങ്ങളുര്യം  നടതനിയകപ്പെകാള്  യഥകാരതതനില്
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കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  സര്യംവനിധകാനര്യം  ബലടപ്പെടുകേയകാണയ്  ടചയ്തതയ്.  അതയ്  സസയര്യം  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ
അര്യംഗങ്ങള്  പരനിശ്രമനിചതുടകേകാണകാണയ്.   ധനകേകാരരവര്യം  കേയറുര്യം  വകുപ്പുമനനി
കഡകാ.  ടനി.  എര്യം.  കതകാമസയ്  ഐസകേയ്  ഒരനിക്കല്  സഭയനില്  പറഞ,  ഏറവര്യം
വനിശസകാസപൂരവ്വര്യം  ഏടതകാരു  കജകാലനിയര്യം  ഏല്പ്പെനിക്കകാന്  കേഴനിയന്നതയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ
സര്യംവനിധകാനടതയകാണയ് എന്നയ്.  കകേരളതനിടല പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനയ് സസ്പീകേള്ക്കയ്
സസയര്യംടതകാഴനില്  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനയ്,  അവരക്കയ്  വനിവനിധ  കൃഷനി
കമഖലകേളനികലയയ്  ഇറങ്ങനിതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉള്ടപ്പെടട  ഒടടടറ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്
ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹകായര്യം  നല്കുടമന്നയ്   ബഡ്ജറനില്  ഉള്ടപ്പെടട
പ്രഖരകാപനിക്കുകേയണകായനി. 

മഹകാത്മകാഗകാന്ധനി കദശസ്പീയ ഗ്രകാമസ്പീണ ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ്
ഒടടടറ  പ്രശങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  കേകാരഷനികേ  കമഖലയനിലര്യം  ക്ഷസ്പീര
കമഖലയനിലടമലകാര്യം  കജകാലനി  ടചയ്യുന്നവടര  കദശസ്പീയ  ഗ്രകാമസ്പീണ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനിയനില് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  ആവശരമകായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നകാണയ്
ഒരു നനിരകദ്ദേശമകായനി പറയവകാനുള്ളതയ്.  നമ്മുടട നകാടനില് കേരനിങ്കെല് കേസകാറനികേളുര്യം കഷര
യണനിറ്റുകേളുര്യം  നടത്തുന്ന  ധകാരകാളര്യം  സകാപനങ്ങളുണയ്.  പകക്ഷ  7,000  രൂപ  മുതല്
8,000  രൂപ വടര ഫസ്പീസയ് ഇനതനില് ഗ്രകാമപഞകായതനിനയ്  ലഭനിക്കുന എന്നതനിനയ്
അപ്പുറതയ് ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേള്ക്കയ് തനതകായനി ഈ കമഖലകേളനില്നനിന്നയ് വരുമകാനര്യം
കേടണതകാന്  കവണനിയള്ള  ഇടടപടല്  ബന്ധടപ്പെട  വകുപ്പെയ്  നടതണടമന്നകാണയ്
അഭരരതനിക്കുവകാനുള്ളതയ്.

ടകേടനിടങ്ങളുടട  നനിരമ്മകാണവമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ഒരുപകാടയ്  പ്രശങ്ങള്
നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ് അതനിടന സസയര ഫസ്പീറയ് അടനിസകാനടപ്പെടുതനി
തുകേ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  പുതനിയ  ടകേടനിടങ്ങകളക്കകാള്  പഴയ  ടകേടനിടങ്ങള്
ഉള്ളവരക്കയ്  കൂടുതല്  ലകാഭര്യം  ലഭരമകാകുന  എനള്ള  ആകക്ഷപര്യം  ഉയരുനണയ്.
അതുടകേകാണയ് കഹകവയടട ഓരതനില് നനിരമ്മനിക്കുന്ന ടകേടനിടമകാടണങ്കെനിലര്യം എര്യം.സനി.
കറകാഡനിടന  മുന്നനിലള്ള  ടകേടനിടമകാടണങ്കെനിലര്യം  ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡകേളുടടകയകാ  ജനിലകാ
കറകാഡകേളുടടകയകാ ആടണങ്കെനിലര്യം പണനിയന്ന  ടകേടനിടങ്ങളുടട കേകാരരതനില് നനികുതനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനില്  കുകറകൂടനി  ശ്രദ്ധകാപൂരവ്വമകായ  ഇടടപടല്  ഉണകാകേണടമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുന. 

മകാലനിനര സര്യംസരണതനിനയ് കകേരളര്യം മകാതൃകേയകാകകേണതുണയ്.  ഉറവനിട മകാലനിനര
സര്യംസരണടത  കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുകമകാഴുര്യം  സനിങ്കെപ്പൂര  കപകാലള്ള  രകാജരങ്ങളനില്
നടപ്പെകാക്കുന്ന  മകാലനിനര  സര്യംസരണ  പദ്ധതനികേള്  കകേരളതനില്  നനികയകാജകേമണ്ഡല
അടനിസകാനതനില്  ടകേകാണവരകാന്  സരക്കകാര  മുന്കേടയടുക്കുകേയര്യം  വനികദശ
രകാജരങ്ങളനിടല  മകാലനിനര  സര്യംസരണ  സര്യംവനിധകാനങ്ങളുര്യം  പകാനകേളുര്യം  അവയടട
പ്രവരതനങ്ങളുര്യം  മനസനിലകാക്കനിടക്കകാണള്ള  പ്രവരതനങ്ങളനികലയയ്
കപകാകകേണതുണയ്. 
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കബകാക്കയ്  പഞകായത്തുകേളുടട  നനിലവനിലള്ള  പരനിമനിതമകായ  അധനികേകാരങ്ങള്
ടമചടപ്പെടുകതണതുണയ്.  കബകാക്കയ്  പഞകായതനിടന  അര്യംഗങ്ങള്ക്കകാടണങ്കെനിലര്യം
അവനിടട  കജകാലനി  ടചയ്യുന്ന  ജസ്പീവനക്കകാരക്കകാടണങ്കെനിലര്യം  അധനികേര്യം  കജകാലനിയനില.
അവരക്കയ് കജകാലനി ടകേകാടുക്കകാന് കേഴനിയന്ന,  കബകാക്കയ് പഞകായത്തുകേള്ക്കയ് കുറച്ചുകൂടനി
അധനികേകാരങ്ങള്  ടകേകാടുക്കുന്ന  നനിലയള്ള  ഇടടപടലകേള്  ഉണകാകേണര്യം.
ജനസര്യംഖരകാനുപകാതനികേമകായനി  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില്  ജസ്പീവനക്കകാരുടട  കഷകാരകടജയ്
എലകായനിടത്തുമുണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കകാന്  സരക്കകാര  ഇടടപടണര്യം.
ജനപ്രതനിനനിധനികേളകായനി  പനിരനിഞകപകായവര,  പഞകായതയ്  ടമമരമകാര,  നഗരസഭകാ
കേഇൗണ്സനിലരമകാര, മറയ് ജനപ്രതനിനനിധനികേള് എന്നനിവരക്കയ് ടപന്ഷന് ഏരടപ്പെടുത്തുന്ന
കേകാരരര്യം ദസ്പീരഘകേകാലമകായനിട്ടുള്ള ഒരു ആവശരടമന്ന നനിലയനില് സരക്കകാര സജസ്പീവമകായനി
പരനിഗണനിക്കണടമന്നയ്  പറഞടകേകാണയ്  ഈ  ധനകാഭരരതനടയ  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി
പനിന്തുണച്ചുടകേകാണയ് നനിരത്തുന.

2.00 P.M.]

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന്: സര, ധനകാഭരരതനകേടള ഞകാന് പനിന്തുണയകേയകാണയ്.
ഇവനിടട  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  പ്രതനിനനിധനികേള്  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന
സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  അതനിടന  ഭരണടത  സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം  മനനിടയ  സര്യംബന്ധനിച്ചുര്യം
ടതറകായ  ചനില  വരകാഖരകാനങ്ങളുര്യം  ആകരകാപണങ്ങളുര്യം  രകാഷസ്പീയകപ്രരനിതമകായനി
നടത്തുകേയണകായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന  കേസ്പീറനിമുറനിചതയ്  എന്തനിനകായനിരുന?  ലസ്പീഗനിനയ്
ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനിടയന്ന അഞകാമതയ് ഒരു മനനിടയ കവണര്യം.  അതനിനുകവണനി
ഒരു  വകുപ്പെനില്  നനിനര്യം  അടരതനി  അകദ്ദേഹതനിനയ്  മനനി  സകാനര്യം  ടകേകാടുത്തു.
അതലകാടത കവടറ ടമചടപ്പെട എടന്തങ്കെനിലര്യം പ്രവരതനര്യം നടകന്നകാ?  ഗ്രകാമസഭകേളുര്യം
വകാരഡയ് സഭകേളുര്യം അഞ്ചുപ്രകാവശരര്യം  കചരന്നനിരുന,  യ.ഡനി.എഫയ്. വന, അതയ് മൂന്നയ്
പ്രകാവശരമകാക്കനി മകാറനി.  എന്തനിനകാണയ് അങ്ങടന മകാറനിയതയ്?  ഇ.എര്യം.എസയ്. പകാരപ്പെനിട
പദ്ധതനി  അനുസനതമകായനി  തുടരുന്നതനിനുകവണനിയളള  ഒരു  ബൃഹതകായ
പദ്ധതനിയകായനിരുന  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദടന  ഗവണ്ടമനയ്  ആരര്യംഭനിചതയ്.
അതനിടന  ഇലകാതകാക്കനി മകാണനി സകാര പറഞ, സകാഫലരര്യം വഴനി വസ്പീടുടകേകാടുക്കുടമന്നയ്.
എവനിടട  സകാഫലരര്യം?  എത്ര  ആളുകേള്ക്കയ്  വസ്പീടുടകേകാടുത്തു?  വരക്തഗത
ആനുകൂലരങ്ങളുടട  അവസ  എന്തകായനിരുന?  പഞകായതയ്/നഗരഭരണടത
ഇലകാതകാക്കനി  അഴനിമതനിയടട  കൂതരങ്ങകാക്കുകേയകാണയ്  കകേരളതനിടല  മുന്
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  ടചയ്തതയ്.  അതനിനയ്  ഒരുപകാടയ്  ടതളനിവണയ്.  എടന
മണ്ഡലതനിടല കേകാകരകാടയ് പഞകായതയ് ഇന്നയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുന.  അവനിടട
ഒരു കുളമുണയ്, 10.5 ഏക്കര വനിസ്തസ്പീരണ്ണമുളള ടവണ്കുളര്യം. ആര.ടകേ.വനി.കവ. പദ്ധതനി
പ്രകേകാരര്യം ആ കുളതനിടന നവസ്പീകേരണതനിനുര്യം മറ്റുമകായനി ഒരു പദ്ധതനി ആസൂത്രണര്യം
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ടചയ.  15  ലക്ഷര്യം  രൂപവടര  വരക്കയ്  എടുക്കകാന്  വരവസയളളകപ്പെകാള്  ഒരുകകേകാടനി
രൂപയടട വരക്കനിനയ് അവനിടടത പഞകായതയ് പ്രസനിഡനര്യം ബന്ധടപ്പെട ഉകദരകാഗസ
കമധകാവനികേളുര്യംകൂടനി   ചുമതലടപ്പെടുതനി.   ഇവനിടട  ഒരു  ഗവണ്ടമനയ്  ഉണകായനിരുന.
എന്തകായനി അവസ? കേഴനിഞ്ഞ മഴക്കകാലതയ് എലകാര്യംകൂടനി നനിലര്യം ടപകാതനി. അതുമകായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിക്കയ്  ഞകാന്  നല്കേനിയ  പരകാതനി,  അകദ്ദേഹര്യം
കൃഷനിവകുപ്പുമനനിക്കയ്  കകേമകാറുകേയര്യം,  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  വളടര  വരക്തമകായ
നനിലപകാടയ് സസസ്പീകേരനിചയ് വനിജനിലന്സയ് എന്കേസയറനി ഏരടപ്പെടുത്തുകേയര്യം ടചയ.  എനനിക്കു
കതകാനന, സര്യംസകാനതനിടന ചരനിത്രതനില് ആദരമകായനി കൃഷനി ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനനിടല
ഉന്നതരകായ അഞയ് ഉകദരകാഗസടര സടസന്ഡയ് ടചയ്യുന്ന നടപടനി ഈ ഗവണ്ടമനയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഈ 10-ാ തസ്പീയതനി ഇറക്കനിയ ഉതരവകാണയ്. കേരഷകേകക്ഷമ വകുപ്പെനിടല
കസ്റ്റേറയ്  അഗ്രനിക്കള്ചറല് എഞനിനസ്പീയര ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  എസയ്.  സജു,   ദക്ഷനിണകമഖല
എകനികേനടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയര ആയനിട്ടുളള ശ്രസ്പീമതനി എസയ്.  ജയശ്രസ്പീ,  തനിരുവനന്തപുരര്യം
കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്ഡയ് എകനികേനടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയര ശ്രസ്പീ.  സകാര്യം.  ടകേ.  ജയനിന്,  കൃഷനി
അസനിസ്റ്റേനയ്  എഞനിനസ്പീയരമകാരകായ  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  നവസ്പീന്,  ശ്രസ്പീമതനി  എല്.  മഞ
എന്നനിവര.    ആ അഴനിമതനിയമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  റവനനവകുപ്പെനിടന  ഭകാഗമകായ  മുന്
വനികലജയ് ഓഫസ്പീസര,  റവനന ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനനിടല ഉകദരകാഗസര,   പഞകായതനിടന
ടസകടറനിമകാരകായര്യം  അസനിസ്റ്റേനയ്  ടസകടറനിമകാരകായര്യം  ആ  കേകാലയളവനില്  ഡനടനി
നനിരവ്വഹനിചവര,  അവനിടടത  മുന്  പഞകായതയ്  പ്രസനിഡനയ്,  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന
കനതകാവയ് തുടങ്ങനി ഒടനവധനി ആളുകേള്  നടപടനിക്കയ് വനികധയമകാകേകാന് കപകാകുകേയകാണയ്.
ആ റനികപ്പെകാരടയ് വകായനിക്കുകമകാള് രസകേരമകാണയ്, 10000 കേനികലകാ കേമനി ആ കുളതനിടന
നവസ്പീകേരണതനിനയ്  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി  എന്നകാണയ്  ഗുണകഭകാക്തൃ  കേമ്മനിറനിയടട
വഇൗചറനിലളളതയ്,  റനികപ്പെകാരടനിലമുണയ്.  ഉകദരകാഗസര  പരനികശകാധനിക്കുകമകാള്  500
കേനികലകാ കേമനികപകാലര്യം ആ കുളതനിനകേതയ് ഇല.  കകേകാണ്കസ്പീറയ്  ടചയ്തനിട്ടുളള ഭകാഗര്യം
ഉകദരകാഗസര  കകേടകേകാണയ്  എടുതയ്  ടഞരടുകമകാള്  പനിണ്ണകാക്കയ്
ടപകാടനിയന്നതുകപകാടല ടപകാടനിയന. ഈ കേമനിടകേകാണവരുന്നതനിനുകവണനി ടകാരസണ്
കലകാറനിയര്യം  മറയ്  കലകാറനികേളുര്യം  ഉപകയകാഗനിചനിരുന.  അതനിനയ്  വഇൗചരപ്രകേകാരര്യം  തുകേ
ടകേകാടുത്തു.  ഉകദരകാഗസര അകനസഷനിചകപ്പെകാള് സ്കൂടറനിടന നമരുര്യം ഓകടകാറനിക്ഷയടട
നമരുര്യം  കേണപനിടനിക്കടപ്പെട്ടു.  ഇത്രയര്യം  ഭസ്പീമമകായനിട്ടുളള  തസ്പീടവടനിടക്കകാളള
ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില്  നടത്തുന്നതനിനയ്  ആവശരമകായ  എലകാ  രൂപതനിലളള
പനിന്തുണയകാണയ്  മുന്  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനില്
നടതനിയനിട്ടുളളതയ്.  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന ഭരണമുകണകാ,  അവനിടട യകഥഷ്ടര്യം കമകാഷണര്യം
നടതകാര്യം.  ഒന്നനിനുര്യം  ഓഡനിറനില,  പരനികശകാധനയനില,  പരകാതനി  കേനിടനിയകാല്
പരനികശകാധനിക്കുന്ന  നനിലപകാടനിലകാത  സമസ്പീപനമകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടല  നടപടനികേള്  പരനികശകാധനിക്കുകമകാള്  കേകാണകാന്
കേഴനിയന്നതയ്.  ഞകാന് അതനിടന വനിശദകാര്യംശങ്ങളനികലയയ് കപകാകുന്നനില. 
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ഇവനിടട  മനിടുക്കനകായനിട്ടുളള  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയകാണുളളതയ്.
ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫനിടനയര്യം   കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.  മുനസ്പീറനികനയര്യം
ശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനികയയര്യം നനിങ്ങള് തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെയ്  ഏല്പ്പെനിചയ്
ആ  വകുപ്പെനിടന  സുദസ്പീരഘമകാക്കനി.  കകേരളതനിടന  ചരനിത്രതനില്  നനിങ്ങള്
നടപ്പെകാക്കനിയനിട്ടുളള  കുതഴനിഞ്ഞ,  അപരനിഷ്കൃതമകായ  നടപടനികേടളടയലകാര്യം
മകാറനിടയടുത്തുടകേകാണയ്,  കകേരളതനിടല തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ വകുപ്പെനിടന സുതകാരരമകായനി
ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഗുണകേരമകാകുന്ന  രൂപതനില്  ഒടനവധനി  നടപടനികേളുമകായനി
ബഹുമകാനടപ്പെട മനനി കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് മുകന്നകാട്ടു ടകേകാണകപകാവകേയകാണയ്. 

ഇവനിടട ശ്രസ്പീ. അനനില് അക്കര സൂചനിപ്പെനിച കലഫയ്,  ആരദര്യം, ഹരനിത കകേരളര്യം
ഇടതലകാര്യം  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  കനതൃതസതനില്  നടക്കകാന്  കപകാകുന്ന
പദ്ധതനികേളകാണയ്. തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ വകുപ്പെകാണകലകാ, സനി.എചയ്.സനി.-യര്യം മറ്റുടമകാടക്ക
ടമയനിടനയനിന്  ടചയ്യുന്നതയ്.  തകാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിടയകാടക്ക  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ
വകുപ്പെകാണകലകാ കനകാക്കുന്നതയ്.  ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന്ന പ്രസ്തകാവനകേള് അറനിവനിലകായ്മയടട
ഭകാഗമകായനി  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  ആളുകേള്  വകാരനിവനിതറുകേയകാണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്
എന്തയ്  അവകേകാശമകാണയ്  അഴനിമതനിടയക്കുറനിചയ്  പറയകാന്?  ബന്ധു  നനിയമനടത
സര്യംബന്ധനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരകാജടന  പുറതകാക്കുന്നതനിനുകവണനി
നനിയമസഭയകേതയ്  എടന്തകാടക്ക  പ്രസര്യംഗങ്ങളകായനിരുന.  പുറതയ്  എടന്തകാടക്ക
വലനിയ പ്രകക്ഷകാഭങ്ങളകായനിരുന, അതനിടനടയകാനര്യം ആവശരര്യം വന്നനിലകലകാ? ഇവനിടട
കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന കേകാലതയ് കുകറ ആളുകേളുടട ബന്ധുക്കടള
വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  മകാറനി  സകാപനിക്കുകേയര്യം   നനിയമനിക്കുകേയര്യം  ടചയ.  നനിങ്ങള്
എന്തു  നനിലപകാടടടുത്തു?  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചകാണനിയടട  അമ്മകായനിയടട  മകേന്  കുഞ്ഞയ്
ഇലര്യംപളളനിടയ  കകേരള  സഹകേരണ  സര്യംഘര്യം  പരസ്പീക്ഷകാ  കബകാരഡനിടന
അദ്ധരക്ഷനകായനി  നനിയമനിച്ചു,  ബന്ധുവകല?  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എര്യം.  മകാണനിയടട  മരുമകേന്,
ഐ.എ.എസയ്.-ല്  നനിനര്യം  ശനിക്ഷകാ  നടപടനിക്കയ്  പുറതകാക്കടപ്പെട  അകദ്ദേഹടത
ടതകാഴനില് മനനിയടട ഉപകദശകേനകായനി ചസ്പീഫയ് ടസകടറനിയടട പദവനിക്കയ് തുലരമകായനി
നനിയമനിച്ചു,  ബന്ധുവകല?   ******   അന്തരനിച  മുന് സസ്പീക്കറുടട  സഹധരമ്മനിണനി
സുകലഖടസ്പീചടറ  സരവ്വവനിജകാനകകേകാശര്യം  ഡയറക്ടറകായനി  നനിയമനിച്ചു,  ബന്ധുവകല?
കദവസസര്യം  വകുപ്പെനിടന  ചുമതലയണകായനിരുന്ന  മുന്  മനനി    ശ്രസ്പീ.  വനി.എസയ്.
ശനിവകുമകാറനിടന സകഹകാദരടന ശബരനിമല എകനികേനടസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസറകായനി നനിയമനിച്ചു,
ബന്ധുവകല?   ഭക്ഷരസനിവനില്  സകപസയ്  വകുപ്പെനിടന  മുന്  മനനി  ശ്രസ്പീ.  അനൂപയ്
കജക്കബയ്,  അകദ്ദേഹതനിടന  ഭകാരരടയ  ഭകാഷകാ  ഇന്സ്റ്റേനിറനടനിടന  അസനിസ്റ്റേനയ്

* ബഹുമകാനടപ്പെട സസ്പീക്കറുടട ഉതരവനിന്പ്രകേകാരര്യം (ഫയല് നമര 2222/ ഇ.ബനി/2017/ നനി ടസ 
തസ്പീയതനി 16-5-2017) കരഖയനില്നനിനര്യം നസ്പീക്കര്യം ടചയ.  
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ഡയറക്ടറകാക്കനി നനിയമനിച്ചു,  ബന്ധുവകല?  അകദ്ദേഹതനിടന സകഹകാദരനി അമനിളനിടയ,
കകേരളകാ  കസ്റ്റേറയ്  ഐ.ടനി.  ഇന്ഫ്രെകാസ്ട്രേക്ചര  മകാരക്കറനിര്യംഗയ്  മകാകനജരകായനി  നനിയമനിച്ചു,
ബന്ധുവകല?  മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗയ് എര്യം.എല്.എ.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മര മകാസ്റ്റേറുടട മരുമകേന് അബ്ദുള്
ജലസ്പീലനിടന ഓപ്പെണ് സ്കൂള് കസ്റ്റേറയ്  കകേകാ-ഓരഡനികനററകായനി  നനിയമനിച്ചു,  ബന്ധുവകല?
നനിയമനടത കചകാദരര്യം ടചയ്ത ഉകദരകാഗസടന വനിരടനി,   ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  അബ്ദുറബയ്
സസന്തര്യം ടലറരപകാഡനില് നനിയമനര്യം നടതനി. ഇടതകാടക്ക കകേരളതനില് നടന്നതകാണയ്.
ഐ.ടനി. @ സ്കൂളനിടന എകനികേനടസ്പീവയ് ഡയറക്ടറകായനി നനിയമനിച ശ്രസ്പീ. ടകേ. പനി. നഇൗഫല്
മലപ്പുറതയ്  വനനിതകാ  ലസ്പീഗയ്  കനതകാവനിടന  മകേനകാണയ്.  കേകാലമകാറക്കകാരനകായ
ടനയകാറനിന്കേരയനിടല  മുന്  എര്യം.എല്.എ.-യടട  മകേടള  ടവയരഹഇൗസനിര്യംഗയ്
കകേകാരപ്പെകറഷടന  അസനിസ്റ്റേനയ്  മകാകനജരകായനി  നനിയമനിച്ചു.  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന
ധകാരമ്മനികേകരകാഷര്യം  എവനിടട?  എവനിടടയകാണയ്  ശ്രസ്പീ.  രകമശയ്  ടചന്നനിതലയടട
ധകാരമ്മനികേകരകാഷര്യം?  സസന്തക്കകാകരയര്യം,  ബന്ധുക്കകളയര്യം പ്രധകാനടപ്പെട കപകാസകേളനില്
തനിരുകേനിക്കയറനി അഴനിമതനി നടത്തുന്നതനിനുര്യം,  തങ്ങളുടട കേകാരരങ്ങള് നടത്തുന്നതനിനുര്യം
കവണനി നനിരബകാധര്യം നടതനിയതയ് ആടരങ്കെനിലര്യം കചകാദരര്യം ടചയ്കതകാ? ആരടക്കങ്കെനിലര്യം
ധകാരമ്മനികേകരകാഷര്യം  അണടപകാടനികയകാ?  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  ഏടതങ്കെനിലര്യം  ആളുകേള്ക്കയ്
അതരതനില്  എടന്തങ്കെനിലര്യം  പ്രതനികേരനിക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  ഇവനിടട
ശ്രസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരകാജടനതനിടര  അതരതനില്  ഒരു  പരമകാരശര്യം  വന്നകപ്പെകാള്
ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതര മുന്നണനിക്കുര്യം സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-നുര്യം സസയര്യം മകാതൃകേയകായനി
മണനിക്കൂറുകേള്ക്കകേര്യം  രകാജനിവച്ചു.  മുന്മനനി  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  ബകാബു,  കകേകാടതനിയടട
പരകാമരശര്യം  വന്നയ്  അഴനിമതനിക്കകാരനകാടണന്നയ്  വനിധനിക്കടപ്പെട്ടു,  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്ചകാണനി
രകാജനിക്കതയ് വകാങ്ങനി കപകാക്കറനിലനിടയ് ഒരകാഴ്ച ടകേകാണനടന. ഇവനിടട കകേകാണ്ഗ്രസനിടന
ധകാരമ്മനികേകരകാഷര്യം  എവനിടടകപ്പെകായനി?  ഏടതങ്കെനിലര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാര
അതനിനനുസൃതമകായ  നനിലപകാടയ്  സസസ്പീകേരനികചകാ?  ഒരകാഴ്ചക്കകാലര്യം  കപകാക്കറനിലനിടയ്
തകാല്ക്കകാലനികേമകായനി കകേകാടതനിയനില് നനിന്നയ് കസ്റ്റേ വകാങ്ങനി തുടരകാന് അനുവദനിചനികല?

[അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് പകാനല് ഓഫയ് ടചയരമകാന്   ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലകാല്]

ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്ചകാണനിയടട  ഓഫസ്പീസനില്  എന്തകായനിരുന  സനിതനി?  ഗണ്മകാന്
സലനിര്യംരകാജയ്  ഭൂമനി  തടനിപ്പെയ്  കകേസനിടല  പ്രതനിയകായനിരുന്നനിട്ടുര്യം  കകേടസടുതനിലകലകാ?
അവസകാനര്യം  ടപണ്ണയ്  പനിടനിക്കകാന്  കപകായതനിടന  ഭകാഗമകായനി  നകാട്ടുകേകാര  വളഞവചയ്
പനിടനിചയ്  കപകാലസ്പീസനില്  ഏല്പ്പെനിചകപ്പെകാഴകാണയ്  ആ  തസ്തനികേയനില്നനിനര്യം  മകാറകാന്
തയകാറകായതയ്.  എന്തകായനിരുന  കകേരളതനില്  കകേകാണ്ഗ്രസനിടനയര്യം  യ.ഡനി.എഫയ്.-
ടനയര്യം  ഭരണര്യം?  അവരകാണയ്  ഇവനിടട  വന്നനിരുന്നയ്  ചകാരനിത്രര  പ്രസര്യംഗര്യം
നടതനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടടയള്ള  കേകാരരങ്ങള്  നമുക്കയ്  മനസനിലകാക്കകാന്
കേഴനിയമകലകാ. യവതനിടയ വനിട്ടു നടതനിയനിട്ടുള്ള ഒരു കഫകാണ് സര്യംഭകാഷണര്യം, ടവറുടമകാരു
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സര്യംഭകാഷണമകായനി  മകാകറണതനിനുപകേരര്യം  ചകാനലകേകാര  ശരനിയലകാത  രൂപതനിലള്ള
സമസ്പീപനര്യം  സസസ്പീകേരനിചതനിനകാല്  മുന്  മനനി  ശ്രസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ശശസ്പീനന്
മണനിക്കൂറുകേള്ക്കകേര്യം  രകാജനിവചനികല?  രകാജനിക്കടതഴുതനി  മുഖരമനനിക്കയ്
ടകേകാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതര
മുന്നണനിയടട  ധകാരമ്മനികേമൂലരര്യം  ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ചു.  മുന്പയ്  ഇതകായനിരുകന്നകാ  സനിതനി?
യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന ഭരണകേകാലതയ് കകേകാണ്ഗ്രസനിടന സനിതനിടയന്തകാണയ്;  ലസ്പീഗനിടന
സനിതനിടയന്തകാണയ്?  കകേകാണ്ഗ്രസനിനുര്യം  ലസ്പീഗനിനുര്യംകവണനി  പ്രവരതനിചനിട്ടുള്ള
പകാവടപ്പെട  പ്രവരതകേരക്കയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  ഭരണ  കേകാലതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വരഷക്കകാലര്യം  തലയനില്  മുണനിട്ടുനടകക്കണ  രൂപതനില്  അഴനിമതനിയടട
കവതകാളങ്ങളകായനി  നൃതമകാടനിയ  ഭരണമകായനിരുന്നകലകാ   കകേരളതനിലണകായനിരുന്നതയ്.
സകാധകാരണ  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കവകാട്ടു  ടചയ്ത,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കവണനി  പ്രവരതനിച
കകേകാണ്ഗ്രസനിടനയര്യം യ.ഡനി.എഫയ്.-ടനയര്യം പ്രവരതകേകരകാടയ്  നസ്പീതനി പുലരത്തുവകാന്
ആ  ഭരണതനിടല  കനതകാക്കനകാരക്കയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണകാ,  ഇലകലകാ?  എലകാവനിധ
ടകേകാളളരുതകായ്മയകടയര്യം കകേനമകായനി കകേരളതനിടല യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന ഭരണര്യം മകാറനി.

ഇവനിടട  സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ടനയര്യം  ഇടതുപക്ഷകതയര്യം  ആകക്ഷപനി
ക്കുകേയകാണയ്.  നനിങ്ങള്  ആകക്ഷപനികക്കണതനില,  ചരനിത്രര്യം  നനിങ്ങടള  പഠനിപ്പെനിക്കുര്യം.
ഇന്തരയനിടല  ഇടതുപക്ഷതനിടന  പുറടകേ  ഇന്തരയനിടല  കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര
അണനിനനിരക്കുന്ന  കേകാലര്യം  വനിദൂരമല.  ഇന്തരയനിടല  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  തകേരന്നയ്
തരനിപ്പെണമകായനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  മണനിപ്പൂരനിലര്യം  കഗകാവയനിലര്യം  ഏറവര്യം വലനിയ
ഒറക്കക്ഷനി  ആയകപ്പെകാഴുര്യം  ഭൂരനിപക്ഷമുണകാക്കനി  മനനിസഭയണകാക്കകാന്  കേഴനിയകാത
പകാപ്പെരസ്പീകേരനിക്കടപ്പെട  കനതൃതസ  ഗുണമനിലകാതവരകായനി  അഖനികലന്തരകാ  കകേകാണ്ഗ്രസയ്
കനതൃതസര്യം  അധനഃപതനിച്ചു.   പ്രനിയടപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്  ഇവനിടട  നനിനര്യം  വണനി
കേയറനി മണനിപ്പൂരനികലയയ് കപകായനി,  അവനിടടടയതനികചരന്നകപ്പെകാള് ബനി.ടജ.പനി.-ക്കകാര
കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാടരക്കൂടനി അടനിച്ചു മകാറനിടക്കകാണകപകായനി ഗവണ്ടമനണകാക്കനി. ഇവനിടട
ശ്രസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്,  അകദ്ദേഹതനിനയ്  രണമൂന
സര്യംസകാനങ്ങളനില്  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  ചുമതലയടണന്നകാണയ്.  അകയകാ...
കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  ഗതനികകേടകാണനിതയ്.  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  അഖനികലന്തരകാ  കനതൃതസര്യം
ഇത്രയര്യം  പകാപ്പെരസ്പീകേരനിക്കടപ്പെകടകാ?  പ്രനിയമുള്ളവകര,  ഇന്തരയനില്   ബനി.ടജ.പനി.-യര്യം
ആര.എസയ്.എസയ്.-ഉര്യം  ഉയരത്തുന്ന  വരഗസ്പീയ  ഫകാസനിസര്യം  ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കുന്ന
നടപടനികേള്ടക്കതനിടരയള്ള  ഉജസലമകായ  കപകാരകാടര്യം  വരഗപരമകാണയ്.  ആ
വരഗപരമകായ കപകാരകാടര്യം ഇന്തരയനിടല ടതകാഴനിലകാളനിവരഗര്യം ഉയരതനിടക്കകാണവരകാന്
കപകാവകേയകാണയ്.  ആ  കപകാരകാടതനിടന  ഭകാഗമകായനി  ഇന്തരയനിടല  കകേകാണ്ഗ്രസയ്
പ്രസകാനതനിടന  പ്രവരതകേരക്കയ്  ഇടതുപക്ഷതനിനയ്  പുറകകേയകായനി
അണനിനനിരകക്കണനിവരുര്യം. ഇതയ് ചരനിത്രതനിടന ഭകാഗമകാകേകാന് കപകാകുകേയകാണയ്. 
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കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര  ഇടതുപക്ഷകതയര്യം  സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ടനയര്യം
ആകക്ഷപനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇവനിടട  ടകേകാലപകാതകേടതക്കുറനിചയ്  ഉറഞതുളകേയകാണയ്.
1987  മകാരചയ്  മകാസര്യം  23-ാ  തസ്പീയതനി  കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര  ഓരത്തു  കനകാക്കണര്യം.
ബഹുമകാനടപ്പെട സണ്ണനി കജകാസഫയ് എര്യം.എല്.എ.-ക്കയ് അറനിയകാമകായനിരനിക്കുര്യം. ചസ്പീകമനനി
എന്നയ്  പറയന്ന കേയരനിടന ഭകാഗത്തുള്ള സലതയ് ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെകാള്
പ്രവരതകേര  ഒത്തു  കചരന്നനിട്ടുള്ള  സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ടന  കലകാക്കല്  കേമ്മനിറനി
ആഫസ്പീസയ്  തസ്പീയനിടയ്  അഞകാളുകേടള  കൂടടക്കകാല  നടതനിയ  ടകേകാലപകാതകേക്കറയടട
പകാരമരരമുള്ളവരകാണയ്  കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര.  1994  നവര്യംബര  25- ാ തസ്പീയതനി
മറകക്കണതനിലകലകാ?  അന്നയ്  കേരുണകാകേരന്  മുഖരമനനിയകായനിരുന്ന  സമയതയ്
കൂത്തുപറമനില്  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  നടതനിയ  നനിഷ്ഠൂരമകായ  ടവടനിടവപ്പെനില്
ഡനി.കവ.എഫയ്.ഐ.-യടട  അഞയ്  പ്രവരതകേടര  ടകേകാലടപ്പെടുതനി.  ആ
ടകേകാലപകാതകേ  രകാഷസ്പീയതനിടന  എലകാ  പകാപക്കറയര്യം  പുരണനിട്ടുള്ളവര  ഇവനിടട
ധകാരമ്മനികേത പറഞ്ഞനിടയ് കേകാരരമനില. 

പ്രനിയമുള്ളവകര, അഞ്ചു വരഷക്കകാലര്യം  കേഴനിയകമകാള് കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി  നടപ്പെനിലകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  ജകനകാപകേകാരപ്രദമകായ
പരനിപകാടനികേളുടട  അവസകാനര്യം  കുറനിക്കുകമകാള്  ശ്രസ്പീ.  എല്കദകാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി
അടക്കമുള്ളവര  കജകാത്സരടന  പ്രവചനര്യം  നടതകാന്കവണനി  അവനിടട  തടുക്കുര്യം
വചനിരനിക്കുന്ന  കേകാലര്യം  വനിദൂരമല.  ആ  കേകാലതനികലയയ്  കകേരളര്യം  മകാറുകേയകാണയ്.
ധനകാഭരരതനകേടള പനിന്തുണച്ചു ടകേകാണയ് നനിരത്തുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്   ടചന്നനിതല):  സര,  കപകായനിനയ്  ഓഫയ്
ഓരഡര,  റൂള്  288.  ഇവനിടട  ബഹുമകാനടപ്പെട  ടകേ.  ആന്സലന്  എര്യം.എല്.എ.
പ്രസര്യംഗനിചകപ്പെകാള്  ******* അതയ്  വകാസ്തവ  വനിരുദ്ധമകാണയ്,  അതയ്  കരഖയനില്
ഉണകാകേകാന്  പകാടനില.  ****** വനിജനിലന്സയ്  അകനസഷണതനിലര്യം  അതയ്
വരക്തമകായനിട്ടുള്ള കേകാരരമകാണയ്.  അവകാസ്തവമകായ കേകാരരര്യം കരഖയനിലണകാകേകാന് പകാടനില,
റൂള് 288 അനുസരനിചയ് അങ്ങതയ് റൂള് ടചയണടമന്നയ് അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.

മനി  .    ടചയരമകാന്:  അതയ് കൃതരമകായനി പരനികശകാധനിചയ് ആവശരമകായ നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്.

ടപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള്:  സര,  ധനകാഭരരതനകേടള  ഞകാന്
എതനിരക്കുകേയകാണയ്.  ഭരണഘടനകാ  പനിന്ബലകതകാടുകൂടനി  അധനികേകാര
വനികകേനസ്പീകേരണര്യം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  നകാലയ്  പഞവത്സര  പദ്ധതനികേള്

* ബഹുമകാനടപ്പെട സസ്പീക്കറുടട ഉതരവനിന്പ്രകേകാരര്യം കരഖയനില്നനിനര്യം നസ്പീക്കര്യം ടചയ. (ഫയല് നമര 
2222 ഇ.ബനി 2017/നനിടസ തസ്പീയതനി 16 -5-2017)
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പൂരതനിയകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അഞകാര്യം  പഞവത്സര  പദ്ധതനി  നടന
ടകേകാണനിരനിക്കുകേയര്യം പദ്ധതനികേള് തുടങ്ങനിയനിടയ്  22  വരഷമകാകുകേയര്യം ടചയ.  ഇകപ്പെകാഴുര്യം
പഞകായത്തുകേളുര്യം  പ്രകാകദശനികേ  ഭരണകൂടങ്ങളുര്യം  സരക്കകാരുകേളുര്യം  തമ്മനിലള്ള
ഇനകഗ്രഷന് ഇലകാതതുടകേകാണയ് തടന്ന ആ കമഖലകേളനില് ഒരു വലകാത കപകാരകായ്മ
നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.  അധനികേകാര  വനികകേനസ്പീകേരണര്യം  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണതനിലൂടട
ജനങ്ങളനികലടക്കതനിക്കകാന്  ഏറവര്യം  പ്രയത്നനിച്ചു  എന്നവകേകാശടപ്പെടുന്ന  ഇടതുപക്ഷ
ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി   അധനികേകാരതനിലനിരനിക്കുകമകാള്  പഞകായത്തുകേളുടടയര്യം
ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളുടടയര്യം അധനികേകാരങ്ങള് തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുന്ന ഒരവസകാവനികശഷര്യം
പല  കമഖലകേളനിലര്യം  നമുക്കയ്  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുന.  എലകാര്യം  സരക്കകാര
പരനിപകാടനികേളകാക്കനി മകാറ്റുന്നതുര്യം പഞകായത്തുകേളുടട സകാമതനികേ കമസ്പീകേരണങ്ങളനില്
സരക്കകാര  നനിയനണര്യം  വരുത്തുന്നതുടമകാടക്ക  ഈ  കേകാലഘടതനില്
അനുഭവനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കകേരളതനില്  മദരശകാലകേള്  എവനിടടടയകാടക്ക
അനുവദനിക്കണടമന്നതയ്  തസ്പീരുമകാനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവകേകാശര്യം  പഞകായത്തുകേള്
ക്കകാണുള്ളടതന്നയ്  നമുക്കറനിയകാര്യം.  ആ  അവകേകാശങ്ങള്  മകാറനിടയടുക്കകാനുര്യം  അതയ്
ഗവണ്ടമനനികലയയ്  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കകാനുര്യം  ആവശരമകായ  നനിലപകാടുകേളനികലയയ്
ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതര മുന്നണനി മുകന്നകാട്ടു കപകാകുന.  പഞകായതയ് വകുപ്പുകേള്ക്കയ്
നല്കനിയ  അധനികേകാരങ്ങളനില്  പലതനിലര്യം  ഇടടപട്ടുടകേകാണയ്  ഇന്ന  പ്രവരതനങ്ങകള
നടപ്പെനിലകാക്കകാവൂ  എന്ന  രസ്പീതനിയനിലളള  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  പഞകായത്തുകേള്ക്കയ്
നല്കേനിടക്കകാണനിരനിക്കുന.  സകാമതനികേ  നനിയനണതനിടന  മറവനില്
പഞകായത്തുകേളനിടല  പദ്ധതനി  നടതനിപ്പെനിനകാവശരമകായ  പണര്യം  നല്കകാടത  അതയ്
പനിടനിച്ചുവചയ്  പഞകായത്തുകേടള  ടഞക്കനിടക്കകാല്ലുന്ന  ഒരവസകാവനികശഷര്യം  ഈ
ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലകാക്കുകമകാള് അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണതനിടന മുന്നനില്നനിന്നയ്
പ്രവരതനിചനിരുന എന്നയ് പറയന്ന ഇടതുപക്ഷതനിടന അവകേകാശ വകാദങ്ങള് പലതുര്യം
ടപകാളനിഞകപകാവകേയകാണയ്.  ഈ  സമയത്തുര്യം  തകനതകായ  കശലനിയര്യം
പ്രവരതനങ്ങളുര്യം  നനിലപകാടുകേളുര്യം  സസസ്പീകേരനിക്കുന  എന  പറയന്ന  തകദ്ദേശ
സസയര്യംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്.   ശ്രസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷര്യംസസ്പീര
പ്രസര്യംഗതനില്  പറഞ്ഞതയ്,  ആ  പറഞ്ഞതനിനപ്പുറതയ്  തകാങ്കെള്  ജനര്യം  ടകേകാണര്യം
കേരമ്മര്യം  ടകേകാണര്യം  മുസല്മകാനകാണയ്  എന്നതു  ടകേകാണതടന്ന,  ആ  ഒരു  നനിലപകാടയ്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയകാടത, തകാങ്കെള് ഇതനിടലകാടക്ക നനിശബനകായനി നനില്ക്കുന്നതയ്
കേകാണുകമകാള്  ഒരു  സഹപ്രവരതകേന്  എന്ന  നനിലയയ്  വലകാത  വനിഷമര്യം
കതകാനകേയകാണയ് പ്രനിയടപ്പെട മനനികയകാടയ്. ഞകാന് പറഞ്ഞതയ് കഡകാ. ടകേ. ടനി ജലസ്പീലനിനയ്
മനസനിലകായനിട്ടുണകാകുര്യം.  2015-2016-ല്  പഞകായതയ്  പദ്ധതനികേളനില്  കേരകാരനിഓവര
ആയനി വരുന്ന പ്രവരതനങ്ങളുടട പരനിതകാപകേരമകായ അവസ എടന  പ്രനിയടപ്പെട
സഹപ്രവരതകേന് ശ്രസ്പീ മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി  കനരകത സൂചനിപ്പെനിച്ചു. 2016-2017
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സകാമതനികേ  വരഷതനില്  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ  മുഴുവന്  പദ്ധതനികേള്ക്കുര്യം  മകാരചയ്
മകാസകതകാടുകൂടനി  മുഴുവന്  പണവര്യം  ടകേകാടുക്കുടമന്നയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുര്യം  മകാരചനിലര്യം
ഏപ്രനിലനിലര്യം കമയയ്  അവസകാനര്യം വടരയര്യം സര്യംഖര ടകേകാടുക്കകാടത,  പഞകായത്തുകേടള
ടഞക്കനിടക്കകാല്ലുന്ന  അവസകാവനികശഷര്യം  നനിലവനിലണയ്  എന്നതയ്  തകാങ്കെള്ക്കയ്
അറനിയകാവന്നതകാണയ്.  ആ സമയതയ്  ഈ വരഷര്യം പണര്യം ലഭനിക്കുര്യം  എന കേരുതനി
സകാമതനികേ കമസ്പീകേരണര്യം ചനിടടപ്പെടുതനിയനിരുന്ന പഞകായത്തുകേളുടട വരകാനനിരനിക്കുന്ന
വരഷങ്ങളനികലയര്യം  സകാമതനികേ  കമസ്പീകേരണര്യം  മുഴുവന്  തകാറുമകാറകായനികപ്പെകാകുന്ന
അവസകാവനികശഷര്യം ഉണകാകുടമന്നതനിനപ്പുറതയ്,  തകാങ്കെള് തടന്ന ഈ സഭയനില്വചയ്
അവകേകാശടപ്പെടനിരുന്ന,  ഇത്ര  ശതമകാനര്യം  പദ്ധതനി  വനിഹനിതര്യം  ടചലവഴനിച്ചു  എന
പറയകമകാള്,  അതനില്നനിനര്യം  30  ശതമകാനര്യം  കുറയ്കക്കണനിവരുന്ന
അവസകാവനികശഷര്യം  ഈ  സകാഹചരരര്യംടകേകാണയ്  ഉണകായനിട്ടുടണന്നയ്  തകാങ്കെള്
മനസനിലകാക്കകാടത കപകായതകാകണകാ എടന്നനനിക്കറനിയനില.

പഞകായത്തുകേളുകടതകായ  പ്രവരതനങ്ങളനില്  ഏറവര്യം  പുതനിയതകായനി
അവതരനിപ്പെനിച  ഒരു  പദ്ധതനിയകാണയ്  കലഫയ്  പദ്ധതനി.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി
അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷര്യം  അതനിടന  പ്രവരതനര്യം  നടപ്പെനിലകാക്കകാനകാവശരമകായ
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതുര്യം  അതനിടന  സരകവ്വ  നടത്തുന്നതുര്യം
കുടുര്യംബശ്രസ്പീയകാണയ്.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  നടതനിയ  ആ  സരകവ്വയനില്  ഒരുപകാടയ്
അപകാകേതകേള് നനിലനനില്ക്കുന്നതകായനി ഏടറ പരകാതനികേള് ഇവനിടട വന്നനിട്ടുണയ്. അതയ്
പരനിഹരനിക്കകാനകായനി  പഞകായത്തുകേളനികലയയ്  അഫനിലനികയറയ്  ടചയ  ടകേകാടുത
ആകരകാഗര  വകുപ്പെനിടനയര്യം  കൃഷനി  വകുപ്പെനിടനയര്യം   ഉകദരകാഗസടരയര്യം  കമല്
പരനികശകാധനയകായനി  നനിയമനിക്കണര്യം.  അവടര  നനികയകാഗനിചനിരനിക്കുനടവന്നയ്
പറഞ്ഞകശഷര്യം ആ വകുപ്പുകേള് അവരുകടതകായ ഉകദരകാഗസരക്കയ് വനിട്ടുടകേകാടുക്കകാടത
അതനിടന പ്രവരതനര്യം അവതകാളതനിലകായനി നനില്ക്കുന.

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  തയകാറകാക്കനിയ  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിന്നകാണയ്  വരകാനനിരനിക്കുന്ന
പഞകായത്തുകേളുടട  മുഴുവന്  പ്രവരതനങ്ങളുടടയര്യം  ഗുണകഭകാക്തകാക്കടള
കേടണകതണതയ്  എനപറയകമകാള്  അപകാകേതകേളുള്ള  ആ  ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നയ്
ഗുണകഭകാക്തകാക്കടള ടതരടഞ്ഞടുതകാല് പഞകായത്തുകേള് അനുഭവനിക്കകാന് കപകാകുന്ന
വലനിയ  പ്രയകാസര്യം  അങ്ങയ്  മനസനിലകാക്കനിയനിട്ടുകണകാടയന്നയ്  എനനിക്കയ്  അറനിയനില.
കലഫയ്  പദ്ധതനിക്കയ്  25  ശതമകാനര്യം  പഞകായത്തുകേളുടട  വനിഹനിതടമടുതയ്
ടചലവഴനികക്കണനിവരുടമന്നയ്  പറയകമകാള്,  അതനിടന  ധനകാഗമമകാരഗര്യം  എവനിടട
നനിന്നകാടണന്നയ്  പറയകാടത  ഗവണ്ടമനയ്  മുകന്നകാടയ്  കപകാകുകമകാള്,  വരകാനനിരനിക്കുന്ന
പഞകായത്തുകേളുകടതകായ  പദ്ധതനികേളുടട  വനിഹനിതതനില്നനിന്നയ്  25  ശതമകാനര്യം
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കുറയകമകാള്  നനിരബന്ധമകായര്യം  നടകതണ എസയ്.എസയ്.എ., വനികേലകാര്യംഗ-വനിധവകാ-
വകാരദ്ധകേര -കപകാഷകേകാഹകാര  പരനിപകാടനികേളുടട  കൂടതനില്  ഇതുകൂടനിയകാകുകമകാള്
പഞകായത്തുകേളുടട  പ്രവരതനര്യം  അവതകാളതനിലകാകുര്യം.  ജനങ്ങളുടട  മുന്നനില്
പ്രഖരകാപനിക്കുകേയര്യം   പ്രകാവരതനികേമകാക്കകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയര്യം  ടചയ്യുന്ന പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതുര്യം  അധനികേകാരവനികകേനസ്പീകേരണതനിലൂടട  അധനികേകാരര്യം
ജനങ്ങളനികലയയ്ടക്കതനി എന്നയ് പറയന്നതുമകായ പഞകായത്തുകേള്  ഗവണ്ടമനനിടന
ഒരു  ഏജന്സനിയകായനി  മകാറുന്നൂടവന്ന  പരനിതകാപകേരമകായ  അവസകാവനികശഷര്യം
ഉണകാകുടമന്നയ്  ഞകാന്  സര്യംശയനിക്കുന.   പഞകായതയ്  വകുപ്പെയ്   സര്യംസകാനതയ്
നനിരമ്മനിച മുഴുവന് വസ്പീടുകേള്ക്കുര്യം നമര നല്കുടമനള്ള ഉതരവയ് ഇറക്കനിടയങ്കെനിലര്യം
അതയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്  കൃഷനി  വകുകപ്പെകാ  റവനന  വകുകപ്പെകാ  സമ്മതനിക്കകാടത
അതനിടനതനിരകായ ഉതരവകേളകാണയ് പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്. പഞകായതയ് ഇറക്കനിയ ആ
ഉതരവടകേകാണയ്  അഴനിമതനി  മടറകാരുവനിഭകാഗതനിലൂടട  ഉണകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുര്യം
എന്നതയ്  സസകാഭകാവനികേമകായര്യം  സര്യംഭവനിക്കകാവന്ന ഒരു കേകാരരമകാണയ്.   വനിജനിലന്സനിടന
കേണക്കനുസരനിചയ് ഏറവര്യം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടക്കുന്നതയ് പഞകായതയ് വകുപ്പെനിലകാണയ്
എന്നയ്   പറയകമകാള്,  'എ'  കഗ്രഡയ്  കേനിടനിയ  പഞകായതയ്  വകുപ്പെനിനയ്  ഇതു
കൂടനിയകാകുകമകാള് 'എ പസയ് '  കഗ്രഡയ് കേനിടകാനുള്ള ഒരു സകാധരത ഉണകാകുടമന്നലകാടത
മടറകാനര്യം  സര്യംഭവനിക്കകാന്  കപകാകുന്നനില.  ജനങ്ങളുടട   നനിതരജസ്പീവനിതവമകായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  പ്രവരതനികക്കണ  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെനിടന  നനിഷനിയതസമകാണയ്
ഏറവര്യം അപലപനസ്പീയമകായനി കേകാണകാന് സകാധനിക്കുന്നതയ്.   5500 കകേകാടനി രൂപയകാണയ്
ഈ വകുപ്പെനിനയ്  2016-17 സകാമതനികേ വരഷതനിടല പകാന് ഫണനില് അനുവദനിചതയ്.
ഒന്പതയ്  മകാസര്യംടകേകാണയ്  ടചലവഴനിചതയ്  639  കകേകാടനി  രൂപ  മകാത്രമകാണയ്.
ഇതനിടനടയലകാര്യം ഫലമകായനി,  മുഴുവന് പദ്ധതനികേളുര്യം നടപ്പെനിലകാക്കനിയതയ് കകേരളതനിടല
പതയ് പഞകായത്തുകേളനില്  മകാത്രമകാണയ്  എന്നയ്  കേണക്കുകേള് വരക്തമകാക്കുകേയകാണയ്.
സര്യംസകാന സരക്കകാരനിടന പനിടനിപ്പുകകേടുമൂലര്യം  കറകാഡകേളുടട അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കുളള
ധനസഹകായര്യം  കകേരളതനിനയ്  നഷ്ടമകായനി.  പതനിനകാലയ്  സര്യംസകാനങ്ങള്ക്കയ്  1076
കകേകാടനി രൂപ നല്കേനിയകപ്പെകാള് ഒരു നയകാകപസ കപകാലര്യം ആ  വകേയനില് സര്യംസകാന
സരക്കകാരനിനയ്  ലഭനിചനില.  ഗ്രകാമസ്പീണ കറകാഡകേളുടട നനിരമ്മകാണര്യം സമയബന്ധനിതമകായനി
പൂരതനിയകാകേകാതതുര്യം വനിവരങ്ങള് കകേനഗവണ്ടമനനിടന അറനിയനിക്കകാതതുര്യം ഫണയ്
നനിരകാകേരനിക്കകാന്  കേകാരണമകായനി.  അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കുള്ള  ടപ്രകാകപ്പെകാസലകേളുര്യം
സമയതയ്  സമരപ്പെനിക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  പ്രധകാനമനനിയടട  ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡയ്
വനികേസന  പദ്ധതനി  പ്രകേകാരര്യം  കറകാഡകേളുടട  വകാരഷനികേ  അറകുറപ്പെണനികേള്
സര്യംസകാനങ്ങളുടട ചുമതലയകാണയ്.  ഈ പ്രകാവശരര്യം ടമയനിനനന്സയ് ഗ്രകാനയ്  കകേനര്യം
നല്കേകാന് തയകാറകാകുകമകാള് വകുപ്പെയ് അതയ് വകാങ്ങകാടത ലകാപകാക്കുകേയകാണയ് ടചയ്തതയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാരനിടന കേകാലതയ്  1282  കേനികലകാമസ്പീറര കദരഘരര്യം വരുന്ന 491
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കറകാഡകേളുടട നനിരമ്മകാണര്യം പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു.  സരക്കകാര വകുപ്പുകേളനിടല അഴനിമതനിയനില്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  വകുപ്പെയ്  ഒന്നകാമതയ്  എന്ന  വനിജനിലന്സനിടന  കേടണതല്  ആ
വകുപ്പെനിടന പരകാജയമകായനി കേകാണകാവന്നതകാണയ്.  ഈ നനിലയയ് സര്യംസകാന സരക്കകാര
പ്രവരതനങ്ങളുമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകമകാള്  പഞകായത്തുകേളനിടല  ഏറവര്യം  നല
പ്രവരതനതനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേകാന്  പഞകായതയ്  വകുപ്പുമനനി
ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് ഈ സന്ദരഭതനില് നനിരകദ്ദേശനിക്കകാനുള്ളതയ്.

