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അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 22, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 166]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                          [നമ്പര് 18

നനിയമസഭ 2017 കമയയ് മഭാസലാം 22-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നയ്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.  

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:   ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്...... കചേഭാദലലാം നമ്പര് (*541)

അഖനികലനലഭാ ലപഭാതുപ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനിലല വതീഴ്ചകേള

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

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന:

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്:

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഖനികലനലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ലപഭാതു  പ്രകവശന  പരതീക്ഷ

സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാലണങ്കനിലുലാം  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനില്  മുന  വര്ഷങ്ങളനികലതുകപഭാലല

ഇപ്രഭാവശലവലാം  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉയര്ന്നതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യലടയലാം ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടുത്ത  വര്ഷലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  പരതീക്ഷ  കൂടനി  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.

നടത്തഭാന  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേലള

അധനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം  മഭാനസനികേമഭായനി  തളര്ത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  തരത്തനിലുള്ള

നടപടനികേളുണഭാകേരുലതന്നയ് ബന്ധലപട അധനികൃതര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം  പരതീക്ഷകേളുലട  നടത്തനിപനില്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യലട

ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ് വതീഴ്ചകേളുണഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് ഇഇൗ പരതീക്ഷകേളുലട

നടത്തനിപനിലന്റെ കമല്കനഭാടലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രഭാഗതലലാം ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ള സലാംസഭാന

പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണകററനിലന ഏല്പനിക്കഭാന ആവശലലപടുകമഭാ?

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

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
കേത്തയ് അയചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലട  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  രഭാജലലത്ത
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്., ബനി.ഡനി.എസയ്. പ്രകവശനലാം ഏകേതീകൃത പ്രകവശന പരതീക്ഷയഭായ
നതീറയ് -യ.ജനി.സനി.യലട  റഭാങ്കനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആയനിരനിക്കുലാം.  പ്രസ്തുത
പ്രകവശന  പരതീക്ഷയലട  നടത്തനിപനിലന്റെ  ചുമതല  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യഭാണയ്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് നടന്ന നതീറയ് പരതീക്ഷയനില് ഗുരുതരമഭായ ചേനില
വതീഴ്ചകേള സലാംഭവനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
ഏകേതീകൃത  പ്രകവശന  പരതീക്ഷയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  പ്രകവശനലാം
നടത്തഭാന  പഭാടുള്ളുലവന്നയ്  ഉത്തരവനിടനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപയ്
സലാംസഭാന  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണലറ  ഏല്പനിക്കണലമന്നയ്
ആവശലലപടഭാന സഭാധനിക്കനില.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്:  സര്,  എലന്റെ  മൂന്നഭാമലത്ത  കചേഭാദലത്തനിനുള്ള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  വനിഷമതകേലളക്കുറനിചയ്  അങ്ങയ്  പറയകേയണഭായനി.   ബഭാലഭാവകേഭാശ
നനിയമങ്ങളുലാം  മനുഷലഭാവകേഭാശനനിയമങ്ങളുലാം  ലലാംഘനിചയ്  നടത്തനിയ  കദഹപരനികശഭാധന
ഓര്ത്തയ്  നഭാലാം  ലജനിചയ്  തലതഭാഴ്ത്തുകേയഭാണയ്.  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  പുറലപടുവനിച
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മനുഷലതസരഹനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയവരുലട  കപരനില്
ഇത്രയലാം  ശനിക്ഷ  മതനികയഭാ  എനള്ള  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കലപകടണതഭാണയ്.
2015-ല്  നതീറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  നടത്തനിയ  ലടസ്റ്റുകേളനില്   ബതീഹഭാറനിലടക്കലാം
വലഭാപകേമഭായനി  കൂടകകേഭാപനിയടനി  നടക്കുകേയണഭായനി.  ഇഇൗ  പരതീക്ഷ
പഭാസഭാകുന്നതനിനഭായനി  ഹതീനമഭായ  പല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്ന
സനിതനിയണഭായകപഭാഴെഭാണയ്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഇടലപടയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ഡ്രസയ് കകേഭാഡയ് അടക്കമുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കഭാന ആവശലലപടതയ്.
വസലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  നനിബന്ധനകേളനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്,
ഘനകമലറയനിലഭാത്ത/ലല റയ്,  വലനിയ  ബടണ,  ബ്രൂചയ്,  ബഭാഡ്ജയ്,  പൂവയ്
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മുതലഭായവയനിലഭാത്ത  അരക്കയ്യന  വസലാം,  സല്വഭാര്,  ടഇൗസര്   എന്നനിവയഭാകേഭാലാം,
ലചേറനിയ  ഹതീലുള്ള  ലചേരുപയ്  ധരനിക്കഭാലാം,  ഷൂസയ്  പഭാടനില  എന്നനിങ്ങലന  ധഭാരഭാളലാം
കേഭാരലങ്ങള   പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.    ഓകരഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  ഓകരഭാ
സമുദഭായങ്ങളുലട  വനിശസഭാസങ്ങളനുസരനിചയ്  വലതലസ്തമഭായ  ഡ്രസയ്  കകേഭാഡുണയ്.
ഇത്തരലാം   പ്രഭാകൃതമഭായ  പരനികശഭാധനകേളനിലഭാലത,  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള
കപഭാലുളള ആധുനനികേ നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ് പരതീക്ഷ
നടത്തഭാന  കേഴെനിയലാം.   കുടനികേലള  മഭാനസനികേമഭായനി  പതീഡനിപനിക്കഭാത്തതുലാം
തളര്ത്തഭാത്തതുമഭായ  നനിലയനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളര്ലപടുത്തണലാം.  കമല്പറഞ
രതീതനിയനിലുള്ള   പതീഡനങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന  തരത്തനിലുള്ള  നല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  മലയഭാള മകനഭാരമയനിലുലാം മറലാം പലാംകനി ലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്ന ശതീ.
ബനി.  എസയ്.  വഭാരനിയര്  ഇഇൗ  ലക്കലാം  കേലഭാകേഇൗമുദനിയനില്  വലനിലയഭാരു
കലഖനലമഴുതനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളനില്  ധഭാരഭാളലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  പരതീക്ഷ  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സസതീകേരനികക്കണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-കയഭാടുലാം   കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി
മനഭാലയകത്തഭാടുലാം ആവശലലപടുകമഭാ എന്നഭാണയ് ഞഭാന കചേഭാദനിക്കുന്നതയ് ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.  ബഹുമഭാനലപട

എലാം.എല്.എ.  പറഞതുകപഭാലല  സമൂഹത്തനില്  നടന്ന  ഇഇൗ  സലാംഭവലാം  ഒരുപഭാടയ്

കവദനയണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മനുഷലഭാവകേഭാശ  ലലാംഘനമഭാണയ്,  ഇതയ്  സഭ  ചേര്ച

ലചേയ്തതുമഭാണയ്.   ഇഇൗ  ഉത്തരത്തനില്  പറഞനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല  ഇഇൗ  കേഭാരലങ്ങള

സൂചേനിപനിചയ്  ഇഇൗ സഭതലന്ന കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി വകുപ്പുമനനിക്കയ്  പ്രകമയലാം

നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്   പ്രകതലകേനിച്ചുലാം,

എലാം.എല്.എ.  പറഞതുകപഭാലല,  തുടര്പരതീക്ഷകേളനില് ശദനികക്കണ കേഭാരലങ്ങളുലട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  കേത്തയചനിട്ടുണയ്.

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യലാം  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്:  സര്,  നതീറയ്  എകഭാമനികനഷന  വന്നകതഭാടുകൂടനി
എനടനസയ് പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനത്തനിനയ്  അക്കഭാഡമനികേലളലഭാലാം  വലനിയ
കതഭാതനില് ഫതീസയ് വഭാങ്ങനി ധഭാരഭാളലാം കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുനണയ്.  യഥഭാര്തത്തനില്
നമ്മുലട വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുളള അത്രയലാം നല റനികസഭാഴ്സസയ് കവലറ എങ്ങുമനില.  ഹയര്
ലസക്കണറനി  അദലഭാപകേര്  മനികേച  അദലഭാപകേരഭാണയ്.  ആ  റനികസഭാഴ്സയ്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്  തഭാല്പരലമുള്ള അദലഭാപകേലര ലതരലഞടുത്തയ്  സനിലബസയ്
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നല്കേനി  ഇതനികനക്കഭാള  ലമചലപട  നനിലയനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി  സ്കൂള
ലടലാം  കേഴെനിഞയ്  ശനനിയലാം  ഞഭായറുലാം  കകേഭാചനിലാംഗയ്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പ്രകതലകേ
സഭാങ്ഷന  വഭാങ്ങനി  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട കമല്കനഭാടത്തനില് അദലഭാപകേലര ലസലക്ടയ് ലചേയ്തയ് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില്
240  കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയഭാണയ്  ഇത്തവണലത്ത
ബഭാചയ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്തതയ്.  ചേനില  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുപകയഭാഗനിചയ്
പഠനിപനിക്കുനലണങ്കനിലുലാം  കുറച്ചുകൂടനി  ലമചലപട നനിലയനില് നമുക്കുതലന്ന പഭാവലപട
കുടനികേളക്കുള്ള പഠന സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇഇൗ അഖനികലനലഭാ
പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില് അക്കഭാഡമനികേളനില് കപഭായനി പഠനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്ത
പഭാവലപടവരുലടയലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലടയലാം  മക്കളക്കയ്  പഠനിക്കഭാനുള്ള
സഇൗകേരലകമര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഇനള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്,  തതീര്ചയഭായലാം ഇതയ് പരനിഗണനിക്കഭാവന്ന
നല  ഒരു  അഭനിപ്രഭായമഭാണയ്.   കകേരളത്തനിലല  പരതീക്ഷഭാ  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ
പ്രധഭാനലപട ലക്ഷലലാംതലന്ന അതഭാണയ്.  പലകപഭാഴുലാം പഭാഠപുസ്തകേലത്ത ആസദമഭാക്കനി
സഭാധഭാരണ  പരതീക്ഷകേളനിലുലാം  അതനിനപ്പുറമുള്ള  കചേഭാദലങ്ങള  എനടനസയ്
പരതീക്ഷകേളനിലുലാം  വരഭാറുള്ളതഭാണയ്.   അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു ഓറനിയകന്റെഷന നമ്മുലട
കഭാസയ്  പഠനത്തനിലനിലഭാതനിരുന  എനള്ളതുലകേഭാണഭാണയ്  എനടനസയ്
ലസന്റെറുകേലളലഭാലാം  ഇത്രയധനികേലാം  വളര്ന്നതയ്.   ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കേസസലന  ബഭാങ്കയ്
അടക്കമുള്ള പഠനരതീതനി നമ്മുലട വനിദലഭാലയങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട
എലാം.എല്.എ.  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  തുടര്  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് നതീറലാം മറയ് എനടനസയ് പരതീക്ഷകേളുലാം, കജഭായനിന്റെയ് എനടനസയ്
എകഭാമനികനഷന കപഭാലുള്ള മറയ് പ്രധഭാനലപട പരതീക്ഷകേളുലാം എഴുതഭാവന്ന രതീതനിയനില്
അവര് പ്രഭാപനിയള്ളവരഭാകുലാം എന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  സര്,  കേഠനിനമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  പ്രയത്നവലാം
കേഴെനിഞയ്  അവസഭാന  ലക്ഷലത്തനികലയയ്  അടുക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേകളഭാടയ്
കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ പരതീക്ഷഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ചുമതലക്കഭാര്  കേഭാണനിച ലകേഭാടുലാം
ക്രൂരത  വഭാക്കുകേളലകേഭാണയ്  വനിവരനിക്കഭാനഭാവഭാത്തതഭാണയ്.  മനസലാം  ശരതീരവലാം
പരുവലപടുത്തനി ഉന്നത റഭാങ്കയ്  എന്ന ഏകേ ലക്ഷലത്തനികലയയ്  കുതനിക്കുന്ന നനിരവധനി
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ഭഭാവനിയഭാണയ്  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിനഭായനി  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.
ചുമതലലപടുത്തനിയവര് നനിര്ജതീവമഭാക്കനിക്കളഞതയ്.ലകേഭാടുലാം പതീഡനത്തനിനനിരയഭായനി
പരതീക്ഷഭാ ഹഭാളനികലയയ്  നതീങ്ങനിയ കുടനികേളുലട  മഭാനസനികേനനില എനഭായനിരനിക്കുലമന്നയ്
ഉഇൗഹനിക്കഭാമകലഭാ;  അവര്ക്കയ് എങ്ങലന ഏകേഭാഗ്രതകയഭാലട പരതീക്ഷ എഴുതഭാനഭാകുലാം?
ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  പരതീക്ഷകേളനിലല  കൃത്രനിമലാം  തടയന്നതനിനഭായനി  ആധുനനികേ
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ഡനിജനിറല്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലടയലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം  ഉപകയഭാഗലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ലകേലക്കഭാള്ളഭാകമഭാ; ആയതനികലയള്ള അഭനിപ്രഭായലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, ബഹുമഭാനലപട കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി
വകുപ്പുമനനിക്കയച  കേത്തനില്  ഇലതലഭാലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.  നതീറയ്  പരതീക്ഷ
നടത്തുന്നതയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമല.  എന്നഭാല്
കകേരളത്തനില്  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷയലട  കേഭാരലത്തനില്  അത്തരത്തനിലുള്ള
പരനിഷ്കരണങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ഇഇൗ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷയയ്  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  നമ്മുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  കനരനിടയ്
അറനിയനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുണഭായ
അപമഭാനകേരമഭായ ഒരു സലാംഭവമഭാണയ് നതീറയ്  പരതീക്ഷയമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടത്തനിയ
കദഹപരനികശഭാധനയലാം  മറലാം.  അതനില്  സഭ  ഒറലക്കടഭായനി  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  നമ്മുലട  പ്രതനികഷധലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  എനടനസയ്  കമഖലയനില്  വലനിയ  പരനിഷ്കരണലാം
അനനിവഭാരലമഭാണയ്.  ഇഇൗ എനടനസയ് കുത്തകേകേള ലപഭാളനിക്കഭാന, ഇവനിലട കനരലത്ത
സൂചേനിപനിക്കലപടതുകപഭാലല  ചേനില  സഭാപനങ്ങളനില്  കപഭായനി  പഠനിചഭാല്
നനിര്ബന്ധമഭായലാം  എനടനസയ്  കേനിട്ടുലാം  എലന്നഭാരു  ലടനഡുണയ്.  ഇത്തരലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്ക്കൂടനി  ക്രമതീകേരണലാം  വരുത്തഭാന  നമുക്കയ്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;
അതുകപഭാലല നമ്മുലട സര്ക്കഭാര് ഏലതങ്കനിലുലാം പരതീക്ഷകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാകനഭാ
പരതീക്ഷകേളനില് പരനിഷ്കരണലാം വരുത്തഭാകനഭാ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.   കകേരളത്തനിലല എലഭാ
പരതീക്ഷകേളുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ എനള്ള ഒരു ലക്ഷലത്തനിലഭാണയ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  നതീങ്ങുന്നതയ്.  ഇഇൗ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കുകറക്കൂടനി  ശദ  കവണലാം.
കകേരളത്തനിലന്റെ പരതീക്ഷഭാ പരനിഷ്കരണലത്തക്കുറനിചഭാണയ്  ഞഭാന ഉത്തരലാം പറഞതയ്.
കചേഭാദല  ബഭാങ്കയ്  അടക്കലാം രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം പഠനത്തനിലന്റെ രതീതനിശഭാസലാം മഭാറകേയലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരതീക്ഷകേള കനരനിടഭാന കുടനികേള
സജരഭാകുലാം.  അവരുലട  മഭാനസനികേമഭായ  ഭയലാം  കുലറലയഭാലക്ക  കുറഞ്ഞുവരുലാം.
അത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  പുതനിയ  സമതീപനലാം  കകേരളത്തനിലല  പരതീക്ഷഭാ
പരനിഷ്കരണത്തനില് ഏര്ലപടുത്തുലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന: സര്, മഭാറയ് മറയഭാന സമരലാം ലചേയ്ത ഇഇൗ നഭാടനില് മഭാറയ് മറചയ്
വസലാം ധരനിച കുടനികേളുലട വസമുരനിലഞടുത്ത കേകമ്പഭാള വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംസഭാരത്തനിനയ്
ബദലഭായനി ഒരു സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷലാം ഇഇൗ പ്രശ്നലാം ശകമഭായ
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പ്രചേഭാരകവലയനിലൂലട  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുകമഭാ;  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വലകനി
സസഭാതനലവലാം  അവരുലട  ആചേഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങളുലാം  ലനിലാംഗവനികവചേനവലമലഭാലാം
മനുഷലഭാവകേഭാശ പ്രശ്നങ്ങളഭാണയ്.   അതയ്  ലലാംഘനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  അതനിശകമഭായ
ഒരു നനിലപഭാടയ് കകേരള ഗവണലമന്റെയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്,  തതീര്ചയഭായലാം ഇഇൗ പശ്ചഭാത്തലത്തനിലുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്,  അതനിനുമുമലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്,  തുടര്നലാം  അതുതലന്നയഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കകേണവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  അഭനിപ്രഭായലാം
അറനിയനികക്കണവലര അഭനിപ്രഭായമറനിയനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  ഇത്തവണലത്ത
എനടനസയ് പരതീക്ഷയമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരലങ്ങള വളലരകയലറ വനിവഭാദങ്ങളക്കുലാം
വനിമര്ശനങ്ങളക്കുലാം  ഇടയഭായ  ഒന്നഭാണയ്.   മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്
കകേരളലാം  നല  നനിലയനില്  പരതീക്ഷ  നടത്തുന്ന  ഒരു  സലാംസഭാനമഭാണയ്.  നമ്മുലട
എകയ്പതീരനിയനസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു   മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  അലലങ്കനില്
സജഷന  എന്തുലകേഭാണയ്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-ക്കയ്  ലകേഭാടുത്തുകൂടഭാ;  ശതീ.  എ.  എലാം.
ആരനിഫയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  ബതീഹഭാര്,  യ.പനി.  തുടങ്ങനിയ  പല
സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  നടന്ന  ക്രമകക്കടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഇത്തരലാം
കേര്ശനമഭായ  ഡ്രസയ്  കകേഭാഡുകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പലക്ഷ  അതയ്
മനുഷലഭാവകേഭാശങ്ങളുലട  ലലാംഘനമഭായനി  മഭാറുന്നതനിനഭാലഭാണയ്  നമ്മേലളലഭാവരുലാം
എതനിര്പയ് പ്രകേടനിപനിചതയ്.  കകേരളത്തനിലല എകയ്പതീരനിയനസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എന്തുലകേഭാണയ്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-ക്കയ്  ലകേഭാടുത്തുകൂടഭാ
എനള്ളതഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദലലാം. ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, തതീര്ചയഭായലാം നലലഭാരു അഭനിപ്രഭായമഭാണനിതയ്.
പ്രശ്നങ്ങളനില്  കൃതലമഭായനി  ഇടലപടണലാം  എനള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്  ഇകപഭാള
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളളതയ്.   ഇതനില് പലങ്കടുത്തതയ് ആരഭാകണഭാ അവര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ ശനിക്ഷ
ലകേഭാടുക്കണലാം.  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ് പറഞതുകപഭാലല   പരതീക്ഷഭാ
പരനിഷ്കരണലാം  വളലര  ശഭാസതീയമഭായനി  ലചേകയ്യണ  ഒരു  കേഭാരലമഭാണയ്.
സഭാമ്പ്രദഭായനികേമഭായനിട്ടുള്ള പരതീക്ഷഭാരതീതനികേള പലകപഭാഴുലാം കേഭാലഘടത്തനിനനുസരനിചല
എന്നയ്  കലഭാകേലാം  മുഴുവനുമുളള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനിചേക്ഷണര്  വനിലയനിരുത്തനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  തതീര്ചയഭായലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനികക്കണതുണയ്.
അതുകപഭാലല   അവസഭാന  പരതീക്ഷയഭാകണഭാ  തുടര്മഭാര്ക്കനിടുന്ന  പരതീക്ഷയഭാകണഭാ
പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കകേണതയ് എനള്ള ചേര്ചയലാം സജതീവമഭാണയ്.  ഓണലലലന പരതീക്ഷ
വനികേസനിപനിചയ്  ഇന്നയ്  നഭാലാം  കേഭാണുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള  ശമമഭാണയ്
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കകേരളത്തനില് ഇഇൗ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്
പറഞതുകപഭാലല  ഇഇൗ പരതീക്ഷണത്തനില്, ഇഇൗ ചേര്ചയനില് മൂര്ത്തമഭായ പ്രശ്നങ്ങള
ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു  രതീതനിശഭാസലാം  വനികേസനിപനിലചടുത്തഭാല്  അതയ്
മഭാനവവനിഭവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിനുലാം  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-ക്കുലാം  നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  അവര്  പരനികശഭാധനിചയ്  കൂടുതല്  ലമചലപട  രതീതനി  അവര്
അഭനിപ്രഭായലപടഭാല്  നമുക്കുലാം  അതയ്  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  പരസര  ചേര്ചയനിലൂലട,
കൂടഭായ്മയനിലൂലട  ഇന്നലത്ത  പരതീക്ഷഭാ  രതീതനികേളുലാം   സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലാം
മഭാറനിലയടുകക്കണതയ്  ആവശലമഭാണയ്.  അതനിനുള്ള ശമലാം തതീര്ചയഭായലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപയ് നടത്തുന്നതഭാണയ്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള:  സര്,  ലപഭാതുപ്രകവശനപരതീക്ഷ
എഞനിനതീയറനിലാംഗനികലയകൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  നതീറയ്  പരതീക്ഷ
എഴുതുന്ന കുടനികേളക്കയ്  കകേരളത്തനിലല എനടസയ് കേമ്മേതീഷണകററനില് എണ്ണൂറയ്  രൂപ
അടചയ്    അകപക്ഷ ലകേഭാടുത്തയ് വനികലജയ് ആഫതീസനില് നനിന്നയ് ഇനകേലാം സര്ടനിഫനിക്കറലാം
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറലമഭാലക്ക വഭാകങ്ങണ ഒരവസയണയ്.  അതയ് ലസലക്ഷന
കേനിടനിയ കുടനികേളക്കയ് മഭാത്രമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അലലങ്കനില് വതീണ്ടുലാം അകപക്ഷ
ലകേഭാടുത്തയ് ലലപസ അടപനികക്കണ സനിതനിയനില്നനിന്നയ് ലപഭാതുവഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  നതീറയ്  പരതീക്ഷ  എഞനിനതീയറനിലാംഗനിനയ്
ബഭാധകേമഭാക്കുലമന്നയ്  തതീരുമഭാനമഭായതഭായനി  അറനിവനില,  നമുക്കയ്
കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കഷലനഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.  ഒരു  ലപഭാതുഅഭനിപ്രഭായലാം  കകേളക്കുന
എനമഭാത്രകമ ഉള.  അത്തരത്തനില് ഒരു സന്ദര്ഭമുണഭാവകേയഭാലണങ്കനില്  നമുക്കയ്
ഇഇൗ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.   

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേ ഒഴെനിവയ് നനികേത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി
2 (* 542) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്:
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ്:
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള:  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേ ഒഴെനിവയ് നനികേത്തുന്നതനിനുലാം ആവശലത്തനിനയ് തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപട  അദലഭാപകേരുലട
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പുനര്നനിയമനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് കുടനികേളുലട കുറവമൂലലാം നഷലപട തസ്തനികേ
എത്രലയന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വലകമഭാക്കുകമഭാ;   ഇഇൗ  തസ്തനികേയനിലല
അദലഭാപകേരുലട  കജഭാലനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കഭാതനിരുന്നതുമൂലലാം
കവതനമനിലഭാലത  കജഭാലനിലചേകയ്യണനിവന്നനിരുന്ന  മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  വരുന്ന
അദലഭാപകേര്ക്കയ് കവതനലാം നല്കേഭാന നടപടനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  വലകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനിലല  അദലഭാപകേ  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്
അറനിയനിപയ് നല്കുകേയലാം, പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേകയ്യണ എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  ശദ  പുലര്ത്തണലമന്നയ്  ആവശലലപടുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപനിലല  വനിജനിലനസയ്
ലസലനിലനലക്കഭാണയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  ഒഴെനിവകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  എലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  29/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം,  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം,  അധനികേ അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേരുലട
സലാംരക്ഷണലാം,  പുനര്വനിനലഭാസലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിച്ചു.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സ്കൂളുകേളനിലല
2011-12 മുതല്  2015-16  വലരയള്ള  അഞയ്  വര്ഷങ്ങളനിലല  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം
2016  കമയയ്  മഭാസകത്തഭാലട  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഈ  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനിലൂലട
അധനികേലമന കേലണത്തനിയ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം അനദലഭാപകേര്ക്കുമഭാണയ്  ഇകപഭാള
സലാംരക്ഷണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  സലാംരക്ഷനിത  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലനിസനിലനയഭാണയ്  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കയ്  എനവനിളനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  അദലഭാപകേ
ബഭാങ്കനില് ഉളലപട സലാംരക്ഷനിത ജതീവനക്കഭാലര പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
5-8-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  134/2016/ലപഭാ.വനി.വ  എന്ന  ഉത്തരവനിലൂലട
സര്ക്കഭാര്  വലകവലാം  വനിശദവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
അദലഭാപകേ ബഭാങ്കനില് നനിനള്ള സലാംരക്ഷനിത ജതീവനക്കഭാലര എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല
ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനിക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിചയ്  3-12-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്
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199/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)   കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  തസ്തനികേ  നഷമഭായനി  അദലഭാപകേ
ബഭാങ്കനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം  3737  ആണയ്.   ഇവരുലട
ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  എണ്ണലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ഇവലര
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് 5-8-2016-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 134/2016/
ലപഭാ.വനി.വ.  എന്ന  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  2014-15, 2015-16 കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനത്തയ് അനുവദനിച ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതുവലര  ഗസയ്  അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  2014-ല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  അപ്രകേഭാരലാം ഗസയ്
അദലഭാപകേരഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കയ്  31-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്
185/201/ലപഭാ.വനി.വ ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കവതനലാം അനുവദനിക്കുവഭാന
ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അങ്ങുലാം  ഗവണലമനലാം  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ശഭാഘനിക്കുകേയഭാണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  ആയനിരലാം  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന, മണ്ഡലത്തനിലല ഒരു സ്കൂള ലലഹലടകേയ് ആക്കുന, 45000 കഭാസയ്
മുറനികേള  സഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  റൂമുകേളഭാക്കുന  എന്നലതഭാലക്ക  ശരനിയഭാണയ്.  പകക്ഷ
അദലഭാപകേരുലട   കയഭാഗലത,  നനിലവഭാരലാം  എന്നനിവലയക്കുറനിചയ്   കൂടുതല്
ആഴെത്തനിലുള്ള പഠനലാം നടത്തുനകണഭാ;  ചേനില അദലഭാപകേര്   അദലഭാപനത്തനില്
തതീലര  തഭാല്പരലലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നനില.  ഇതയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങലള
കമഭാശലപടുത്തുന്ന തരത്തനികലയയ്  എത്തനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇതനില് അടനിയനരമഭായ
ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:   സര്,  കകേരളത്തനിലല    ലപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല   അദലഭാപകേര്  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കയഭാഗലതകേള  ഉള്ളവര്
തലന്നയഭാണയ്. സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതയ് പനി.എസയ്.സനി.
വഴെനിയഭാണയ്.  കേസഭാളനിലലഫഡയ്  ആലണങ്കനില്  കപഭാലുലാം  കേഭാലത്തനിനനുസരനിചയ്
അദലഭാപകേര്  കൂടുതല്  അറനിവയ്    ആര്ജനിചനിരനിക്കണലാം.  അതനിനുകവണനിയഭാണയ്
ഇടയനിലട  പരനിശതീലനങ്ങള  നടത്തഭാറുള്ളതയ്.  പകക്ഷ  സഭാമ്പ്രദഭായനികേമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങള  ലക്ഷലത്തനിലലത്തഭാറനില  എനള്ളതുലകേഭാണയ്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
ലവകക്കഷന സമയത്തയ് കകേരളത്തനിലല എലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  എടയ് ദനിവസലത്ത

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം   നല്കുന്നതഭാണയ്.  അതയ്  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  എന്ന,
സഭാര്ടയ്  കഭാസകേളഭായനി  മഭാറുന  എന്ന  സങ്കല്പലാംകൂടനി  ഉള്ളനില്  വച്ചുലകേഭാണഭാണയ്
നടത്തുന്നതയ്.  ലഎ.സനി.റനി.  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കുടനികേലള എങ്ങലന പഠനിപനിക്കഭാലാം എന്ന
തരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം കൂടനി അദലഭാപകേര്ക്കയ് നല്കുകേയഭാണയ്. ഇത്തരത്തനിലുളള
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ആധുനനികേവല്ക്കരനിചയ്,  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുളള
അദലഭാപകേരഭാക്കനി മഭാറകേ എനള്ള ഒരു പ്രക്രനിയയനിലഭാണയ്  ഇകപഭാള വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  പത്തയ് അദലഭാപകേരുള്ള ഒരു സ്കൂളനില് രണയ് മൂന്നയ്
അദലഭാപകേലരങ്കനിലുലാം  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ശദനിക്കഭാത്ത  ഒരവസ
ഉണഭാകുനണയ്.   ഇതയ്   ഗഇൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.   ഹനിന്ദനി,  ഉറുദ,  തമനിഴെയ്
തുടങ്ങനിയ  ഭഭാഷഭാദലഭാപകേരുലട  നനിയമനലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങ്കനിലുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  അവര്ക്കയ്  പനി.എഫയ്.  അടയഭാനകപഭാലുലാം  സഭാധനിക്കുന്നനില
എനള്ള പരഭാതനി അങ്ങയലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടുത്തനിയഭാല്  തതീര്ചയഭായലാം  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ചേനില അദലഭാപകേര് പഠനിപനിക്കുന്നനില
എനള്ള  അഭനിപ്രഭായലാം  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് ഉയര്ന വന്നനിടനില. കകേരളത്തനിലല
അദലഭാപകേര്  വളലരയധനികേലാം  ലപഭാടനഷലലുളളവരഭാണയ്.  അവരുലട  ലപഭാടനഷലല്
കൂടുതല്  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനില്  സ്കൂളുകേലള  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന
ജനകേതീയമഭായഭാണയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്,  അലഭാലത  ബമ്മ്യൂകറഭാക്രഭാറനികേയ്  ആയനിടല  എന്ന
മലറഭാരു  വശലാം  കൂടനി  അതനിനുണയ്.  ജനകേതീയമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങലള
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ശമനിക്കുകമ്പഭാള ജനകേതീയ ശദ അദലഭാപനത്തനിലുലാം  മലറലഭാ
കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  ഉണഭാകുലാം.   സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  ഒരദലഭാപകേനുലാം   യഥഭാര്ത
ചുമതലയനില്നനിന്നയ്  വനിട്ടുനനില്ക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  അതഭാണയ്  ജനകേതീയ
കമഭാണനിററനിലാംഗനിലന്റെ പ്രകതലകേത.  ആ രതീതനിയനിലഭാണയ്  പ്രശ്നങ്ങലള പരനിഹരനിക്കുവഭാന
ശമനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്: സര്,   സലാംസഭാനലത്ത  141  RMSA
സ്കൂളുകേളനില്   പ്രധഭാന  അദലഭാപകേരനിലഭാലതയലാം  അദലഭാപകേരനിലഭാലതയലാം  വലനിയ
പ്രയഭാസമഭാണയ്  കനരനിടുന്നതയ്.  അവനിലട  നനിയമപരമഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം
തടസങ്ങളുകണഭാ;  ആ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെയ്  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനികേലളടുക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്, RMSA  സ്കൂളുകേള  കേഴെനിഞ വര്ഷലാംവലര
നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്കൂളുകേളഭായനിരുന.  ആ സ്കൂളുകേലള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുകേ
എന്നതഭാണയ്  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  എകേവഴെനിലയന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനി.
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അതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  RMSA  സ്കൂളുകേകളയലാം  സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുള്ള എലഭാ നനിയമന
നനിയമങ്ങളുലാം  RMSA  സ്കൂളുകേളനിലുലാം ബഭാധകേമഭാണയ്.  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില്
അദലഭാപകേരനില  എന്ന  പ്രശ്നലാം  ഉദനിക്കുന്നനില,  അവനിലട  ലഡയനിലനി  കവജസനില്
അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതകപഭാലുലാം  തുറന്നനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
RMSA  സ്കൂളുകേളനില്   പ്രശ്നങ്ങളുലണങ്കനില്  അതയ്  തുടര്നവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുലട
തുടര്ചയഭായനിരനിക്കഭാലാം.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂള എനള്ള നനിലയയ്  RMSA സ്കൂളുകേളനില് ഇനനി
പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാവനിലലന മഭാത്രമല, ഉള്ളതു പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യഭാലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ്:  സര്,  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലളയലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസലത്തയലാം  ശകനിലപടുത്തഭാനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുമുള്ള  മഹത്തഭായ
പരനിശമമഭാണയ്  നമ്മേള  ഏലറടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഒന്നഭാലാം  കഭാസനില്  ഒരു
കുടനിലയ  കചേര്ത്തയ്  പഠനിപനിക്കുകേലയന്ന  സങ്കല്പലമലഭാലാം  കപഭായനിരനിക്കുന.  ഇകപഭാള
എല്.ലകേ.ജനി.-യലാം  പ്രതീ-ലകേ.ജനി.-യലമഭാലക്കയഭായനിടഭാണയ്  കുടനികേള  പഠനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  അണ-എയ്ഡഡയ്  ഇലാംഗതീഷയ്
മതീഡനിയലാം  സ്കൂളുകേളനില്  വലഭാപകേമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഗവണലമന്റെയ്  സ്കൂളുകേകളഭാടുകചേര്ന്നയ്
ചേനിലയനിടങ്ങളനിലുള്ള  പ്രതീ-ലപ്രമറനി  വനിദലഭാലയങ്ങള  ഏലറക്കുലറ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ഇലഭാത്തവയഭാണയ്.  അതയ് നനിലനനിര്ത്തനികപഭാരുന്നതയ് അദലഭാപകേരുലടയലാം പനി.റനി.എ.
കേമ്മേനിറനിയലടയലമഭാലക്ക  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയനിലഭാണയ്.  നല  പ്രതീ-ലപ്രമറനി
വനിദലഭാലയലാംകൂടനി  ഒരു  ഗവണലമന്റെയ്  എല്.പനി.  സ്കൂളനിലന്റെ  കകേഭാമ്പഇൗണനില്
ഉണഭാകുകമ്പഭാഴെഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  ശകമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാവകേ.
ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനയ് എനഭാണയ് ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയന്നതയ്?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  വളലര പ്രധഭാനലപട ഒരു കചേഭാദലമഭാണനിതയ്.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ യജ്ഞലാം നടക്കുകമ്പഭാള പ്രതീ-ലപ്രമറനി മുതല്  സര്വകേലഭാശഭാല
വനിദലഭാഭലഭാസലാം വലര ജനകേതീയമഭായനി ശദനിക്കണലമനള്ളതു തലന്നയഭാണയ് ആശയലാം.
പ്രതീ-ലപ്രമറനി കമഖലയനില്.  പനി.റനി.എ.  നടത്തുന്ന പ്രതീ-ലപ്രമറനിയനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നടത്തുന്ന  പ്രതീ-ലപ്രമറനിയനിലുലാം  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങളുണയ്.  അലതലഭാലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കൃതലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉണഭാകേണലാം.  ആ  നനിര്കദ്ദേശലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാന എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒരു
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചയ്  രണയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പ്രതീ-ലപ്രമറനിലയ  എങ്ങലന
ലമചലപടുത്തഭാലാം,  അവനിടലത്ത  പ്രശ്നങ്ങള  എങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കഭാലാം  എന്നതു
സലാംബന്ധനിചയ്   പഠനലാം  നടക്കുകേയഭാണയ്.  ആ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ടനുസരനിചയ്  പ്രതീ-ലപ്രമറനിയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചയ്
പ്രതീ-ലപ്രമറനി  മുതല്  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിദലഭാഭലഭാസലാംവലര  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ശഭാകതീകേരണത്തനില് ഉളലപടുത്തുലാം. 
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ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  സര്,  കകേരളത്തനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ്
മഭാറങ്ങളക്കുകവണനി  അങ്ങുലാം  ഈ  ഗവണലമനലാം  ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
തതീര്ചയഭായലാം  അതനിലന  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള
അദലഭാപകേരുലട  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  എ.ഇ.ഒ.-കയഭാ  ഡനി.ഇ.ഒ.-കയഭാ
പഭാസഭാക്കഭാലത  ടഷറനിയനില്നനിന്നയ്  മഭാറഭാന  കേഴെനിയനില.  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്  ശമ്പളലാം
ലകേഭാടുക്കുന്ന നനിലയനില്, എയ്ഡഡയ് സ്കൂള ലഹഡഭാസര്മഭാര് മുകഖന അദലഭാപകേരുലട
ശമ്പളലാം കനരനിടയ് ടഷറനിയനില്നനിന്നയ് മഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്,  ഇതനിനയ്  സഭാകങ്കതനികേമഭായ  ധഭാരഭാളലാം
പ്രശ്നങ്ങളുണയ്. എങ്കനിലുലാം  എലഭാ പ്രശ്നങ്ങളുലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്
ഇത്തരലാം പ്രശ്നവലാം ചേര്ച ലചേയ്യഭാലാം. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ടതീകചഴ്സയ്  ബഭാങ്കനിലല  നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധലപടഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദലലാം.  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനില് റനിസര്കവഷന വഴെനിയല
അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലൂലട ടതീകചഴ്സയ് ബഭാങ്കനില്വന്നയ്
അവനിലടനനിന്നയ്  കനലര  പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി  ഗവണലമന്റെയ്  സ്കൂളുകേളനില്  ഉളലപലട
നനിയമനലാം  നടക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  റനിസര്കവഷനനിലുളലപലട
പനി.എസയ്.സനി.-യനിലൂലട  വകരണ  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ലഭനികക്കണ  അവസരലാം
നഷലപടുന്ന ഒരു സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.  ഇകത അവസ കേഴെനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തുമുണഭായനിരുന.  പലക്ഷ അലന്നടുത്ത തതീരുമഭാനലാം,  ടതീകചഴ്സയ്  ബഭാങ്കനില്നനിന്നയ്
എയ്ഡഡയ്  ടതീകചഴ്സനിലന  നനിയമനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല്  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനലാം
നടത്തുകമ്പഭാള  അവര്ക്കയ്  പുറത്തുകപഭാകകേണനിവരുലമന്നഭാണയ്.  പലക്ഷ
നനിര്ഭഭാഗലകേരലമന്നയ്  പറയലട,  കേഴെനിഞ രണ്ടു വര്ഷവലാം  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനലാം
ഇത്തരലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  നടന്നനിടനില.   ഇന്നയ്    റനിസര്കവഷനനിലൂലടയഭാണയ്
അദലഭാപകേര്ക്കയ് കേടനവരഭാന സഭാധനിക്കുന്നതയ്.  പലക്ഷ ആ സഭാധലത അടയന്ന ഒരു
സഭാഹചേരലമഭാണയ്   എയ്ഡഡയ്  വഴെനിയള്ള   അദലഭാപകേ  നനിയമനലാം  നടക്കുകമ്പഭാള
യഥഭാര്തത്തനില്  സലാംഭവനിക്കുന്നതയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ഒനകേനില്  നനിലവനിലുള്ള
റനിസര്കവഷന  ലപ്രഭാടക്ടയ്  ലചേയ്യണലാം,  അലലങ്കനില്  ഇതുമൂലമുണഭാകുന്ന  നഷലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി ഗവണലമന്റെയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  റനിസര്കവഷലന
ബഭാധനിക്കഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ഈ  വര്ഷലാം  ടതീകചഴ്സയ്  ബഭാങ്കനിലുള്ള  അദലഭാപകേലര
വനിനലസനിചതയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസയ്  ഇലഭാത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് മഭാത്രമഭാണയ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ടതീകചഴ്സയ്  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.
പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസയ്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  അവനിടലത്ത  എകസയ്  ടതീചര്
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എന്ന  നനിലയയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിക്കുലാം.   ലനിസയ്  വന്നഭാല്,   പനി.എസയ്.സനി.-
യനില്നനിന്നയ്   അദലഭാപകേലര  റനിസര്കവഷനനിലുലാം    അലഭാലതയലാം   നനിയമനിക്കുന്ന
സമയത്തയ്   ഒരു  കപഭാസനിലുലാം  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള  അദലഭാപകേലന  നനിയമനിക്കുന്നനില.
അവനിലട  ഒഴെനിവലണങ്കനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  മഭാത്രമഭാണയ്  അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  റനിസര്കവഷനുലാം പനി.എസയ്.സനി. നനിയമന അവകേഭാശവലാം ഒരനിക്കലുലാം
നഷലപടുന്നനില. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്:  സര്,  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കയ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാനുലാം
അതനിലന്റെ സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ കുരുക്കഴെനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി  വളലര
അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണയ്.  കകേരളത്തനില്  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  എല്.പനി.,
യ.പനി.,  എചയ്.എസയ്.എ.  അദലഭാപകേ  കമഖലകേളനില്  ഒരു  നനിയമനലാംകപഭാലുലാം
നടത്തനിയനിരുന്നനില.  ഈ സര്ക്കഭാര്  കകേരളത്തനിലല ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട വനികേഭാരലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കൂടുതല്  കപഭാസ്റ്റുകേള  സൃഷനിചയ്   നനിയമനലാം  നടത്തുന.
കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അദലഭാപകേരുള്ളതയ്  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലഭാണയ്.
എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.   അദലഭാപകേരുലട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
വളലര പരനിമനിതമഭാണയ്.  ഒരു ശതമഭാനലാം കപഭാലുമനില എന്നതഭാണയ് യഭാഥഭാര്തലലാം. ഒരു
ലക്ഷത്തനി പതനിനഭാറഭായനിരകത്തഭാളലാം വരുന്ന എയ്ഡഡയ് അദലഭാപകേരനില്  378  കപര്
എസയ്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  78  കപര്  എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭാണയ്.  എയ്ഡഡയ്
കമഖലയനിലല സലാംവരണ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രഭാതനിനനിധലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
എലനങ്കനിലുലാം  ചേര്ചകേളക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,   അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ കമഖലയനില്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്  സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  പുറലപടുവനിച  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി   നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  ചേനില
തടസങ്ങള  കനരനിടതനിനഭാല്  അതയ്  ഇകപഭാള കകേഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
തതീര്ചയഭായലാം  സര്ക്കഭാര് ഇടലപടയ് ആ കമഖലയനില് സലാംവരണലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
ശമലാം  നടത്തുന്നതഭാണയ്.   ഇതുകപഭാലുള്ള  മറയ്  കമഖലകേളനിലുലാം  സലാംവരണലാം
ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള ശമലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം: സര്, നഭാലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എന്നഭാല്  നമ്മുലട  സ്കൂളുകേളനിലല  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം
ടതീകചഴ്സയ്  വളലര  അസലാംതൃപരഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  2015-16-ലല  തസ്തനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയന്നഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട മനിനനിസര് ഇവനിലട പറഞതയ്.
2016-17-ലല  ഒരു  അക്കഭാദമനികേയ്  ഇയര്  കൂടനി  കേടനകപഭായനിട്ടുണയ്.   വനിദലഭാഭലഭാസ