പദ്ധതനി വനിഹനിതതനില് കേകാരഷനികേ കമഖലയയ് 100 ശതമകാനവര്യം 50 ശതമകാനവര്യം

സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കകാറുണയ്.  മടങ്ങനിവരുന്ന പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്,  സസയര്യംടതകാഴനില്

സര്യംരര്യംഭകേരക്കയ്  എലകാ  സബ്സനിഡനി  സഹകായങ്ങളുര്യം  നല്കുന്നതനില്  പഞകായതയ്

കഗഡയ് കലനനില്  കേരശനമകായ  നനിയനണമകാണുള്ളതയ്.  മടങ്ങനിവന്ന  പ്രവകാസനി

കേള്ക്കുര്യം  സസയര്യംടതകാഴനില്  സര്യംരര്യംഭകേരക്കുര്യം  സഹകായങ്ങള്  ടചയടകേകാടുക്കകാനുള്ള

ടപകാളനിടചഴുതയ് ആവശരമകാണയ്. ടചലകവറനിയതുര്യം ജസ്പീവനിതകാന്തരര്യംവടര അനനിവകാരരവര്യം

ഉപകയകാഗനികക്കണതുമകായ മകാരകേകരകാഗങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നയ് പകാവടപ്പെട കരകാഗനികേള്ക്കയ്

വകാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് പ്രകാകദശനികേ ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കയ് സര്യംവനിധകാനങ്ങളനില.

ഗവണ്ടമനയ് ആശുപത്രനികേളനില് കൂടനി മരുന്നയ് നല്കേനിയകാല് വലനിയ ആശസകാസമകാകുര്യം.  

മലപ്പുറതനിടന  ബനിരനിയകാണനിയര്യം  ടനയ്കചകാറുടമകാടക്കയകായനി  പകാണക്കകാടയ്

കുടുര്യംബതനില്നനിനര്യം  വരുന്ന  തസ്പീരുമകാനങ്ങടളക്കുറനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  ബകാബു

സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.  ഇന്തരയനില്  വരഗസ്പീയ  കേലകാപങ്ങളുടട  ആളനിക്കതല്

ഉണകാകേകാന്  ബകാബ്റനി  മസ്ജനിദനിടന  തകേരചയയ്  കപ്രരനിപ്പെനിച  കേകാലഘടങ്ങളനില്

സമകാധകാനതനിടന  ശകാന്തനിദൂതുമകായനി,  ഏറവര്യം  വലനിയ  സുന്ദരമകായ  സകന്ദശര്യം

നല്കേനിയതയ്  പകാണക്കകാടയ്  തങ്ങളുടട  മലപ്പുറതനിടന  കമഖലകേളനില്നനിന്നകായനിരുന

എന്നയ്  പ്രനിയടപ്പെട ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  ബകാബു മനസനിലകാക്കണര്യം.  ഈ വരഗസ്പീയ കേലകാപങ്ങളുര്യം

വരഗസ്പീയ  ഫകാസനിസ്റ്റേയ്  ശക്തനികേളുര്യം  അധനികേകാരതനിലനിരുന്നയ്  മകതതര  ശക്തനികേടള

നനിരകാകേരനിക്കുന്ന  ഈ  സമയതയ്  മലപ്പുറതയ്  നടന്ന  ടതരഞ്ഞടുപ്പെനില്  അഞയ്

ലക്ഷതനിലധനികേര്യം കവകാടയ് കനടനി ഏറവര്യം നല ഒരു സകന്ദശര്യം ഇന്തരയനിടല  വരഗസ്പീയ

ഫകാസനിസ്റ്റേയ് ശക്തനികേള്ക്കയ് നല്കേകാന് കേഴനിഞ്ഞതയ്  പകാണക്കകാടയ് തങ്ങളുടട മലപ്പുറതയ്

നനിന്നകാടണന്നയ് ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബകാബു മനസനിലകാക്കണര്യം. അതരതനില് മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്ന

ജനകാധനിപതര  മുന്നണനിയടട  പ്രവരതനര്യം  കേകാണകാടത  കപകാകേരുതയ്  എന്നയ്  മകാത്രര്യം

സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ്  പഞകായതയ്  വകുപ്പെനില്  ആവശരമകായ  നല  നനിലപകാടുകേള്

സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  പ്രനിയടപ്പെട മനനിക്കയ്  സകാധനിക്കണടമന്നയ്  പറഞടകേകാണയ്  ഈ

ധനകാഭരരതനകേടള ഞകാന് എതനിരക്കുകേയകാണയ്.

100/2020.
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ശ്രസ്പീ  .    ടജയനിര്യംസയ് മകാതത്യു:  സര,  ഈ ധനകാഭരരതനകേടള ഞകാന്  ശക്തനിയകായനി
പനിന്തുണയകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാരനിടന കേകാലതയ് വളടര പ്രഗത്ഭരകായ മൂന്നയ്
മനനിമകാര,  ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജസകാഫയ്, കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര, ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി
അലനി എന്നനിവര കചരന്നയ്  നയനിച മൂന്നയ്  വകുപ്പുകേള് ഒറയയ്  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്
നയനിക്കുകമകാള്  ടചറനിയ  പ്രയകാസര്യം  ഇവരടക്കകാടക്ക  കതകാന്നകാനനിടയള്ളതയ്
സസകാഭകാവനികേര്യം മകാത്രമകാണയ്.  വളടര പ്രകാഗത്ഭരകതകാടുകൂടനി ആ വകുപ്പെയ് ഭരനിചയ് മുകന്നകാടയ്
ടകേകാണകപകാകുന്നതനില്  ശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനിടയകപകാടലയള്ള  ആളുകേളുടട
അസഹനിഷ്ണുത കകേള്ക്കുകമകാള് സഹതകാപര്യം കതകാനകേയകാണയ്.  കൃതരമകായനി ഒനരണയ്
കേകാരരങ്ങള് ഞകാന് നനിങ്ങകളകാടയ് കചകാദനിക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട കഡകാ. എര്യം. ടകേ.
മുനസ്പീര ഭരനിച്ചു; അകദ്ദേഹര്യം നല വരക്തനിയകാണയ്; എടന വളടര അടുത സുഹൃത്തുമകാണയ്.
പകക്ഷ പഞകായതയ് ടസകടറനിമകാരനിലകാടത എത്ര കേകാലര്യം, എത്ര പഞകായതകാണയ് ആ
ഭരണതനില്നനിനര്യം കപകായതയ്? നനിങ്ങള് ഒരു കകേകാടതനി കകേസനിടന കപരയ് പറഞ്ഞകല
100  കേണക്കനിനയ്  പഞകായത്തുകേളനില് ടസകടറനിമകാരനിലകാടത കേകാലര്യം കേഴനിചതയ്?  ഈ
ഗവണ്ടമനയ് വന്നകപ്പെകാള് അതയ് പരനിഹരനിചനികല? പഞകായതനിടനക്കുറനിചയ് നനിങ്ങള്ക്കയ്
ഒരു നല വകാക്കയ് പറയകാമകായനിരുന്നനികല? നനിങ്ങളുടട ഭരണകേകാലതയ് എത്ര കപകാസ്റ്റേകാണയ്
പഞകായതയ്  വകുപ്പെനില്  ഉണകാക്കനിയതയ്?  അതയ്  നനിങ്ങള്  പരനികശകാധനിക്കണര്യം.  ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  1300-ലധനികേര്യം  കപകാസകേള്
പുതുതകായനി  കനികയറയ്  ടചയ.  അല്പ്പെര്യം  മുമയ്  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജകാരജയ്
മകാലനിനരടതക്കുറനിചയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.  അകദ്ദേഹതനിടന  മണ്ഡലമകായ
ഈരകാറ്റുകപടയയ് മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി പദവനി ലഭനിച്ചു.  എത്ര കേണനിജനയ് ടതകാഴനിലകാളനികേള്
അവനിടട  കജകാലനി  ടചയ്യുനണയ്  എനള്ള  കേണക്കയ്  അകദ്ദേഹര്യം  ഇവനിടട
ഉണകായനിരുടന്നങ്കെനില്  ഞകാന്  കചകാദനിക്കുമകായനിരുന.  എനനിക്കയ്  ഉറപ്പെനിചയ്  പറയകാന്
സകാധനിക്കുര്യം.  ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജനിനയ് ലഭനിച പുതനിയ മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയനില്കപകാലര്യം
ഈ സരക്കകാരകാണയ്  10  കേണനിജനയ് ജസ്പീവനക്കകാരുടട പുതനിയ കപകാസകേള് ഉണകാക്കനി
ടകേകാടുതതയ്.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജകാരജയ്  മൂക്കയ്  ടപകാതകാടത  ഈരകാറ്റുകപടയനില്കൂടനി
കപകാകുനടണങ്കെനില്  അതയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  10  സനിരര്യം  ടതകാഴനിലകാളനികേടളയര്യം  നകാലയ്
തകാല്ക്കകാലനികേ  ജസ്പീവനക്കകാടരയര്യം  അവനിടട  നനിയമനിചതനിടന  ഫലമകായനിടകാണയ്.
എടന്തകാടക്കയകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  ഇവനിടട  വന്നയ്  പ്രസര്യംഗനിക്കുന്നതയ്?  എനനിക്കയ്
അകദ്ദേഹകതകാടയ്  വളടര  സഹതകാപര്യം  കതകാനകേയകാണയ്.  കഡകാ.  ടകേ.  ടനി.
ജലസ്പീലനിടനക്കുറനിചയ്  മകാത്രമല,  ഈ  വകുപ്പെനിടന  ടസകടറനിടയക്കുറനിച്ചുര്യം  പറഞ.
രണകപരുര്യം പ്രസര്യംഗടതകാഴനിലകാളനികേളകാടണന്നയ്  ഇവനിടട  പറയകേയണകായനി.
ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഴുവന്  എര്യം.എല്.എ.-മകാകരകാടകാണയ്  ഞകാന്  ഇതയ്  പറയന്നതയ്.
20  വരഷടത  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണതനിടന  ചരനിത്രതനില്  ഇതകാദരമകാണയ്.
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ഉല്പ്പെകാദനകമഖലയനിടല തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനില് അടനിസകാനപരമകാടയകാരു മകാറര്യം
വരുതകാന് ഈ ഗവണ്ടമനയ് തയകാറകായനി. ഞകാന് ഇക്കകാരരതനില് വകുപ്പുമനനികയയര്യം
ഒപ്പെര്യം  വകുപ്പുടസകടറനി  കൂടനിയകായ  ശ്രസ്പീ.  ടനി.  ടകേ.  കജകാസനികനയര്യം  ഒരുകപകാടല
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്നടലവടര  നമ്മള്  ടകേകാടുതനിരുന്നതയ്  വനിതയ്,  വളര്യം,
കേസ്പീടനകാശനിനനി  തുടങ്ങനിയവ  വകാങ്ങകാനകായനിരുന.  അല്പ്പെസസല്പ്പെര്യം  കേകാശയ്
പണനിക്കൂലനിയകായനി  ടകേകാടുതനിരുടന്നങ്കെനില്  അതനിനയ്  മകാറര്യംവരുതകാമകായനിരുന.
ഇകപ്പെകാഴുര്യം  അതയ്  നനിലനനിരതനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നകാല്  അകതകാടടകാപ്പെര്യം  സര്യംരര്യംഭകേരകായനി
കൃഷനി  ടചയകാന്  മുകന്നകാടയ്  വരുന്നവരക്കയ്  കൃഷനി  മകാത്രമല  മൃഗസര്യംരക്ഷണര്യം,
മത്സരക്കൃഷനി തുടങ്ങനി ടചറുകേനിട  വരവസകായതനില് ഉള്ടപ്പെടട പലനിശരഹനിത വകായ
നല്കേകാന് 5  ലക്ഷര്യം രൂപവടര ഗ്രകാമപഞകായതനിനുര്യം 10  ലക്ഷര്യം രൂപവടര കബകാക്കയ്
പഞകായതനിനുര്യം അതനിനുപരനി തുകേ ടകേകാടുക്കുകമകാള് അതനിടന പലനിശ ടകേകാടുക്കകാന്
ജനിലകാപഞകായതനിനുര്യം  അധനികേകാരര്യം  നല്കുന്ന  പദ്ധതനികരഖയനിടല  മകാരഗനനിരകദ്ദേശ
തനിടല  മകാറടതക്കുറനിചയ്  ഒരു  വരനിടയങ്കെനിലര്യം  നനിങ്ങള്  മനസനിലകാക്കനിയനിട്ടുകണകാ?
എന്തയ്  കേണനിടകാണയ്  അവനിടട  ജലസ്പീലനിടന  കകേ  അറുത്തു,  കേകാലയ്  അറുത്തു,  ചനിറകേയ്
അറുത്തു  കേരചരണകാദനികേടളലകാര്യം  നഷ്ടടപ്പെട്ടു,  ഒനര്യം  ടചയകാന്  പറകാത
ആളകായനിരനിക്കുനടവന്നയ്  പറയന്നതയ്?  20  വരഷക്കകാലടത  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ
പ്രകനിയയയ്  രണകാര്യം  ഘടര്യം  ആവനിഷ്കരനിചയ്  ടകേകാണയ്  മുകന്നകാട്ടുവച പ്രവരതനങ്ങളനില്
ഏടതങ്കെനിലര്യം  ഒന്നനിടനക്കുറനിചയ്  പറകഞ്ഞകാ?  നനിങ്ങടളലകാര്യം  എര്യം.എല്.എ.-
മകാരകായനിരനിക്കുന്ന  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല  പഞകായതയ്,  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി,
കകേകാരപ്പെകറഷന്  ഉള്ടപ്പെടട  ടചയ്യുന്ന  കേകാരരടതക്കുറനിചയ്   പരനികശകാധനിക്കണര്യം.
ഇവനിടട  മകാലനിനരടതക്കുറനിചയ്  പറഞ.  ഒരു കേകാരരര്യം  മകാത്രകമ ഞകാന് പറയനള.
അതയ്  എനനിക്കുകൂടനി  വരക്തനിപരമകായനി  ചനില  ബന്ധങ്ങള്  ഉള്ളതുടകേകാണയ്
പറയകേയകാണയ്.  ഞകാന് സര്യംസകാനടത കേണനിജനയ്  ടതകാഴനിലകാളനി   സര്യംഘടനയടട
ഭകാരവകാഹനിയകാണയ്. 

എറണകാകുളര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷനനില്  10  കകേകാര്യംപകാക്ടയ്  യനങ്ങള്
കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  ടചലവകാക്കനി  വകാങ്ങനിടയങ്കെനിലര്യം  ഒടരണ്ണര്യം  മകാത്രമകാണയ്
പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.   ബകാക്കനിടയലകാര്യം  പ്രവരതനരഹനിതമകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
മകാലനിനര സര്യംസരണതനിനുകവണനി കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ ടചലവകാക്കനി വകാങ്ങനിയ
കകേകാര്യംപകാക്ടയ്  യനങ്ങള്  എന്തുടകേകാണകാണയ്  കകേടകായനി  കേനിടക്കുന്നടതന്നയ്  ആ
കകേകാരപ്പെകറഷന്  പരനിധനിയനില്നനിന  വരുന്ന  ഒരു  എര്യം.എല്.എ.-യ്ടക്കങ്കെനിലര്യം
പറയകാന്  സകാധനിക്കുകമകാ?  അടതലകാര്യം  ഒരു  തവണ  കകേടകായകാല്  പനിടന്ന
ശരനിയകാക്കുകേയനില.   ടടപ്രവറയ്  കലകാറനി  വകാടകേയ്ടക്കടുതയ്   കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ്
രൂപയകാണയ് ഇതരതനില് ടകേകാള്ളയടനിക്കുന്നതയ്. അതയ് നനിങ്ങള്  പരനികശകാധനിക്കണര്യം.
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കകേരളതനില് മൂക്കുടപകാതകാടത നടക്കകാന് കേഴനിയനിടലന്നയ് പറയന്ന ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജകാരജനിനയ്  ഒതകാശ  ടചയ്തയ്  കേയടനിക്കുകമകാള്,  നനിങ്ങടളകാടക്ക  എര്യം.എല്.എ.
മകാരകായനിരനിക്കുന്ന  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളനിലര്യം  പഞകായത്തുകേളനിലര്യം  കൃതരമകായനി
കേണനിജനയ് ടതകാഴനിലകാളനികേള്  നടത്തുന്ന  പ്രവരതനടത  എങ്ങടനയകാണയ്  ആ
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷനുര്യം  കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുന്നടതന്നയ്  ഓരക്കണര്യം.
കേണനിജനയ് ടതകാഴനിലകാളനികേടള നന്നകായനി കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുന്ന മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളുര്യം
കകേകാരപ്പെകറഷനുകേളുമുണയ്.  മകാലനിനര  സര്യംസരണതനിനയ്  15  ശതമകാനര്യംവടര  തുകേ
നസ്പീക്കനിവയകാനുള്ള  സഇൗകേരരര്യം  ഗവണ്ടമനയ്  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ആ  തുകേ
വനിനനികയകാഗനിക്കുകമകാള് മകാലനിനര  സര്യംസരണതനിനയ്  ആധുനനികേവര്യം  ശകാസസ്പീയവമകായ
സര്യംവനിധകാനര്യം ടകേകാണവരകാന് നമുക്കയ് കേഴനിയണര്യം.  ഇക്കകാരരതനില്  ഗവണ്ടമനനിടന
ഭകാഗത്തുനനിന്നയ് നനിരകദ്ദേശമുണകാകേണടമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് ബഹുമകാനരനകായ മനനികയകാടയ്
അഭരരതനിക്കകാനുള്ളതയ്. തുകേ ടചലവഴനിക്കകാന് മകാത്രര്യം പഞകായത്തുകേകളകാടയ് പറഞ്ഞകാല്
കപകാരകാ,  ആ  തുകേ  വനിനനികയകാഗനിക്കുന്നതനില്,  ഉറവനിട  മകാലനിനര  സര്യംസരണതനിനുര്യം
മകാലനിനര സര്യംസരണ പ്രകനിയയനിലര്യം  ആധുനനികേ ശകാസ സകാകങ്കെതനികേ സര്യംവനിധകാനര്യം
ഉപകയകാഗടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള ശ്രദ്ധയര്യം ഇടടപടലര്യം ഗവണ്ടമനനിടന ഭകാഗത്തുനനിനര്യം
ഉണകാകേണര്യം.  അടലങ്കെനില്  ടചലവഴനിക്കടപ്പെടുന്ന പണര്യം ഇകപ്പെകാള് ഞകാന് സൂചനിപ്പെനിച
എറണകാകുളര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷകനതുകപകാലള്ള  അനുഭവതനികലയകായനിരനിക്കുര്യം  നസ്പീങ്ങുകേ.
മകാനസല് സകാവഞനിര്യംഗനിടനക്കുറനിചയ് ബഡ്ജറയ് അവതരനിപ്പെനിച്ചുടകേകാണയ് ബഹുമകാനരനകായ
ധനകേകാരര  വകുപ്പുമനനി   ഇക്കകാരരര്യം  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനില്  ഏറവര്യം
ശ്രകദ്ധയമകായ  'മകാന്കഹകാള്'  എന്ന  സനിനനിമയടട  ഉള്ളടക്കര്യംതടന്ന  നമ്മുടട
സര്യംസകാനതയ് ഇകപ്പെകാഴുര്യം നനിലനനില്ക്കുന്ന കതകാടനിപ്പെണനിടയക്കുറനിചകാണയ്.  'ടസപ്റനികേയ്
ടകാങ്കെയ്  വൃതനിയകാക്കല്'  എനപറഞ്ഞയ്  അതനിനുതകാടഴ  ടടലനികഫകാണ്  നമരുര്യം  കൂടനി
കേകാണകാതവരകായനി  നമുക്കനിടയനില്  ആരുമുണകാകേനില.  ആ  ടടലനികഫകാണ്  നമരനില്
വനിളനിചകാല്  ആയനിരവര്യം രണകായനിരവര്യം അയകായനിരവര്യം രൂപയയ് കേരകാടറടുതയ് നമ്മുടട
വസ്പീടുകേളനിടല  ടസപ്റനികേയ്  ടകാങ്കെയ്  വൃതനിയകാക്കകാന്കവണനി  കനരനിടനിറങ്ങനി
പണനിടയടുക്കുന്നതയ് മനുഷരരകാണയ്. ആ ടതകാഴനിലനില്നനിന്നയ് അവടര മകാറ്റുന്നതനിനുകവണനി
10 കകേകാടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവയകേയര്യം ഇനനിയര്യം ആ ടതകാഴനില് ടചയ്യുന്നതകായനി ശ്രദ്ധയനില്
ടപ്പെടുന്നപക്ഷര്യം  അവര  കുറക്കകാരകാവകേയര്യം  അവടര  ചുമതലടപ്പെടുത്തുന്നവരുള്ടപ്പെടട
അറസ്റ്റേനിനയ്  വനികധയമകാകുകേയര്യം  ടചയ്യുടമന്നയ്  പറയകാന്  തകനടമുള്ള  ഒരു
ഗവണ്ടമനകായനി ഇടതുപക്ഷ ജനകാധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ് മകാറനിടയന്നയ് നനിങ്ങള്
മനസനിലകാക്കണര്യം.  ഇഇൗ  ചുമതലകേടളലകാര്യം  നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതയ്  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ
വകുപ്പുതടന്നയകാണയ്. ഇക്കകാരരങ്ങടളക്കുറനിടചലകാര്യം ധകാരകാളര്യം കേകാരരങ്ങള് പറയകാനുണയ്.
പകക്ഷ ടവടനിവഴനിപകാടുകപകാടല ദനിവസവര്യം  വരുന്ന അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം  ഇടതകാനര്യം
പറയകാന്കപകാലര്യം പറകാത വനിധതനിലകാക്കുകേയകാണയ്. 
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ഇന്നയ്  എടന  പ്രനിയടപ്പെട സുഹൃത്തുര്യം  എടന  ജനിലയനില്നനിന്നയ്  കേഴനിഞ്ഞ
35 വരഷമകായനി നനിയമസഭയനില് പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫകാണയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം  അവതരനിപ്പെനിചതയ്.  കേണ്ണൂര  ജനിലടയക്കുറനിചയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്
വലനിയ  മതനിടപ്പെകാനമനിടലന്നയ്  അകദ്ദേഹതനിടന   പ്രസര്യംഗര്യം  കകേടകപ്പെകാള്  എനനിക്കയ്
കതകാന്നനി.  പകക്ഷ 35 ടകേകാലമകായനി അങ്ങയ് ഇഇൗ നനിയമസഭയനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതനിനയ്
കേകാരണക്കകാര ആ ജനിലക്കകാരകാടണന്നയ്  ഒരനിക്കടലങ്കെനിലര്യം  ഓരമ്മനിക്കണടമന്നയ്  ഞകാന്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  ഡനി.സനി.സനി.-യടട  കകേകാടയര്യം  പ്രസനിഡനകായനിരനിക്കുകമകാഴുര്യം
അകദ്ദേഹര്യം  ജയനിച്ചുവന്നതയ്  കേണ്ണൂരനില്  നനിന്നകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ടഫബ്രുവരനി  മകാസര്യം
14-ാ  തസ്പീയതനി  അങ്ങുള്ടപ്പെടട  പടങ്കെടുത,  ബഹുമകാനടപ്പെട  മുഖരമനനിയടട
സകാന്നനിദ്ധരതനില്  നടന്ന  സമകാധകാന  ചരചയനില്  നമ്മടളടുത  തസ്പീരുമകാനര്യം  അങ്ങയ്
ഓരമ്മനിക്കുനണകാകുര്യം.  "ഇനനി  ഇടതലകാര്യം  നമുക്കയ്  അവസകാനനിപ്പെനിക്കണര്യം;
എവനിടടടയങ്കെനിലര്യം ടചറനിയ പ്രശങ്ങളുണകായകാല് അതകാതയ് പകാരടനികേള് കേളക്ടറുടടയര്യം
എസയ്.പനി.-യടടയര്യം  ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുതണര്യം;  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഇടടപടകാര്യം."  എന്നകാണയ്.  ഞകാന് സമയപരനിമനിതനിടകേകാണയ്  മുഴുവനുര്യം  വകായനിക്കുന്നനില.
ആ  ചരച  നടന്ന  അന്നയ്  ടടവകുകന്നരര്യം ടപകാന്നരര്യം  നകായനകാര  കറകാഡനില്വചയ്
ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.  പ്രവരതകേനകായ അക്ഷയയ്-ടന ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരതകേനകായ
നകടശന്  ആകമനിചയ്  പരനികക്കല്പ്പെനിച്ചു.  അനതടന്ന  ഉത്സവര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്
മടങ്ങുകേയകായനിരുന്ന സഇൗരവയ്,  ഇരഷകാദയ് എന്നനിവടര ടപകാന്നരര്യം മൂന്നകാര്യം ടടമലനില്വചയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരതകേര ആകമനിക്കുകേയര്യം കവകുകന്നരര്യം  മകഞ്ഞകാടനിയനില്
സനി.പനി.ടഎ.(എര്യം)-ടനയര്യം  ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.-യടടയര്യം  ടകേകാടനിമരങ്ങള്  തകേരക്കുകേയര്യം
ടചയ.  22-ാ  തസ്പീയതനി  ടപകാന്നരതയ്  നകായനകാര  കറകാഡയ്  കുനമ്മല്  വചയ്
ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.  പ്രവരതകേനകായ  ഓകടകാ  ടടഡ്രെവര  നനികവദനിടന
ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരതകേന് ചകാന്ദയ്നനി പ്രദസ്പീപനിടന കനതൃതസതനിലള്ള ആളുകേള്
ആകമനിച്ചു.  22-നുതടന്ന   കകേകാമത്തുപകാറ  ടചഗുകവര  മുക്കനില്  ടടബക്കനിടലതനിയ
ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരതകേര  കബകാര്യംകബറയ്  നടതനി  ജനങ്ങളനില്  പരനിഭകാന്തനി
സൃഷ്ടനിച്ചു. 26-നയ് പകാരടനി ടമമറകായ ഹരസ്പീഷനിടന ടടമനിള് കഗറയ്  അറയലമുക്കനില് വചയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.-കേകാര  മരദ്ദേനിച്ചു.  ഇതനില് ഒരു നൂറയ്  ആകമണതനിടന  കേകാരരങ്ങളുണയ്.
ബഹുമകാനരനകായ  ടകേ.സനി.  കജകാസഫയ്  ഇക്കകാരരങ്ങള്  പറയന്നതയ്  35  ടകേകാലമകായനി
അങ്ങയ്  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ജനിലയനിടല  അകമസര്യംഭവങ്ങള്  അവസകാനനിക്കണടമന്ന
ആത്മകാരതമകായ  ആഗ്രഹകതകാടുകൂടനിയകാടണങ്കെനില്  ഇതനിടനക്കുറനിച്ചുകൂടനി
പരകാമരശനികക്കണതകല;  ഇക്കകാരരങ്ങളനിടലലകാര്യം ആ ജനിലയകേത്തുള്ള ബനി.ടജ.പനി./
ആര.എസയ്.എസയ്.  കനതൃതസതനിടന പങ്കെകാളനിതടതക്കുറനിചയ് ഒരക്ഷരടമങ്കെനിലര്യം ഇഇൗ
സഭയകേകതകാ പുറകതകാ എകപ്പെകാടഴങ്കെനിലര്യം അങ്ങയ് പറഞ്ഞനിട്ടുകണകാ; പകേരര്യം ഞങ്ങടള
കുറടപ്പെടുത്തുര്യം.  എനനിക്കയ്  പരകാതനിയനില,  അങ്ങനില്നനിനയ്  ഞകാന്  അത്രകയ
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പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനള.  പകക്ഷ  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്  ആ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്
ഇടടപട്ടുടകേകാണയ്  ഇക്കകാരരതനിടലന്തുടകേകാണകാണയ്  മുഖരമനനി  കകേന  നനിയമടത
മകാത്രര്യം പഴനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് കചകാദനിച്ചു.  അക്കകാരരതനില് ബനി.ടജ.പനി.  ടകേകാടുതനിട്ടുള്ള
പരകാതനിയനില്  പറയന്നതയ്,  കേണ്ണൂര ജനിലയനില് ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ് ടസഷരല് പവര
ആക്ടയ് നടപ്പെകാക്കണടമന്നകാണയ്. അങ്ങടന നടപ്പെകാക്കണടമനള്ള നനികവദനര്യം ടകേകാടുത
കേകാരരവര്യം  അതുസര്യംബന്ധനിചയ്  ഗവരണര  നടതനിയ  പരകാമരശവര്യം  ബഹുമകാനടപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷകനതകാവനിനയ്  അറനിയകാതതുടകേകാണകാകണകാ,  എന്തുടകേകാണകാണയ്  മുഖരമനനി
അക്കകാരരതനില്  കൂടുതല്  ഉഇൗന്നനിനനിന്നയ്  സര്യംസകാരനിചടതന്നയ്  മനസനിലകാകേകാടത
കപകായതയ്.  ഒരക്ഷരര്യം  അതുസര്യംബന്ധനിചയ്  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞനിടനില.  അകദ്ദേഹതനിടന
അടനിയന്തരപ്രകമയകാവതരണതനില്  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജകാസകഫകാ  അതനില്
ഇടടപട്ടുടകേകാണയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതകാകവകാ  എന്തുടകേകാണകാണയ്  ഒരക്ഷരവര്യം
പറയകാതനിരുന്നതയ് എന്ന കചകാദരതനിടന മറുപടനി മടറകാനമല, തൃശ്ശൂരനില് കകേകാണ്ഗ്രസയ്
അനുഭകാവനിയകായ  സുകരഷയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  മകാസതനിനനിടയനില്  ടകേകാലടപ്പെട്ടു.
ബഹുമകാനടപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതകാവനികനകാടയ് ഞകാന് കചകാദനിക്കുകേയകാണയ്, അങ്ങുള്ടപ്പെടട
അറനിയകാതതുടകേകാണകാകണകാ കകേകാണ്ഗ്രസനിടന പ്രവരതകേനകായ സുകരഷയ് തൃശ്ശൂരനില്
ടകേകാലടപ്പെടതനിടനക്കുറനിചയ്  ഒരു  സബ്മനിഷന്  കപകാലര്യം  സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കകാതതയ്.  സുകരഷനിടന കുടുര്യംബടത കേകാണകാനുര്യം ആശസസനിപ്പെനിക്കകാനുര്യം
അകങ്ങയര്യം അങ്ങയടട പകാരടനി പ്രവരതകേരക്കുര്യം ഒരു മനിനനിട്ടുകപകാലര്യം ലഭനിക്കകാതതയ്
എന്തകാണയ്;  കേകാരണര്യം മടറകാനമല,  ചവനിടനിടക്കകാന്നതയ്  ആര.എസയ്.എസയ്.-കേകാരകാണയ്.
ആര.എസയ്.എസയ്.  കേകാരന്  കകേകാണ്ഗ്രസനിടന  പ്രവരതകേന്  സുകരഷനിടന
ചവനിടനിടക്കകാന്നകാല്  ഒരക്ഷരര്യം  ഉരനിയകാടകാനനില.  അങ്ങടനടയകാരു  സമസ്പീപനര്യം
ആര.എസയ്.എസയ്.-കനകാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിടന  അടനിസകാനടമന്തകാണയ്?  ഇന്തരന്
യണനിയന്  മുസസ്പീര്യം  ലസ്പീഗനിടന  ആളുകേള്ക്കയ്  അതയ്  നന്നകായനി  മനസനിലകാകുര്യം.
ശ്രസ്പീ. ടകേ. എര്യം. ഷകാജനി അവനിടടയനിരുന്നയ് അതനിനയ് ഒതകാശ ടചയ ടകേകാടുക്കുന്നതനിടന
അടനിസകാനര്യം  കവടറകാനമല.  ബകാക്കനിയള്ളവടരലകാര്യം  നനിശബരകായനിരുന,  മുനസ്പീര
സകാഹനിബയ്  വളടര  കൃതരമകായനി  നനിലപകാടയ്  വരക്തമകാക്കനി.  പകക്ഷ  ഒരു  കേകാരരര്യം
കചകാദനിക്കുകേയകാണയ്,  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭകാ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെനിനയ്  ടതകാട്ടുമുമയ്
കകേകാഴനികക്കകാടയ്  നനിങ്ങളുടട  പകാരടനി  ആസകാനതയ്  ആര.എസയ്.എസയ്.കേകാടര
വനിളനിച്ചുവരുതനി ചരച ടചയ്തതയ് എന്തനിനുകവണനിയകായനിരുനടവന്നയ് ആകലകാചനിക്കണര്യം.
ഇടതലകാര്യം  കചരതയ്  വകായനിക്കുകമകാഴകാണയ്  ഇവനിടട  ആര്യംഡയ് കഫകാഴ്സസയ് ടസഷരല്
പകവഴ്സയ്  ആക്ടയ് നടപ്പെകാക്കുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചുകപകാലര്യം  ഒരക്ഷരര്യം  ഉരനിയകാടകാന്
തയകാറകാകേകാത  നനിങ്ങകളകാടയ്  ഞകാന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  മടറകാനമല,  1958-ല്  വന്ന
ഇഇൗ നനിയമര്യം നടപ്പെകാക്കനിയ ഏഴയ്  സര്യംസകാനങ്ങളനില് ആയനിരക്കണക്കനിനകാളുകേളകാണയ്
ടകേകാലടപ്പെടതയ്, അവനിടട കൂടബലകാത്സര്യംഗങ്ങളകാണയ് നടന്നതയ്....
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉടടബദള്ള:  സര,  കപകായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര......കകേകാഴനികക്കകാടയ്
പകാരടനി ആസകാനതയ് മുസസ്പീര്യം ലസ്പീഗയ് ആര.എസയ്.എസയ്.-കേകാടര വനിളനിച്ചുവരുതനി ചരച
നടതനി എന്നതയ് ശുദ്ധ അസര്യംബന്ധമകാണയ്.   അകദ്ദേഹര്യം അതയ്  പനിന്വലനിക്കുകേകയകാ
കരഖയനില്നനിന്നയ് നസ്പീക്കര്യം ടചയ്യുകേകയകാ ടചയണര്യം.*