14 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

അവകേഭാശ  നനിയമലാം  വന്നതനിനുകശഷലാം  ടതീകചഴ് സയ്-സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കറകഷലഭാ
കുറചനിട്ടുകപഭാലുലാം  ലതക്കന  കമഖലകേളനില്  ടതീകചഴ്സനിലന്റെ  കുറവയ്  കേഭാരലമഭായനിട്ടുണയ്.
അകതസമയലാം മലബഭാര് കമഖലകേളനില് പ്രകതലകേനിചയ് ഞഭാന പ്രതനിനനിധഭാനലാം ലചേയ്യുന്ന
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വളലര  കൂടുതലഭാണയ്.  ഒരു  കഭാസനില്
അറുപതുലാം  എഴുപതുലാം  കുടനികേലള  ഇരുത്തനിയഭാണയ്  അദലഭാപകേര്  പഠനിപനിക്കുന്നതയ്.
അകതസമയലാം  അദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുമനില.
അത്തരത്തനിലുള്ള  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നലാം  നനിലനനില്ക്കുന.  2014-15  അക്കഭാദമനികേയ്
വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച പുതനിയ ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേരുലട
തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയനിടനില.  കേഴെനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണലമന്റെയ്
അധനികേഭാരത്തനില്നനിന്നയ്  കപഭാകുന്ന  സമയത്തയ്  3,000  കപഭാസയ്  ക്രനികയറയ്
ലചേയ്തനിരുന്നതഭാണയ്.  അതയ്  ബഭാലന  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  വനിടനിട്ടുള്ള  കകേസഭാണയ്.
അതനിലനക്കുറനിചയ്  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഗവണലമന്റെയ്
വന്നതനിനുകശഷലാം ബജറനില്  2,500  കപഭാസ്റ്റുകേള അനുവദനിക്കുലമന്നയ് മനനി പറഞ്ഞു.
പലക്ഷ  അതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളനികലയയ്  ഗവണലമന്റെയ്  കപഭായനിടനില.  മഭാത്രവമല
ഇതയ്  ഫനിനഭാനസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  തടഞ്ഞുലവന്നയ്  പറഞ്ഞുലകേഭാണയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള
ലവടനിക്കുറയഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവമുലണന്നതനിനഭാല് ടതീകചഴ്സയ്  വളലര ആശങ്കയനിലഭാണയ്.
ഇതനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാലടനഭാണയ്?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ഹയര് ലസക്കണറനിയനില്
മഭാത്രമല,  ഒരു  കമഖലയനിലുള്ള    അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ഇത്തരലമഭാരു  ആശങ്കയലട
ആവശലമനില. എലഭാ കമഖലയനിലലയലാം പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചയ് ഒരു കതീന പഭാറയ്കഫഭാലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  കകേരളത്തനില്  ജനകേതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വളര്ത്തഭാന
ശമനിക്കുന്നതയ്.  ഹയര് ലസക്കണറനിയനിലല തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലത്തക്കുറനിചയ്  ഇവനിലട
രണ്ടുമൂനതവണ അഭനിപ്രഭായലാം  പറഞതഭാണയ്.  ഇകപഭാള  ആ ഫയല്  ഫനിനഭാനസയ്
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണ നയനിലഭാണയ്.  എത്രയലാംലപലടന്നയ്  അതനിനയ്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം.
അതുലകേഭാണയ്  2014-15,  2015-16  എന്നതീ  രണ്ടുവര്ഷക്കഭാലത്തയ്
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപടഭാതനിരുന്ന തസ്തനികേ എത്രയലാം കവഗലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയലാം അതനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം. 

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസര്: സര്, വനിദലഭാലയങ്ങളുലട സമയക്രമലാം മഭാറന്നതയ്
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  പഠനഭഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ഇലക്കഭാലലാം
പ്രകതലകേനിചയ് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനിലയടുക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  അതയ് ലപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായലാം സസരൂപനിചയ്
നടകത്തണ   ചേര്ചകേളഭാണയ്.  അങ്ങലനലയഭാരു  ചേര്ചയയ്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിടനില.
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അതുകപഭാലലതലന്ന  പഠനിക്കഭാനുള്ള  വനിഷയങ്ങള  കുറയഭാനുള്ള  ശമവലാം  നടക്കനില.
കേഭാരണലാം നമ്മുലട അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം അനഭാരഭാഷ്ട്രതലത്തനില് ഉയര്ത്തഭാനഭാണയ്
ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്രതലത്തനില്
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള മഭാറങ്ങളഭാണയ് പഭാഠലപദതനിയനിലുലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനിലുലമഭാലക്ക
വരുകത്തണതയ്.  ഈ  വര്ഷലാം  ഭഇൗതനികേമഭായനി  കുടനികേളക്കയ്  ഭഭാരലാം  കുറയത്തക്ക
രതീതനിയനിലഭാണയ്  മൂനതവണയഭായനി  പുസ്തകേലാം  പ്രനിന്റെയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  തലത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം
വച്ചുലകേഭാണ്ടുളള പരനിഷ്കരണത്തനിനഭാണയ് ഭഭാവനിയനില് സര്ക്കഭാര് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതയ്.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് എനനിലക്കഭാരു
ലചേറനിയ നനിര്കദ്ദേശമുണയ്. പ്രതീ-ലപ്രമറനി സ്കൂള പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള അങ്കണവഭാടനികേലള
പ്രതീ-ലപ്രമറനിയഭായനി പരനിഗണനിചയ് സ്കൂളനില് സലമുള്ളനിടത്തയ് അങ്കണവഭാടനി തുടങ്ങഭാന
അനുവദനിക്കുകേയലാം  അതനിലന  പ്രതീ-ലപ്രമറനിയഭായനി  രൂപഭാനരലപടുത്തുകേയലാം
ലചേയകേഴെനിഞഭാല്  അതനിലൂലട  കകേരളത്തനില്  വനിപവകേരമഭായ  മഭാറ മുണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  കുടനികേളുലട സ്കൂള സമയത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തുനലവനലാം അതയ് രഭാവനിലല
8.30 മുതല് ഉചയകശഷലാം  1.30  വലരയഭാക്കുനലവനലാം ഒരു വഭാര്ത്ത കകേട്ടു.   ഇതയ്
ധൃതനിപനിടനിചയ്  ലചേയ്യനിലഭാലയന്നയ്  മുമ്പയ്  പറഞനിട്ടുളളതഭാണയ്.  പലക്ഷ  അടുത്ത
കേലഭാബനിനറനില്തലന്ന ഇതയ് നടപനിലഭാക്കുലമന്നയ് ഒരു പത്രവഭാര്ത്ത വന. അതനില് വല
കേഴെമമുകണഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  അത്തരത്തനിലലഭാരു  ആകലഭാചേന
നടന്നനിടനിലലന്നയ് ഞഭാന കനരകത്ത സൂചേനിപനിച്ചു.  അങ്ങയ് സൂചേനിപനിച അങ്കണവഭാടനിയലട
പ്രശ്നമുളലപലട നമ്മുലട വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് സമഗ്രമഭായ  ധഭാരഭാളലാം മഭാറങ്ങള
വരുകത്തണതുണയ്.   അത്തരലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുകമ്പഭാള  ബന്ധലപടവരുമഭായലാം
അതുമഭായനി  ജ്ഞഭാനമുള്ളവരുമഭായലമലഭാലാം  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടത്തുലാം.   കേഭാരണലാം
ജനകേതീയമഭായഭാണയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അകപഭാള  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളുലാം  ജനകേതീയമഭായനി  വരുത്തഭാനഭാണയ്
ശമനിക്കുന്നതയ്.   അകപഭാകഴെ  all  inclusive  എന്ന അര്തത്തനില് മനസയ്  മുഴുവനുലാം
ഇതനിലനഭാപലാം വരനികേയള.  അത്തരത്തനിലഭാണയ് ഇലതലഭാലാം നടത്തഭാന ശമനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവലയ  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അദലഭാപകേരുലട  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലമലഭാലാം  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില്  മനനിയലട
കനതൃതസത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറ  ശകദയമഭാണയ്.   എന്നഭാല്
വനിഷയങ്ങള  പഠനിപനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പുറലമ  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
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ലസഷലല്  ടതീചര്മഭാലരയലാം  പ്രതീ-ലപ്രമറനി  ടതീചര്മഭാലരയലാം  കേഇൗണസനിലനിലാംഗയ്
ടതീചര്മഭാലരയലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   പലക്ഷ,  ഇഇൗ ടതീചര്മഭാര്ക്കയ്  എസയ്.എസയ്.എ.-യലാം
പനി.റനി.എ.-യലാംവഴെനി  ലകേഭാടുക്കുന്ന  ശമ്പളലാം  വളലര  തുച്ഛമഭാണയ്.   ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
മനികേവനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരലാം  കപഭാസ്റ്റുകേലള  സനിരലാം  കപഭാസഭാക്കനി  മഭാറഭാന
കേഴെനിയകമഭാ; ഇവര്ക്കയ് എലഭാ വര്ഷവലാം നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിയകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  എസയ്.എസയ്.എ.  വഴെനിയഭാണയ്  ഇത്തരലാം
അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കപ്രഭാജക്ടയ്  എന്ന
രതീതനിയനിലഭാണയ്  അതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്ന
പണമനുസരനിചഭാണയ് അവലര നനിയമനിക്കുന്നതുലാം ശമ്പളലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതുലാം.  അതഭാതയ്
വര്ഷലത്ത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  അനുസരനിചഭാണയ്  ഇലതലഭാലാം
ലചേയ്യുന്നതയ്.   കുകറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഇലഭാതനിരുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ഇകപഭാള
ലസഷലലനിസയ്  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഭഭാവനിയനില്  സ്കൂളുകേളനില്
സനിരമഭായനിട്ടുണഭാകുന്ന സലാംവനിധഭാനലമന്ന രതീതനിയനില്  അതനിലന എങ്ങലന മഭാറഭാന
കേഴെനിയലമന്ന കേഭാരലലാം ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്:  സര്,  ഏതയ്  നല  കേഭാരലവലാം  പ്രഭാര്തനകയഭാടുകൂടനി
ലചേയ്യുന്നതയ്  നലതഭാണയ്.   നമ്മുലട  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പലയനിടത്തുലാം  വളലര
വലതലസ്തമഭായ പ്രഭാര്തനഭാ രതീതനിയഭാണുള്ളതയ്.   ചേനിലതയ്  മതപരമഭായ ആശയങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  പ്രഭാര്തനകേളഭാണയ്.   കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്
രഭാവനിലല കഭാസകേള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള പ്രഭാര്തന കവലണന്നയ് ഞഭാന പറയന്നനില.
പലക്ഷ,  ലപഭാതുവഭായനി  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളഭാന  കേഴെനിയന്ന  മകതതര
സസഭഭാവമുള്ള  ലപഭാതു  പ്രഭാര്തന  സ്കൂളുകേളനില്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  കവണ   നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പ്രകതലകേനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് വളലരകയലറ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
നടത്തുന്ന ഇഇൗ കേഭാലഘടത്തനില് അങ്ങയ് അതനിനയ് മുനകേലയ്യടുക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ശതീ.  എ.  എലാം.  ആരനിഫയ്  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ഒരു  സബ്മനിഷന  കനരലത്ത  ഉന്നയനിചതഭാണയ്.   മനസയ്  നന്നഭാവലട
എനള്ള ഗഭാനലാം എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം....

മനി  .   സതീക്കര്: അതയ് ഉത്തരവഭായനി ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: അതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തതഭാണയ്.  അതനില്
ലവവനിദലത്തനിലന്റെ ഒരു പ്രശ്നലാം നനിലനനില്ക്കുനണയ്.

മനി  .   സതീക്കര്: നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തഭാല് അതയ് നടപനിലഭാക്കലണ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, അതയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ് എനള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  സര്,  കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജയ്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലലാം
തലന്നയഭാണയ്  ഞഭാന  കചേഭാദനിക്കുന്നതയ്.  എന.എസയ്.എസയ്.-ലന്റെ  ഒരു  ഗഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാള്ളഭാന  പറഞഭാല്  ആരയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണയ്;
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കഭാന വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് ഇത്രയലാം തകന്റെടമഭായനി
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള,  ഇലതലഭാലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പണമഭാണയ്;  ഇതയ്
രഭാജലത്തനിലന്റെ സസത്തകല;  മതത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം ഓകരഭാ
പഭാടയ്  പഭാടുന്നതനിലന്റെ  നലഭായലമനഭാണയ്;  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  മകതതര  ഗഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനള്ള  സനികഭായ  ഉത്തരവയ്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  തകന്റെടലാം
മനനിക്കുകണഭാ എന്നഭാണയ് എനനിക്കറനികയണതയ്.

ലപ്രഭാഫ  .     സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ഞഭാന  അതനിലന്റെ  ആശയലാം  പറഞ്ഞു.
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പല  കചേഭാദലങ്ങളക്കുലാം  ഞഭാന  ഇവനിലട  ഉത്തരലാം
പറഞതഭാണയ്.   തകേര്നകേനിടക്കുന്ന  ഒരു  കമഖലലയ  ജനകേതീയമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  പലതുലാം
അടനികചല്പനിക്കുന്നതയ് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭാക്കുലാം.  നമുക്കയ് എലഭാലാം ശരനിയഭാക്കുകേയഭാണയ്
കവണതയ്.   അതനിനയ്  എലഭാ  മനസലാം  ഒന്നനിച്ചുവരണലാം.   ഒന്നനിച്ചുവരണലമങ്കനില്
എലഭാവലരയലാം  കബഭാധലലപടുത്തനി  ജനകേതീയ  ചേര്ചകേള  നടത്തണലാം.
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അതനിനയ്  ലനഗറതീവയ്  റനിഫ്ലക്ടയ്സയ്
ഉണഭായഭാല്  ഇതുവലര  നമ്മേള  ലചേയ്തതനിലനലഭാലാം  തനിരനിചടനിയണഭാകുലാം.   നമ്മുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല  സുസനിരമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ജനങ്ങലള
ഒരുക്കനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്ന രതീതനിയനിലഭാണയ് ഇതനിലന കേഭാണുന്നതയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് പൂര്ത്തതീകേരനിച സുപ്രധഭാന പദതനികേള
3 (*543) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന   :

ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി   :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കശഷലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്

പൂര്ത്തതീകേരനിച സുപ്രധഭാന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  നനിന  വലതലസ്തമഭായനി  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനിക്കുമുകമ്പ

തലന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധലമഭാകുലാംവനിധലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന  ശഭാകതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആധുനനികേ  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വനിപുലലപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം എടുത്ത നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാലടഭാപലാംതലന്ന  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കഭാനുളള സഭാമൂഹല പരനികശഭാധന പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
അതനിലന്റെ  ഫലപ്രഭാപനി  വനിലയനിരുത്തനി  ഇഇൗ  രതീതനി  വലഭാപകേമഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

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

നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം,  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  വരുന്ന  പദതനികേള
യഥഭാക്രമലാം അനുബന്ധലാം I-ഉലാം അനുബന്ധലാം II-ഉലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഇടപള്ളനി  കമല്പഭാലലാം,  പഭാലഭാരനിവടലാം  കമല്പഭാലലാം,  കേഞനിക്കുഴെനി
ലവടത്തുകേവല  കേറുകേചഭാല്  മലപള്ളനി  കറഭാഡയ്  ഉപരനിതലലാം  ബലലപടുത്തല്
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേള.
കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  II
പദതനിയനില്ലപട രണയ് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

1. ലപഭാനകുന്നലാം-ലതഭാടുപുഴെ കറഭാഡനിലന്റെ അപ്ഗ്രകഡഷന.

2. ലപരനിമ്പനിലഭാവയ്-ലപരനിനല്മണ്ണ കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലലാം പുതുക്കല്.
(ബനി)  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനിക്കുമുകമ്പ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് കബഭാണസയ് നല്കുന്നതനിനുലാം കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്ന കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്
പനിഴെ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുയ്  കേരഭാറനില്  വലവസ  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുവരുന  (ഇ.പനി.സനി.
വലവസ).  പ്രവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആക്ഷന
പഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കനിയലാം  പ്രവൃത്തനികേള  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലടയലാം  ഉപകയഭാഗലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്  നല്കേനിവരുന.   കൂടഭാലത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ഗ്രതീന  ബനില്ഡനിലാംഗയ്
കേണലസപ്റയ്  പരനിഗണനിക്കഭാറുണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  എനര്ജനി
ഓഡനിറലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാലടഭാപലാംതലന്ന  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  മഭാനസലനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  കേസഭാളനിറനി
ഓഡനിറനിലാംഗയ്  പ്രവൃത്തനികേളനില്  നടപഭാക്കനിവരുന.   ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  സഭാമൂഹല
പരനികശഭാധന  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 215 മരഭാമത്തയ് പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം അവയ്ലക്കലഭാമഭായനി  2065  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പനി.ഡബബ.ഡനി. വകുപനില് മഭാത്രമഭായനി 125 വര്ക്കുകേള നടന; 1125.29
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് അതനിനഭായനി ലചേലവഴെനിചതയ്.  മറയ് വകുപ്പുകേള ചുമതലലപടുത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതയ്  90  ആണയ്;  അവയയ്  940  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.   അതഭാണയ്  ആലകേ  215  വര്ക്കുകേള,  2065  കകേഭാടനി  രൂപ
എനപറഞതയ്.   അതുകപഭാലല  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  366  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.  വളലര ലചേറുകേനിടയഭായ 4000 വര്ക്കുകേളഭാണയ് സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   കൂടഭാലത  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.,  നബഭാര്ഡയ്,  ലസനടല് കറഭാഡയ്
ഫണയ്,  ടനിക്കയ്,  കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരളഭാ  കസറയ്
കേണസക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരളഭാ  കസറയ്  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്  എന്നനിവ
വഴെനിയലാം  പണനികേള  നടന്നനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനയ്  ഏകേകദശലാം  1000  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിക്കുകേയലാം 25 പ്രധഭാനലപട വര്ക്കുകേള ഏലറടുക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന ശുദതീകേരണ
യജ്ഞത്തനിലൂലട  മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  ഗവണലമന്റെയ്
കനതൃതസലാം  നല്കുന്നതയ്.   പദതനികേളുലട  ആസൂത്രണത്തനിനുലാം  നനിര്വഹണത്തനിനുലാം
മനനിതലന്ന കനരനിടയ് ഇനകവഭാളവഭാകുന എന്നതഭാണയ് ഏറവലാം ശകദയമഭായ കേഭാരലലാം.
അതുകപഭാലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കേസഭാളനിറനി
കേണകടഭാള വനിഭഭാഗലത്തയലാം വനിജനിലനസയ് വനിഭഭാഗലത്തയലാം ശകനിലപടുത്തഭാനുലാം ഇഇൗ
വകുപയ് പ്രകതലകേലാം ശദനിച്ചു.  കസഭാഷലല് ഓഡനിറയ് സലാംവനിധഭാനലാം മരഭാമത്തയ് വകുപനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണനിയള്ള  ശമവലാം  വളലര  ശകദയമഭാണയ്.   എങ്കനിലുലാം
പഴെയകേഭാലലത്ത ശതീലങ്ങളുലടയലാം അഭനിരുചേനികേളുലടയലാം അവകശഷനിപയ് തഭാലഴെത്തടനില്
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ചേനിലയനിടങ്ങളനിലലങ്കനിലുലാം  ബഭാക്കനിയലണന്നതഭാണയ്  സതലലാം.   അലതലഭാലാം
മഭാറനിലയടുക്കഭാന  നമുക്കയ്  കേഴെനികയണതുണയ്.   ലപ്രസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  വഴെനിയള്ള
എസനികമറയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  വലരലയനള്ളതയ്  സര്ക്കഭാരനികലയയ്
അയയന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയണലാം.   ഫയലുകേള  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ഹഭാര്ഡയ്  കകേഭാപനിയഭായനി  അയയന്നതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഓണലലന  വഴെനിതലന്ന  അയചയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളനില്
പലതുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതഭാണയ്  ഇകപഭാള
കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നലാം,  പ്രകതലകേനിചയ്  പഭാലങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനി.   പഭാലങ്ങളുലട
ഇനലവസനികഗഷന,  ഡനിലസന,  ഡതീലറയനില്ഡയ്  എസനികമറയ്  എന്നനിവയയ്  സമയലാം
കനിപലപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഏലതഭാരു  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനിത്തലന്നയഭാണയ്  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുന്നതയ്.   പലക്ഷ  പല
കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേഭാലതഭാമസലാം വരുനണയ്.   പഭാലങ്ങളഭാകുകമ്പഭാള നദനികേളനിലലയലാം
കതഭാടുകേളനിലലയലാം ഒഴുക്കയ് സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.   വളലര വനിശദമഭായനി
പഠനിചയ്  സമയലമടുത്തയ്  മഭാത്രകമ  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.
കറഭാഡുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  അത്ര  പ്രശ്നമനില.   ഇതുകൂടഭാലത  മറചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭാകുലാം.   ലപഭാതുലവ  സമയബന്ധനിതമഭായഭാണയ്  പ്രവൃത്തനികേള
തതീര്ക്കുന്നതയ്.  ഞഭാന കനരകത്ത പറഞകലഭാ ഏതഭാണയ്  3000  കകേഭാടനി രൂപയലട
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില് ഭൂരനിപക്ഷവലാം മുന ഗവണലമനകേളുലട
കേഭാലത്തയ്  ആരലാംഭനിചതഭാണയ്,  കുറചയ്  ഇകപഭാള  തുടങ്ങനിയതുമുണയ്.   അകതഭാലടഭാപലാം
പനി.ഡബബ.ഡനി.-യലട  മറയ്  ഏജനസനികേള  വഴെനിയള്ള  പ്രവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
ഞഭാന  പറഞ്ഞു.   ഇകപഭാള  വര്ക്കുകേള  കലഭാഡയ്  ലചേയ്തയ്  ലടണറനിലാംഗനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  കസഭാഫയ്  എനപറയന്ന  ഏറവലാം  ആധുനനികേമഭായ
സമ്പ്രദഭായമഭാണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ  ഓണലലന  അടക്കമുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
സലാംബന്ധനിചയ് തതീര്ചയഭായലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  പ്രവൃത്തനികേള മറനിച്ചുനല്കേഭാന മഭാത്രലാം ഒരു
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആവശലമുകണഭാ?  കേണസക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സനിതനി
അതഭാണയ്;  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തയ്  മറനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്
ലചേയ്യുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ  രകസഭാക്ഷനി,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
നതീകലശസരലത്ത കകേഭാടപ്പുറലാം പഭാലമഭാണയ്.  വര്ഷങ്ങളഭായനി പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത മറനിച്ചുലകേഭാടുത്തയ്  ഇകപഭാള പകുതനി വഴെനിക്കുവചയ്  ഉകപക്ഷനിച്ചു.  ഇകപഭാള
മനനി   കനരനിടയ്  സലാംഭവസലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഇച്ഛഭാശകനികയഭാലട
അതനില് ഇടലപട്ടുലകേഭാണയ്  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ ഇടലപടല്
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നടത്തുകേയലാം ലചേയ. കേണസക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവൃത്തനി ശകനിലപടുത്തഭാനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;   കേരഭാര്  പ്രവൃത്തനിയനില്നനിന്നയ്  ഇവലര  വനിലക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നഭാണയ് അറനികയണതയ്.  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  കേണസക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിച
കേഭാലത്തയ്  വളലര  ആകവശകേരമഭായ   പ്രതനികേരണമഭാണുണഭായനിരുന്നതയ്.  എലഭാ
വര്ക്കുകേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനയ് ലകേഭാടുത്തയ് കനരനിടഭാണയ്  അവര് ലചേയലകേഭാണനിരുന്നതയ്.
പനിന്നതീടയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം മറയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാലക്ക വന.  ഗവണലമന്റെയ് പണലാം
ലകേഭാടുക്കഭാലത  വന്നകപഭാള  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അസ്തമനിക്കുകേയലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിലനനില്പനിനുകവണനി  പ്രവൃത്തനി  പുനര്കലലലാം  ലചേയലകേഭാടുക്കുന്ന
ഒരു  സനിസമുണഭാക്കനി;  ഗവണലമന്റെയ്  അറനിഞ്ഞുലകേഭാണല.  അതനില്  മഭാത്രമല,
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ പല പബനികേയ്  ലസക്ടറുകേളനിലുലാം  കേമ്മേതീഷന പണനി ലചേയ്യുകേയഭാണയ്.
അതയ്  ലതറഭായ  കേഭാരലമഭാണയ്.   ഇകപഭാള  അതയ്  അവസഭാനനിപനിച്ചു.  എന്നഭാല്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  അവസഭാനനിപനിചയ്  കേണസക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  കനരനിടയ്  വര്ക്കയ്
ലചേയ്യഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമനില.  കേനിഫ്ബനി  വന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇവലര  അതനിലന്റെ  ഒരു
എസയ്.പനി.വനി.-യഭായനി  തതീരുമഭാനനിചയ്  വര്ക്കയ്  ഏലറടുത്തയ്  ലടണര്  ലചേയ്തയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  സനിസമഭാണുള്ളതയ്.  അവര്  ഇകപഭാള  പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാം
മറനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നനില, അലലങ്കനില് അനുവദനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി: സര്, പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള
കറഭാഡനിലന  നശനിപനിക്കുന്ന  ലവള്ളലക്കടയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ നടപഭാതയലാം ലഡ്രയനികനജലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കറഭാഡനില്  ഒരു  കുഴെനിയണഭായഭാല്  അകപഭാള  തലന്ന  അടചഭാല്  നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.
പനിന്നതീടയ് ആ കുഴെനികേള വലുതഭായനി കറഭാഡനിലന തലന്ന നശനിപനിക്കുന്ന അവസയണയ്.
അതുലകേഭാണയ്  ലചേറനിയ  കുഴെനികേളുണഭാകുകമ്പഭാള  തലന്ന  അതയ്  അടയഭാന,
മുമണഭായനിരുന്ന  എന.എലാം.ആര്.  കപഭാലുള്ള  എലനങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ലവള്ളലക്കട്ടുകേളുലാം  കുലത്തഭാഴുക്കുകേളുലമഭാലക്ക
പരനിഹരനിക്കഭാന  ഓടകേളുലാം  കേലുങ്കുകേളുലമഭാലക്ക  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ബജറനിലന്റെ
പരനിമനിതനിലകേഭാണയ്  ചേനില  സലങ്ങളനില്  തഭാമസനിചനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്  ഇതഭാണയ്.  കുകറയധനികേലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്ന മുറയയ്  സഭാധലതയനുസരനിചയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനിട്ടുലാം  ഇനനിയലാം ലചേയ്യഭാലാം.
ഏതഭായഭാലുലാം  എലഭാ  കുറവകേളുലാം  പരനിഹരനിചയ്  കറഭാഡയ്,  പഭാലങ്ങള,  ഗവണലമന്റെയ്
ലകേടനിടങ്ങള എന്നനിവ ഏറവലാം ആധുനനികേമഭായ തരത്തനില് കേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായനി
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നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആ  ലക്ഷലത്തനികലയയ്  കേഴെനിയന്നത്ര
കവഗലാം  പ്രയഭാണലാം  നടത്തഭാനുമഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   അതയ്  ഇകപഭാള
നടപനിലഭായനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിലല മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചയ്,
ഇനലയനിലഭാദലമഭായനി ഒരു സലാംസഭാനത്തയ് ലമയനിന്റെനനസയ് വനിലാംഗയ് എന്ന ഒരു പ്രകതലകേ
വനിഭഭാഗലാം  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   അതനിനഭായനി  ഒരു  ലമയനിന്റെനനസയ്  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയലറ  ഇവനിലട  നനിയമനിക്കണലാം.  നനിലവനില്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്
കുറവഭാണയ്.   സൂപ്രണനിലാംഗയ്    എഞനിനതീയര്ക്കയ്  ചുമതല  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കറഭാഡയ്  പണനി  നടക്കുകമ്പഭാള  തലന്ന  അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്   കുഴെപമുലണങ്കനില്
പരനിഹരനിച്ചുകപഭാകുകേയലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞഭാലുലാം  അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
തനിരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.   പഴെയ എന.എലാം.ആര്.  സമ്പ്രദഭായങ്ങലളഭാലക്ക  നനിര്ത്തനി.
എന.എലാം.ആര്.  എനള്ള  കപരനിലലലങ്കനിലുലാം  എന്തുകവണലമനള്ളതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.    സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശ്നങ്ങലളഭാലക്ക  ഇതനിനകേത്തയ്  വരുലാം.
അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.  ലമഭാത്തത്തനില്  ഏലറടുക്കുന്ന  ഭഭാരനിച
പണനികേളക്കനുസരണമഭായ  എഞനിനതീയര്മഭാര്  നമ്മുലട  വകുപനിലനില;
ഓവര്സതീയര്മഭാരുലട എണ്ണവലാം കുറവഭാണയ്;  വഭാഹന സഇൗകേരലങ്ങളനില.   ഇലതലഭാലാം
കൂടനി  ഒരു  ബൃഹത്തഭായ  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ആകലഭാചേനിചയ്  കേലഭാബനിനറനില്   ചേര്ച  ലചേയ്തയ്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനികക്കണവരുലട  കേഭാരലത്തനില്  കേഴെനിയഭാവന്നത്ര  വര്ദനവയ്   വരുത്തനി  കൂടുതല്
ശകമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതഭാണയ്.  എനഭായഭാലുലാം  കേഴെനിഞകേഭാല
ലതറകേലളഭാനലാം  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  പുതനിയ  ലതറകേള  നടത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഏറവലാം നന്നഭായനി നടത്തണലമന്നഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്:  സര്,  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനില്
ശഭാഘനതീയമഭായ  പ്രവര്ത്തനമഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട  കനതൃതസത്തനില്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നയ്
അങ്ങയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലലയലാം ഒരു പ്രകതലകേ കറഭാഡയ് ഇപ്രകേഭാരലാം ലചേയ്യുന്നതഭാലണന്നയ് കനരലത്ത
അറനിയനിചനിരുന.  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലത്തക്കൂടനി  സഹഭായനിക്കുന്ന  തരത്തനില്
പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള   പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനിലയ സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  പുതനിയ  പല  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനിലുലാം  കവസയ്
പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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ഉദഭാഹരണമഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ആദലമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
അങ്ങയലട  മണ്ഡലത്തനികലയയ്  വരുന്ന  കറഭാഡഭായ  അമ്പലപ്പുഴെ-തനിരുവല  കറഭാഡയ്  -
അവനിലട കവസയ് പഭാസനിക്കയ്,  ജനികയഭാ-ലടകയ്ലലറല്,  സസഭാഭഭാവനികേ റബ്ബര് ഇലതലഭാലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  ആ  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  പുതനിയ  എലഭാ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
ഇത്തരലാം  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  പ്രകയഭാഗനിക്കണലമന്നയ്  പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതുകൂടഭാലത  ജര്മ്മേന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയഭായ  മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റതീലലസകനിലാംഗയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഒകര  സമയത്തയ്  കറഭാഡയ്  ലപഭാളനിക്കുകേയലാം  അകത സമയത്തയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്ന രതീതനിയഭാണയ്.  ശബ്ദമനില,  പുകേയനില ഒനമനില.  എകപഭാഴുലാം
കറഭാഡയ്  തുടങ്ങുന്ന  പഭാതനിരഭാപള്ളനി  മുതല്  പുറക്കഭാടയ്  വലരയള്ള  ഭഭാഗത്തയ്  അതയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വലനിയ  വനിജയമഭാണയ്.   കകേരളലാം  മുഴുവന  ഭഭാവനിയനില്
നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയഭാണയ്;  പുതനിയ
കേഭാലത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലമഭാണയ്.
അതനില് ഗവണലമന്റെയ് ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  

ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന:  സര്,  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  അധനികേമഭാവകേയലാം
ബസയ്   നടുകറഭാഡനില്  നനിര്ത്തനി  യഭാത്രക്കഭാലര  കേയറകേയലാം  ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം  ബസയ്
കസഭാപ്പുകപഭാലുലാം  ബസയ്  സഭാനഡഭായനി  മഭാറുന്ന  സഭാഹചേരലമുണയ്.   പഞഭായത്തയ്
വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിചയ് അര ലസന്റെയ് അലലങ്കനില് ഒരു ലസന്റെയ് സലലാം കേലണത്തനി
ഒരു ബസയ് കബ നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അത്തരത്തനില്
ഒരു പ്രകതലകേ പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തഭാല് സമയലഭാഭവലാം ഡതീസല് ലചേലവയ് കുറയകേയലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  ധഭാരഭാളലാം  മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.   അങ്ങലന
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന ഗവണലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ബസയ്  കസഭാപനില്   പലകപഭാഴുലാം  ബസയ്
നനിര്ത്തഭാത്തതയ്  കകേരളത്തനില്  വലനിയ  ആകക്ഷപത്തനിനയ്  ഇടവരുത്തനിയനിരുന.
അതനിനയ് ഇകപഭാള കുകറയധനികേലാം പരനിഹഭാരലാം കേണനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയ് പറയന്നതുകപഭാലല
കറഭാഡയ് ലലസഡനില് സലമനില.  പഞഭായത്തുലാം നഗരസഭയമഭാലയഭാലക്ക ആകലഭാചേനിചയ്
സലലാം  കേലണത്തനി  ബസയ്  കബ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  തതീര്ചയഭായലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  നലലഭാരു നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  കേനിഫ്ബനിയലട  സലാംവനിധഭാനലത്ത
സലാംബന്ധനിചയ്  അങ്ങയ്  ഇവനിലട  പറയകേയണഭായനി.   പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കയ്  ഏറവലാം
തഭാലഴെത്തലലാം  മുതല്  മുകേളത്തട്ടുവലര  ഒരു  ലവല്  എസഭാബനിഷ്ഡയ്  സനിസമുണയ്.
ഇത്രയലാം  മനികേച  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയലട
അഡനിനനികസറതീവയ്  കേണകടഭാളുലാം  നടത്തനിപ്പുലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കയ്
ലകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയഭാകണഭാ.  പനി.ഡബബ.ഡനി.ലയ  മറനികേടനകപഭാകുന്ന
നടപടനി അങ്ങയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ?  
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴെനിക്കഭാന
സഭാധലതയനില.  കേഭാരണലാം ബജറനിലുള്ള പണമല അതയ്.  ബജറനില് നമ്മുലടലയലഭാലാം
അറനിവനിനുകവണനി  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഒരു  ലനിസയ്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേ  മഭാത്രകമ
ലചേയ്യുനള.  മറയ്  ധനകേഭാരല  ഏജനസനികേളനില്  നനിന്നഭാണയ്  പണലമടുക്കുന്നതയ്.
അലതലഭാലാം ഇവനിലട വലകമഭാക്കലപടതഭാണയ്.  വകേമഭാറനി ലചേലവഴെനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനില.
രണഭാമലത്ത  കേഭാരലലാം,  ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേമഭായ  എ.എസയ്.  വകുപയ്  തലന്നയഭാണയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  പകക്ഷ  അതനിലനഭാരു  കബഭാര്ഡുണയ്.  അതയ്  ഇവനിലട  ചേര്ച  ലചേയ്തയ്
ലഎകേകേകണലന  പഭാസഭാക്കനിയതഭാണയ്.   ആ  കബഭാര്ഡയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഓകരഭാ
വര്ക്കുകേളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചയ്;  എസയ്.പനി.വനി.-ക്കയ്  ലകേഭാടുത്തയ്  ലടണര്  ലചേയ്തഭാണയ്
ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം പുറത്തയ് നനിന്നയ് പണലമടുത്തയ് ലചേയ്യുന്നതുലകേഭാണയ് പുതനിയ
സഭാകങ്കതനികേകമന്മയലാം  കൃതലനനിഷയലാം  കവണതനിനഭാല്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന
കേനിഫ്ബനി തലന്ന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതലഭാലത കേനിഫ്ബനി നനിലനനില്ക്കനില.
അതുലകേഭാണഭാണയ്  അതയ്  അലാംഗതീകേരനിച്ചുകപഭാകുന്നതയ്.  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  യഭാലതഭാരു കകേഭാടവലാം  വരുത്തഭാനഭാവനില.   അതയ്
അതുകപഭാലല തലന്ന നനിലനനിര്ത്തുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന:  സര്,  കേഴെനിഞ  ബജറനില്  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്
പുതുതഭായനി  രണ്ടു  മൂന്നയ്  കറഭാഡുകേള  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.  അതയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ലകേഭാടുത്തുലവന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  എനനിക്കയ്  എഴുതനി  തന്ന  മറുപടനിയനില്
പറയന്നതയ്.  അതനിനയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഗവണലമന്റെനിനയ്
സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അത്തരലാം  പദതനികേള  തുടങ്ങഭാന  ഇനനി  എത്രകേഭാലലാം
കവണനിവരുലാം:   അതനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനിയഭാണയ്  കവണതയ്?  പുതനിയ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  കറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനികയഭാ  നതീളകമഭാ  കൂട്ടുന്നതനിനയ്
സലകമലറടുകക്കണ  പ്രശ്നമുണയ്.   അതുലാംകൂടനി  ഇഇൗ  കൂടത്തനില്  പരനിഹരനിക്കഭാന
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങയ്  കചേഭാദനിക്കുന്നതയ്  ഇഇൗ  കചേഭാദലവമഭായനി
ബന്ധലപട കേഭാരലമല.  ഗവണലമന്റെയ് പൂര്ത്തതീകേരനിച കറഭാഡുകേലളപറനിയഭാണയ് കചേഭാദലലാം.
അതനിനയ് ഞഭാന വലകമഭായനി മറുപടനി തന. മറയ് കേഭാരലങ്ങള, അതയ് സഭാകങ്കതനികേമഭായ
കേഭാരലമനുസരനിചയ്  നടക്കുലാം.  എത്ര  കേഭാലലമടുക്കുലമന്നയ്  ഇകപഭാള  മുനകൂടനി
കനഭാടതീസനിലഭാലത പറയഭാന കേഴെനിയനില.  കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയഭാല് പനിന്നതീടയ് പറയഭാലാം.

ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ   നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തുലവന്നയ്  പറയന്നതയ്
നല  കേഭാരലമഭാണയ്.    ഇകപഭാള  എലഭായനിടത്തുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  വലനിയ
പ്രശ്നമഭാണയ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപയ്  വനിചേഭാരനിചനിടയ്  ഒനലാം  നടക്കുന്നനില.
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം  പഭാസനികേയ്  കശഖരനിച്ചുവയകേയഭാണയ്.   ഈ
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സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കുകറ കറഭാഡുകേള പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നലലഭാരു  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്തഭാല്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനയ്  വലനിലയഭാരു  ആക്കലാം  കൂട്ടുലാം.
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,   ഇകപഭാള പഭാസനികേയ്   കേനിടഭാനനില.   പഭാസനികേയ്
തന്നഭാല്  റഭാഞനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുലാം.   കതീന കകേരള എന്ന കേമ്പനനിയണയ്.  അവനിലട
നനിന്നഭാണയ്  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ഒരു  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  70  രൂപ  ലകേഭാടുത്തയ്   പഭാസനികേയ്
വഭാങ്ങുന്നതയ്.  അതുലകേഭാണയ്  പഭാസനികേയ്   കൂടനിവചനിട്ടുലണങ്കനില് തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  അതയ്
ബഹുമഭാനലപട  മനനിലയകയഭാ   അലലങ്കനില് കേമ്പനനിലയകയഭാ  അറനിയനിചഭാല് മതനി.
പഭാസനികേയ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇലഭാതഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   പഭാസനികേയ്  കേനിടഭാനനില
എനളളതഭാണയ്  ലപഭാതുലവയള്ള  സനിതനി.  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല   പ്രകതലകേ
സഭാഹചേരലലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതയ്  വസ്തുതയഭായനിരനിക്കുലാം.   അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
പഭാസനികേയ് എടുക്കുവഭാനുളള ഏര്പഭാടയ് ലചേയ്യഭാലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ:   സര്,  ഇകപഭാള  കറഭാഡുകേലളഭാലക്ക

നലതഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കപഭാലതീസുലാം  മറയ്

ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  കകേലസടുക്കുന്ന  വണനികേലളലഭാലാം  പനിടനിചയ്  കറഭാ ഡയ്  ലസഡനില്

കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വഭാഹനങ്ങള  പല  ഭഭാഗത്തുലാം  കറഭാഡയ്

കേകയ്യറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കനിക്കനിടഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന

തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അതനിനുളള നനിയമലാം നനിലവനിലുണയ്.   ലഹകവ
ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടയ് കകേരളത്തനില് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടയ് കുകറക്കഭാലമഭായനി.  ഇലതലഭാലാം
പ്രഭാകദശനികേമഭായനിട്ടുളള  ഒരു  പ്രശ്നമഭാണയ്.  മൂന്നനിലലഭാരു  ഭഭാഗലാം   കറഭാഡയ്
കേകയ്യറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇതയ് മഭാറഭാന ശമനിക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങലളഭാലക്ക
അകങ്ങയയ്  അറനിയഭാമകലഭാ.   ഇലതലഭാലാം  മഭാറഭാന  തലന്നയഭാണയ്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
തതീരുമഭാനലാം  പഴെയ  വഭാഹനങ്ങലളലഭാലാം  കറഭാഡയ്  ലസഡനില്  ഇടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില്  സലമനിലഭാത്തതുലകേഭാണയ്  ചേനിലകപഭാള  അവരുലാം
കറഭാഡനികലയയ്   ഇറക്കനിയനിടുലാം.  അതയ്  അവരുലട  കുറമല.   ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ചേര്ചകേള നടത്തനി ഇലതലഭാലാം  എടുത്തുമഭാറഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനയ്  എലഭാ
രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലാം,  ബഹുജന  പ്രസഭാനങ്ങളുലാം,  വലഭാപഭാരനികേളുലാം
സഹഭായനികക്കണതയ് അതലഭാവശലമഭാണയ്. അക്കഭാരലത്തനില് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ഇകപഭാഴുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനിട്ടുലാം  ഉറപയ്  വരുന്നനില.   എന്നഭാല്  ആവശലലാം  തനികേച്ചുലാം  നലഭായമഭാണയ്.
ലഹകവ ലപ്രഭാടക്ടയ് ലചേയ്യുകേ തലന്ന ലചേയ്യുലാം.
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ്  ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജ  ലതീല്  ): സര്, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള   പഭാസനികേയ്

മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുനണയ്.   അതയ്  വൃത്തനിയഭാക്കനി  ലസഗ്രകഗറയ്  ലചേയ്തയ്  കതീന

കകേരള എന്ന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിനയ് കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്പനനിലയ

അറനിയനിചഭാല്  അവര്  അലതടുക്കുലാം.  പനി.  ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനികന്റെയലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കറഭാഡയ്  വര്ക്കുകേളുലാം   പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്

നടത്തണലാം  എന്ന  വലകമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനുലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.    ആവശലത്തനിനയ്  പഭാസനികേയ്

കേനിട്ടുന്നനില  എനള്ളതഭാണയ്  ഇകപഭാഴെലത്ത  സഭാഹചേരലലാം.   അതുലകേഭാണയ്  പഭാസനികേയ്

ലസഗ്രകഗറയ്  ലചേയ്തയ്  വൃത്തനിയഭാക്കനി  കതീന കകേരള കേമ്പനനിലയ അറനിയനിചഭാല് അവര്

അതയ് എടുക്കുകേയലാം ബന്ധലപട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനയ് ലലകേമഭാറുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ഉലലബദള്ള:  സര്,  കറഭാഡുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനയ്  വലനിയ
തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്  കേകയ്യറങ്ങളഭാണയ്.     കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട പറഞ്ഞു.  കേകയ്യറകത്തഭാലടഭാപലാം
കറഭാഡയ്  ലലസഡുകേളനില്  അനധനികൃതമഭായനി  ലകേടനിലപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ലഷഡ്ഡുകേള,
സ്തൂപങ്ങള,  ലകേഭാടനിമരങ്ങള  എന്നനിവലയഭാലക്ക  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനയ്  മഭാത്രമല
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വലനിയ  തടസങ്ങള  സൃഷനിക്കുനണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  എലഭാ
ലകേഭാടനിമരങ്ങളുലാം  സ്തൂപങ്ങളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ലകേടനിലപഭാക്കനിയ  ലഷഡ്ഡുകേളുലാം
ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കഭാന ഗവണലമന്റെയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  കറഭാഡയ്  നന്നഭായനി  വനികേസനിപനിചഭാല്  ഇതനിനയ്
മഭാറമുണഭാകുലാം.   ഉദഭാഹരണമഭായനി  നഭാലയ്  വരനിയഭാക്കനിയ  സലങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം
പ്രശ്നങ്ങലളഭാനമനില.   പലയനിടത്തുലാം കദശതീയപഭാത നഭാലയ്  വരനിപഭാതയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അവനിലട  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ഒനലാംതലന്നയനില.  കദശതീയപഭാത  നഭാലു
വരനിയഭാക്കുകമ്പഭാള അവനിലട ഉള്ളലതലഭാലാം കപഭാകുലാം.  ആ സമയത്തയ് നമുക്കയ് മഭാറഭാന
കേഴെനിയലാം.   അതനിനുള്ള  എലഭാ  സഹകേരണവലാം  ഉണഭാകേണലാം.   ഇലകനികേയ്  കപഭാസയ്
ഉലണങ്കനില് അതയ് എടുത്തു മഭാറഭാന കേഴെനിയകമഭാ?   നമ്മേള അതയ് ലലസഡനികലയയ് മഭാറലാം.
കേമ്പനി  തപഭാലുമുണയ്.   ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഉള്ളതഭാണയ്.
ലപഭാതുവഭായ ആവശലലമന്ന നനിലയനില്  ഇകപഭാള എലഭാവരുലാം ഉന്നയനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതുലകേഭാണയ്  കറഭാഡയ്  പുതുക്കനി  നല നനിലയനില്  പണനിയകമ്പഭാള  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനിനയ്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലമന്നഭാണയ്  വനിശസസനിക്കുന്നതയ്.   കദശതീയപഭാതയനില്
ലചേയ്തതുകപഭാലല  എലഭാവരുലാം  അതനിനഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.  അങ്ങലനലയഭാരു
സനിതനി വരുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   
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ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്  : സര്,  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണയ്  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ലലദവലാം  കേനനിഞഭാലുലാം

പൂജഭാരനി  കേനനിയനില  എന്ന  നനിലപഭാടുളള  ചേനില  ഉകദലഭാഗസരുണയ്.  ഗുരുവഭായൂര്

കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ   പദതനി  ബജ്ഡറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതഭാണയ്.   അതനിലന്റെ

ഡനി.പനി.ആര്.  കനരകത്ത സമര്പനിചതുമഭാണയ്.   1/20  എന്ന ദൂരത്തനില് ആര്.ഒ.ബനി.

സമര്പനിച്ചു.   അതയ്   നഭാലയ്  മഭാസലാം  വചനിരുന്നതനിനുകശഷലാം  സനി.ടനി.ഇ. എലന്നഭാരു

ഉകദലഭാഗസന വതീണ്ടുലാം അതയ്  1/20  ആക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തരണലമന്നയ്  പറഞയ്

തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അങ്ങലന  ഒരു  വര്ഷലാം  നഷലപട്ടു.  ആ  തരത്തനില്

പദതനികേള  ലലവകേനിപനിക്കുന്ന   ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടുക്കഭാന  ഈ

ഗവണലമന്റെയ് സന്നദമഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  ഗുരുവഭായൂര്  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കഭാനകവണനി  രണയ്  മതീറനിലാംഗുകേള   നടത്തനിയതഭാണയ്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ

ഉകദ്ദേശലലാം  ആ  മതീറനിലാംഗനില്  പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

തതീരുമഭാനലമടുക്കുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഫയലുകേള  ലലവകേനിപനിക്കുന്നതയ്  എലഭാ

വകുപനിലുലാം പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  പലരുലാം ലചേയ്യുന്ന കേഭാരലമഭാണയ്.  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.യനില്

അതയ്  കുറചയ്  കൂടുതലഭാണയ്.  ഇതുകേഭാരണലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാംതലന്ന  വരുനണയ്.

കുടനഭാടുലാം-തനിരുവനിതഭാലാംകൂറുലാം  മണ്ണനിലന്റെ  വനില  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാത്തതുമൂലലാം  മൂന്നയ്

വര്ഷലാംലകേഭാണയ് ഒരുപണനിയലാം നടക്കുന്നനില.  ആ ഫയലുകേള എലന്ന കേഭാണനിചനിടനില,

പൂഴനിവചനിരനിക്കുയഭാണയ്.  അതനിനഭാലഭാണയ്  അകനസഷനിക്കണലമന്നയ്  പറഞതയ്.

ഫയലനിലനപറനി  പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.  അതനിലന്റെ  ഓര്ഡര്  ഇറങ്ങുലമന്നയ്

പറയനണയ്.  ഇലതഭാലക്ക  സലാംഭവനിക്കുനണയ്.  നമ്മേള  ജഭാഗ്രതകയഭാടുകൂടനി  അതയ്

നടപനിലഭാകക്കണതുണയ്.   ഈ  ശതീലലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കുലറ  നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണയ്.   പരമഭാവധനി  നടപടനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാലാം;  എന്നഭാല്

ചേനിലതയ്  കവണതുമഭാണയ്.   കൂടുതല്  അഴെനിമതനികേള  നടക്കുന്നനിടത്തയ്  നടപടനികേള

കവണനിവരുലാം.   ഒരു  സകന്ദശലാം  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  ലചേറനിയ  വനിഭഭാഗത്തനിലനതനിലര

നടപടനിലയടുക്കുലാം.  അങ്ങയ് പറഞ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് ഇത്രയലാം

കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തനിയതയ്  ചേനില ഉകദലഭാഗസരുലട പനിടനിവഭാശനി ഉള്ളതനിനഭാലഭാണയ്.

അതയ് തനിരുത്തഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണയ്.  പഭാലനിക്കലപടുലമന്നയ് ഗവണലമന്റെയ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ലചേലവഴെനിക്കുന്ന തുകേയനില് കുറവയ്

വരുത്തഭാന നടപടനി

4 (*544) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ:

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കയ്  കവണനി

ലചേലവഴെനിക്കലപടുന്ന തുകേയനില് കുറവവരുത്തഭാന എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്

നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പുതനിയ  രതീതനികേളഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില്

പരതീക്ഷനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭരണതലത്തനില് ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്

എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): സര്,
(എ  & ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ഒട്ടുമനിക്ക പ്രവൃത്തനികേളുലാം ടഭാറനിലാംഗനിലല

നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളഭായ ബനിറമനിനസയ് ലമക്കഭാഡലാം,  ലഡനസയ് ബനിറമനിനസയ്
ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറമനിനസയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്,  റബ്ബലലറസ്ഡയ്  ബനിറമനിന  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതയ്.   കൂടഭാലത  അതലഭാധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭായ  മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റതീലലസകനിലാംഗയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനില് കദശതീയപഭാതയലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡുകേളുലട
ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനി  പണനിയകമ്പഭാള  ലവളളലക്കട്ടുളള  സലങ്ങളനില്  അതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ഉയര്ത്തുകേയലാം  ആയതുകപഭാലല
തലന്ന  ഓടകേളുലാം,  കേലുങ്കുകേളുലാം  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുമുണയ്.
കൂടഭാലത  മഴെക്കഭാലങ്ങളനില്  ലചേറനിയ  കുഴെനികേള  രൂപലപടഭാല്  ഉടനതലന്ന
ലഷല്മഭാര്ക്കയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് അടയന്നതുമഭാണയ്. 

കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലട  ലചേലവനില്  കുറവയ്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
അറകുറ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുകമ്പഭാള  തലന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കേഭാലവര്ഷലാം  മുകഖന  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിക്കഭാന
സഭാധലതയള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  തനിരലഞടുത്തയ്  ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ
അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ലചേയ്യുന്ന
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പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  Defect  Liability Periodകൂടഭാലത  4  വര്ഷലത്ത ലമയനിന്റെനനസയ്
അതഭാതയ്  കേരഭാറുകേഭാര്  തലന്ന  പരനിപഭാലന  ചുമതലയലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  തരത്തനില്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന മുറയയ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയലട ഭഭാഗത്തയ്
അറകുറപണനികേളക്കുളള ലചേലവയ് 7 വര്ഷലാം വലര ആവശലമഭായനി വരുന്നനില. 

എലാം.ഡനി.ആര്./കസറയ്  ലലഹകവകേളനില്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  MoRTH
ലസസനിഫനികക്കഷന പ്രകേഭാരലാം ലചേയവരുന.  ഇതുമുകഖന അറകുറ പ്രവൃത്തനികേളുലട
ലചേലവയ്  കുറയവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ശുദതീകേരനിച പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിത്തറയനില്  ആവശലമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത
ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഭൂവസലാം  (Geo  Textile)  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിത്തറ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   നനിലവനില്  പുതനിയതഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള
തുടങ്ങുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ആവശലമഭായ  ഡനിലലസന
നടത്തനി  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.   ഇതുവഴെനി  അറകുറപ്രവൃത്തനികേളക്കുളള
ലചേലവയ് പരമഭാവധനി കുറയവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  ഇതയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡുകേളുലട
പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  കവണനി  ഒരു  ലമയനിന്റെനനസയ്  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  പ്രഭാരലാംഭപ്രവൃത്തനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗയ് ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

വകുപനിലന്റെ സകേല സഭാധലതകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് ഇകപഭാള ഈ പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
ലചേലവഴെനിക്കുന്ന തുകേ കുറവയ്  വരുകത്തണതയ്  അറകുറപണനികേള ആവശലമനിലഭാത്ത
വനിധത്തനില്  കേഭാലഭാവധനി  മുഴുവന  ഗലഭാരണനി  പനിരതീഡയ്  കേനിടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുലാം  മറയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിലൂലടയഭാണയ്.   അതയ്  നമുക്കയ്
100  ശതമഭാനവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.  അതയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ഈ  ഗവണലമന്റെയ്  മഭാത്രമല  കനരലത്തയള്ള  ഗവണലമനലാം  ശമനിചനിട്ടുണയ്.
ടഭാറനിലാംഗനിലന്റെ നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളഭായ   ബനിറമനിനസയ് ലമക്കഭാഡലാം, ലഡനസയ്
ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറമനിനസയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്,  റബ്ബലലറസ്ഡയ്  ബനിറമനിന
എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുമഭാത്രമഭാണയ്  പനി. ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി. കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതയ്.
മറയ്  രതീതനികേലളലഭാലാം  മഭാറനി.   പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭായ   മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്
റതീലലസകനിലാംഗയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കദശതീയ  പഭാതയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
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ആവശലമഭായ  ഓടകേളുലാം  കേലുങ്കുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  ലഷല്മഭാര്ക്കയ്  ലചേയ്യുനണയ്.
ലമയനിന്റെനനസയ്  വനിലാംഗനിലന നനിയമനിച കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞു.  അതുകപഭാലലതലന്ന എലഭാ
പനി. ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  കേഴെനിഞഭാലുലാം
ലമയനിന്റെനനസയ് വനിലാംഗയ് പരനികശഭാധനികക്കണതഭായണയ്.  കേനിഫ്ബനി വഴെനി ലചേയ്യുന്ന എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  നനിലവനില്   Defect  Liability  Periodകൂടഭാലത  4  വര്ഷലത്ത
ലമയനിന്റെനനസയ്  പനിരതീഡയ്  കൂടനി   കേരഭാറുകേഭാര്  തലന്ന  ഏലറടുത്തയ്  തുടങ്ങുകേയഭാണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത  മറയ്  പല  പുതനിയ  നനിബന്ധനകേളുലാം  വയനണയ്.   ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം
ഫലമഭായനി മഭാറങ്ങള വരുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ:  സര്,  നനിലവനിലല കറഭാഡുകേളുലട ലമയനിന്റെനനസയ്

സലാംബന്ധനിചഭാണയ്  കചേഭാദനിക്കഭാനുളളതയ്.   ഓകരഭാ വര്ഷവലാം മഴെക്കഭാലലാം കേഴെനിയകമ്പഭാള

രൂപലപടുന്ന  കുഴെനികേള  ലമയനിന്റെനനസയ്  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഓകരഭാ  കറഭാഡനിനുലാം

പ്രകതലകേമഭായനി ലടനഡര് വനിളനിചയ് കേരഭാറുകേഭാലര ഏല്പനിക്കുന്ന രതീതനിയഭാണയ് ഉള്ളതയ്.