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീര്യം:  സര, കകേകാഴനികക്കകാടയ് മുസസ്പീര്യം ലസ്പീഗനിടന ടസകടറനിയര്യം
ബനി.ടജ.പനി.-യടട കനതകാക്കന്മകാരുമകായനി ഓഫസ്പീസനിലനിരുന്നയ് ചരച നടത്തുന്ന ചനിത്രര്യം
വകാരതകാമകാധരമങ്ങളനിടലകാടക്ക  വന്നനിരുന. അതയ് സതരമകാണയ്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര: ടചയര പരനികശകാധനിക്കകാര്യം. 

ശ്രസ്പീ  .    ടജയനിര്യംസയ്  മകാതത്യു:  സര,  ഇനനി  ഞകാന്  പറഞ്ഞതയ്  പനിന്വലനിക്കകണകാ?
സമയപരനിമനിതനിമൂലര്യം  ഒരു  കേകാരരര്യം  കൂടനി  പറഞ്ഞയ്  ഞകാന്  അവസകാനനിപ്പെനിക്കകാര്യം.
ചരനിത്രവര്യം  കേകാലവര്യം  നനിങ്ങള്  ടചയ്യുന്നടതന്തകാടണന്നയ്  സകാക്ഷരടപ്പെടുത്തുടമന്നകാണയ്
എനനിക്കയ് ഇഇൗ അവസരതനില് പറയകാനുള്ളതയ്.  പ്രശസ്തനകായ കേവനി പകാസ്റ്റേര എമനില്
മകാരടനിന് നനികമകായനിസയ്-ടന കേവനിതയനില് പറയന്നതയ്, 

'അവര  കസകാഷരലനിസകേടള  കതടനിടയതനി,  ഞകാടനകാനര്യം  സര്യംസകാരനിചനില,
അവര പനിന്നസ്പീടയ് കട്രെഡയ് യണനിയനനിസകേടള കതടനിടയതനി, അകപ്പെകാഴുര്യം ഞകാടനകാനര്യം
സര്യംസകാരനിചനില,  അവര  ജൂതന്മകാടര  കതടനിടയതനി,  അകപ്പെകാഴുര്യം  ഞകാടനകാനര്യം
സര്യംസകാരനിചനില.  അവസകാനര്യം  അവര  എടന്നകതടനിടയതനി,  അകപ്പെകാള്
എനനിക്കുകവണനി പറയകാന് ആരുമുണകായനിരുന്നനില.' 

ഇന്തരന് യണനിയന് മുസസ്പീര്യം ലസ്പീഗനിടനയര്യം കകേകാണ്ഗ്രസനിടനയര്യം ആളുകേള് ഇഇൗ
നകാലവരനി കേവനിത രകാത്രനി ഉറങ്ങുന്നതനിനുമുമയ് ഉരുവനിടണര്യം.  ഒരുനകാള് ഇവര നനിങ്ങടള
കതടനി  വരുര്യം.  അന്നയ്  നനിങ്ങള്ക്കുകവണനി   പറയകാന്  ഞങ്ങള്  കപകാലമുണകാകേനില.
അതുടകേകാണയ്  ഞങ്ങള്  പറയടട,  അവസകാന  മതനനനപക്ഷക്കകാരടനയര്യം
കവടയകാടുകമകാള്  ഒരു  കേമ്മനണനിസകേകാരടനടയങ്കെനിലര്യം  ശസകാസര്യം  അവകശഷനിക്കുന
ടവങ്കെനില്  ആര.എസയ്.എസയ്.-  ഫകാസനിസ്റ്റേയ്  അകമതനിടനതനിടര  ഞങ്ങള്
നനിലടകേകാളര്യം.  അങ്ങടന ഞങ്ങള് നനിലടകേകാളന്നതുടകേകാണകാണയ് ബനി.ടജ.പനി.-യടട
കകേന  കനതൃതസര്യം  മുതല്  സനി.ടഎ.എ. വടരയള്ളവരുടട  കവടയകാടലനിനയ്
കേമ്മനണനിസകേകാര  ഇരയകാവന്നടതന്നയ്  ശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനിക്കുര്യം  ഇന്തരന്
യണനിയന് മുസസ്പീര്യംലസ്പീഗനിനുര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാരക്കുര്യം കബകാധമുണകാകേണര്യം എനമകാത്രര്യം
പറഞടകേകാണയ്  ഇഇൗ  ധനകാഭരരതനകേടള  ഒരനിക്കല്കൂടനി  പനിന്തുണചയ്  ഞകാന്
അവസകാനനിപ്പെനിക്കുന. 

* ബഹുമകാനടപ്പെട സസ്പീക്കറുടട ഉതരവനിന് പ്രകേകാരര്യം (ഫയല് നമര 2223/ഇ.ബനി./2017/നനി.ടസ, 
തസ്പീയതനി 16-5-2017) കരഖയനില് നനിലനനിരതനി.
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ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റകാര്യം:സര,  മുഖരമനനി  ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയന്
കകേകേകാരരര്യം  ടചയ്യുന്ന  വനിജനിലന്സയ്  വകുപ്പു  തടന്ന  കകേരളതനിടല  വനിവനിധ
ഗവണ്ടമനയ്  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേളനില്വചയ്  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  അഴനിമതനി  നടക്കുന്ന
വകുപ്പെകായനി കേടണതനിയ ഒരു വകുപ്പുമകായനി ബന്ധടപ്പെട ധനകാഭരരതനയകായതുടകേകാണയ്
ഞകാനതനിടന എതനിരക്കുകേയകാണയ്.  ഇവനിടട കുകറ കേകാരരങ്ങള് പറഞ.  ഇഇൗ വകുപ്പെയ്
കകേകേകാരരര്യം  ടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനരനകായ  മനനി  സുമുഖനുര്യം  സുന്ദരനുര്യം  വകാചകാലനുര്യം
വകാഗനിയര്യം  മനുഷരകസ്നേഹനിയര്യം  കഡ്രെവടറയര്യം  അതുകപകാടലതടന്ന  ഗണ്മകാടനയ
ടമകാടക്ക ഒപ്പെമനിരുതനി ഭക്ഷണര്യം നല്കുന്ന വനിശകാലഹൃദയനുമകാണയ്.   അകദ്ദേഹര്യം ഇഇൗ
വകുപ്പെനിടന  കേകാരരതനില്  കുറച്ചുകൂടനി  ജകാഗ്രത  പുലരതണടമനര്യം  കുറച്ചുകൂടനി
കേകാരരക്ഷമമകായനി  ഇഇൗ  വകുപ്പെനിടന  മുകന്നകാട്ടുടകേകാണകപകാകേണടമനമകാണയ്  എനനിക്കയ്
വനിനസ്പീതമകായനി അഭരരതനിക്കകാനുള്ളതയ്. തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ്
ഏറവര്യം കുറചയ് പദ്ധതനി നനിരവ്വഹണര്യം നടന്ന ഒരു വരഷമകാണയ് ഇവനിടട സമകാപനിചതയ്.
അവസകാന  സമയതയ്  ഉഇൗതനിടപ്പെരുപ്പെനിച  ചനില  കേണക്കുകേളനികലയയ്  എതനിക്കകാന്
തകാങ്കെള്ക്കയ് സകാധനിചനിട്ടുണയ്.  പടക്ഷ ബഡ്ജറനില് 5653 കകേകാടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവചതനില്
2016-17  സകാമതനികേ  വരഷര്യം  അവസകാനനിക്കുന്നതനിടന  അവസകാന  മകാസതനിനയ്
ടതകാട്ടുമുമ്പുള്ള  മകാസമകായ  ടഫബ്രുവരനി  അവസകാനതനില്  ഏതകാണയ്  1531  കകേകാടനി  
രൂപ  (27%)  മകാത്രമകാണയ്  ടചലവഴനിക്കടപ്പെടതയ്  എന്നകാണയ്  കേണക്കുകേള്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  സമകാനമകായ സകാഹചരരതനില് 2015-16 ടഫബ്രുവരനി മകാസതനില്
37.8%  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണര്യം  നടതകാന്  നമുക്കയ്  സകാധനിചനിരുന.  അതനിനയ്
മുമനിലടത  വരഷര്യം  39.9  ശതമകാനകതകാളര്യം  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണര്യം  ടഫബ്രുവരനി
അവസകാനതനില്  നടതകാന്  സകാധനിചനിരുന.   അവസകാനമകാസര്യം  ഏതകാണയ്
68  ശതമകാനതനികലയയ്  എതനിച്ചുടവന്നയ്  പറയന,  സസകാഭകാവനികേമകായര്യം  അതനിടന
കേകാരണങ്ങള്  എത്രകയകാ  വരഷങ്ങളകായനി  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  പരനിചയമുള്ള
നമുടക്കകാടക്ക അറനിയകാര്യം, ടഡകപ്പെകാസനിറയ് വരക്കുകേളകായനി വകാടര അകതകാറനിറനിയനിലര്യം മറയ്
കമഖലകേളനിലടമകാടക്ക  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  ടകേകാണമകാത്രര്യം  കേണക്കുകേളനില്  അതയ്
ഉണകാകുനണയ്  എനമകാത്രകമ  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുകേയള.   മുഴുവന്  പദ്ധതനിയര്യം
പൂരതസ്പീകേരനിച തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ സകാപനങ്ങളുടട എണ്ണര്യം ടവറുര്യം  10  മകാത്രമകാണയ്
എനള്ളതുര്യം വകാരതകേളനിലൂടട പുറത്തുവന്നനിട്ടുണയ്.  അകപ്പെകാള് വലനിയ രസ്പീതനിയനിലളള
മനിസയ് മകാകനജയ് ടമനര്യം ശ്രദ്ധക്കുറവര്യം ഇഇൗ കമഖലയനില് നടക്കുനടണന്നകാണയ്  കേകാണകാന്
സകാധനിക്കുന്നതയ്. 

യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലടതക്കുറനിചയ്  ധകാരകാളര്യം  ആകക്ഷപങ്ങള്
ഇവനിടട  പറഞ.  ഞകാനതനികലയയ്  വനിശദമകായനി കേടക്കുന്നനില.  ജനജസ്പീവനിതവമകായനി
കനരനിടയ്  ബന്ധടപ്പെട  നനിരവധനി  കേകാരരങ്ങളനില്  ഇടടപടകാനുര്യം  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാനുര്യം
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കേഴനിഞ്ഞതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷര്യം  ടകേകാണകാണയ്  എനള്ളതയ്  എത്രകയകാ
ഉദകാഹരണങ്ങകളകാടട  നമുക്കയ്  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുര്യം. ഒരുപടക്ഷ,  വളടര  ടചറനിയ
കേകാരരങ്ങളകായനിരനിക്കുര്യം.   പടക്ഷ  അതനിടന   ഇര്യംപകാക്ടയ്  വളടര  വലതകായനിരുന.
ഉദകാഹരണതനിനയ്,  ജനന-മരണ  സരടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  ഓണ്കല നകാക്കുന്ന
പ്രവരതനര്യം കേഴനിഞ്ഞ കേകാലതയ് നടതനിയകപ്പെകാള് ധകാരകാളര്യം  ആളുകേള്ക്കയ് അതനിടന
പ്രകയകാജനര്യം  ലഭനിച്ചു.  ബനില്ഡനിര്യംഗയ്  പകാന്  ഓണ്കലനകായനി  സബ്മനിറയ്  ടചയകാന്
കേഴനിയന്ന  അവസ  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളനിലര്യം  കകേകാരപ്പെകറഷനുകേളനിലടമകാടക്ക
ഉണകാക്കനിയതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതകാണയ്.  അതനിടനകാടക്ക
സസകാഭകാവനികേമകായ  തുടരച  പഞകായത്തുകേളനിലടക്കര്യം  ഉണകാക്കകാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്
ഉഇൗരജനിതമകായനി  പരനിശ്രമനിക്കണര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന   അകേകാരണമകായനി
കുറടപ്പെടുത്തുന്നതയ്  യകാഥകാരതരങ്ങള്ക്കയ്  നനിരക്കുന്നതല.  ഇവനിടട  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങടള  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനയ്  നടതനിയ
പ്രവരതനങ്ങടള  ക്കുറനിചയ്  അടലങ്കെനില്  നടതകാതനിരുന്ന  പ്രവരതനങ്ങടളക്കുറനിചയ്
അപ്പുറത്തുള്ള  ആളുകേള്  വനിമരശനമുന്നയനിചകപ്പെകാള്  പുതനിയ  ഗവണ്ടമനനിടന
കനടങ്ങളകായനി  ധകാരകാളര്യം  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചുടവന്നയ്  പറഞ.   യഥകാരതതനില്
ഏറവര്യം  കൂടുതല്  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിചയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  ഹനമന്
ഇന്ഫ്രെകാസ്ട്രേക്ചറനിടന  ടഡവലപയ്  ടചയ്തതുര്യം  ടസ്ട്രേങ്തന്  ടചയ്തതുര്യം  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനകാടണന്നതയ്  വസ്തുതയകല?  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗടത
ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  400-ഓളര്യം  അസനിസ്റ്റേനയ്  എഞനിനസ്പീയരമകാരുടട
തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിചയ്  ഇന്നയ്  കകേരളതനിടല  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്
പദ്ധതനി  രൂപസ്പീകേരണതനിലര്യം  അതനിടന  സൂപ്പെരവനിഷനനിലര്യം  നനിരവ്വഹണ
രര്യംഗത്തുടമകാടക്ക നല രസ്പീതനിയനിലള്ള കേരുതയ് പകേരന്നതയ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന
പ്രവരതനര്യംമൂലമകാണയ്  എന്നതയ് നനിസ്തരക്കമുള്ള ഒരു വസ്തുതയകാണയ്.  കകേരളതനിടല
950-ഓളര്യം ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില് മുഴുവന് അസനിസ്റ്റേനയ് ടസകടറനി എന്ന  പുതനിയ
ഒരു  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചതുര്യം  കകാരക്കുമകാരുടട  അഡസ്പീഷണല്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചതുര്യം
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതകാണയ്.  1500-ഓളര്യം  തസ്തനികേകേള്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനനിടന  കേകാലതയ്  സൃഷ്ടനിചതുടകേകാണകാണയ്  പല  രസ്പീതനിയനിലര്യം  പദ്ധതനി
നനിരവ്വഹണര്യം  മുകമകാട്ടുടകേകാണകപകാകേകാന്  നമുക്കയ്  സകാധനിചതയ്.  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്
വനിര്യംഗനിടന  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്ന  കേകാരരതനില്  ഇനനിയര്യം  ധകാരകാളര്യം  കേകാരരങ്ങള്
ടചകയണതകായനിട്ടുണയ്. ഏതകാണയ് 195 എ.ഇ.- മകാരക്കയ് ഒന്നനികലടറ പഞകായത്തുകേളുടട
ചുമതല  നനിരവ്വഹനികക്കണ  സകാഹചരരമകാണയ്  ഇകപ്പെകാഴുള്ളതയ്.   ഓവരസനിയരമകാരുടട
ഏതകാണയ്   700-ഓളര്യം  ഒഴനിവകേളുണയ്.   ഇഇൗ ഒഴനിവകേടളകാടക്ക  നനികേതനി  എത്രയര്യം
ടപടടന്നയ്  ആ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ഇടടപടല്  നടതകാന്  സകാധനികക്കണതുണയ്.
കേകാരണര്യം,  ഇടതകാരു  പ്രകാകയകാഗനികേ  പ്രശമകായനി  വരനികേയകാണയ്.  ജൂണ്  മകാസര്യം
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ആദരവകാരതനില്  സ്കൂള്  തുറക്കുന്നതനിനുമുമയ്  സ്കൂളുകേള്ടക്കകാടക്ക  ഫനിറയ്നസയ്
സരടനിഫനിക്കറയ് ടകേകാടുക്കണര്യം.  എടന മണ്ഡലതനിലടക്കര്യം കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര്യം എ.ഇ.ഒ.
പറഞ്ഞതയ്  നമ്മുടട  സ്കൂളുകേള്ടക്കകാനര്യം  ഫനിറയ്നസയ്  സരടനിഫനിക്കറയ്  ടകേകാടുക്കകാന്
പഞകായത്തുകേളനില്നനിന്നയ് എഞനിനസ്പീയരമകാടര കേനിട്ടുന്നനിടലന്നകാണയ്. അവരക്കയ് മറയ് പല
കജകാലനിഭകാരമുടണന്നയ് പറഞ്ഞയ് അവര മകാറനിനനില്ക്കുകേയകാണയ്. സ്കൂള് തുറക്കുന്നതനിനുമുമയ്
ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്  ഫനിറയ്നസയ്  ടകേകാടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള  കേകാരരങ്ങള്  ടചയകാനുള്ള
പ്രകതരകേ  ഇടടപടല്  തകാങ്കെളുടട  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം  ഉണകാകേണടമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  എര്യം.എല്.എ.-മകാരുടട ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് അടക്കമുള്ള
കേകാരരങ്ങള്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനവമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  നനിരവ്വഹണ  രര്യംഗത്തു
വരുകമകാള് പലതരതനിലള്ള പരനിമനിതനികേളുണകാകുനണയ്.   ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറുടട
തടന്ന ഒരു റനികപ്പെകാരടനില് ഞകാന് വകായനിചതയ് ഏതകാണയ്  100  കകേകാടനി രൂപ  2016-17
വരഷതനില് ഇഇൗ രസ്പീതനിയനില് നനിരവ്വഹണതനിനയ് ലഭനിചകപ്പെകാള് അതനില് 50  കകേകാടനി
രൂപയനില് തകാടഴ മകാത്രമകാണയ് ടചലവഴനിക്കകാന് സകാധനിചടതന്നകാണയ്. ആ കമഖലയനിലര്യം
കുറച്ചുകൂടനി  കേകാരരക്ഷമത  വരദ്ധനിപ്പെനികക്കണതകായനിട്ടുണയ്.   ടപകാതു  ശഇൗചകാലയങ്ങളുടട
വനിഷയര്യം സകാമൂഹര മകാധരമങ്ങളനിലൂടടടയകാടക്ക വലനിയ രസ്പീതനിയനില് മുന്കേകാലങ്ങളനില്
ചരച  ടചയടപ്പെടതകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  അവസകാന  സമയതയ്
ടഫയ്സ്ബുക്കനിലൂടട  ഒരു  ചരച  നടന,  അന്നയ്  സനി.പനി.ടഎ.  (എര്യം).
കനതകാവകായനിരുന്ന  ഇന്നടത  ധനമനനി  കഡകാ.  ടനി.  എര്യം.  കതകാമസയ്  ടഎസകേയ്
വലനിടയകാരു  വകാഗകാനര്യം  അകദ്ദേഹതനിടന  ടഫയ്സ്ബുക്കയ്  കപകാസ്റ്റേനിലൂടട
നല്കേനിയനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില് വന്നകാല് എലകാ
ടപകാതു  ഇടങ്ങളനിലര്യം   സസ്പീകേള്ക്കടക്കര്യം  ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  തരതനിലള്ള
ആധുനനികേ ശഇൗചകാലയങ്ങള് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിടന ഒരു പകാന് എടന മനസനിലണയ്,
ഞകാന്  വനകേഴനിഞ്ഞകാല്  നനിരബന്ധമകായര്യം  അതയ്  ടചയ്യുടമന്നയ്  പറഞ.
അകദ്ദേഹതനിടന  രണയ്  ബഡ്ജറയ്  നമുക്കയ്  കേകാണകാന്  സകാധനിച്ചു.   ഇകപ്പെകാഴുര്യം  ആ
കമഖലയനില് കേടന്നനിടനില.  കേനിഫ്ബനി വഴനി അകദ്ദേഹതനിനതയ് ടചയകാനുള്ള സകാഹചരരര്യം
ഇനനിടയങ്കെനിലര്യം ഉണകാകേണടമന്നയ് അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.   

ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയമകായനി ബന്ധടപ്പെട കൂലനി കുടനിശനികേ സര്യംബന്ധനിചയ് നമ്മള്
ചരച ടചയ്തതകാണയ്.  എടന മണ്ഡലതനിടല ഒരു പഞകായതനിടന കേണക്കയ് എടുത്തു
കനകാക്കനിയകപ്പെകാള്  ഏതകാണയ്  2  കകേകാടനിരൂപ  ഒരു  പഞകായതനില്മകാത്രര്യം  കുടനിശനികേ
യകാണയ്.  സര്യംസകാന  ഗവണ്ടമനനിടന  മകാത്രര്യം  ഉതരവകാദനിതസമല  എന്നയ്
അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുകമകാള്തടന്ന ആ കമഖലയനില് കവണത്ര ഇടടപടലണകാകേണടമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.   ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയടട  ടമറസ്പീരനിയല്സയ്  വരക്കുമകായനി
ബന്ധടപ്പെടയ് പുതനിടയകാരു കമസ്പീകേരണര്യം വന്നകപ്പെകാള് നമ്മടളകാടക്ക വലനിയ രസ്പീതനിയനില്
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ആശസസനിക്കുകേയകായനിരുന.  കേകാരണര്യം  പുതനിയ  കകേകാണ്കസ്പീറയ്  കറകാഡകേടളകാടക്ക
ഇതുമകായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ടചയകാന്  പല പഞകായത്തുകേളുര്യം തയകാറകായനി വന.  എടന
നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിടല ഒരു പഞകായതയ് ആ നനിലയനില് ഒരു കറകാഡയ് നനിരമ്മനിച്ചു.
നല  മകനകാഹരമകായനി  ഗുണനനിലവകാരതനില്  ആ  കറകാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കകാന്  സകാധനിച്ചു.
ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയടട കൂലനി 243 രൂപയകാണയ്.  258 രൂപയകാക്കുടമന്നയ് പറയന.
ഇതുകപകാടലയള്ള  വരക്കുകേള്  നടത്തുന്ന  സമയതയ്  ഇഇൗ  കൂലനി   അപരരകാപ്തമകായനി
കതകാനകേയകാണയ്.  700 രൂപടയങ്കെനിലര്യം ടകേകാടുകക്കണ ഒരു പ്രവൃതനിയകാണയ് പകാവടപ്പെട
സസ്പീകേളടക്കമുള്ളവര  ഇഇൗ  കമഖലയമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.   ടതകാഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനിയടട  ഭകാഗമകായനി  ടമറസ്പീരനിയല്സയ്  വരക്കയ്  ഏടറടുക്കുകമകാള്  ആ
ടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കയ്  കകേനര്യം  നല്കുന്ന  സകാധകാരണഗതനിയനിലള്ള  കൂലനിക്കയ്  പുറകമ
അഡസ്പീഷണല്  കൂലനി  നല്കേകാന്  സകാധരതയകണകാ  എനള്ളതനിടനക്കുറനിചയ്
ആകലകാചനിക്കണര്യം.  അങ്ങടനടയകാരു  ബനിഡ്ജയ്  ഫണയ്/ഗരകാപ്പെയ്  ഫണയ്
നമുക്കുണകാക്കനിടയടുക്കകാന് സകാധനിക്കുകമകാ എനള്ളതനിടനക്കുറനിചയ്  ആകലകാചനിക്കണര്യം.
അങ്ങടന  വന്നകാല്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  ധകാരകാളര്യം  വരക്കുകേള്
ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയടട  വനിഹനിതര്യംകൂടനി  ഉപകയകാഗടപ്പെടുതനി  നനിരവ്വഹനിക്കകാന്
സകാധനിക്കുര്യം.  1995-ല്  കകേരളതനില്  ശ്രസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനിയടട  ഗവണ്ടമനയ്
പഞകായതനിരകാജയ്  നഗരപകാലനികേ  നനിയമര്യം  നടപ്പെകാക്കനി  ആദരടത  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്
നടതനി  പുതനിയ  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  അധനികേകാരര്യം  കകേമകാറനിയകപ്പെകാള്
ഒരു  പ്രധകാനടപ്പെട  അധനികേകാരര്യം  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേനിയനിരുന.
അതനിടല  വകുപ്പെയ്  237,  447  പ്രകേകാരര്യം  ഓകരകാ  പഞകായതനിടനയര്യം
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളുടടയര്യം  പ്രവരതന  പരനിധനിക്കകേതയ്  മദര  ഷകാപ്പുകേള്
കവകണകാ  കവണകയകാ  എന്നയ്  തസ്പീരുമകാനനിക്കകാനുള്ള  അധനികേകാരര്യം  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനയ്  പഞകായത്തുകേള്ക്കയ്  നല്കേനിയനിരുന.   1996-ല്  ഭരണര്യം  മകാറനി,  
ഇ.  ടകേ.  നകായനകാരുടട  കനതൃതസതനിലള്ള  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേകാരതനില്  വന്നകപ്പെകാള്  ആദരര്യം  ടചയ്തതയ്  പഞകായത്തുകേള്ക്കയ്  എ.  ടകേ.
ആനണനി  ഗവണ്ടമനയ്  നല്കേനിയ  ഇഇൗ  അധനികേകാരര്യം  തനിരനിടചടുക്കുകേയകായനിരുന.
പനിന്നസ്പീടതയ്  സര്യംസകാന  ഗവണ്ടമനനിടന  കേയനിലനിരുന.  2011-ല്  വസ്പീണര്യം
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്  വന്നകപ്പെകാഴകാണയ്  അതയ്  വസ്പീണര്യം
പഞകായത്തുകേള്ക്കയ്  തനിരനിടകേ  നല്കേകാനുള്ള  തസ്പീരുമകാനടമടുതതയ്.  ഇകപ്പെകാഴടത
ഗവണ്ടമനയ്  അതയ്  വസ്പീണര്യം  ഗവണ്ടമനനികലയയ്  തനിരനിടചടുക്കകാന്  കപകാകുന.
അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണടത അടനിമറനിക്കുകേയകാണയ്.  മദര രകാജകാക്കനകാരക്കുകവണനി
ഇഇൗ  നകാടനിടല  ഓകരകാ  ഗ്രകാമങ്ങളനിലര്യം  മദരപ്പുഴ  ഒഴുക്കകാന്കവണനി  നനിങ്ങള്  ഇഇൗ
അധനികേകാര വനികകേനസ്പീകേരണര്യം എന്ന ആശയടത അടനിമറനിക്കുന്ന നസ്പീക്കതനില്നനിന്നയ്
പനിന്തനിരനിയണടമന്നയ്  വനിനയകതകാടുകൂടനി അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  എടന
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നനികയകാജകേമണ്ഡലമകായ  തൃതകാലയനില്  ആരുമറനിയകാടത  ഒറദനിവസര്യംടകേകാണയ്
ബനിവകറജസനിടന ഒഇൗടയ് ടലറയ് തുറക്കുകേയകാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന നയതനിടന
ഭകാഗമകായനി ഞങ്ങള് അടച്ചുപൂടനിയതകാണയ്.  അവനിടട പകാടര്യം നനികേതനി ഉണകാക്കനിയ ഒരു
ടകേടനിടതനില്, അനധനികൃതമകാടണന്നയ് ഒറകനകാടതനില്തടന്ന കേകാണകാന് സകാധനിക്കുന്ന
ടകേടനിടതനിലകാണയ്  ബനിവകറജസനിടന  ഒഇൗടയ് ടലറയ്  വരുന്നതയ്.  ഇതയ്  പഞകായതയ്
അറനിഞടകേകാണകാണയ്, പഞകായതനിടല ആളുകേളുടട അഴനിമതനിയര്യം ഒത്തുകേളനിയമുണയ്.
ഇഇൗ  രസ്പീതനിയനില്  വകാടകേകേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി  ബനില്ഡനിര്യംഗയ്  ഓണറുമകായനി
ഒത്തുകേളനിച്ചുടകേകാണയ്  പഞകായതയ്  നടതനിയ  ശ്രമതനിടന  ഭകാഗമകായകാണയ്  അവനിടട
ഇഇൗ രസ്പീതനിയനില് ജനങ്ങള്ക്കയ് കദകാഹകേരമകാകുന്ന ഒരു സകാപനര്യം വന്നതയ്.  ഇന്നടല
അവനിടട സസ്പീകേളുര്യം കുടനികേളുമടക്കര്യം നൂറുകേണക്കനിനയ് ആളുകേള് മനുഷരചങ്ങല തസ്പീരതയ്
പരനിപകാടനിയനില് പടങ്കെടുക്കുകേയണകായനി.  ഇങ്ങടനയള്ള അവസ പല സലങ്ങളനില
മുടണന്ന  കേകാരരര്യം  ബഹുമകാനരനകായ  മനനി  മനസനിലകാക്കനി  ഇടടപടണടമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്. 

പനി.എര്യം.ജനി.എസയ്.കവ.-യനില് നമുക്കയ് വലനിയ പ്രതസ്പീക്ഷകേളകാണുണകായനിരുന്നതയ്.
പടക്ഷ,  2019-ല്  അതയ്  അവസകാനനിപ്പെനിക്കകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവന്നകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്
മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.  2016-17-ല്  430  കേനി.മസ്പീറര  കറകാ ഡണകാക്കണടമന്നയ്
ആഗ്രഹനിചനിരുനടവങ്കെനിലര്യം  262  കേനി.മസ്പീറര  മകാത്രമകാണയ്  പൂരതനിയകായതകായനി
അറനിയന്നതയ്. അതനിടന ചുമതല വഹനിക്കുന്ന ജനിലയനിടല ഉകദരകാഗസരുമകായനി ഞകാന്
സര്യംസകാരനിച്ചു.  അവരുടട  ചനില  മകാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ്  പുതനിയ  കേകാന്ഡനികഡറയ്
കറകാ ഡകേടളനപറഞ്ഞയ്  ലനിസണകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പടക്ഷ  എടന  നനികയകാജകേമണ്ഡല
തനില്  ഒരു  കറകാഡകപകാലര്യം  അതനില്  ഉള്ടപ്പെടതകായനി  കേകാണുന്നനില.  എടന
നനികയകാജകേമണ്ഡലടത  അകങ്ങയയ്  പരനിചയടപ്പെടുകതണ  കേകാരരമനില.  നമ്മള്
അയല്പക്കക്കകാരകാണയ്.  പല  കറകാഡകേളുര്യം  നമ്മള്  അപ്പുറവര്യം  ഇപ്പുറവമകായനി
പങ്കുവയന്നവരകാണയ്.  അതുടകേകാണയ് നമ്മുകടതുകപകാലള്ള ഗ്രകാമസ്പീണ കമഖലകേളനിടല ഒരു
കറകാഡകപകാലര്യം  ഇവരുടട  മകാനദണ്ഡതനില്  ഉള്ടക്കകാള്ളനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുന്നനിലകാ
ടയങ്കെനില്  ഇതനില്  പ്രകേടമകായനിട്ടുള്ള  അനസ്പീതനിയണയ്.  അങ്ങയ്  ഇക്കകാരരതനില്
ഇടടപടണര്യം.  ഞകാന് അങ്ങകയകാടയ് ഇക്കകാരരര്യം കപഴ്സണലകായര്യം സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതകാണയ്.
കഫസയ്  II-ല്   ഏടറടുക്കകാന് കപകാകുന്ന കറകാഡകേളുടട കേകാരരതനില്,  കേകാന്ഡനികഡറയ്
കറകാഡകേള് സര്യംബന്ധനിചയ് പ്രകതരകേമകായനിട്ടുള്ള ജകാഗ്രതയണകാകേണര്യം. ഒരു പ്രകാകദശനികേ
സന്തുലനിതകാവസ  ഇക്കകാരരതനില്  പകാലനിക്കകാന്  അങ്ങയടട  ഭകാഗത്തുനനിന്നയ്
ജകാഗ്രതയണകാകേണടമന്നയ്  അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  സമയക്കുറവടകേകാണയ്  മറയ്
കേകാരരങ്ങളനികലയ്ടക്കകാനര്യം  കേടക്കുന്നനില.  അങ്ങയടട  പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്
ടമചടപ്പെടുന്നതുവടര  അങ്ങടയകയകാ  ഈ  ധനകാഭരരതനകേടളകയകാ  പനിന്തുണയകാന്
നനിരവ്വകാഹമനില  എനള്ള  കേകാരണതകാല്  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരരതനടയ
എതനിരക്കുകേയകാണയ്. 
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തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണവര്യം  നനനപക്ഷകക്ഷമവര്യം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീരതകാടനവര്യം
വകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല്) : സര, തകദ്ദേശ സകാപനങ്ങളുമകായനി ബന്ധടപ്പെട
ധനകാഭരരതനകേളനികനല്  16  കപരകാണയ് ചരചയനില് പടങ്കെടുതതയ്.  കനിയകാത്മകേമകായ
നനിരകദ്ദേശങ്ങളുര്യം  രചനകാത്മകേമകായ  വനിമരശനങ്ങളുര്യം  ഇവനിടട  പറയകേയണകായനി.
ചരചയനില്  പടങ്കെടുത  എലകാവകരകാടുര്യം  ആദരമകായനി  ഞകാന്  നന്ദനി
കരഖടപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്. മുഹമ്മദയ് നബനി ഒരനിക്കല് പറഞ, മനുഷര ശരസ്പീരതനില് ഒരു
മകാര്യംസപനിണ്ഡമുണയ്, അതയ് നന്നകായകാല് മനുഷരന് നന്നകായനി. ഇതുകകേടയ് അനുചരന്മകാര
പ്രവകാചകേകനകാടയ്  കചകാദനിച്ചു,  ഏതകാണയ്  ആ  മകാര്യംസപനിണ്ഡര്യം;  അകപ്പെകാള്  പ്രവകാചകേന്
മുഹമ്മദയ്  നബനി  ഹൃദയതനിടന  ഭകാഗകതയയ്  കകേവനിരല്  ചൂണനിടക്കകാണ  പറഞ,
ഇവനിടടയകാണയ്  ആ  മകാര്യംസപനിണ്ഡര്യം  എന്നയ്.  നമ്മുടട  നകാടനിടന  ഭരണ
സര്യംവനിധകാനടതയര്യം  വനികേസനപ്രവരതനങ്ങടളയര്യം  ഒരു  മനുഷരശരസ്പീരകതകാടയ്
ഉപമനിചകാല്  ഹൃദയതനിടന  സകാനമകാണയ്   തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കുള്ളതയ്.
തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്  നന്നകായകാല്  നകാടയ്  നന്നകായനി,  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങളനില്  വനികേസനര്യം  നടന്നകാല്  നകാടനിടന  വനികേസനര്യം  യകാഥകാരതരമകായനി
എന്നയ് നമുക്കയ് നനിസര്യംശയര്യം പറയകാര്യം.

1200 തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളനിലകായനി ഒരുവരഷര്യം 6450 കകേകാടനി രൂപയടട
പകാന്  ഫണനിടന  വനിനനികയകാഗമകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  പരരകാപ്തമകായ  ജസ്പീവനക്കകാരനില
എന്നതകാണയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട  എക്കകാലടതയര്യം  ശകാപര്യം.
ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേളനിടല  സസ്പീനനികയകാറനിറനി  തരക്കതനില്  ഏതകാനുര്യംകപര
വരക്തനിപരമകായനിട്ടുള്ള  കേകാരണതകാല്   കകേകാടതനിടയ  സമസ്പീപനിചതനില്  കേക്ഷനി
കചരനടകേകാണയ് കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാര പ്രശടത കൂടുതല് കേലഷനിതമകാക്കുകേയണകായനി.
അതുടകേകാണതടന്ന  2013-നുകശഷര്യം   ഡനി.പനി.സനി  കൂടകാന്  കേഴനിയകാടതകാരു
സകാഹചരരര്യം  സര്യംസകാനതയ്  ഉടടലടുത്തു.  ഈ  സരക്കകാര  വന്നതനിനുകശഷര്യം
സുപ്രസ്പീര്യംകകേകാടതനിയനില്  നടതനിയ  ഫലപ്രദമകായ  ഇടടപടലനിടനത്തുടരന്നയ്
ടസകടറനിമകാര  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള   തസ്തനികേകേളനികലയയ്  സസ്പീനനികയകാറനിറനി  ലനിസണകാക്കനി
ഡനി.പനി.സനി.  കചരന്നയ്  ടപ്രകാകമകാഷന്  നല്കേകാന്  സകാധനിച്ചുടവനള്ളതയ്
അഭനിമകാനകേരമകായനിട്ടുള്ള ഒരു  കേകാരരമകായനിടകാണയ്  കേകാണുന്നതയ്. ഇതനിടനത്തുടരന്നകാണയ്
ഇരുന്നൂകറകാളര്യം  ടസകടറനിമകാരുടട  കപകാസകേളുര്യം  എന്ട്രെനി  കകേഡറകായ  എല്.ഡനി.സനി.
വടരയള്ള  തസ്തനികേകേളനികലയര്യം  ടപ്രകാകമകാഷന്  നല്കേനി  നനിരവധനി  കപകാസകേള്
നനികേതകാന്  സകാധനിചതയ്.  362  എല്.ഡനി.സനി.-മകാടര  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന
പഞകായതയ്  വകുപ്പെനില്  പുതനിയതകായനി  നനിയമനിക്കുവകാനുര്യം  കേഴനിഞ.  വരഷങ്ങളകായനി
മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  ആശ്രനിത  നനിയമനങ്ങളുര്യം  പൂരതനിയകാക്കകാന്  പനണയ്
മകാസര്യംടകേകാണയ് സകാധനിച്ചു. കമയയ് 31- നയ് വനിരമനിക്കുന്ന 62 തസ്തനികേകേളനികലയയ് നനിയമനര്യം
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ലഭനിക്കകാന്  ഇകപ്പെകാള്തടന്ന  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപ്പെകാരടയ്  നല്കേനിക്കഴനിഞ.
ബഹുമകാനടപ്പെട  സുപ്രസ്പീര്യംകകേകാടതനി  സസ്പീനനികയകാറനിറനി  ലനിസണകാക്കകാന്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള,
നനിലവനില്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന  15  ഡനി.പനി.ഒ.-മകാരുടടയര്യം  14  അസനിസ്റ്റേനയ്
ഡയറക്ടരമകാരുടടയര്യം  ഒരു  കജകായനിനയ്  ഡയറക്ടറുടടയര്യം  തസ്തനികേകേളനികലയള്ള  ലനിസ്റ്റേയ്
തയകാറകാക്കനി  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഉടടനതടന്ന  ഈ  തസ്തനികേകേളുര്യം   നനികേതകാന്
സകാധനിക്കുര്യം. ധകാരകാളര്യം അധനികേ ചുമതലകേള് തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങള്ക്കയ് ഇകപ്പെകാള്
നനിരവ്വഹനികക്കണനിവരുനണയ്.  195  എ.ഇ.മകാരുടടയര്യം  195 ഓവരസനിയരമകാരുടടയര്യം
അധനികേ തസ്തനികേകേളുണകായകാല് മകാത്രകമ ഒരു പഞകായതനില് ഒരു എ.ഇ.-യര്യം രണയ്
ഓവരസനിയറുര്യം എന്ന മനിനനിമര്യം നമടറങ്കെനിലര്യം യകാഥകാരതരമകാക്കനി പഞകായത്തുകേളുടട
പ്രവരതനര്യം  കൂടുതല്  കേകാരരക്ഷമമകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുകേയള.  ഇതനിനുള്ള
ടപ്രകാകപ്പെകാസല് ധനകേകാരര വകുപ്പെനിനയ് സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്. തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളുടട
കേകാരരതനില് അതസ്പീവതലരനകായനിട്ടുള്ള ധനകേകാരര വകുപ്പുമനനി ഇക്കകാരരര്യം തതസതനില്
അര്യംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  വനിവരവര്യം  ഞകാന്  ഈ  സന്ദരഭതനില്  അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.
അധനികേര്യം  കവകേകാടത  ഇതയ്  യകാഥകാരതരമകാക്കകാനകാകുര്യം.  പുതനിയ  നഗരസഭകേള്
വന്നകതകാടട  അവനിടങ്ങളനില്  സരക്കകാര  പുതുതകായനി  സൃഷ്ടനിച  കപകാസകേളനികലയയ്
പനി.എസയ്.സനി.  മുഖകാന്തനിരര്യം  നനിയമനര്യം  നടക്കുന്നകതകാടട  542  പഞകായതയ്
ജസ്പീവനക്കകാരുടട അധനികേ കസവനര്യം ലഭരമകാകുന്നകതകാടട ജനിലകാ പഞകായത്തുകേളനികലയര്യം
ജനസര്യംഖര  കൂടുതലള്ള  പഞകായത്തുകേളനികലയര്യം  ഡനി.പനി.ഒ.  ഓഫസ്പീസുകേളനികലയര്യം
ഇവരുടട കസവനര്യം  വനിനരസനിപ്പെനിച്ചുനല്കുവകാന് സകാധനിക്കുര്യം.

നമ്മുടട ഗ്രകാമങ്ങള് സമ്പൂരണ്ണ ഒ.ഡനി.എഫയ്. പ്രകദശമകായനി പ്രഖരകാപനിക്കകാനകായതയ്
അഭനിമകാനകാരഹമകായ കനടമകാണയ്. ഇക്കകാരരതനില് കേക്ഷനിരകാഷസ്പീയ കഭദടമകനര ത്രനിതല
പഞകായതയ്  ഭരണ  സമനിതനികേളുര്യം  എര്യം.എല്.എ.-മകാരുര്യം  കേകാണനിച  തകാല്പ്പെരരര്യം
ഇതരുണതനില് നന്ദനികയകാടട ഞകാന് സ്മരനിക്കുകേയകാണയ്.

കപ്രകാപ്പെരടനി  ടകാകര്യം  ടപ്രകാഫഷണല്  ടകാകര്യം  ഇ-കപടമനനിലൂടട  നടതകാനുള്ള
സഇൗകേരരര്യം  സര്യംസകാനടത  അമതയ്  ശതമകാനര്യം  പഞകായത്തുകേളനില്
പൂരതനിയകായനിക്കഴനിഞ.  കശഷനിക്കുന്ന  അമതയ്  ശതമകാനര്യം  സകാപനങ്ങളനില്
മൂനമകാസതനിനകേര്യം  പൂരതനിയകാക്കകാനകാകുര്യം.  ഭകാവനിയനില്  പഞകായത്തുകേളനില്നനിന്നയ്
ലഭനികക്കണ  സരടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  പരനികശകാധന  കവണകാതവ ഏടതകാരകാള്ക്കുര്യം
എവനിടടനനിനര്യം ലഭനിക്കകാനുതകുന്ന സഇൗകേരരര്യം 2017 ഡനിസര്യംബകറകാടട ഒരുക്കകാനകാണയ്
സരക്കകാര  ലക്ഷരമനിടുന്നതയ്.  ഇകതകാടടകാപ്പെര്യം  സകാമൂഹര  ടപന്ഷനുകേള്ക്കുള്ള
അകപക്ഷകേള് ഓണ്കലന് മുകഖന നല്കേകാനുര്യം അവസരടമകാരുക്കുര്യം.  കുറടചകാടക്ക
പനിഴവകേള്  ചൂണനിക്കകാണനിക്കകാനകാകുടമങ്കെനിലര്യം  കേഴനിഞ്ഞ  സകാമതനികേ  വരഷടത
പകാന് കമകാണനിററനിര്യംഗനില് ഐ.ടകേ.എര്യം. (ഇന്ഫരകമഷന് കകേരള മനിഷന്)  നടതനിയ
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പ്രവരതനര്യം പ്രശര്യംസനസ്പീയമകാണയ്. അടുത ഒരു വരഷര്യംടകേകാണയ് എലകാ തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങകളയര്യം  ഡനിജനിറലകായനി  മകാറകാനകാകുടമന  തടന്നയകാണയ്   സരക്കകാരനിടന
ഉറച വനിശസകാസര്യം.   കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാരനിടന കേകാലതയ് 28 മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളുര്യം ഒരു
കകേകാരപ്പെകറഷനുമകാണയ്  പുതനിയതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിചതയ്.  ഇതനികലയകായനി  ഒരു
തസ്തനികേകപകാലര്യം  സൃഷ്ടനിചനിരുന്നനില.  ഈ  സരക്കകാര  1494  പുതനിയ  കപകാസകേള്
സൃഷ്ടനിചയ്  നനിയമനര്യം  നടതകാന്  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപ്പെകാരടയ്  ടചയ.
അതനിടനയടനിസകാനതനില്  നനിയമനര്യം  നടനടകേകാണനിരനിക്കുന്നതുര്യം  ഇടതുപക്ഷ
സരക്കകാരനിടന  ചടുലതയയ്  മനികേച  ഉദകാഹരണമകാണയ്.  നഗരസഭകേളനിലള്ള  146
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  കപകാസകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചുടകേകാണള്ള  ഉതരവയ്  ഉടന്തടന്ന
പുറതനിറങ്ങുര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷമകായനി  അരബന്  വകുപ്പെനില്
ടപ്രകാകമകാഷനുകേടളകാനര്യം  നടന്നനിരുന്നനില.  എലകാ  ഉയരന്ന  തസ്തനികേകേളനികലയമുള്ള
ടപ്രകാകമകാഷനുകേളുര്യം  പനിന്നനിട  പനണയ്  മകാസതനിനുള്ളനില്  ടപ്രകാകബഷന്  ഡനികയര
ടചയ്തയ്  സകാധരമകാക്കനിയതയ്  ഒരു  ടചറനിയ  കേകാരരമകായനി  കേകാണരുതയ്.  ഇക്കകാരരതനില്
അരബന്  ഡയറക്ടകററനിടല  ഉകദരകാഗസരുടട  കസവനടത  വനിലമതനിച്ചു
കേകാകണണതുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  രണരവരഷമകായനി  ടകേടനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  86  ആശ്രനിത
നനിയമനങ്ങള്  നല്കേകാനകായതയ്  സകന്തകാഷകതകാടട  മകാത്രകമ  അനുസ്മരനിക്കു
വകാനകാകുകേയളള.  നഗരഭരണ  കമഖലയനില്  ഇരുന്നൂറനിലധനികേര്യം  എല്.ഡനി.സനി.
തസ്തനികേയനികലയയ് പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന നനിയമനര്യം നടക്കുകേയകാണയ്.