ഒഭാകരഭാ  കുഴെനികേള  ലചേറനിയ  കതഭാതനില്  രൂപലപടുകമ്പഭാള  തലന്ന  ലമയനിന്റെനനസയ്

നടത്തഭാനുള്ള  സഇൗകേരലലാം  ഉണഭായഭാല്  അതയ്  വലനിയ  രതീതനിയനില്  കുഴെനികേള

രൂപലപടുന്നതയ്  തടയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  അതനിനയ്

പരനിഹഭാരലമന്ന  നനിലയനില്  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളക്കയ്  ഡനിഫക്ടയ്

ലയബനിലനിറനി  പനിരതീഡുലാം  നഭാലു  വര്ഷലത്ത  വഭാറണനിയലമഭാലക്ക   ലകേഭാടുക്കുനണയ്.

പകക്ഷ നനിലവനില് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളക്കയ് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പ്രകതലകേലാം

ലമയനിന്റെനനസയ്  കേരഭാറുകേള  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ്  പകേരലാം  രകണഭാ  മൂകന്നഭാ  വര്ഷലത്ത

ദതീര്ഘനഭാളലത്ത  ലമയനിന്റെനനസയ്  കകേഭാണടഭാക്ടയ്  ഒരു  സനിലാംഗനിള  വര്ക്കഭായനി

ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിചഭാല്  ആ  കറഭാഡുകേളനില്  നനിരനരമഭായനി  ഇത്തരലാം  കുഴെനികേള

രൂപലപടുന്നതയ്  തടയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതുകപഭാലല  കുഴെനികേള  രൂപലപടുന്ന  മുറയയ്

തലന്ന അതയ് ലമയനിന്റെനനസയ് നടത്തഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ഒഭാകരഭാ വര്ഷവലാം നടത്തുന്ന

ലമയനിന്റെനനസനിനയ്  പകേരമഭായനി  രകണഭാ  മൂകന്നഭാ  വര്ഷലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  ഒറ

വര്ക്കഭായനി ലമയനിന്റെനനസയ് കകേഭാണടഭാക്ടയ് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,   ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  കകേരളപനിറവനിയലട കേഭാലലാം

മുതകല കുഴെനികേള ഉണഭാകുകമ്പഭാള നനികേത്തുന്ന രതീതനിയഭാണുള്ളതയ്.   അതയ് ഇകപഭാഴുലാം

നമ്മേള തുടരുന.  ഓകരഭാ കേരഭാര് ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാഴുലാം അതനികനഭാലടഭാപലാം മൂന്നയ്  നഭാലയ്

വര്ഷലാം  ലമയനിന്റെനനസയ്  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയഭാല്  അതനിലന്റെ  ചുമതല  ആ

കേരഭാറുകേഭാരനഭാണയ്.   അങ്ങയ് പറഞതുകപഭാലല ലമയനിന്റെനനസയ് മഭാത്രമഭായനി  ഒകന്നഭാ,

രകണഭാ  വര്ഷക്കഭാലലാം  പ്രകതലകേലാം  ലകേഭാടുക്കഭാകമഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 31

അങ്ങലന ലചേയ്തഭാലുള്ള പ്രശ്നലാം, ലമയനിന്റെനനസയ് കവണനി വന്നനിലലങ്കനില് കേരഭാറുകേഭാരനയ്

കകേഭാമ്പനകസഷന   ലകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം.   അലതലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ലചേയ്യഭാലാം.

ഏതഭായഭാലുലാം  കറഭാഡയ്  പണനികയഭാലടഭാപലാം  ലമയനിന്റെനനസയ്  കകേഭാണടഭാകയ്  കൂടനി

ലകേഭാടുക്കുന്ന നഭാലയ് വര്ഷ പദതനി ഉറപഭായലാം  സഭാര്വത്രനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുലാം.  

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ:  സര്,  മഴെക്കഭാലത്തയ്  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.

ഡനിവനിഷനുകേളനില്  ലഷല്മഭാര്ക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്നനില  എനള്ള  ബുദനിമുടയ്

അനുഭവലപടുനണയ്.  അതുകപഭാലല  പല  കറഭാഡുകേളുകടയലാം  വര്ക്കുകേള

തടസലപടുന്നതയ്  ടഭാര്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ്.   ഇതയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  മഴെക്കഭാലത്തയ്  സനിരമഭായനി  ചേനില

പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്   പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുന്നതയ്.   അവനിലട  മഴെ  ലപയ്തഭാല്  കറഭാഡയ്

ലപഭാളനിയലാം  എനള്ളതയ്  ഉറപഭാണയ്.  അതയ്  ലഎഡന്റെനിലലഫ  ലചേയ്തയ്  അത്തരലാം

സലങ്ങളനില് മഭാറങ്ങള വരുത്തണലാം.  ലലടലനിലാംഗുലാം ഇന്റെര്കലഭാക്കുലാം  ഉളലപലടയള്ള

പലതുലാം നമ്മേള ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  സനിരമഭായനി  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുന്ന   പ്രകദശലാം
അപ്കഗ്രഡയ് ലചേകയ്യണതുണയ്.  അത്തരലാം സലങ്ങള കേലണത്തഭാന പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.
വകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  സനിരമഭായനി കകേടഭാവന്ന  എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം
അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്യഭാനുള്ള  പദതനികേള  പ്രകതലകേമഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്.    

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന: സര്,  അറകുറപണനികേളക്കയ് കവണനി നതീക്കനിവയന്ന
തുകേയലട  വലനിലയഭാരു  ഭഭാഗലാം  ഗുണപരമലഭാത്ത രതീതനിയനിലഭാണയ്  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതയ്.
സലാംസഭാന ബജറനിലുലാം സനി.ആര്.എഫയ്.-ലുലാം അനുവദനിക്കലപടനിരനിക്കുന്ന ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ, രണയ് കകേഭാടനി രൂപ,  അഞയ് കകേഭാടനി രൂപ എന്നനിങ്ങലന  കമജര് വര്ക്കുകേളനില്
എ.എസയ്.-ഉലാം  റനി.എസയ്.-ഉലാം  ആയനി  കേനിടക്കുന്ന  വര്ക്കുകേളകപഭാലുലാം  അതനിനയ്  മുമ്പയ്
ലമയനിന്റെനനസയ് എനള്ള രൂകപണ  30  ലക്ഷലാം രൂപ,  50  ലക്ഷലാം രൂപ  വഭാങ്ങനി
അവനിലട ലപയനിന്റെടനിചയ് കപഭാകുന്നതുകപഭാലല ടഭാറനിടയ് കപഭാകുകേയഭാണയ്.  കമജര് വര്ക്കയ്
നടത്തനിക്കഴെനിഞഭാല്  ഇഇൗ  ലമയനിന്റെനനസയ്  വര്ക്കയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്  നടത്തനിയതയ്
എന്നയ്  അറനിയഭാനുള്ള  യഭാലതഭാരു  മഭാര്ഗ്ഗവമനില.   ഇഇൗ  തടനിപയ്  തടഞയ്
ലമയനിന്റെനനസനിനയ്  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന തുകേ പരമഭാവധനി  ഗുണപരമഭായ രതീതനിയനില്
ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനു കവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.   കേഴെനിഞ വര്ഷലാം തലന്ന ആ
പ്രശ്നലാം  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   അറകുറപണനി  നടത്തനിയനിടനില  എലന്നഭാനലാം
ആര്ക്കുലാം  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.   കേഴെനിഞ  തവണ  നമ്മേള  നടത്തനിയലതലഭാലാം
അതുകപഭാലല  കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.   ആ  നനിലയനില്  ശദ  ലചേലുകത്തണതുണയ്.
40 ലക്ഷലാം രൂപലയഭാനലാം  ലകേഭാടുത്തനിടനില.  പരമഭാവധനി അഞയ് ലക്ഷലാം, പത്തയ് ലക്ഷലാം,
പതനിനഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനില് കൂടുതല് ലകേഭാടുത്തനിടനില.
എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം, ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം എഴുതനിത്തരുന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
തുകേ  അനുവദനിക്കുനണയ്.    ഒരു വര്ക്കയ് പ്രഖലഭാപനിചയ് കേഴെനിഞയ് 6 മഭാസത്തനിനുള്ളനില്
ആ  വര്ക്കയ്  നടന്നഭാല്  പനിലന്ന  കമജര്  റനിലപയര്  നടത്തുന്നനില.   ഇലതലഭാലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ലചേകയ്യണതഭാണയ്.   എനഭായഭാലുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  ശദനിക്കുലാം.
ഇലതഭാരു കവസയ് ആകേഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.  കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇതയ്
വനിജയമഭായനിരുന. ഇഇൗ വര്ഷവലാം നമുക്കയ് അതയ് വനിജയനിപനിക്കണലാം.  

ശതീ  .    സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  : സര്, പഞഭായത്തനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള പുതനിയ
കറഭാഡുകേള മരഭാമത്തയ് വകുപയ് ഏലറടുക്കഭാന ഗവണലമന്റെനിനയ് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  മുനകേഭാലങ്ങളനില് ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.   ഇകപഭാഴുലാം
ധഭാരഭാളലാം  അകപക്ഷകേളുണയ്.  അതനിനയ്  ചേനില  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വയഭാന  കവണനി
കേഭാബനിനറയ് ഒരു തതീരുമഭാനലമടുത്തയ് പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.   

            (കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 വനികലജയ് ജനകേതീയ സമനിതനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനിയലാം പ്രവര്ത്തനവലാം

5 (*545) ശതീ  .   ബനി  .  സതലന   :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഭൂസലാംരക്ഷണ ഉപകയഭാഗ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  നനിയമവനിരുദ

പ്രവര്ത്തനലാം  തടയന്നതനിനുലാം  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സുതഭാരലവലാം

കേഭാരലക്ഷമവലാം  ആക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  രൂപലാംനല്കേനിയ  വനികലജയ്  ജനകേതീയ

സമനിതനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയലാം  പ്രവര്ത്തനവലാം  എനഭാലണന്നയ്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂവനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം അധനികേഭാരങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എത്രമഭാത്രലാം  കൃഷനി  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാധലമഭായനിട്ടുലണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)   ഭൂസലാംരക്ഷണ ഉപകഭഭാഗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ജനകേതീയ പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടയന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  ഭൂമനി  സലാംബന്ധമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി രൂപലാം നല്കേനിയ വനികലജ്തല
ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനിലല  മനിക്ക
വനികലജയ് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം  വനികലജനിലല  ജനകേതീയ സമനിതനി  കൃതലമഭായനി
കചേരുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂവനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം  അധനികേഭാരങ്ങളുലാം  കകേരള  ഭൂവനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവനിലുലാം  കകേരള
ലനല്വയല് സലാംരക്ഷണ ആക്ടനിലുലാം ചേടങ്ങളനിലുലാം വനിശദമഭായനി പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.
കകേരള  ഭൂവനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവയ്  1967-ല്  നടപനില്വന്നതനിനു  മുനകപഭാ  പനിനകപഭാ
തുടര്ചയഭായനി  3  വര്ഷലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  കൃഷനി  ലചേയവന്നനിരുന്ന ഭൂമനി,
ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലടകയഭാ,  ആര്.ഡനി.ഒ.യലടകയഭാ  കരഖഭാമൂലമഭായ  അനുമതനിയനിലല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരമലഭാലത  ലനലലഭാഴെനിലകേ  മകറലതങ്കനിലുലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനികലയഭായനി മഭാറലാംവരുത്തുകേകയഭാ മഭാറലാംവരുത്തഭാന ശമനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യഭാന
പഭാടനിലഭാത്തതഭാലണന്നയ്  കകഭാസയ്  6-ല്  വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ  കകഭാസനിലല
വലവസകേള  ലലാംഘനിക്കുന്നപക്ഷലാം  കൃഷനിഭൂമനിയനില്  ലനകലഭാ  മകറലതങ്കനിലുലാം
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങകളഭാ  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ലകേവശക്കഭാരകനഭാടയ്  ആവശലലപടഭാന
ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കുലാം ആര്.ഡനി.ഒ.യലാം അധനികേഭാരമുണയ്.

(സനി)  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  മുഖഭാനരലാം  കമല്പറഞ  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയനിടനില. 

331/2020
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 മഴെലവള്ളലക്കഭായനിനുലാം ഭൂഗര്ഭജല റതീചേഭാര്ജനിലാംഗനിനുമഭായനി നടപടനികേള

6 (*546) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :

ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  രൂക്ഷമഭായ  വരളച

കേണക്കനിലലടുത്തയ്  മഴെലവള്ളലക്കഭായനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭജല  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗനിനുമഭായനി

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേളുലട

പുനരുദഭാരണത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതനിനഭായനി

എത്ര രൂപയലട നനികക്ഷപമഭാണയ് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതബ ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)  ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല്ക്കനിണര് വഴെനിയള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം
എന്നനിവ  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂജല
വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 40 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  തുറന്ന
കേനിണര്  വഴെനിയള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  കൃത്രനിമ ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1.57 കകേഭാടനി രൂപ 2017-18 ബജറനില് ഭൂജല
വകുപനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   തുറന്ന  കേനിണര്/കുഴെല്ക്കനിണര്  വഴെനിയള്ള
റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗയ്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  "നതീരുറവയ്”എന്ന  ഒരു  പദതനിക്കയ്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണയ്.   ഈ  പദതനിയനിലൂലട  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണവലാം  സസഭാഭഭാവനികേ  ഉറവ
സലാംരക്ഷണവമഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരലാം
കകേന്ദ്ര കേഭാരലഭാലയത്തനിനടുത്തഭായനി ഒരു കുളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് 10 ലക്ഷലാം രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കുളത്തനില്  നനിനള്ള  ജലലാം  കകേന്ദ്ര
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കേഭാരലഭാലയത്തനിനടുത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനില്  എത്തനിച്ചു
ശുദതീകേരനിചകശഷലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാനഭാണയ് ഈ പദതനിലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കൂടഭാലത  കേനിണറുകേള  കസഭാതസഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില്  കേനിണറനില്
ജലലഭലത കൂടഭാന കവണനി കേനിണറുകേളക്കുസമതീപലാം മഴെക്കുഴെനി നനിര്മ്മേനിചയ്  ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  പഭാന്റെനില്  മഴെലവള്ളലാം
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ജലനനിധനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  "മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം-ജല
പരനികപഭാഷണലാം”പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  15  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  4000-കത്തഭാളലാം
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  മഴെലവള്ളലാം  കശഖരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  10000  ലനിറര്
കശഷനിയള്ള മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുകേയണഭായനി.   സലാംസഭാന
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഴെകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഈ
പദതനി വരുലാം വര്ഷങ്ങളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
പ്രസ്തുത  പദതനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കയ്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
"ജലസഇൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം”പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.
വനിദലഭാര്തനികേളനില്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലവലാം  അതുവഴെനി
ജനസമൂഹങ്ങളനികലയലമത്തനിചയ്  അവയലട  ആവശലകേത  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  ഒരു  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗവമഭാണയ്
ഇതനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള
840  ഓളലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  10000  ലനിറര്  സലാംഭരണകശഷനിയളള
മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

മഴെ ലഭലതയനില് വന്ന വര്ദനിച കുറവയ് മൂലമുണഭായ വരളച കേണക്കനിലലടുത്തയ്
സലാംസഭാനലത്ത  പരമ്പരഭാഗത  ജല  സലാംഭരണനികേളഭായ  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചയ്
സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ജലസലാംചേന വകുപയ് മുനഗണന നല്കുനണയ്.
ജല സുഭനിക്ഷ എന്ന കപരനില് മഴെലവള്ളലക്കഭായനിലൂലട കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ് പദതനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴെനി നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  നനിലവനിലല  പദതനികേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് തഭാലഴെ പറയന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

• കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  അമൃതനില്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
9  നഗരസഭകേളനിലല  ശുദജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
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പുനരുദഭാരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

• ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി
വനിതരണത്തനിനയ് കൂടുതല് ജലലാം ലഭലമഭാക്കല് 

• പഴെയതുലാം കകേടുവന്നതുമഭായ എ.സനി./പ്രനികമഭാ ലപപ്പുകേള ഘടലാം ഘടമഭായനി
മഭാറനി  ലപപയ്  കപഭാളനിസനി  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഗുണകമന്മയള്ള  പുതനിയ
ലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കല്

• തനിരുവനനപുരലാം  വഭാടര്  സലപ  സതീമനില്  ഉളലപട  അരുവനിക്കരയനിലല
72  എലാം.എല്.ഡനി.  പഭാന്റെനികന്റെയലാം  ലവള്ളയമ്പലത്തയ്  സനിതനിലചേയ്യുന്ന
36  എലാം.എല്.ഡനി.  പഭാന്റെനിലന്റെയലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  മഭാവൂര്  പഭാന്റെനിലന്റെയലാം
പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ജനിക്കഭാ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

• കസറയ്  പഭാനനില്  ഒപ്റനിലമകസഷന  ലഹഡനില്  ഉളലപടുത്തനി  പമ്പനിലാംഗയ്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പയ്  ലസറകേളുലട
അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുകേയലാം  സഭാന്റെയ്  ലബ
പമ്പയ് ലസറകേള വഭാങ്ങനി സഭാപനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

• വലഭാസലാം കുറഞ പഴെയ ലപപ്പുകേള മഭാറനി  വലഭാസലാം കൂടനിയ ലപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

• 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനിലുലാം  2017-18-ലല ബജറനിലുലാം പ്രഖലഭാപനിച
കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളനില്  പുനരുദഭാരണവലാം  വനിപുലതീകേരണവലാം
ഉളലപടനിട്ടുണയ്.   2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച
പദതനികേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കൂടഭാലത  2017-18-ലല  ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളുലട  പടനികേയലാം  അനുവദനിച  തുകേയലാം
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കൂടഭാലത  2016-17  പുതുക്കനിയ
ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ടഭാനസനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  433.33  കകേഭാടനി
രൂപയലട 148 ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

 കറഭാഡുകേളുലട വനികേസനലാം
7 (*547) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളുലട  അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുലാം  വനികേസനവലാം

നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനുള്ള  തുകേ  എങ്ങലനയഭാണയ്  കേലണത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡുകേളുലട അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുലാം വനികേസനവലാം
നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനനിതലത്തനില്  ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം
ടനി കയഭാഗത്തനില് പ്രവൃത്തനികേലള സലാംബന്ധനിചയ് ഒരു ആക്ഷന പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇതനുസരനിചയ്  2016-17-ല്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എലഭാലാംതലന്ന  15-8-2017-നുള്ളനില്  ലടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  15-12-2017-ല്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയണഭായനി.
2017-18-ല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്
ബഡ യ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പഭാന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്   30-6-2017-നുള്ളനില്  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശലാം
ബന്ധലപട  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
കപ്രഭാഗ്രസയ്  റനികപഭാര്ടയ്  കൃതലമഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സൂപ്രണനിലാംഗയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ
റനികപഭാര്ടയ്  അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് ആധുനനികേ യനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്
പല  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവ വൃത്തനികേള
നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  ബ ഡ്ജറനിലൂലടയലാം
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കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയലാം  സസരൂപനിക്കുന്നതഭാണയ്.   കദശതീയപഭാതകേളുലട  വനികേസനത്തനിനയ്
ഫണയ്  കേലണത്തുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്.   ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-യനില്  ലപഭാതു  സസകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ്
ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി ഇനത്തനില്
ലഭലമഭാകുന്ന 10% വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് തനിരനിചടവയ് നടത്തുന്നതയ്. 