നഗരസഭകേളനിടല  നകാലകായനിരതനി  അഞ്ഞൂകറകാളര്യം  വരുന്ന  ശുചസ്പീകേരണ
ടതകാഴനിലകാളനികേളുടട  ശമള  പരനിഷ്കരണര്യം  നടപ്പെനിലകാക്കുകേയര്യം  ആയനിരതനി
അഞ്ഞൂകറകാളര്യം തകാല്ക്കകാലനികേ ശുചസ്പീകേരണ ടതകാഴനിലകാളനികേളുടട ദനിവസ കവതനര്യം 377
രൂപയനില്നനിന്നയ്  600  രൂപയകാക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയര്യം  ടചയ.  സനിരര്യം
ജസ്പീവനക്കകാരകായ ശുചസ്പീകേരണ ടതകാഴനിലകാളനികേളുടട ടപന്ഷന് പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള്
ഉടടനതടന്ന  തസ്പീരപ്പെകാക്കുര്യം.  നഗരങ്ങളനിടല  അയങ്കെകാളനി  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയനില്
ബഡ്ജറനില് നസ്പീക്കനിവച തുകേ ഏതകാണയ് മുഴുവനകായര്യം കേഴനിഞ്ഞവരഷര്യം ടചലവഴനിച്ചു.
കേരകാര അടനിസകാനതനില് ഈ കമഖലയനില് കജകാലനി ടചയ്യുന്ന എഞനിനസ്പീയരമകാരുടട
ശമളര്യം  12,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  25,000  രൂപയകായര്യം  ഡകാറകാ  എന്ട്രെനി
ഓപ്പെകററരമകാരുടട  ശമളര്യം  10,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  18,0 00  രൂപയകായര്യം  ഈ
സരക്കകാര വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു. അയങ്കെകാളനി ടതകാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയടട കമല്കനകാടതനിനകായനി
ഡയറക്ടകററനില് ഒരു ടസഷരല് ടസല്  രൂപസ്പീകേരനിക്കകാന് ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നകാട്ടുവന.

ടകേകാചനി  സ്മകാരടയ്  സനിറനിയടട  നനിരവ്വഹണവമകായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുണകായനിരുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങള്  ഈ കേകാലയളവനില് നസ്പീക്കകാനകായതയ്  ടചറനിയ കേകാരരമകായനി കേകാണകാന്
സകാധനിക്കനില. 2076  കകേകാടനി  രൂപയടട  കപ്രകാജക്ടുകേള്  സമരപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ.
ഇതനികലയകായനി  500  കകേകാടനി രൂപ കകേന സരക്കകാരുര്യം 500  കകേകാടനി രൂപ സര്യംസകാന
സരക്കകാരുമകാണയ് നല്കുന്നതയ്. 



512 കകേരള നനിയമസഭ  കമയയ് 15, 2017

3.00 P.M.]

സ്മകാരടയ് സനിറനി പദ്ധതനികേളുടട നനിരവ്വഹണതനിനകായള്ള കപ്രകാജക്ടയ് മകാകനജയ് ടമനയ്
കേണ്സള്ടനനിടന നനിയമനിച്ചുടകേകാണയ് ഉതരവനിറക്കനി.  കകേന ഗവണ്ടമനയ് നനിശ്ചയനിച
സമയതനിനകേര്യംതടന്ന  പ്രവൃതനികേള്  പൂരതനിയകാക്കുര്യം.  സരക്കകാരനിടന  കൂടനിയള്ള
ശക്തമകായ  ഇടടപടലനിടന  തുടരന്നയ്  തനിരുവനന്തപുരര്യം  നഗരടത  സ്മകാരടയ്  സനിറനി
ചലഞനിനകായനി  ടതരടഞ്ഞടുതതനില്  നമുക്കുളള  സകന്തകാഷര്യം  അളവറതകാണയ്.  1521
കകേകാടനി  രൂപയടട  ടപ്രകാകപ്പെകാസല്  ഇതനികലയകായനി  സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിടന
റനിസള്ടയ് ജൂണ് മകാസതനില്  അറനിയകാര്യം. 

അമൃതയ്  നഗരങ്ങളുടട  പടനികേയനിലള്ടപ്പെട  ഒമതയ്  നഗരങ്ങള്ക്കകായനി  2357
കകേകാടനി രൂപയടട 375 പദ്ധതനികേള് കകേന സരക്കകാര അര്യംഗസ്പീകേരനിച വനിവരര്യം സഭടയ
അറനിയനിക്കകാന്  എനനിക്കയ്  ഏടറ  സകന്തകാഷമുണയ്.  അമൃതനിനകായള്ള  കപ്രകാജക്ടയ്
മകാകനജയ് ടമനയ് കേണ്സള്ടനനിടനയര്യം നനിയമനിചയ് ഉതരവകായനിട്ടുണയ്. 2020 ഡനിസര്യംബര
വടരയകാണയ്  പദ്ധതനികേള്  പൂരതനിയകാക്കകാനുള്ള  കേകാലകാവധനി.  സമയബന്ധനിത
മകായനിതടന്ന പദ്ധതനികേള് പൂരതനിയകാക്കുര്യം.  ഗ്രകാമ വനികേസന കമഖലയനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഒരു  വരഷതനിനനിടയനില്  637  കപരക്കകാണയ്  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനര്യം
നല്കേനിയതയ്.  ഇനനിയര്യം  422  കവക്കന്സനികേള് നനിലവനിലണയ്.  ഇതനില്  298  എണ്ണര്യം
വനി.ഇ.ഒ.-മകാരുകടതകാണയ്.  ഇവടയലകാര്യംതടന്ന  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപ്പെകാരടയ്
ടചയകേഴനിഞ.  ജൂണ്  അവസകാനകതകാടട  ഇവടയലകാര്യം  നനികേതകാനകാകുടമന്നകാണയ്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  

ഗ്രകാമ  വനികേസന  വകുപ്പെയ്  മുകഖന  നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന  ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപ്പെട
കകേനകാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയകാണയ്  കദശസ്പീയ  ടതകാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി.  രകാജരത്തുതടന്ന
ഏറവര്യം കുറവയ്  ആസ്തനി വനികേസനര്യം ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് നടതനിയനിട്ടുള്ള സര്യംസകാനര്യം
കകേരളമകാണയ്.  ഇതുവടര  7 ശതമകാനര്യം  മകാത്രമകാണയ്  ടമറസ്പീരനിയല് കേര്യംകപകാണനനിനകായനി
നമുക്കയ്  ടചലവഴനിക്കകാനകായതയ്.  2015-16-ല്  ഇഇൗയനിനതനില്  ടചലവഴനിക്കകാനകായതയ്
കകേവലര്യം  32  കകേകാടനി രൂപ  (2.2%)  മകാത്രമകാണയ്.  എന്നകാല്  2016-17-ല് ഇതയ്  166
കകേകാടനി  രൂപയകാക്കനി  (6.9%)  ഉയരതകാന്  സകാധനിച്ചു.  2017-18-ല്  ടമകാതര്യം
ടചലവനിടന 30% ഇഇൗയനിനതനില് ടചലവനിടകാന് ലക്ഷരമനിട്ടുടകേകാണകാണയ് പദ്ധതനികേള്
തയകാറകാക്കനിവരുന്നതയ്.  കകേരളതനിടന  വനികേസന  മുകന്നറതനില്  അടതകാരു
നകാഴനികേക്കലകാകുടമന്ന  കേകാരരതനില്  സര്യംശയമനില.  2017-18-ല്  3000  കകേകാടനി
രൂപയകാണയ്  കൂലനിയര്യം  സകാധനങ്ങള്ക്കുള്ള വനിലയമകായനി  കകേരളര്യം പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനിനകായള്ള കപ്രകാജക്ടുകേള് തയകാറകാക്കനിക്കഴനിഞ.  കേഴനിഞ്ഞ സകാമതനികേ വരഷര്യം
കജകാലനി ടചയ്ത ഇനതനില് ടതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കയ് 636 കകേകാടനി രൂപ കകേനതനില്നനിന്നയ്
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കുടനിശനികേയകായനി ലഭനിക്കകാനുണയ്.  അതയ് കനടനിടയടുക്കകാനുള്ള തസ്പീവ്രശ്രമര്യം ഗവണ്ടമനയ്
നടതനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  2016-17-ല്  പനി.എര്യം.ജനി.എസയ്.കവ.  ടഫയ്സയ്   1-ല്
314  കേനി.മസ്പീ.  കറകാഡയ്  പൂരതനിയകാക്കനി.   218.50  കകേകാടനി  രൂപയകാണയ്  ഇതനിനകായനി
ടചലവഴനിചതയ്.  ടഫയ്സയ് 2-ല് 570 കേനി.മസ്പീ. കറകാഡയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില് 320
കേനി.മസ്പീ. കറകാഡനിടന അനുമതനി ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  84 കറകാഡകേളനില് 79 എണ്ണര്യം ടടണര
ടചയ.  5  കറകാഡകേള്  റസ്പീടടണര  ടചയ്യുകേയകാണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  250  കേനി.മസ്പീ.
കറകാഡകേളുടട ഡനി.പനി.ആര. പൂരതനിയകാക്കനി കകേന സരക്കകാരനിനയ് സമരപ്പെനിച്ചു.  ഇതനില്
മലപ്പുറര്യം  ജനിലയനിടല  12  കറകാഡകേളുര്യം  ഉള്ടപ്പെടുനണയ്.   കകേന ഇന്ടസക്ഷന്  ടസ്പീര്യം
തള്ളനിയതുടകേകാണകാണയ് ഒന്നകാര്യം ഘടതനില്നനിന്നയ് മലപ്പുറര്യം ഒഴനിവകാക്കടപ്പെടതയ്.  അതയ്
നനികേതകാന്  സകാധനിചതനില്  ചകാരനിതകാരതരമുണയ്.  ആര.ടഎ.ഡനി.എഫയ്.-ല്
2016-17-ല്  45.38  കകേകാടനി  രൂപയടട  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  അനുമതനി  ലഭനിച്ചു.
പനി.എര്യം.എ.കവ.  ഗ്രകാമസ്പീണ് പദ്ധതനി പ്രകേകാരര്യം  32,559  വസ്പീടുകേള്ക്കയ് യണനിടറകാന്നനിനയ്
78,000  രൂപയടട  കകേന  സഹകായര്യം  2016-17-ല്  ലഭനിക്കുകേയണകായനി.
ഇതനികലയകായനി  21,541  കുടുര്യംബങ്ങള് രജനിസ്റ്റേര ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  സര്യംസകാന സരക്കകാര,
ഗ്രകാമ-കബകാക്കയ്-ജനിലകാ  പഞകായത്തുകേള്  എന്നനിവയടട  വനിഹനിതമടക്കര്യം  2.5  ലക്ഷര്യം
രൂപയകാണയ് ഒരു ഗുണകഭകാക്തകാവനിനയ് ഇതനിലൂടട നല്കേടപ്പെടുന്നതയ്.  2017-18-ല് 9872
വസ്പീടുകേളകാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എലകാ  ഭവന  പദ്ധതനികേളുര്യം  കേണ്ടവരജയ്  ടചയ്തയ്
കലഫയ് പകാരപ്പെനിട മനിഷടന ഭകാഗമകാക്കകാനകാണയ് സരക്കകാര ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കലഫയ്
മനിഷന് പ്രഖരകാപനിച യണനിറയ്  കകേകാസ്റ്റേനികലയയ്  ബകാക്കനി  വരുന്ന സര്യംഖര  ഗവണ്ടമനയ്
ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കയ്  നല്കുകേയര്യം  ടചയ്യുര്യം.   എല്.എസയ്.ജനി.  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്
വനിഭകാഗതനില്  225  എഞനിനസ്പീയരമകാടരയകാണയ്  ഇഇൗ ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേകാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷര്യം  പനി.എസയ്.സനി.-യനിലൂടട  പുതനിയതകായനി  നനിയമനിചതയ്.  613
കവക്കന്സനികേളനികലയള്ള ഇനരവന  പനി.എസയ്.സനി.  നടതനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
തകാലകാലനികേമകായനി  എലകാ  കവക്കന്സനികേളനികലയര്യം  എര്യംകപകായ്ടമനയ്  എകയ്കചഞ്ചുകേള്
മുകഖന നനിയമനര്യം നല്കേനിയതയ് തകദ്ദേശ സകാപനങ്ങള്ക്കയ് ആശസകാസര്യം പകേരന്നനിട്ടുണയ്.
ജൂകല  അവസകാനകതകാടട  എല്.എസയ്.ജനി.  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗതനിടല
എലകാ ഒഴനിവകേളുര്യം നനികേതകാനകാകുടമന്നയ് കേരുതകാര്യം.  ടബനനിഫനിഷരറനി കേമ്മനിറനികേള്ക്കയ്
ഏടറടുതയ് നടതകാവന്ന പ്രവൃതനികേള്  5  ലക്ഷതനില് നനിന്നയ്  50,000  രൂപയകാക്കനി
കുറചനിട്ടുണയ്. 5  ലക്ഷര്യം വടര മകാനുവല് ടടണറുര്യം അതനിനയ് മുകേളനിലള്ള പ്രവൃതനികേള്
ഇ-ടടണറുര്യം  നടതകാന്  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഇക്കകാലമത്രയര്യം
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗതനില്  ടടകനിക്കല്  കകേഡര  മകാത്രകമ  ഉണകായനിരുനള.
ചരനിത്രതനില്  ആദരമകായനിടകാണയ്  32  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിചയ്  ഇഇൗ  രര്യംഗതയ്
മനിനനിസ്റ്റേസ്പീരനിയല് വനിര്യംഗയ് ഉണകാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. ജൂണ് 1 മുതല് എഞനിനസ്പീയരമകാരക്കയ്
തകദ്ദേശ  സകാപനങ്ങളനില്നനിനര്യം  ശമളര്യം  നല്കുന്ന  ഉതരവയ്  ദനിവസങ്ങള്
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ക്കുള്ളനില്തടന്ന  പുറതനിറങ്ങുര്യം.  പരനിമനിതനികേള്ക്കനിടയനിലര്യം  2016-17  സകാമതനികേ
വരഷര്യം  6687  കകേകാടനി  രൂപയടട  95692  കപ്രകാജക്ടുകേള്ക്കയ്  PRICE
കസകാഫയ് ടവയറനിലൂടട  ടനി.എസയ്.  നല്കേകാനകായതയ്  നമ്മുടട  എല്.എസയ്.ജനി.
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ് വനിഭകാഗതനിടന കേകാരരകശഷനിടയയകാണയ് കേകാണനിക്കുന്നതയ്.

പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതല):  സര,  എഞനിനസ്പീയരമകാടര
തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനികലയയ്  ടഡപനടയ്  ടചയ്യുന്നതനിടനതനിരകായനി  അവര
സമരതനിലകായനിരുന.  ഇകപ്പെകാള് അതനിടന സനിതനി എന്തകാണയ്; അവരുടട പ്രശങ്ങള്
എന്തുടകേകാണയ് ചരച ടചയ്തയ് പരനിഹരനിക്കകാന് ഗവണ്ടമനയ് ശ്രമനിക്കുന്നനില?

കഡകാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്:  സര,  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗര്യം തകദ്ദേശ സകാപന
ങ്ങളുടട ഭരണ സമനിതനികേള്ക്കയ് വശടപ്പെടുന്നനിടലനള്ള പരകാതനിക്കയ് പതനിറകാണകേളുടട
പഴക്കമുണയ്.  പലകപ്പെകാഴുര്യം ഭരണസമനിതനികേള്ക്കയ് നനിയനനിക്കകാന് കേഴനിയകാതവരകായനി
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗര്യം  മകാറുന്ന സകാഹചരരമുണയ്.   അഴനിമതനി  ഏറവര്യം  കൂടുതല്
നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  വനിഭകാഗവമകായനി  ബന്ധടപ്പെടകാടണനള്ള
ആകക്ഷപതനിടന  ടവളനിചതനിലകാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  വളടര  അടനിസകാനപര
മകായനിട്ടുള്ള തസ്പീരുമകാനടമടുതതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് കഡകാ.  ടനി.  എര്യം.  കതകാമസയ്
ടഎസകേയ്  ഇക്കകാരരര്യം  പ്രഖരകാപനിക്കുകേയര്യം  ടചയ്തനിരുന.  ഇതുമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
എഞനിനസ്പീയരമകാരുമകായനി സര്യംസകാരനിചനിരുന.  അവരുടട കവതനതനികലകാ കസകാഷരല്
സ്റ്റേകാറസനികലകാ  ഒരു തരതനിലള്ള ഇടനിവര്യം  സര്യംഭവനിക്കുന്നനില.   അവരക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന
ശമളര്യം  ഒന്നകാര്യം  തസ്പീയതനി  എലകാ  തകദ്ദേശ  സകാപനങ്ങളനില്നനിനര്യം  ലഭനിക്കുര്യം,  ഒരു
ആശങ്കെയര്യം അവരക്കുണകാകകേണ കേകാരരമനില.  അവരക്കുള്ള ശമളര്യം ജൂണ്  1  മുതല്
തകദ്ദേശ  സകാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കകാനുള്ള  ഉതരവയ്  പുറടപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിടന
അവസകാന ഘടതനിലകാണയ്.  സര്യംസകാനതനിടന പ്രകതരകേ സകാഹചരരര്യം പരനിഗണനിചയ്
കകേകാരപ്പെകറഷനുകേള്ക്കുര്യം  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേള്ക്കുര്യം  പഞകായത്തുകേള്ക്കുര്യം  പ്രകതരകേര്യം
പ്രകതരകേര്യം ബനില്ഡനിര്യംഗയ് റൂളുകേള് നനിലവനിലള്ളവ കഭദഗതനി ടചയ്തയ് നടപ്പെനിലകാക്കകാനുള്ള
ശ്രമങ്ങള് അവസകാന ഘടതനിലകാണയ്.  ടകേടനിട നനിരമ്മകാണ ടപരമനിറയ് നഗരങ്ങളനില്
സമരപ്പെനിചകാല്  വരഷങ്ങളുടട  കേകാലകദരഘരമുണകാകുനടവനര്യം  അകേകാരണമകായനി
ആളുകേള്ക്കയ് ബുദ്ധനിമുട്ടുണകാകുനടവനമുള്ള ടപകാതുആകക്ഷപതനിടന ടവളനിചതനില്
സമയബന്ധനിതമകായര്യം  കേകാരരക്ഷമമകായമുള്ള  തസ്പീരപ്പുണകാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  ഒരു
ഇനലനിജനയ്  കസകാഫയ് ടവയറനിനയ്  രൂപര്യം  നല്കുന്ന  പദ്ധതനി  കപലറയ്  കപ്രകാജക്ടകായനി
കകേകാഴനികക്കകാടയ്  കകേകാരപ്പെകറഷനനില്  മൂന്നയ്  മകാസതനിനകേര്യം  പൂരതനിയകാക്കകാനകാകുര്യം.
തുടരന്നയ് ഇഇൗ സര്യംവനിധകാനര്യം ഒരു വരഷതനിനുള്ളനില് മറയ് കകേകാരപ്പെകറഷനുകേളനികലയര്യം
രണയ്  വരഷതനിനകേര്യം  എലകാ  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേളനികലയര്യം  തുടരന്നയ്
പഞകായത്തുകേളനികലയര്യം   വരകാപനിപ്പെനിക്കകാനകാണയ്   ഗവണ്ടമനയ്     ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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ഇകതകാടട  ഇഇൗ  രര്യംഗതയ്   നനിലനനില്ക്കുന്ന  അഴനിമതനിയര്യം  ടകേടുകേകാരരസതയര്യം
എന്നകന്നയമകായനി ഇലകാതകാക്കകാനകാകുര്യം.  ബഹുമകാനടപ്പെട  ഗവരണറുടട  2016-17-ടല
നയപ്രഖരകാപന   പ്രസര്യംഗതനില്  പറഞ്ഞ  പ്രകേകാരമുള്ള  ടഇൗണ്  ആനയ്  കേണ്ട്രെനി
പകാനനിര്യംഗയ്  ആക്ടയ്  റസ്പീസ്ട്രേക്ചര  ടചയ്തയ്  നടപ്പെനിലകാക്കകാനുള്ള  നടപടനികേള്  അതനിടന
അന്തനിമഘടതനിലകാണയ്.  സനി.ടനി.പനി./ഡനി.ടനി.പനി.  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  ടകേടനിക്കനിടക്കുന്ന
മുഴുവന് ഫയലകേളനിലര്യം 2017 ഡനിസര്യംബര അവസകാനകതകാടട ടസഷരല് അദകാലതയ്
വചയ് തസ്പീരപ്പെകാക്കകാന് ശക്തമകായ നനിരകദ്ദേശര്യം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിടന ആദരപടനിയകായനി
മനനിയര്യം  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  ടസകടറനിയര്യം  പടങ്കെടുതയ്  സനി.ടനി.പനി.  ഓഫസ്പീസനില്
11  മണനിക്കൂര  നസ്പീണ  അദകാലതയ്  നടനകേഴനിഞ.  വരുര്യം  ആഴ്ചകേളനില്  ഡനി.ടനി.പനി.
ഓഫസ്പീസുകേളനിലര്യം  അദകാലതയ്  നടതകാന്  പരനിപകാടനിയണയ്.  93  നഗരസഭകേള്ക്കയ്
മകാസ്റ്റേര  പകാന്  തയകാറകാക്കുന്നതനിടന  ഭകാഗമകായനി  42  നഗരസഭകേളുടട  മകാസ്റ്റേര  പകാന്
തയകാറകാക്കനിക്കഴനിഞ.   കശഷനിക്കുന്ന  47  എണ്ണര്യം  ഇഇൗ  വരഷര്യം  പൂരതനിയകാക്കുര്യം.
ടഇൗണ് ആനയ് കേണ്ട്രെനി പകാനനിര്യംഗയ് ഡനിപ്പെകാരടയ്ടമനനില് നനിലവനില് 47 തസ്തനികേകേളനികലയയ്
നനിയമനര്യം നടതകാന് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപ്പെകാരടയ്  ടചയകേഴനിഞ.  കലകാകേബകാങ്കെയ്
സഹകായകതകാടട 'തകദ്ദേശമനിത്രര്യം' പദ്ധതനിയനില് 358.55 കകേകാടനി രൂപ ടപരകഫകാമന്സയ്
ഗ്രകാനകായര്യം  120  കകേകാടനി  രൂപ  മറയ്  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്ക്കുമകായനി  50
പനികന്നകാക്കപഞകായത്തുകേള്ക്കുര്യം  10  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനികേള്ക്കുര്യം  അനുവദനിചനിരുന.
പദ്ധതനിയടട കേകാലകാവധനി  3-6-2017-ല് തസ്പീരുകേയകാണയ്. 6  മകാസവര്യം കൂടനി കേകാലകാവധനി
നസ്പീടനി  നല്കേകാന്  കകേന  സരക്കകാരനികനകാടയ്  അഭരരതനിചനിട്ടുണയ്.  കേകാലകാവധനി
നസ്പീടനിക്കനിട്ടുടമന്നകാണയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

1073  സനി.ഡനി.എസയ്.-കേളുര്യം  2,77,401  അയല്ക്കൂടങ്ങളുര്യം  43,08,236
അര്യംഗങ്ങളുമുള്ള  കലകാകേതനിനയ്  തടന്ന  മകാതൃകേയകായ  ഒരു  മഹകാപ്രസകാനമകാണയ്
കുടുര്യംബശ്രസ്പീ. നനിരജസ്പീവമകായനി കേനിടന്നനിരുന്ന അയല്ക്കൂടങ്ങടള പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കകാന്
'ദനിശ  2017'  എന്ന കേരകാമയനിന് നടനകേഴനിഞ.  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനനിയര്യം
എര്യം.പനി.-മകാരുര്യം എര്യം.എല്.എ.-മകാരുര്യം മനനിമകാരുര്യം ഇതനില് പങ്കെകാളനികേളകായതയ്  ഞകാന്
നന്ദനികയകാടട  ഓരക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വരഷതനിനുള്ളനില് 19140 അയല്ക്കൂടങ്ങള്
പുതനിയതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  വകയകാജനങ്ങള്,  ഭനിന്നലനിര്യംഗക്കകാര,  ഭനിന്നകശഷനിക്കകാര,
തസ്പീരകദശ  പടനികേവരഗ  വനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവരക്കകായള്ള  3027  അയല്ക്കൂടങ്ങളുര്യം
ഇതനില്ടപ്പെടുന.  സനി.ഡനി.എസയ്.  ടചയരകപഴയ് സണ്മകാരുടട  ഓണകററനിയര്യം  4,000
രൂപയനില് നനിനര്യം 6,000 രൂപയകാക്കനി ഇഇൗ സരക്കകാര ഉയരതനി. കുടുര്യംബശ്രസ്പീ രര്യംഗതയ്
കസവനര്യം  ടചയ്യുന്ന എലകാ ജസ്പീവനക്കകാരുടടയര്യം  കവതനര്യം  50  ശതമകാനതനിലധനികേര്യം
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകാന്  തതസതനില്  തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഉതരവയ്  ടടവകേകാടത
പുറതനിറങ്ങുര്യം.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  സൂപ്പെരമകാരക്കറ്റുകേള്  വരകാപകേമകായനി  ആരര്യംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
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ഗവണ്ടമനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരകാ  ജനിലകേളനിലര്യം  കുടുര്യംബശ്രസ്പീയടട  കനതൃതസതനില്
'പ്രസ്പീ മകാരനിറല് കേഇൗണ്സനിലനിര്യംഗയ്' ടസനറുകേള് തുടങ്ങുര്യം. 'കസ്നേഹനിത'-ജന്ഡര ടഹല്പ്പെയ്
ഡസയ്  ഇകപ്പെകാള്  6  ജനിലകേളനിലകാണയ്  പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.  ബകാക്കനിയള്ള
8 ജനിലകേളനികലയകൂടനി ഇവ ഒരു വരഷതനിനുള്ളനില് വരകാപനിപ്പെനിക്കുര്യം.  നനിരകാലര്യംബരകായ
സകഹകാദരനിമകാരക്കുര്യം അമ്മമകാരക്കുര്യം സഇൗജനര നനിയമസഹകായര്യം നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
സസ്പീനനിയര  വനനിതകാ  അഭനിഭകാഷകേയടട  മുഴുസമയ  കസവനര്യം  പ്രകാരര്യംഭ  ഘടതനില്
ജനിലകാടനിസകാനതനിലര്യം  തുടരന്നയ്  കബകാക്കയ്  നഗരസഭകാ  അടനിസകാനതനിലര്യം
ഏരടപ്പെടുത്തുര്യം.  ഒരു  കുടുര്യംബതനില്നനിന്നയ്  ഒരകാള്ക്കയ്  മകാത്രകമ  ഇകപ്പെകാള്
കുടുര്യംബശ്രസ്പീയനില്  അര്യംഗതസമുള.  ഇതനിനകാല്  പുതനിയ  തലമുറയനില്ടപ്പെടുന്നവരക്കയ്
കേടനവരകാനുള്ള  അവസരമുണകാകുന്നനിടലനള്ളതയ്  ഒരു  ആവലകാതനിയകായനി
നനിലനനില്ക്കുന.  ഇതനിടന പശ്ചകാതലതനില് കുടുര്യംബശ്രസ്പീയനില് ഒരു കുടുര്യംബതനില്
നനിന്നയ്  രണ കപരക്കയ്  അര്യംഗതസര്യം  നല്കുന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീ ഗകവണനിര്യംഗയ്
കബകാഡനി  ഗഇൗരവപൂരവ്വര്യം  ആകലകാചനിക്കുന്നതകാണയ്.   എലകാ  നഗരസഭകേളനിലര്യം
ടതരുകവകാര  കേചവടക്കകാരുടട  സര്യംരക്ഷണര്യം  ഉറപ്പുവരുതകാന്  പരരകാപ്തമകായ
നടപടനികേള്  അവസകാന  ഘടതനിലകാണയ്.  തകദ്ദേശ  സകാപനങ്ങളനിടല
ടടലകബറനിയന്മകാരുര്യം  നഴയ് സറനി  ടസ്പീചരമകാരുടടയര്യം  കവതനര്യം  വരഷങ്ങളകായനി  2050
രൂപ ആയനിരുന്നതയ്  ഇഇൗ ഗവണ്ടമനയ്  12,000  രൂപയകാക്കനിയകാണയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ്.
ആയമകാരുടട  ശമളര്യം  1,400  രൂപയനില്  നനിന്നയ്  8,000  രൂപയകാക്കനിയകാണയ്  ഇഇൗ
സരക്കകാര ഉയരതനിയതയ്.  പനിണറകായനി സരക്കകാര പ്രഖരകാപനിച  'ടടലഫയ് സമ്പൂരണ്ണ
ഭവന  പദ്ധതനി'  തകദ്ദേശ  സകാപനങ്ങള്  വഴനിയകാണയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതയ്.   ഇതനിടന
സരകവ്വ  ഏതകാണയ്  പൂരതനിയകായനിക്കഴനിഞ.  6  ലക്ഷകതകാളര്യം  ഭവനരഹനിത
രുടണന്നകാണയ്  ആദരകേണക്കുകേള്  വരക്തമകാക്കുന്നതയ്.  ടവരനിഫനികക്കഷന്
പൂരണ്ണമകായനിക്കഴനിഞ്ഞകാല് ഇതനിടന വരക്തമകായനിട്ടുള്ള എണ്ണര്യം കേനിട്ടുര്യം. ഭൂമനിയര്യം ഭവനവര്യം
ഇലകാതവരക്കയ്  14  ജനിലകേളനിലര്യം  ഫകാറയ്  സമുചയങ്ങള്  ഉയരുകേയകാണയ്.   ഇതനിടന
തുടക്കമകായനി ടകേകാലതയ് പുനലൂരനില് ഫകാറ്റുകേളുടട ശനിലകാസകാപനര്യം ഇഇൗ സരക്കകാരനിടന
ഒന്നകാര്യം  വകാരഷനികേദനിനതനില്  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനനി  നനിരവ്വഹനിക്കുവകാന്
കപകാകുകേയകാണയ്.  

അടുതകേകാലതയ് പുറത്തുവന്ന  വനിജനിലന്സനിടന ഒരു സരകവ്വ റനികപ്പെകാരടനിടന
ക്കുറനിചയ്  ചനില  അര്യംഗങ്ങള്  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളകാണയ്
അഴനിമതനിയടട  കേകാരരതനില്  മുന്നനിടയ്  നനില്ക്കുന്നടതനള്ള  അഭനിപ്രകായമകാണയ്  ആ
സരകവ്വയനില് ഉയരനവന്നതയ്.   ഇതയ്  നടമ്മ ഓകരകാരുതടരയര്യം പ്രയകാസടപ്പെടുതനി
യനിട്ടുള്ള   കേകാരരമകാണയ്.  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളകാണയ്, തകദ്ദേശ വകുപ്പെല.  തകദ്ദേശമനനിക്കയ്
പതയ് ടടപസയടട ഭരണകാനുമതനി നല്കേകാനുള്ള അവകേകാശകമകാ അരഹതകയകാ ഇല.
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ലഭനിക്കുന്ന  പകാന്  ഫണയ്  മുഴുവന്  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങള്ക്കയ്  വസ്പീതനിച്ചുനല്കുകേയകാണയ്
ടചയ്യുന്നതയ്.  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളനില്  അഴനിമതനി  നടക്കുനടവനള്ളതയ്  നമ്മള്
ഓകരകാരുതടരയര്യം പ്രയകാസടപ്പെടുത്തുന.  ഏറവര്യം അവസകാനര്യം അഴനിമതനി വകരണ
ഒരു  കമഖലയകാണയ്  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങള്.  എന്തുടകേകാടണന്നകാല്
തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളനില് ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെട ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടട ഒരു സഭയണയ്.
ആ  സഭയണകായനിരുന്നനിട്ടുര്യം  എന്തുടകേകാണകാണയ്  തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളനില്  അഴനിമതനി
നടക്കുന്നടതനള്ള  കേകാരരര്യം  ഓകരകാരുതരുര്യം  ഒരു  വനിചനിന്തനതനിനയ്
വനികധയമകാകക്കണതകാണയ്.  വനിജനിലന്സനിടന  റനികപ്പെകാരടനിടന  കപകാസനിറസ്പീവകായനി
എടുക്കുവകാനകാണയ് തകദ്ദേശവകുപ്പെയ് തസ്പീരുമകാനനിചതയ്.  അതുടകേകാണകാണയ് ചനില നടപടനികേള്
ആ  രര്യംഗതയ്  കവണടമന  കേരുതനി  ശക്തമകായ  ഇടടപടലനികലയയ്  നസ്പീങ്ങനിയതയ്.
തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളനിടല  ജസ്പീവനക്കകാടര  സര്യംബന്ധനിക്കുന്ന  പരകാതനികേള്
ടപകാതുജനങ്ങള്ക്കയ് സമരപ്പെനിക്കകാന്കവണനി  'കഫകാര ദനി  പസ്പീപ്പെനിള്'  എടന്നകാരു ടവബയ്
കപകാരടല്  തുടങ്ങുകേയണകായനി.  അതനില് ആദരമകായനി കേനിടനിയ പരകാതനി, കകേകാഴനികക്കകാടയ്
ജനിലയനിടല  ഒരു  പഞകായതയ്  ടസകടറനിടയക്കുറനിചകായനിരുന.  അതനിടന
സര്യംബന്ധനിചയ്  വരക്തമകായനി  ഡനി.ഡനി.പനി.  മുകഖന  അകനസഷണര്യം  നടത്തുകേയര്യം
റനികപ്പെകാരടനിടന  അടനിസകാനതനില്  ആ  ടസകടറനിടയ  സടസന്ഡയ്  ടചയകാന്
ഗവണ്ടമനയ്  തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയര്യം  ടചയ.  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  വന്നതനിനുകശഷര്യം
അഴനിമതനിയമകായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ഒരു  കകേകാരപ്പെകറഷന്  ടസകടറനിടയയര്യം  ഒരു
മുനനിസനിപ്പെല് ടസകടറനിടയയര്യം ഒരു ടഹല്തയ് ഇന്ടസക്ടടറയര്യം ഒരു പഞകായതയ്
ടസകടറനിടയയര്യം  സടസന്ഡയ്  ടചയടവനള്ള  വനിവരവര്യം  ഞകാന്  ഇഇൗ  സഭടയ
അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  വരുന്ന  ജൂണ്  മകാസര്യം  ഒന്നകാര്യം  തസ്പീയതനി  മുതല്  എലകാ
തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളനിലര്യം  ജസ്പീവനക്കകാരുടട  ടപരകഫകാമന്സനിടന  സര്യംബന്ധനിചയ്
ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആവലകാതനികേളുര്യം  പരകാതനികേളുര്യം  കബകാധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
പരകാതനിടപ്പെടനി  സകാപനിക്കുവകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ടപരകഫകാമന്സയ്  ഓഡനിറയ്
വനിര്യംഗനിനകാണയ്  ആ പരകാതനിടപ്പെടനിയടട  പൂരണ്ണ  ഉതരവകാദനിതസര്യം.   പഞകായതനിടല
ധനവനിനനികയകാഗടത  സര്യംബന്ധനിചയ്  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറയ്  വനിഭകാഗര്യം
അവനിടടത ജസ്പീവനക്കകാരുടട  പ്രവരതനടത സര്യംബന്ധനിച്ചുള്ള ഓഡനിറയ്  ഇതനിടന
അടനിസകാനതനില് നടത്തുര്യം. പ്രസ്തുത റനികപ്പെകാരടയ് ബന്ധടപ്പെട തകദ്ദേശസകാപനങ്ങളുടട
കമലകാധനികേകാരനികേള്ക്കുര്യം  തകദ്ദേശ  വകുപ്പെനിടല  ഉകദരകാഗസരക്കുര്യം  നല്കുന്നതകാണയ്.
ഇതരര്യം  ഒരു  സര്യംവനിധകാനര്യം  നമ്മുടട  സര്യംസകാനതയ്  ആദരമകായകാണയ്  വരകാന്
കപകാകുന്നതയ്. 

പല  അര്യംഗങ്ങളുര്യം  ധനകാഭരരതന  ചരചയനില്  പടങ്കെടുത്തുടകേകാണയ്  പല
അഭനിപ്രകായങ്ങളുര്യം  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.  പഞകായതനിടല  'പ'  യര്യം
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പനിണറകായനിടല  'പനി'  യര്യം  അശുഭ  ലക്ഷണമകാടണന്നയ്  പറഞ്ഞ  ബഹുമകാനരനകായ
അര്യംഗകതകാടയ്  വനിനയപുരസരര്യം  ഒരു  കേകാരരര്യം  കചകാദനിക്കടട.  പനിതകാവനിടല  'പനി'  യര്യം
അശുഭലക്ഷണമകായനിടകാകണകാ അങ്ങയ് കേകാണുന്നതയ്?  

കുടുര്യംബശ്രസ്പീ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്ക്കയ്  നകാലശതമകാനര്യം  പലനിശയനില്  സഹകായര്യം
നല്കുന്ന പദ്ധതനി എത്രയര്യംകവഗര്യം നടപ്പെനിലകാക്കുര്യം.  കേഴനിഞ്ഞ സരക്കകാര 4 ശതമകാനര്യം
പലനിശയയ്  ധനസഹകായര്യം  അനുവദനിക്കുടമന്നയ്  പറഞ്ഞനിരുടന്നങ്കെനിലര്യം  ഒരു
ടടപസകപകാലര്യം  കുടുര്യംബശ്രസ്പീകേള്ക്കയ്  ലഭനിചനിരുന്നനില.  ഇഇൗ  സരക്കകാരകാണയ്
ഓണകററനിയര്യം  നനിലവനിലള്ളതനിടന  കനടര  ഇരടനിയകായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമനയ് പ്രഖരകാപനിച്ചു ടവന്നലകാടത അതയ് നല്കുന്നതനിനയ് മുന്നനിടയ് വന്നനിരുന്നനില.
ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനയ്  വന്നതനിനുകശഷമകാണയ്  ഉതരവയ്  പുറടപ്പെടുവനിചതയ്.   എത്ര
രൂപയകാകണകാ  അവര  ടടകേപ്പെറനിയനിരുന്നതയ്  അതനിടന  ഇരടനി  തുകേയകാക്കനിയകാണയ്
ഓണകററനിയര്യം വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ്.  

കേകാരഷനികേ പഞകായത്തുകേള്ക്കയ് പ്രകതരകേര്യം സഹകായര്യം കവണടമന്ന ആവശരര്യം
ഇവനിടട ഉയരനവരനികേയണകായനി. എന്തകാണയ് ടചയകാന് കേഴനിയകേടയന്നയ് തസ്പീരചയകായര്യം
പരനിഗണനിക്കുന്നതകാണയ്.  പദ്ധതനിടചലവയ്  68.71  ശതമകാനമകായതയ് എന്തുടകേകാണകാടണന്നയ്
ചനില  അര്യംഗങ്ങള്  സര്യംശയര്യം  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  കകേള്ക്കുകേയണകായനി.  കേഴനിഞ്ഞ
സകാമതനികേ  വരഷതനിടന  അവസകാനതനിലകാണയ്  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  വന്നതയ്.
ഏപ്രനില്, കമയയ്,  ജൂണ് മകാസങ്ങളനില് ഒരു ടടപസ കപകാലര്യം വനിനനികയകാഗനിചനിരുന്നനില.
മകാരചയ് മകാസതനില് അതനിടന വനിനനികയകാഗതനിനയ് ഒരുപകാടയ് ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുണകായനിരുന.
എന്നനിട്ടുര്യം  നമ്മുടടടയകാടക്ക  പകാരടനികേളനില്ടപ്പെടുന്ന  ആളുകേള്  തലപ്പെതനിരനിക്കുന്ന
സകാപനങ്ങള് 68.71 ശതമകാനര്യം ടചലവഴനിക്കുകേയണകായനി.

മുന്  ചസ്പീഫയ്  ടസകടറനി  ശ്രസ്പീ.  എസയ്.  എര്യം.  വനിജയകാനന്ദനിടനക്കുറനിചയ്  ഒരു
പരകാമരശര്യം  ബഹുമകാനടപ്പെട  ഒരര്യംഗര്യം  നടത്തുകേയണകായനി.  ടഇൗണ്  ആനയ്  കേണ്ട്രെനി
പകാനനിര്യംഗയ്  ആക്ടനില്  അകദ്ദേഹര്യം  ടടകേകേടത്തുനടവന്നകാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.   വളടര
ടറപനടഡകായനി,  അഴനിമതനിരഹനിതമകായ ടടകേകേകളകാടട  സരവ്വസ്പീസനില്നനിനര്യം വനിരമനിച
ഒരു  ഉകദരകാഗസനുര്യം  ഏറവര്യം  പ്രഗല്ഭനകായനിട്ടുള്ള  നമ്മുടട  ഉകദരകാഗസനകാരനില്
ഒരകാളുമകാണയ് അകദ്ദേഹര്യം. അതരതനിലള്ള ഉകദരകാഗസടര കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു
പകേരര്യം  അവടര  കമകാശമകായനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  പരകാമരശങ്ങള്
ഒഴനിവകാക്കുന്നതകല  നലതയ്.  ഒരനിക്കലര്യം  ടഇൗണ്  ആനയ്  കേണ്ട്രെനി  പകാനനിര്യംഗയ്  ആക്ടനില്
അതരതനിലള്ള  ഒരു  ഇടടപടലര്യം  നടന്നനിടനില.  വനികേസന  അകതകാറനിറനികേള്  ഒരു
ഭകാരമകായനി  നമ്മുടട  സര്യംസകാനതനിനയ്  അനുഭവടപ്പെട  പശ്ചകാതലതനിലകാണയ്
ആവശരമുളള രണയ് വനികേസന അകതകാറനിറനികേള് മകാത്രര്യം നനിലനനിരതനി മറയ് വനികേസന
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അകതകാറനിറനികേള്  പനിരനിച്ചുവനിടതയ്.  സ്റ്റേകാഫനിടന  അധനികേകാരവര്യം  ജര്യംഗമസസത്തുക്കളുര്യം
ബന്ധടപ്പെട  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കുവകാനുര്യം  ഇഇൗ  സരക്കകാര
തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയണകായനി.  ഇതനിലൂടട  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങടള
ശക്തനിടപ്പെടുത്തുവകാനകാണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുളളതയ്.  ടകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി.
പദ്ധതനിയടട കേകാലര്യം കേഴനിഞ്ഞതുടകേകാണകാണയ് ആ പദ്ധതനി ടടവന്റയ് അപയ് ടചയ്യുന്നതയ്.
അതയ് നമുക്കയ് ടടവനയ് അപയ് ടചയ്കത പറ.  ഏടതകാടക്ക പദ്ധതനികേളകാണയ് അതനില്
നനിലനനിരകതണതയ്/പൂരതനിയകാകക്കണതയ്  അതനിനുളള  പണര്യം  ഇനനി  ഒരനിക്കലര്യം
എകയ്കറണല്  ഏജന്സനിയനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുകേയനില.  ആ  പദ്ധതനികേള്  ഏടതന്നയ്
കേടണതനി ആവശരമകായ പദ്ധതനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് അനുസൃതമകായനിട്ടുളള
സഹകായര്യം  സര്യംസകാന  സരക്കകാര  നല്കുന്നതകാണയ്.  കസകാഫയ് ടവയര  നനിലവനില്
വരുന്നകതകാടട ടകേടനിട ടപരമനിറ്റുമകായനി ബന്ധടപ്പെട പരകാതനികേള്ക്കയ് പരനിഹകാരമുണകാകുര്യം.
ജനിലകാ പദ്ധതനികേള് ഉണകാക്കണടമനളള നനിരകദ്ദേശര്യം തസ്പീരചയകായര്യം നലതകാണയ്. അതയ്
എലകാ  ജനിലകാ  പഞകായത്തുകേളുര്യം  ഇഇൗ  വരഷര്യം  മുതല്  നടപ്പെനിലകാക്കുടമന്നകാണയ്
കേരുതുന്നതയ്.  ഗ്രകാമസഭകേള്  ശുഷ്കമകാവകേയകാണയ്.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെനില്  കവകാടയ്
കരഖടപ്പെടുത്തുന്ന  ആളുകേളുടട  ശതമകാനതനിടന  നനിലവകാരതനികലയയ്  ഗ്രകാമസഭകേടള
ഉയരതനിടക്കകാണവരണര്യം.  ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖരമനനി,  മനനിമകാര,  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ്,
അര്യംഗങ്ങള്  ഉള്ടപ്പെടട  എലകാവരുര്യം  ഗ്രകാമസഭകേള്  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന
ഭകാഗമകായളള കേകാമയനിനനില് പങ്കെകാളനിതര്യം വഹനിക്കുകേയണകായനി. 

സരവ്വകേലകാശകാലകേളുടട  സഇൗകേരരര്യം  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടട
പുകരകാഗതനിക്കയ്  വനിനനികയകാഗനിക്കണടമന്ന  ഒരു  നനിരകദ്ദേശര്യം  ഇവനിടട  ഉയരന
വരനികേയണകായനി.  കകേരളതനിടല  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്  കകേകാകളജുകേളനിടല  സനിവനില്
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ്,   ആരക്കനിടടക്ചര  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനകേള്  എലകാര്യം  കചരന്നയ്
ഇകനണ്ഷനിപ്പെയ്  എനളള  രൂപതനില്  കകേകാഴ്സയ്  കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷര്യം  ഒരു  വരഷര്യം
നമ്മുടട  സര്യംസകാനതനിടല  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനില്  പ്രവരതനിക്കകാനുളള
സഇൗകേരരര്യം ഒരുക്കുന്നതനിനയ് ആവശരമകായ ചരചകേള് ബന്ധടപ്പെട യണനികവഴ്സനിറനിയടട
ടടവസയ് ചകാന്സലറുമകായനി നടത്തുവകാനുര്യം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  

തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളനിടല  മുന്  ടമമരമകാരുടട  ടപന്ഷന്
നടപ്പെനിലകാക്കുകേ  എനളളതയ്  അസകാദ്ധരമകായ  കേകാരരമകാണയ്.  കേകാരണര്യം,  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങള്ക്കയ്  അതയ്  വലനിയ  ഒരു  ഭകാരമകായനി  മകാറുര്യം.  അതുടകേകാണയ്  മുന്
ടമമരമകാരുടട  ഇകപ്പെകാഴുളള  സര്യംഘടന  മുകന്നകാടയ്  വചനിട്ടുളള  പ്രകാകയകാഗനികേമകായ
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്,  കക്ഷമനനിധനിയടട  രൂപസ്പീകേരണവമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  കേകാരരങ്ങള്
പ്രകാകയകാഗനികേമകാക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  സരക്കകാര  ആകലകാചനിക്കുര്യം.  ഗ്രകാമസഭകേള്
ശക്തമകാക്കകാന്  ഫലപ്രദമകായ നടപടനികേള് ഉണകാകുര്യം. ടതരുകവകാര  കേചവടക്കകാരക്കയ്
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ടഎ.ഡനി.കേകാരഡയ്  എത്രയര്യം കവഗര്യം  വനിതരണര്യം ടചയ്യുര്യം.  പഞകായത്തുകേളുടട  വലനിയ
കറകാഡകേള്  പനി.ഡബന.ഡനി.-ക്കയ്  ടടകേമകാറകാനുളള  നനിരകദ്ദേശര്യം  ഇവനിടട  മുകന്നകാടയ്
വയകേയണകായനി.  അതയ്  പല  തലങ്ങളനിലര്യം  ചരച  ടചയ്തയ്  തസ്പീരുമകാനനികക്കണതയ്
ആടണനളളതുടകേകാണയ് വരക്തമകായനിട്ടുളള തസ്പീരുമകാനര്യം ഇവനിടട പറയകാന് കേഴനിയകാത
സനിതനിയകാണുളളതയ്.

ടപകാതുശ്മശകാനങ്ങള്  ഇലകാതതകാണയ്  കകേരളതനിടന  ഏറവര്യം  വലനിയ
പ്രശടമന്നയ് ഒരു അര്യംഗര്യം ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.  നമ്മുടട സര്യംസകാനടത
നകാന്നൂറനിയമകതകാളര്യം ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില് ടപകാതുശ്മശകാനങ്ങള് ഉണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
തവണ എര്യം.എല്.എ. ഫണനില് നനിന്നയ് 35 ലക്ഷര്യം രൂപ ടചലവനിട്ടുടകേകാണകാണയ് എടന
നനികയകാജകേ  മണ്ഡലതനില്  ഗരകാസയ്  കനിമകറകാറനിയര്യം  ഒരുക്കനിയതയ്.  ഇത്ര  വലനിയ
അഭനിപ്രകായ  പ്രകേടനര്യം  നടതനിയ  ബഹുമകാനരനകായ  അര്യംഗതനിനയ്  എര്യം.എല്.എ.
ഫണനില്നനിന്നയ്  ഇതുകപകാടല  പണര്യം  ടചലവഴനിചയ്  ഗരകാസയ്  കനിമകറകാറനിയങ്ങള്
നനിരമ്മനിക്കകാവന്നതകാണയ്.  സര്യംസകാനടത  പല  നഗരസഭകേളനിലര്യം  നല  ഗരകാസയ്
കനിമകറകാറനിയങ്ങള്  പ്രവരതനിക്കുന  എനളള  കേകാരരവര്യം  ഞകാന്  അങ്ങയടട
ശ്രദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  

ശ്രസ്പീ.  അനൂപയ്  കജക്കബനിടന  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനില്  ഗരകാസയ്
കനിമകറകാറനിയതനിടന ഉദ്ഘകാടന ചടങ്ങനില് ഞകാന് പടങ്കെടുതനിരുന.  എറണകാകുളര്യം
ജനിലയനിടല  ആലവ  മണ്ഡലതനിലര്യം  വളടര  ഗര്യംഭസ്പീരമകാരന്ന  മടറകാരു  ചടങ്ങനിലര്യം
പടങ്കെടുക്കുവകാന് എനനിക്കയ് കേഴനിഞ. എലകാ സലങ്ങളനിലര്യം ഗരകാസയ് കനിമകറകാറനിയങ്ങള്
ഉണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന  മണ്ഡലതനില്  മകാത്രര്യം  എന്തുടകേകാണകാണയ്  ഉണകാകേകാതതയ്
എന്നതനിടന  സര്യംബന്ധനിചയ്  അകദ്ദേഹമകാണയ്  ആത്മപരനികശകാധന  നടകതണതയ്
എന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുളളതയ്.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജകാരജയ് : സര, .......

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങടയക്കുറനിടചകാനര്യം പറഞ്ഞനിലകലകാ ഇവനിടട.

കഡകാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല് : സര, മനിഷനുകേള് തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ സകാപനങ്ങടള
ശക്തനിടപ്പെടുതകാനകാണയ്, അലകാടത ദരബലടപ്പെടുതകാനല. പ്രസര്യംഗമല, ഞങ്ങടളകാടക്ക
പ്രവരതനിചയ്  കേകാണനിചനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയടട  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലതനില്  പകാവടപ്പെട
ആളുകേള്ക്കയ്  കനിമകറകാറനിയര്യം  കവണടമങ്കെനില്  എര്യം.എല്.എ.  ഫണനില്നനിന്നയ്  പണര്യം
ടചലവകാക്കനി  അതയ്  നനിരമ്മനിക്കകാമകായനിരുന്നനികല;  ആടരങ്കെനിലര്യം  ഇവനിടട  തടസര്യം
നനില്ക്കുവകാന്  മുകന്നകാടയ്  വന്നനിരുകന്നകാ?  സസയര്യം  ടചയകാന്  കേഴനിയകാത  കേകാരരര്യം
മറ്റുളളവരുടട  കമല്  പകാപമകായനി  അടനികചല്പ്പെനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയകായ  നടപടനിയല.
കുടുര്യംബശ്രസ്പീടയ  ശക്തനിടപ്പെടുതകാനുളള  നല  ഇടടപടലകേളകാണയ്  നടനവരുന്നതയ്.
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13-ാ  പഞവത്സരപദ്ധതനി  കേകാലതയ്  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണര്യം  പുനരജനനിക്കുകമകാള്
ഒന്നരമകാസതനിനുളളനില്  511  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില്  പദ്ധതനി  രൂപസ്പീകേരണര്യം
അവസകാന  ഘടതനില്  എതനിയനിരനിക്കുന.  36  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേളനില്
ഡനി.പനി.സനി.യനില്  പൂരണ്ണ  പദ്ധതനി  സമരപ്പെനിച്ചു  കേഴനിഞ.  ഡനി.പനി.സനി.  അപ്രൂവല്
കനടനിയ തകദ്ദേശസകാപനങ്ങള് 12 എണ്ണമകാണയ്. ഇഇൗ മകാസര്യം അവസകാനനിക്കുന്നകതകാടട
ഏതകാണയ്  എലകാ  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളുടടയര്യം  പദ്ധതനികേള്  പൂരതനിയകാക്കനി
നനിരവ്വഹണതനികലയയ്  കേടക്കുര്യം.  രണകാര്യം  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണ  കേകാലകതയളള
മകാരഗകരഖ അചടനിചയ് പുറതനിറക്കനിയ വനിവരര്യം ചനില അര്യംഗങ്ങടളങ്കെനിലര്യം അറനിയകാടത
കപകായതയ്  കഖദകേരമകാണയ്.  ആദരര്യം  ഒരു  നല  മനുഷരനകാകുകേ  എന്നനിടയ്  ഹനിന്ദുകവകാ,
കനിസ്തരകാനനികയകാ,  മുസസ്പീകമകാ  ആരുടമങ്കെനിലര്യം  ആകേകാര്യം.  ബഹുമകാനരനകായ  അഹനിലല്
ടടബതനിടല അര്യംഗമകായ സുഹൃതനികനകാടയ് എനനിക്കയ് അതകാണയ് സൂചനിപ്പെനിക്കകാനുളളതയ്.
2015-16-ല് പൂരതനിയകാക്കനിയ ഒരു ബനില്ലുര്യം ട്രെഷറനിയനില് ...

ശ്രസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര,  സകാധകാരണ  കകേരളതനിടല  എലകാ
ഡനി.പനി.സനി.കേളനിലര്യം  എര്യം.എല്.എ.മകാടര  കയകാഗതനില്  വനിളനിക്കകാറുണയ്.  ഇഇൗ
ഗവണ്ടമനയ്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  എര്യം.എല്.എ.മകാടര  വനിളനിക്കുന്നനില.  എനനിക്കയ്
ഡനി.പനി.സനി.  കയകാഗതനില്  പടങ്കെടുക്കുകേ  എന്നതയ്  തകാല്പ്പെരരമുളള  വനിഷയമകാണയ്.
അതനിനയ് ഒരു തസ്പീരുമകാനര്യം ഉണകാകേണര്യം.

കഡകാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഭരണഘടനകാപരമകായ  കബകാഡനിയകാണയ്
ഡനി.പനി.സനി.  അതനില്  അര്യംഗങ്ങള്  ആടരകാടക്കയകാടണന്നയ്  വരക്തമകായനി
നനിഷ്കരഷനിചനിട്ടുണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബകാഹനിര്യം  കുഞ്ഞയ്:  സര,  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനി
അകദ്ദേഹതനിടന  മറുപടനി  പ്രസര്യംഗതനില്  സനി.റനി.പനി.,  ഡനി.റനി.പനി.  ഓഫസ്പീസുകേളനില്
ടകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫയലകേള്  അദകാലതയ്  നടതനി  പരനിഹകാരര്യം  ഉണകാക്കുടമന്നയ്
പറഞ, അതയ് നല കേകാരരമകാണയ്. അകതകാടടകാപ്പെര്യംതടന്ന പതനിറകാണകേളകായനി, ടചറനിയ
ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്  യ.എ.  നമര  ടകേകാടുതനിട്ടുണയ്.  അങ്ങടന  ടകേകാടുതനിട്ടുളള
സകാപനങ്ങളനില് പ്രവരതനിക്കുന്ന  tiny industries-കേള്,  സരവ്വസ്പീസയ് ടസകനഴ്സുകേള്,
ടചറനിയ  ബനിസനിനസുകേകാര  അവരടക്കകാനര്യം  ടടലസന്സയ്  പുതുക്കനിടക്കകാടുക്കകാന്
എല്.എസയ്.ജനി.  ഡനിപ്പെകാരട്ടുടമനയ് തയകാറല.  അതരതനില് പഴയ യ.എ.  കകേസ്സുകേള്
പരനിഹരനിക്കകാനുളള അദകാലതയ് ഉടടന ഉണകാകുകമകാ? 

കഡകാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഇഇൗ ഗവണ്ടമനയ്   ആളുകേളുടട പ്രയകാസങ്ങള്
ദൂരസ്പീകേരനിചയ്  ടകേകാടുക്കുന്നതനിനകാണയ്  പ്രകാമുഖരര്യം  നല്കുന്നതയ്.  അതനിടന  ഭകാഗമകായനി
ടറഗുലടടറകസഷനയ് ഉതരവയ് പുറടപ്പെടുവനിക്കകാന് കപകാകുന. അതരടമകാരു ഉതരവയ്
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വന്നകാല്  യ.എ.  നമര  കേനിടനിയനിട്ടുളളവരക്കയ്  ടപരമനനയ്  നമര  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
സകാഹചരരടമകാരുങ്ങുര്യം.  അദകാലത്തുകേള്  നടതനി  ഇതരതനിലളള  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുര്യം  ഗവണ്ടമനയ്  ശ്രമനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  2015-16-ല്
പൂരതനിയകാക്കനി  ട്രെഷറനിയനില്  സമരപ്പെനിച  ബനില്ലുകേള്ക്കയ്  പണര്യം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
2016-17-ടല  സമരപ്പെനിക്കടപ്പെട  ബനില്  തുകേയര്യം  ബന്ധടപ്പെടവരക്കയ്  നല്കുര്യം.
2016-17-ല്  ഡനി.പനി.സനി.  അര്യംഗസ്പീകേരനിച  കപ്രകാജക്ടുകേള്ടക്കലകാര്യം  സനില്ഓവര
അനുവദനിചയ് ധനകേകാരര വകുപ്പെയ് ഉതരവയ് പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  പരനിഗണന  നല്കേണടമന്ന  നനിരകദ്ദേശര്യം  ഉയരന
വരനികേയണകായനി.  തസ്പീരചയകായര്യം  ഉത്പകാദന  കമഖലയനില്  നസ്പീക്കനിവയന്ന  പണര്യം
പ്രകയകാജനടപ്പെടുതനി  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  ഉതകുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്  സര്യംബന്ധനിചയ്  ആകലകാചനിക്കകാവന്നതകാണയ്.   നസ്പീക്കനിവയടപ്പെടുന്ന
പണര്യം ശരനിയകായ വനിധമകാകണകാ ടചലവഴനിക്കുന്നടതന്ന കേകാരരതനില് ഒരു കമല്കനകാടര്യം
ഉണകാകേണടമന്ന  നനിരകദ്ദേശര്യം  പകാലനിക്കകാന്  ശ്രമനിക്കുര്യം.  വനിജനിലന്സയ്  റനികപ്പെകാരടനിടന
കേകാരരര്യം  ഞകാന്  ഇവനിടട  പറഞകേഴനിഞ.  സ്കൂള്  ടകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്  ഫനിറയ്നസയ്
സരടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കകാത  സകാഹചരരമുടണങ്കെനില്  അതയ്  പരനികശകാധനിചയ്
തസ്പീരുമകാനടമടുക്കുന്നതകാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി:  സര,  ചസ്പീഫയ്  ടസകടറനിടയപ്പെറനി  ഞകാന്  എടന
പ്രസര്യംഗതനില് പറഞ്ഞ കേകാരരര്യം ശരനിയകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ പ്രകാവശരര്യം ഞകാന്  അവനിടട
ഉണകായനിരുന്ന  സമയതയ്,  വനിജനിലന്സയ്  ഡയറക്ടറകായനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  കജക്കബയ്
കതകാമസനിടനപ്പെറനി  അഭനിപ്രകായര്യം  പറഞ്ഞകപ്പെകാള്  പ്രനിയങ്കെരനകായ  ബകാകലടനുര്യം,
സുനനില്  കുമകാറുടമലകാര്യം  ഒരുമനിചയ്  എടന്ന  കേടനിച്ചുകേസ്പീറകാന്  വന.  ഞകാന്  അതനില്
ഉറച്ചുനനിന. ഇകപ്പെകാള് അകദ്ദേഹര്യം ഇരനിക്കുന്നതയ് എവനിടടയകാണയ്, ഞകാന് പറഞ്ഞ അകത
സലതയ്,  അകദ്ദേഹതനിടന വസ്പീടനില്.  കുറചയ് കേകാലര്യം കേഴനിയകമകാള് ഇഇൗ കേകാരരങ്ങള്
എങ്ങടനയണകായനിരുനടവന്നയ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനനിക്കയ്  മനസനിലകാകുര്യം.  അന്നയ്
കൃതരമകായനി കബകാധര്യം വരുടമന്നകാണയ് കതകാനന്നതയ്.

കഡകാ  .    ടകേ  .  ടനി  .    ജലസ്പീല്  :  സര,  ബഹുമകാനരനകായ  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി
സകാഹനിബനിടന കപകാടലയളള ഒരകാള് ശ്രസ്പീ.  എസയ്.  എര്യം.  വനിജയകാനന്ദടന കപകാലളള
ഉകദരകാഗസടനക്കുറനിചയ്  ഇങ്ങടനടയകാരു  കേമനയ്  പറയകാന്  പകാടനിലകായനിരുനടവന്ന
വരക്തനിപരമകായ അഭനിപ്രകായര്യം എനനിക്കുണയ്.  എലകാ അര്യംഗങ്ങളുര്യം വളടര സജസ്പീവമകായനി
ചരചയനില്  പടങ്കെടുത്തു.  എലകാവകരകാടുര്യം  നന്ദനി  കരഖടപ്പെടുതനിടക്കകാണയ്
തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളുമകായനി  ബന്ധടപ്പെട  ധനകാഭരരതനകേള്
പകാസകാക്കനിതരണടമന്നയ് അഭരരതനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര  :  സരവ്വശ്രസ്പീ.  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി, വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്,
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അടൂര  പ്രകേകാശയ്,  എന്.  എ.  ടനലനിക്കുന്നയ്,  പനി.  ടകേ.  ബഷസ്പീര,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ്
കേബസ്പീര,  എര്യം.  ഉമ്മര,  എന്.  ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്,   ടപ്രകാഫ.  ആബനിദയ്  ഹുടടസന്  തങ്ങള്
എന്നസ്പീ  ബഹുമകാനടപ്പെട  അര്യംഗങ്ങള് നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ നമര
ധനകാഭരരതനയയ് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണകാ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരകാകേരനിചനിരനിക്കുന.

നഗരവനികേസനര്യം  എന്ന  XXII-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്
കേകാരരവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരരതനയകനടര
7-ാ  കകേകാളതനില്  കേകാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സകാമതനികേ  വരഷടത
ടചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജകാസഫയ്:  സര,  ഞകാന് കപകാള് ആവശരടപ്പെടുന. 

(സഭകാര്യംഗങ്ങള് തകാടഴപ്പെറയര്യം പ്രകേകാരര്യം കവകാടയ് കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1 ശ്രസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകാദര  

2 ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമകാന് 

3 ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷകാ കപകാറനി 

4 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ആന്സലന്

5 ശ്രസ്പീ. ആനണനി കജകാണ് 

6 ശ്രസ്പീ. എ. എര്യം. ആരനിഫയ് 

7 ടപ്രകാഫ. ടകേ. യ. അരുണന് 

8     ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബകാബു 

9 ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ബകാലന് 

10 ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമകാള് 
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11 ശ്രസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ദകാസന് 

13 ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14 ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവകാകേരന് 

15 ശ്രസ്പീ. എല്കദകാ എബഹകാര്യം 

16 ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതകാ കഗകാപനി 

17 ശ്രസ്പീ. ചനിറയര്യം കഗകാപകുമകാര 

18 ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

19 കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

20 ശ്രസ്പീ. ടജയനിര്യംസയ് മകാതത്യു 

21 ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലകാല് 

22 ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരകാജന് 

23 ശ്രസ്പീ. കജകാണ് ടഫരണകാണസയ്

24 ശ്രസ്പീ. വനി. കജകായനി 

25 ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26 ശ്രസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27 ശ്രസ്പീ. എര്യം. എര്യം. മണനി 

28 ശ്രസ്പീ. മകാതത്യു ടനി. കതകാമസയ് 

29 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടജ. മകാകനി 

30 ശ്രസ്പീമതനി ടജ. കമഴ്സനിക്കുടനി അമ്മ 

31 ശ്രസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

32 ശ്രസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

33 ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. നകാണു 

34 ശ്രസ്പീ. എര്യം. നഇൗഷകാദയ്
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35 ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

36 ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപയ് കുമകാര 

37 ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38 ശ്രസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

39 ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീര്യം 

40 ശ്രസ്പീ. എര്യം. രകാജകഗകാപകാലന്

41 ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജന് 

42 ശ്രസ്പീ. ആര. രകാകജഷയ് 

43 ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രകാകജഷയ് 

44 ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജു 

45 ശ്രസ്പീ. രകാജു എബഹകാര്യം 

46 ശ്രസ്പീ. രകാമചനന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

47 ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രകാമചനന് നകായര 

48 ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രത്നകാകേരന് 

49 ടപ്രകാഫ. സനി. രവസ്പീനനകാഥയ് 

50 ശ്രസ്പീ. എസയ് . ശരമ്മ  

51 ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

52 ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

53 ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

54 ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

55 ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

56 ശ്രസ്പീ. ബനി. സതരന് 

57 ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷര്യംസസ്പീര  

58 ശ്രസ്പീ. ജനി. സുധകാകേരന് 
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59 ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമകാര 

60 ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ് . സുനനില് കുമകാര

61 ശ്രസ്പീ. കേടകേര്യംപള്ളനി സുകരനന് 

62 ശ്രസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63 ശ്രസ്പീ. എര്യം. സസരകാജയ്

64 ശ്രസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മകാസ്റ്റേര

65 ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലകാതമന് 

66 ശ്രസ്പീ. കതകാമസയ് ചകാണനി 

67 കഡകാ. ടനി. എര്യം. കതകാമസയ് ഐസകേയ് 

68 ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

69 ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണകാ കജകാരജയ്

70 ശ്രസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദകാസയ്

71 ശ്രസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

72. ശ്രസ്പീ. പനിണറകായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ് . പനി

2. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ്

3. ടപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

4. ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര

5. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി

6. ശ്രസ്പീ. അനനില് അക്കര

7. ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമകാര

8 ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

9. ശ്രസ്പീ. അന്വര സകാദതയ്
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10. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റകാര്യം

11. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര

12. ശ്രസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്

13. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബകാഹനിര്യം

14. ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫയ്

15. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

16. കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര

17. ശ്രസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന് 

18. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്

19. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതല

20. ശ്രസ്പീ. ടകേ. എസയ് . ശബരസ്പീനകാഥന്

21. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്

22. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്

23. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ് . ശനിവകുമകാര

24. ശ്രസ്പീ. സണ്ണനി കജകാസഫയ്

25. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉകബദള്ള

26. ശ്രസ്പീ. എര്യം. ഉമ്മര 

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര  :

ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 72

                  പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര -  26

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര -  1

പ്രകമയര്യം സഭ പകാസകാക്കനിയനിരനിക്കുന. ഗ്രകാനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശ്രസ്പീ എന്. ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്, പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര,  വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ്,
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എല്കദകാസയ്   കുന്നപ്പെനിളളനി,  ടനി.  വനി.  ഇബകാഹനിര്യം,  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി,  എന്.  എ.
ടനലനിക്കുന്നയ്,  സണ്ണനി  കജകാസഫയ്,  എര്യം.  ഉമ്മര,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര,
ടപ്രകാഫ.ആബനിദയ്  ഹുടടസന്  തങ്ങള്,  കഡകാ.  എര്യം.  ടകേ.  മുനസ്പീര    എന്നസ്പീ
ബഹുമകാനടപ്പെട അര്യംഗങ്ങള് പഞകായതയ് എന്ന XXXV-ാ നമര ധനകാഭരരതനയയ്
അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണകാ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരകാകേരനിചനിരനിക്കുന.

പഞകായതയ്  എന്ന  XXXV-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്
കേകാരരവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരരതനയ കനടര
7-ാ  കകേകാളതനില്  കേകാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സകാമതനികേ  വരഷടത
ടചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജകാസഫയ്:  സര,  ഞകാന് കപകാള് ആവശരടപ്പെടുന. 

(സഭകാര്യംഗങ്ങള് തകാടഴപ്പെറയര്യം പ്രകേകാരര്യം കവകാടയ്  കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1. ശ്രസ്പീ ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകാദര  

2. ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമകാന് 

3. ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷകാ കപകാറനി 

4. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രസ്പീ. ആനണനി കജകാണ് 

6. ശ്രസ്പീ. എ. എര്യം. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രകാഫ. ടകേ. യ. അരുണന് 

8. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബകാബു 

9. ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ബകാലന് 
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10. ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ് . ബനിജനികമകാള് 

11. ശ്രസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ദകാസന് 

13. ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവകാകേരന് 

15. ശ്രസ്പീ. എല്കദകാ എബഹകാര്യം 

16. ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതകാ കഗകാപനി 

17. ശ്രസ്പീ. ചനിറയര്യം കഗകാപകുമകാര 

18. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

19. കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

20. ശ്രസ്പീ. ടജയനിര്യംസയ് മകാതത്യു 

21. ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലകാല് 

22. ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരകാജന് 

23. ശ്രസ്പീ. കജകാണ് ടഫരണകാണസയ്

24. ശ്രസ്പീ. വനി. കജകായനി 

25. ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശ്രസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശ്രസ്പീ. എര്യം. എര്യം. മണനി 

28. ശ്രസ്പീ. മകാതത്യു ടനി. കതകാമസയ് 

29. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടജ. മകാകനി 

30. ശ്രസ്പീമതനി ടജ. കമഴ്സനിക്കുടനി അമ്മ 

31. ശ്രസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

32. ശ്രസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

33. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. നകാണു 

100/2020.
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34. ശ്രസ്പീ. എര്യം. നഇൗഷകാദയ്

35. ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

36. ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപയ് കുമകാര 

37. ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38. ശ്രസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

39. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീര്യം 

40. ശ്രസ്പീ. എര്യം. രകാജകഗകാപകാലന്

41. ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജന് 

42. ശ്രസ്പീ. ആര. രകാകജഷയ്

43. ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രകാകജഷയ് 

44. ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജു 

45. ശ്രസ്പീ. രകാജു എബഹകാര്യം 

46. ശ്രസ്പീ. രകാമചനന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

47. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രകാമചനന് നകായര 

48. ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രത്നകാകേരന്

49. ടപ്രകാഫ. സനി. രവസ്പീനനകാഥയ് 

50. ശ്രസ്പീ. എസയ്. ശരമ്മ  

51. ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

52. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

53. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

54. ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

55. ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

56. ശ്രസ്പീ. ബനി. സതരന് 

57. ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷര്യംസസ്പീര  
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58. ശ്രസ്പീ. ജനി. സുധകാകേരന് 

59. ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമകാര 

60. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ് . സുനനില് കുമകാര

61. ശ്രസ്പീ. കേടകേര്യംപള്ളനി സുകരനന് 

62. ശ്രസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശ്രസ്പീ. എര്യം . സസരകാജയ്

64. ശ്രസ്പീ. ഇ . ടനി. കടസണ് മകാസ്റ്റേര

65. ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലകാതമന് 

66. ശ്രസ്പീ. കതകാമസയ് ചകാണനി 

67. കഡകാ. ടനി. എര്യം. കതകാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

69. ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണകാ കജകാരജയ്

70. ശ്രസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദകാസയ്

71. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

72. ശ്രസ്പീ. പനിണറകായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :                 

1. ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി

2. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

3. ടപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

4. ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

5. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി 

6. ശ്രസ്പീ. അനനില് അക്കര 

7. ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമകാര 

8. ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 
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9. ശ്രസ്പീ. അന്വര സകാദതയ് 

10. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റകാര്യം

11. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര

12. ശ്രസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ് 

13. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബകാഹനിര്യം 

14. ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫയ് 

15. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

16. കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര 

17. ശ്രസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

19. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതല

20. ശ്രസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനകാഥന്

21. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന് 

22. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമകാര

24. ശ്രസ്പീ. സണ്ണനി കജകാസഫയ് 

25. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉകബദള്ള

26. ശ്രസ്പീ. എര്യം. ഉമ്മര 

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര  :

ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 72

                  പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 26

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര - 1

പ്രകമയര്യം സഭ പകാസകാക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഗ്രകാനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശ്രസ്പീ.  അന്വര  സകാദതയ്,  ടകേ.  സനി.  കജകാസഫയ്,  എര്യം.  ഉമ്മര,  എന്.
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ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന്,  മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി  അലനി,  വനി.  ടനി.  ബല്റകാര്യം  എന്നസ്പീ  ബഹുമകാനടപ്പെട
അര്യംഗങ്ങള്  ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയയ്
അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണകാ? 

അനൂകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനകാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരകാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ഗ്രകാമവനികേസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര  ധനകാഭരരതനയടട  കപരനില്
കേകാരരവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരരതനയകനടര
7-ാ  കകേകാളതനില്  കേകാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സകാമതനികേ  വരഷടത
ടചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശ്രസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജകാസഫയ്:  സര,  ഞകാന് കപകാള് ആവശരടപ്പെടുന. 

(സഭകാര്യംഗങ്ങള് തകാടഴപ്പെറയര്യം പ്രകേകാരര്യം കവകാടയ്  കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1. ശ്രസ്പീ ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകാദര  

2. ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമകാന് 

3. ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷകാ കപകാറനി 

4. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രസ്പീ. ആനണനി കജകാണ് 

6. ശ്രസ്പീ. എ. എര്യം. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രകാഫ. ടകേ. യ. അരുണന് 

8. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ബകാബു 

9. ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ബകാലന് 

10. ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമകാള് 

11. ശ്രസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  
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12. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ദകാസന് 

13. ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവകാകേരന് 

15. ശ്രസ്പീ. എല്കദകാ എബഹകാര്യം 

16. ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതകാ കഗകാപനി 

17. ശ്രസ്പീ. ചനിറയര്യം കഗകാപകുമകാര 

18. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

19. കഡകാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

20. ശ്രസ്പീ. ടജയനിര്യംസയ് മകാതത്യു 

21. ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലകാല് 

22. ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരകാജന് 

23. ശ്രസ്പീ. കജകാണ് ടഫരണകാണസയ്

24. ശ്രസ്പീ. വനി. കജകായനി 

25. ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശ്രസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശ്രസ്പീ. എര്യം. എര്യം. മണനി 

28. ശ്രസ്പീ. മകാതത്യു ടനി. കതകാമസയ് 

29. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടജ. മകാകനി 

30. ശ്രസ്പീമതനി ടജ. കമഴ്സനിക്കുടനി അമ്മ 

31. ശ്രസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

32. ശ്രസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

33. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. നകാണു 

34. ശ്രസ്പീ. എര്യം. നഇൗഷകാദയ്

35. ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 
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36. ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപയ് കുമകാര 

37. ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38. ശ്രസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

39. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീര്യം 

40. ശ്രസ്പീ. എര്യം. രകാജകഗകാപകാലന്

41. ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജന് 

42. ശ്രസ്പീ. ആര. രകാകജഷയ്: 

43. ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രകാകജഷയ് 

44. ശ്രസ്പീ. ടകേ. രകാജു 

45. ശ്രസ്പീ. രകാജു എബഹകാര്യം 

46. ശ്രസ്പീ. രകാമചനന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

47. ശ്രസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രകാമചനന് നകായര 

48. ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രത്നകാകേരന് 

49. ടപ്രകാഫ. സനി. രവസ്പീനനകാഥയ് 

50. ശ്രസ്പീ. എസയ്. ശരമ്മ  

51. ശ്രസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

52. ശ്രസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

53. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

54. ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

55. ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

56. ശ്രസ്പീ. ബനി. സതരന് 

57. ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷര്യംസസ്പീര  

58. ശ്രസ്പീ. ജനി. സുധകാകേരന് 

59. ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമകാര 
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60. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമകാര

61. ശ്രസ്പീ. കേടകേര്യംപള്ളനി സുകരനന് 

62. ശ്രസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശ്രസ്പീ. എര്യം. സസരകാജയ്

64. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മകാസ്റ്റേര

65. ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലകാതമന് 

66. ശ്രസ്പീ. കതകാമസയ് ചകാണനി 

67. കഡകാ. ടനി. എര്യം. കതകാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

69. ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണകാ കജകാരജയ്

70. ശ്രസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദകാസയ്

71. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

72. ശ്രസ്പീ. പനിണറകായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1.  ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി

2. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

3. ടപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

4. ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

5. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളകാര്യംകുഴനി അലനി 

6. ശ്രസ്പീ. അനനില് അക്കര 

7.   ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമകാര 

8. ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

9.    ശ്രസ്പീ. അന്വര സകാദതയ് 

10. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റകാര്യം

11. ശ്രസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര
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12. ശ്രസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബകാഹനിര്യം കുഞ്ഞയ് 

13. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബകാഹനിര്യം 

14. ശ്രസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകാസഫയ് 

15. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

16. കഡകാ. എര്യം. ടകേ. മുനസ്പീര 

17. ശ്രസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

19. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതല

20. ശ്രസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനകാഥന്

21. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷര്യംസുദ്ദേസ്പീന് 

22. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമകാര

24. ശ്രസ്പീ. സണ്ണനി കജകാസഫയ് 

25. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉകബദള്ള

26. ശ്രസ്പീ. എര്യം. ഉമ്മര 

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര  :

ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാരജയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 72

                  പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര   -  26

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുന്നവര -  1

പ്രകമയര്യം പകാസകായനിരനിക്കുന.  ഗ്രകാനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര......  ഓരഡര......  സഭ ഇകപ്പെകാള് പനിരനിയന്നതുര്യം നകാടള
രകാവനിടല 8.30-നയ് വസ്പീണര്യം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമകാണയ്.  

(2017  കമയയ്  മകാസര്യം  16-ാ  തസ്പീയതനി  ടചകാവ്വകാഴ്ച  രകാവനിടല  8.30-നയ്  വസ്പീണര്യം
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലയകായനി സഭ കവകുകന്നരര്യം 3.32-നയ് പനിരനിഞ.)