 മൂന്നഭാര് മഭാര്ക്കറലാം ടഇൗണുലാം ഏലറടുക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
8 (*548)  കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്  :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  കേകയ്യറ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരലമന്ന  നനിലയനില്  മൂന്നഭാര്
മഭാര്ക്കറലാം ടഇൗണുലാം ഏറടുക്കഭാനുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം എകപഭാലഴെങ്കനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിൽ വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അക്കഭാരലത്തനില് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനലാം
എത്രകത്തഭാളലാം പുകരഭാഗതനി ലകേവരനിക്കഭാനഭായനി എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

പഠകനഭാപഭാധനികേളനിലുലാം പഭാഠലപദതനികേളനിലുലാം നവതീകേരണലാം

 9 (*549)  ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ്   : 
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   : 
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന   : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാര്വത്രനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്ന  സുപ്രധഭാന  കനടലാം  ലകേവരനിച
സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേള  ഓകരഭാ  പഠന  ഘടത്തനിലുലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്ത
കേഴെനിവകേള ആര്ജനിക്കുന്നനിലലന്ന ആകക്ഷപത്തനിലന്റെ നനിജസനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഠകനഭാപഭാധനികേളനിലുലാം  പഭാഠലപദതനികേളനിലുലാം  നനിരനര  നവതീകേരണലാം
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ഉറപഭാക്കഭാന പരനിപഭാടനിയകണഭാ;

(സനി)  പഭാഠലപദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ആവശലഭാനുസരണലാം

കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലുലാം  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനില്കമഖലയനിലുമുളലപലട  ആധുനനികേ

സഭാകങ്കതനികേ രതീതനികേളുലാം ലഘുയനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗവലാം പരനിചേയലപടഭാനനിടയഭാക്കനി

സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായലാം  പനികന്നഭാക്ക  നനിലയനിലുള്ളവരുലട

പഭാര്ശസവത്കേരണലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  "കകേരള  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനി"

വനിദലഭാര്തനികേളനില്  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  കനടനിയനിരനികക്കണ  പഠന  കനടങ്ങലള

അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാണയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  എലഭാ

വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  ഓകരഭാ ഘടത്തനികലയലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ള പഠന കനടങ്ങള

(കലണനിലാംഗയ്  ഔടയ്കേലാംസയ്)  കനടുന്നനില  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം പഠനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന്നകതഭാലടഭാപലാം 'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യ ജ്ഞ'ത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  സ്കൂളുകേകളയലാം  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനുലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര

നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കഭാനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കസഭാഷലല്  ആഡനിറനിലാംഗനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണയ്.  പഠകനഭാപഭാധനികേളുലാം  പഭാഠലപദതനികേളുലാം  നനിരനരലാം

നവതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.   നനിലവനിലല  പഭാഠലപദതനി  ഗകവഷഭാത്മ  പഠനങ്ങളുലട

അടനിസഭാനത്തനില് ലമചലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  നനിലവനിലല  പഭാഠലപദതനിയനില്  കേഭാര്ഷനികേകമഖല,  പരമ്പരഭാഗത

ലതഭാഴെനില് കമഖല, ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ രതീതനികേള, ലഘുയനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം

എന്നതീ  കമഖലകേലള  പരനിചേയലപടുത്തുനണയ്.   ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കൂടുതല്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നനിലവനിലല  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന  ഘടത്തനില്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഉന്നത വനിദലഭാഭലസരലാംഗത്തയ് ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തഭാന
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നടപടനി
10 (*550) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്    : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  അഷസറനസയ്  സര്ക്കനിളുകേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യൂണനികവഴ്സനിറനി  കകേന്ദ്രങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനയ്
സമഗ്ര  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  സര്വകേലഭാശഭാല  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)   ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള   അദലഭാപകേ
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കപഭാളനിലടകനികേയ്
കകേഭാകളജകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  വനിവനിധ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങകളഭാടയ്
അനുബന്ധനിചയ്  ബനിസനിനസയ്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം  തനിരുവനനപുരലാം
സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനില് അക്കഭാദമനികേയ്-വലവസഭായനികേ കമഖലകേളുലട
സമനസയമഭായ  "ലടസയ്”(Trivandrum  Engineering  Science and  Technology
Research  Park-  (TREST))  പഭാര്ക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
വനിജയശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനിലുലാം  കപലസന്റെയ്  കേണക്കുകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനിലുള്ള സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള ഉയര്ന്ന നനിലവഭാരമഭാണയ്
പുലര്ത്തനിവരുന്നതയ്. 

ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനി
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ലലത്തനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേള  സര്വകേലഭാശഭാല  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ഇന്റെര്
സ്കൂള/ഇന്റെര് യൂണനികവഴ്സനിറനി  ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇന്റെര്
ഡനിസനിപനിനറനിയഭായ വനിഷയങ്ങളനില് ഗകവഷകേര്ക്കുകവണ സഹഭായ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഇത്തരലാം  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നല്കേനിവരുന.   അതലഭാധുനനികേ
പഠകനഭാപഭാധനികേളുലാം  സജതീകേരണങ്ങളുമുള്ള  ലകബഭാറടറനികേള,  യന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എന്നനിവ  ഗകവഷകേര്ക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള
അവസരലമഭാരുക്കുകേയലാം  ശനില്പശഭാലകേളുലാം  പഠനകഭാസുകേളുലാം  പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറകമ  നനിരവധനി  വനികദശ
സര്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായലാം  കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായലാം  സഹകേരനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുമുള്ള കേരഭാറുകേളുലാം ഉണയ്.

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് സഭാമൂഹലനതീതനി,  പ്രഭാപലത,  ഗുണകമന്മ എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേളുലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ
കേഇൗണസനില് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

1. എറൂലഡറയ് പദതനി

2. കസര് കകേഭാകളജയ് പദതനി

3. ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാര്ഷനിപയ് പദതനി

4. കേഇൗണസനില് കജണല്.

ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  ദൂരവലഭാപകേമഭായ  പ്രഭഭാവലാം  സൃഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയന്ന തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേള ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കേഇൗണസനില് മുകഖന
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

(എ)  പ്രബുദത (കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഹയര് എഡമ്മ്യൂകക്കഷന)

(ബനി)  ലധഷണനികേ പരലഭാവരണ (കലണര് എകക്കഭാസനിസലാം  കേഭാമ്പസുകേള)

ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിരനര  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുലാം
മഭാര്ഗ്ഗദര്ശനത്തനിനുമഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  'ജനിലഭാതല  അഷസറനസയ്
സര്ക്കനിളുകേള'  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുബന്ധ ലചേലവകേളക്കുമഭായനി  2  കകേഭാടനി
രൂപ 2017-18-ലല പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഉണയ്.  

ലകേഭാചനി ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലലയ 'ഇന്റെര് നഭാഷണല് ലസന്റെര്
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ഓഫയ്  എകലനസയ്  ഇന  അക്കഭാഡമനികേയ്  ആന്റെയ്  റനിസര്ചയ്'  എന്ന  മനികേവനിലന്റെ

കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനയ്  29-4-2017-ലല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  807/2017/ഉ.വനി.വ.പ്രകേഭാരലാം

240.9 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഈ  വനിഷയത്തനില്  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  കേനിഫ്ബനി

ലവബ്ലസറനില്  അപ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  'കേനിറയ്കകേഭാ'(KITCO)-ലയ

ചുമതലലപടുത്തുന്നതനിനയ് ലകേഭാചനി ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയയ് അനുമതനി

നല്കേനിലക്കഭാണയ്  9-5-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 852/2017/ഉ.വനി.വ. നമ്പര്

പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി

ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല കേനിഫ്ബനിക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

ജലഭാശയങ്ങള മലനിനമഭാകുന്നതയ് തടയഭാന കേര്ശന നടപടനികേള

11 (*551) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  : 

ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ്  : 

ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്  : 

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭൂഗര്ഭ ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി 'ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല

സലാംകപഭാഷണവലാം'  പദതനി നടപഭാക്കനിവരുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  ഘടകേലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളഭാണയ്

എന്നതനിനഭാല്  അവലയ  നദതീതടങ്ങളനികലയയ്  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ജല  സലാംരക്ഷണലാം

സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്

നനിലവനിലുള്ള  ജലഭാശയങ്ങള  മലനിനമഭാകുന്നതയ്  തടയഭാന  കേര്ശന  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണലാം,  ജലവനിഭവലാം,  ആകരഭാഗലലാം,

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണലാം,  കപഭാലതീസയ്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട

ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതബ ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):
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(എ)  ഉണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  40  ലക്ഷലാം രൂപ  "ഭൂജല

സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം"  പദതനിക്കഭായനി

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.   തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന്ന  കേനിണര്,  കുഴെല്

കേനിണര് വഴെനിയള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ഈ പദതനിയനിലൂലട വനിഭഭാവനലാം

ലചേയ്യുന.  ഈ പദതനിയനില് 41 തുറന്ന കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ് പദതനികേള  2016-

17-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തുറന്ന  കേനിണര്/കുഴെല്  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ്  വനിപുലമഭായ

രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  വകുപയ്  ലക്ഷലമനിടുന.   ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

ജലകസചേന  വകുപയ്,  കൃഷനി  വകുപയ്,  മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയവ

കൃത്രനിമ  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി  വലഭാപകേമഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലാം രൂക്ഷമഭായ വരളചലയ കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്

ജലകസഭാതസകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഹരനിത

കകേരളലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് ഏകേകദശലാം 65 ലക്ഷകത്തഭാളലാം

വരുന്ന  കേനിണറുകേള  ഉലണന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതയ്.   തുറന്ന  കേനിണറുകേള

റതീചേഭാര്ജയ് ലചേയ്യുകേ വഴെനി ഭൂജല നനിരപയ് ഉയരുകേയലാം അതുവഴെനി കേടുത്ത വരളചലയ

പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന ഒരു പരനിധനിവലര കേഴെനിയന്നതുമഭാണയ്.

(ബനി)  മണ്ണയ്-ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  ശഭാസതീയ/പ്രകൃതനിദത്ത  യൂണനിറയ്

നതീര്ത്തടങ്ങളഭാണയ്.   എന്നഭാല്  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  മഭാസര്  പഭാനുകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനിലല  നനിലവനില്  പദതനികേള  നനിര്വഹനിച്ചുവരുന്നതയ്.   അതയ്

പരനിഹരനിചയ്  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പദതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

ജലവനിഭവകമഖലയനില്  ഇടലപടുന്നതനിനുലാം  ജനസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.   ഇത്തരത്തനില്  കബഭാക്കയ്

അടനിസഭാനത്തനില്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  മഭാസര്  പഭാനുകേള  നദതീതടഭാടനിസഭാനത്തനില്

കയഭാജനിപനിചയ്  നദതീതടങ്ങളുലട  ജലലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.

ഇത്തരലാം  മഭാസര്  പഭാനുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംസഭാനതല  പരനിശതീലനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   തുടര്ന്നയ്  ജനിലഭാതല  പരനിശതീലനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി  &  ഡനി)   ജലകസഭാതസകേളനികലക്കയ്  പഭാഴ്ജലലാം  ഒഴുക്കുന്നതനിനയ്  ജല
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നനിയമലാം  1974  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.   വതീടുകേള,  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  കഹഭാടലുകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിലന്നലഭാലാം  പുറത്തുവനിടുന്ന  സതീകവജയ്  ഉളലപലടയള്ള
മഭാലനിനലങ്ങള  ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭാകുലാം.   ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങലള
ജല  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നയ്  ശഭാസതീയമഭായ
മലനിനജല ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിച്ചുലാം അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
ഇടയനിലട  നനിരതീക്ഷനിച്ചുലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്
ജലമലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിച്ചുവരുനണയ്.

നഗരകത്തഭാടയ്  കചേര്ന്നഭാണയ്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  കൂടുതലഭായനി
എത്തനികചരുന്നതയ്/നനികക്ഷപനിക്കലപടുന്നതയ്.   ഇതയ്  തടയന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
ലഭലതയനുസരനിചയ്  കേമ്പനികവലനി  ലകേടനി  മഭാലനിനലനനികക്ഷപലാം  തടയന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ജനകസചേന വകുപയ് സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന പ്രകദശലത്ത ഭൂമനി കേകയ്യറലാം

 12 (*552)  ശതീ  .  വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  : 
   ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  : 
   ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  : 
  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  പ്രകദശത്തയ്  സഭാമൂഹനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,  വലകനികേളക്കുലാം,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഭൂമനി
പഭാടത്തനികനഭാ  അലലങ്കനില്  ഉപകയഭാഗത്തനികനഭാ  ലലസനസയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള നനിരക്കയ് എത്രലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നഗരങ്ങളനില് ലഡ്രയനികനജയ് കേവറനിലാംഗയ് ഇടുന്നതനിനുലാം കറഭാഡയ് ലസഡനില്
പടനികേള ലകേട്ടുന്നതനിനുലാം ഭൂമനിയലട കേകമ്പഭാള വനിലയലട ഒരു ശതമഭാനലാം പ്രതനിവര്ഷലാം
നല്കേണലമന്ന  വലവസ  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാകണഭാ  വലകനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം
അങ്ങലന ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
ഉള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വലഭാപകേമഭായ  കേകയ്യറങ്ങളുലാം  ഭൂമനി  ദരുപകയഭാഗവലാം
തടയഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  വഭാണനിജലഭാവശലത്തനിനയ് 40 ചേ.മതീ. വലരയള്ള ഭൂമനിക്കയ് കേകമ്പഭാളവനിലയലട

2 ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനിലുലാം  (ഏറവലാം  കുറഞതയ്  5000  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  തുകേ),

40  ചേ.മതീ.  മുതല്  400  ചേ.മതീ.  വലരയള്ള ഭൂമനിക്കയ് കേകമ്പഭാള വനിലയലട  5  ശതമഭാനലാം

നനിരക്കനിലുലാം  മനിനനിമലാം  (ഏറവലാം  കുറഞതയ്  15000 രൂപ  വലര  വഭാര്ഷനികേ  തുകേ),

400  ചേ.മതീ.  മുകേളനില് കേകമ്പഭാള വനിലയലട  5  ശതമഭാനലാം നനിരക്കനിലുലാം,  വഭാണനികജലതര

ആവശലത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഭൂമനിക്കയ്  കേകമ്പഭാള  വനിലയലട  2  ശതമഭാനലാം

നനിരക്കനിലുലാം വഭാര്ഷനികേ പഭാടലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

സഭാമൂഹനികേ-കേഭാരുണല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്

400 ചേ.മതീ വലരയള്ള ഭൂമനിക്കയ് കേകമ്പഭാള വനിലയലട 0.5 ശതമഭാനലാം നനിരക്കനിലുലാം, 400

ചേ.മതീ  മുകേളനിലുള്ളതനിനയ്  2  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനിലുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്

നല്കുന്ന ഭൂമനിക്കയ് കേകമ്പഭാള വനിലയലട 2.5 ശതമഭാനലാം നനിരക്കനിലുലാം വഭാര്ഷനികേ പഭാടലാം

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പഭാട

ഭൂമനിയലട  കേകമ്പഭാള  വനിലയലട  2  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനിലുലാം  മറയ്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം പഭാട  ഭൂമനിയലട  കേകമ്പഭാള  വനിലയലട  3  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനിലുലാം

വഭാര്ഷനികേ പഭാടലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ബനി)  കറഭാഡയ് പുറകമ്പഭാക്കനില്ലപടുന്ന കറഭാഡയ് ലഡ്രയനികനജയ് കേവര് ഇടുന്നതുലാം,

കറഭാഡയ് ലസഡനില് പടനികേള ലകേട്ടുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിച കേഭാരലങ്ങള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ് തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ വകുപയ് ,  നഭാഷണല് ലഹകവ എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട

അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാണയ്.   കകേഭാര്പകറഷന  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്

എഞനിനതീയര്  തലത്തനില്  പരനികശഭാധനിചഭാണയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കേകയ്യറങ്ങളുലാം  ഭൂമനി  ദരുപകയഭാഗവലാം  തടയന്നതനിനയ്

ഭൂമനിയലട  സലാംരക്ഷണ  ചുമതലയള്ള  അതഭാതു  വകുപ്പുകേള,  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ

നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി

13 (*553) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട സനിലബസയ്,

പഭാഠലപദതനി  എന്നനിവ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കലപടുന്നനില  എന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  സനിലബസയ്,  പഭാഠലപദതനി,

ഇകന്റെണഷനിപയ് രതീതനികേള എന്നനിവ കലഭാകേത്തനിലല മനികേച സര്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായനി

തുലനലാം  ലചേയ്യഭാനഭാവന്ന  രതീതനിയനില്  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാന  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള എ.പനി.ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ

സര്വകേലഭാശഭാല  കകേഭാകളജകേലള  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയ്തയ്  അധലയനലാം  തുടങ്ങനിയതയ്

2015-16 മുതല്ക്കഭാണയ്.  സഭാകങ്കതനികേ കമഖലയനില് മഭാറങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ് മൂന്നയ്

വര്ഷലാം കൂടുകമ്പഭാള പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2018 അഡനിഷന

മുതല്ക്കയ്  സനിലബസയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്വകേലഭാശഭാല

ലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന. 

(ബനി)   എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല  2015-ല്

പഭാഠലപദതനി,  സനിലബസയ്  എന്നനിവ  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  കവളയനില്  ഇനലയനിലുലാം

കലഭാകേത്തനിലുലാം  മറ  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  പഭാഠലപദതനിയലാം

സനിലബസുലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം പുതനിയ വനിഷയങ്ങള ഉളലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ.

അക്കഭാദമനികേയ്  കേലണര്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചയ്  പഭാഠലപദതനി

ക്രമതീകേരനിക്കുകേയലാം അതുപ്രകേഭാരലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഇകന്റെണഷനിപനിനയ് വലവസഭായ

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കദശതീയ  തലത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
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അവസരലാം  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   2016  കമയയ്,  ജൂണ  മഭാസങ്ങളനില്  ഇകന്റെണഷനിപയ്

50  ശതമഭാനലാം  ഒന്നഭാലാം  വര്ഷ  വനിദലഭാര്തനികേള  വനിജയകേരമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  വര്ഷവലാം  ഇകന്റെണഷനിപനിനഭായള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സര്വകേലഭാശഭാല  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേലര

കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാഠലപദതനിയനില്  വനിഷയങ്ങള

ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.  അക്രഡനികറഷന,  റഭാങ്കനിലാംഗയ്  (എന.ഐ.ആര്.എഫയ്)

എന്നനിവയനില്  നമ്മുലട  സഭാപനങ്ങലള  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി

അക്കഭാദമനികേയ്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  എലഭാ  ലസമസറനിലുലാം  എലഭാ  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം

നടത്തനിവരുന.  പുതനിയ  പഭാഠല  വനിഷയങ്ങളനില്  ലനപുണലലാം

ലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  സര്വകേലഭാശഭാല  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനിവരുന.

 ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് ഏകകേഭാപനിത ഭരണ സമ്പ്രദഭായലാം

14 (*554) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  പത്തഭാലാംകഭാസയ്  വലരയള്ള

വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയലാം  ഭരണപരമഭായ

നനിയനണത്തനിനഭായനി  ഏകകേഭാപനിത  ഭരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന

കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനനുസൃതമഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  എണ്ണലാം

പരലഭാപമഭായതനിനഭാല്, എയ്ഡഡയ്-അണ എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില് പുതനിയ സ്കൂളുകേള

അനുവദനിചയ്  നനിലവനിലുള്ളവലയ  തകേര്ചയനികലക്കയ്  നയനിക്കുന്ന  രതീതനി

നനിര്ത്തലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ വര്ഷവമുള്ള  അദലഭാപകേ തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയ പ്രക്രനിയ അഴെനിമതനി

കപ്രരകേലാം  മഭാത്രമഭായനി  മഭാറുനലവന്ന  ആകക്ഷപമുള്ളതനിനഭാല്  ഈ  സമ്പ്രദഭായലാം

പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  അണ-എയ്ഡഡയ്
കമഖലയനില് പുതനിയ സ്കൂളുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നനില.   സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,
ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളക്കയ്  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  (NOC)  നല്കുന്നതുലാം  അണ
എയ്ഡഡയ്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതുലാം  തല്ക്കഭാലലാം
നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  യ.ഐ.ഡനി.  ലസങ്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള നനിലവനിലല തസ്തനികേ
നനിര്ണ്ണയ  സലാംവനിധഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംവനിധഭാനങ്ങള

15 (*555)  ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്   : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്   : 
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരലാം  ലഭാബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  എപ്രകേഭാരമഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പണനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
യഥഭാസമയത്തുള്ള  പരനികശഭാധനയലാം  വനിലയനിരുത്തലുലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

 ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ & ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് (നനിരത്തുകേളുലാം, പഭാലങ്ങളുലാം) വനിഭഭാഗലത്ത
സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം അസനിസന്റെയ് എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനിലുള്ള
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കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബുകേള  സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്
എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ചുമതലയനില്  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
Two-Tier Quality Control System  നനിലവനിലുണയ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം ബന്ധലപട
എഞനിനതീയര്മഭാര്  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലമറതീരനിയല്സയ്
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  സമര്പനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ഫസയ്
ടയര്  കേസഭാളനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന.   ലസക്കന്റെയ്  ടയര്  കേസഭാളനിറനി  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  ഗുണനനിലവഭാര
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറുലട അധതീനതയനില് കേസഭാളനിറനി കേണകടഭാള സബയ് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുലാം
അതനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.
കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  സബയ്  ഡനിവനിഷനനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  അസനിസന്റെയ്
എ ഞനിനതീയര്മഭാര്  പ്രവൃത്തനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രവ വൃത്തനി  നടക്കുന്ന
സലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്ത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയലാം,  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുകേയലാം,  ആയവ  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
ലഭാബനില്  എത്തനിചയ്  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം
ബന്ധലപട അധനികേഭാരനികേളക്കയ് ലകേമഭാറുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പണനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വകുപനിലല  വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനില്  യഥഭാസമയലാം  തലന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പരനികശഭാധനയലാം
വനിലയനിരുത്തലുകേളുലാം  നടത്തുന.   കൂടഭാലത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
ഗവര്ണ്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പറഞതഭാണയ്. സമനിതനി രൂപതീകേരണലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് നനിലവനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണയ്.   കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവ വൃത്തനികേള  ഉകദലഭാഗസര്
അതഭാതുസമയലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം
ലചേയ്യുനണയ്.   പ്രവൃത്തനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  തലന്ന  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേള ലഭാബുകേളനിലൂലട നടത്തഭാറുണയ്.
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(ഡനി)   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പണനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.
സഭാധഭാരണയഭായനി  manpower  ഉപകയഭാഗനിചയ് ലചേയവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനില്
ലമഷതീനറനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം,  NRMB,  കേയര്  ജനികയഭാലടകയ്റയനില്സയ്,  ലഷ്രെ ഡഡയ്
പഭാസനികേ  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന.
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയയ്  ആവശലമഭായ  എലഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  കകേരള
ലഹകവ  റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടനില്  ലഭലമഭാണയ്.  ആയവ  ആവശലമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാറുണയ്. ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പരമ്പരഭാഗത  രതീതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്ന
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ലമയനിന്റെനനസയ്  കകേഭാണടഭാക്ടയ്  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്. 

1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള
16 (*556)  ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്:
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള 1964 പ്രകേഭാരലാം നല്കുന്ന അലസനലമനറയ്
ഓര്ഡര് റൂള 9(അപനറനികയ് 1), 9(2)(അപനറനികയ് 2) പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുന്ന പടയ
കഫഭാറത്തനിലല വലവസകേളനില് 1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടലാം 4 പ്രകേഭാരമുള്ള
ഉകദ്ദേശലലാം കരഖലപടുത്തനിയനിടനിലഭാലയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ബന്ധലപട  ഓര്ഡറുകേളനിലുലാം  പടയ  കഫഭാറത്തനിലല
വലവസകേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  നല്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ്  ചേടങ്ങള  1964 പ്രകേഭാരലാം
നല്കുന്ന അലസനലമന്റെയ്  ഓര്ഡര്  റൂള  9  (1)  അലപന്റെനികയ്  1-ലല  രണഭാമലത്ത
നനിബന്ധനയനിലുലാം  9(2)  (അലപന്റെനികയ്  2)  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പടയ
കഫഭാറത്തനിലല  വലവസകേളനില്  8-ാാമലത്ത  നനിബന്ധനയനിലുലാം  പതനിച്ചുനല്കേനിയ
ഭൂമനിയനില്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  പഭാര്ക്കുകേകയഭാ/കൃഷനി  നടത്തുകേകയഭാ
ലചേകയ്യണതഭാലണന്നയ്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചു  കേഭാണുന.   എന്നഭാല്  1964-ലല  കകേരള  ഭൂമനി
പതനിവയ് ചേടലാം 4 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉകദ്ദേശലലാം പ്രകതലകേമഭായനി കരഖലപടുത്തനി കേഭാണുന്നനില.

(ബനി)  ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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പുഴെകേളനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി

17 (*557) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകശഭാഷണവലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇരുപതയ്

പുഴെകേളനില്  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക പുഴെകേളനിലഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഈ പദതനിക്കയ് എനയ് ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലവനലാം കേനിഫ്ബനിയനില്

നനിനലാം ഇതനിനഭായള്ള തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നകത്തക്കയ്  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതബ ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)   2017-18-ലല  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ജലകശഭാഷണവലാം  കുടനിലവള്ള

ക്ഷഭാമവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  പുഴെകേളനില്  ലറഗുകലറര്/ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജയ്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ഷനിറനിയ,  കുപലാം,  വളപടണലാം,  അഞരക്കണനി,  മഭാഹനി,  കുറലഭാടനി,  കേടലുണനി,

മൂവഭാറപുഴെ  (ഇത്തനിപ്പുഴെ,  മുറനിഞപുഴെ,  പൂകത്തഭാട)  അചനകകേഭാവനില്,  മണനിമല,

വഭാമനപുരലാം,  കേരമന  മുതലഭായ  ഇരുപകതഭാളലാം  പുഴെകേളനിലഭാണയ്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി  &  സനി)   ടനി  പദതനിക്കയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  600  കകേഭാടനി  രൂപ

ധനസഹഭായമഭാണയ് ബ ഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇറനികഗഷന ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്

ടനി  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലലഭാകക്കഷന  തതീരുമഭാനനിചയ്  ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ഡനിലസന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഡനിലസന  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  DPR തയ്യഭാറഭാക്കനി  അനനര

നടപടനികേളക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മൂന്നഭാറനിലല അനധനികൃത കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കലുലാം സര്വകേക്ഷനികയഭാഗ
തതീരുമഭാനവലാം

 18 (*558) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില് ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ഏക്കര് ഭൂമനി  ലകേയടക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന

വനകേനിട  കേകയ്യറക്കഭാലര  ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) 2017 കമയയ്  7-നയ് നടന്ന സര്വകേക്ഷനികയഭാഗത്തനില് ഇതു സലാംബന്ധനിചയ്

എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  മൂന്നഭാറനിലല  ഭൂമനി  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  27-3-2017-ല്

ബഹു.  മുഖലമനനി  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള  കമയയ്  7-നയ്  നടന്ന

കയഭാഗത്തനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണയ്;

(ഡനി)  1957-ലല  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  3-ാം  വകുപയ്  പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലട  പരനിധനിയനില്  നനിനലാം  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേളനിലുള്ളകതഭാ  കേരലാം

അടയന്നകതഭാ  ആയ  സലങ്ങലള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനകേനിട

കേകയ്യറക്കഭാര്  കേരമടയന്ന  ഭൂമനി  ഏതു  വനികധനയഭാണയ്  തനിരനിച്ചുപനിടനിയവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  സനി.എചയ്.ആര്.  ഭൂമനിലയ  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയഭായനി  പരനിഗണനിക്കണലമന്ന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എനടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഈ

തതീരുമഭാനലമടുത്തതയ്;

(എഫയ്)  ലചേറുകേനിട  കേകയ്യറങ്ങലള  ഒഴെനിപനികക്കണതനില  എന്നയ്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതയ്  1957-ലല  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലല

വലവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭാലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടൂകണഭാ;

(ജനി) ബനിടതീഷുകേഭാര് ഉകപക്ഷനിചനിടയ് കപഭായ ഭൂമനി ലകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്

അതനിലുള്ള  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  അതയ്  സര്ക്കഭാരനില്

നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ?
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റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)   മൂന്നഭാറനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ള  വനകേനിട,  ലചേറുകേനിട
കേകയ്യറക്കഭാരുലടയലാം,  ചേട  വനിരുദമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയവരുലടയലാം  വനിവരങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  ദ്രുത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
പ്രഭാഥമനികേ ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര് പരനികശഭാധനഭാ നടപടനികേള കദവനികുളലാം
സബ്കേളക്ടറുലട  നനിയനണത്തനില്  കദവനികുളലാം,  ഉടുമ്പനകചേഭാല  അഡതീഷണല്
തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്,  മൂന്നഭാര്  ലസഷലല്  റവനമ്മ്യൂ  ആഫതീസര് എന്നനിവര്  മുഖഭാനനിരലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ചേനില  കേകയ്യറങ്ങള  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ആക്ടനിലല
വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം  ഒഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്  മറള്ളവ ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന

(ബനി  &  സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ഭൂമനിയമഭായനി  ബന്ധലപട  ലപഭാതുവഭായ
പ്രശ്നങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടയ്  വലകമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആശയ  സമനസയലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിചഭാണയ്  7-5-2017-നയ്  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗലാം
വനിളനിചനിരുന്നതയ്.   കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങളനില്
എലഭാകപരുലാം  ഏകേഭാഭനിപ്രഭായമഭാണയ്  സസതീകേരനിചതയ്.   27-3-2017-ലല  കയഭാഗത്തനില്
ഉന്നയനിച ചേനില കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്.

(ഡനി)   ഉണയ്.   എന്നഭാല്  വനകേനിട  കേകയ്യറക്കഭാര്  കേരമടയന്ന  ഭൂമനികേകളഭാടയ്
കചേര്നള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനികന്മലുള്ള  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണലാം/പരനിവര്ത്തനലാം  എന്നനിവ  നടത്തനിയ  കകേസുകേളനില്  1957-ലല  കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം/1971-ലല  കേണ്ണനകദവന  മലകേള  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്)
നനിയമലാം എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ളതഭായ ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേളുലാം, കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  (കഭദഗതനി  2009)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേളുലാം,  പടയലാം  ലഭനിച
ഭൂമനിയനില്  പടയ  വലവസഭാ  ലലാംഘനലാം,  സനി.എചയ്.ആര്.  കമഖലയനിലുള്ള  പഭാട
ഭൂമനികേളനില് ടനി  വലവസകേളുലട ലലാംഘനലാം എന്നനിവ കബഭാദലലപടുന്ന കകേസുകേളനില്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഇ)  സനി.എചയ്.ആര് ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില്
നനിലവനിലുള്ള കകേസനില്  5-11-2007-ല് ഫയല് ലചേയ്ത അഫനിഡവനിറനില്  CHR  ഭൂമനി
റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയഭാലണനലാം  അതനിലല  മരങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  അവകേഭാശലാം  വനലാം
വകുപനിനഭാലണനലാം ഉള്ള നനിലപഭാടഭാണയ് എടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.

(എഫയ്)  ഇല.

(ജനി)   അനലഭാധതീനലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  തനിരനിലചടുക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിചയ്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.



54 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സഇൗജനല അപകേട ഇനഷസറനസയ്

 19 (*559)  ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്

സഇൗജനല  അപകേട  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന

വനിദലഭാര്തനികേലളയഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതയ് കഭാസയ് വലര പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേലളയഭാണയ് നനിലവനില് ഈ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതനലാം  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലനലഭാലാം

ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനികേലള

ഏല്പനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  നടപനിലഭാകേഭാലത  കപഭായ  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്

സഇൗജനല അപകേട ഇനഷസറനസയ് പദതനി നനിലവനിലുണയ്.  30-9-2016-ലല ജനി.ഒ.

(എലാം.  എസയ്.)  നമ്പര്  163/16/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്

മുകഖന  സ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായള്ള  സഇൗജനല  അപകേട  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി

നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളഭാണയ്

പ്രസ്തുത പദതനിയനിന കേതീഴെനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതയ്.
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(സനി)  ഒന മുതല് പത്തുവലര പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേലളയഭാണയ് നനിലവനില്
ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനിദലഭാര്തനിയലട  മരണലാം
സലാംഭവനിചഭാല് 50,000 രൂപയലാം ഗുരുതരമഭായനി പരനിക്കയ് പറനിയഭാല് 10,000 രൂപയലാം,
ദഭാരനിദല കരഖയയ് തഭാലഴെയള്ള കുടനികേളുലട രക്ഷനിതഭാക്കള മരണലപടഭാല് 50,000 രൂപ
ടഷറനി  അക്കഇൗണനില്  ഫനികഡ്  ലഡകപഭാസനിറഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത
തുകേയയ്  പലനിശയനിനത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  കുടനിയലട  പഠനഭാവശലത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ തുകേ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്ക്കയ് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന.

സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം സലാംബന്ധനിച ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം
20 (*560) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  .:

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുലസന തങ്ങള  :

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  സ്കൂളനില്  വനിവനിധ  ദനിവസങ്ങളനില്  വലതലസ്ത  യൂണനികഫഭാലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  വനിലക്കണലമന്ന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതു  ലഭനിചതയ്  എന്നഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനികന്മല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  ഇകതവലര  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന  ഈ
സമ്പ്രദഭായലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  സ്കൂളുകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ്
അകനസഷനിക്കുകമഭാ; അടുത്ത അദലയന വര്ഷലാം മുതല് ഇതയ് നനികരഭാധനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  വനിവനിധ  ദനിവസങ്ങളനില്  വലതലസ്ത  യൂണനികഫഭാലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ബഭാലവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
28-5-2016-നയ് ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  28-5-2016-ലല സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചയ് വലതലസ്ത
ദനിവസങ്ങളനില് വലതലസ്ത യൂണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കണലമന്നതയ്  അനുവദനതീയമല എന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  എലഭാ  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിരുന.  എങ്കനിലുലാം  നനിലവനില് ഈ രതീതനി തുടരുന്ന
സ്കൂളുകേളക്കയ്  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാംകൂടനി  തല്സനിതനി  തുടരഭാന  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിരുന.
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മലയഭാള മഹഭാ നനിഘണ്ടുവനിലല ലതറകേള തനിരുത്തനി സമഗ്രമഭാക്കഭാന
നടപടനി

21 (*561)  ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .    ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസര്  :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  മഹഭാ  നനിഘണ്ടു  പദതനിയനിലല  2016-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിച
ഒമ്പതഭാലാം  വഭാലലത്തനില്  വലഭാപകേമഭായനി  ലതറകേള  കേടനകൂടനിയതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 'പു' മുതല് 'പ്ര' വലരയള്ള അക്ഷരങ്ങളനില് തുടങ്ങുന്ന ഈ വഭാലലത്തനില്
മലയഭാള  ഭഭാഷയനില്  നനികതലന  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്ന  പല  പദങ്ങളുലാം  സഭാനലാം
പനിടനിചനിടനിലലന്നതയ് ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  മലയഭാള  മഹഭാനനിഘണ്ടു,  ഭഭാഷഭാ  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ജതീവനുലാം
ആത്മഭാവമഭാലണന്നതയ്  പരനിഗണനിചയ്  ഒമ്പതഭാലാം  വഭാലലത്തനില്  വന്ന  ലതറകേള
തനിരുത്തനി,  ഒഴെനിവഭാക്കലപട  വഭാക്കുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  സമഗ്രവലാം
സമ്പൂര്ണ്ണവമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മലയഭാള  മഹഭാനനിഘണ്ടുവനില്  ഉളലപകടണ  ചേനില  പദങ്ങള
ഉളലപടനിടനിലലന്നതയ് ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനണയ്.

(സനി)  മലയഭാള  മഹഭാനനിഘണ്ടുവമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ലപടയടന  പ്രസ്തുത  വഭാലലത്തനിലന്റെ  വനില്പന  പ്രസഭാധകേരഭായ  കകേരള
സര്വകേലഭാശഭാല  നനിര്ത്തനിവച്ചു.   തുടര്ന്നയ്,  ലതറകേള  വനകൂടനിയതഭായള്ള
പരഭാതനിലയക്കുറനിചയ് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുവഭാന
കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയലട  മലയഭാള  പഠന  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ലപ്രഭാഫസര്
കഡഭാ.  സനി.  ആര്.  പ്രസഭാദയ്  (കേണവതീനര്),  അകസഭാസനികയറയ്  ലപ്രഭാഫസര്
കഡഭാ. എസയ്.  ഷനിഫഭാ, ഇലാംഗതീഷയ് പഠന വനിഭഭാഗത്തനിലല ലപ്രഭാഫസര് കഡഭാ. മതീന റനി.
പനിള്ള എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു അകനസഷണ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിച്ചു.   പ്രഭാഥമനികേ
പരനികശഭാധനയനില്  മഹഭാനനിഘണ്ടുവനിലന  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പരഭാതനിയനില്
കേഴെമലണന്നയ്  സമനിതനിക്കയ്  കബഭാധലലപട്ടു.   സമനിതനിയലട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള ലതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

22 (*562)  ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ്  :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു:

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള നൂതന

പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  കുളങ്ങള,  നതീര്ചഭാലുകേള,  അരുവനികേള,  കതഭാടുകേള,  തടഭാകേങ്ങള

എന്നനിവയലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  വനകേനിട  ജലവനിതരണ  കേനഭാലുകേളുലടയലാം  ഫതീല്ഡയ്  ചേഭാലുകേളുലടയലാം

പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ഡനി)  കമല്പറഞ  പ്രവൃത്തനികേള  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതബ ടനി  .   കതഭാമസയ്  ):

(എ)   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്ത  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന

പദതനിയനില് ഉളലപട ജലസലാംരക്ഷണ മനിഷന ആണയ് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ പദതനി.  നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസകേളുലട

നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്

ജലകസചേനത്തനിനുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുന്ന രതീതനിയനില്

ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണയ് ജല സലാംരക്ഷണ

മനിഷന ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

കൂടഭാലത,  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി ജലസുഭനിക്ഷ സമ്പൂര്ണ്ണ കേനിണര് റതീചേഭാര്ജയ് പദതനി എന്ന കപരനില്

ഒരു നൂതന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കവനല്ക്കഭാലലാം ജലസമൃദമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിച 'നതീരുറവയ്'

പദതനിയനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണവലാം സസഭാഭഭാവനികേ ഉറവ സലാംരക്ഷണവലാം വനിഭഭാവനലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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നദനികേളനിലുലാം  മറയ്  ഉപരനിതല  ഭൂഗര്ഭ  ജല  കസഭാതസകേളനിലുലാം  ജലലഭലത

ഉറപഭാക്കഭാന  സനിരലാം  തടയണകേള,  ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജയ്  തുടങ്ങനിയവ

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   ജലകസഭാതസകേളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം  പുനരുദഭാരണവമഭായനി

ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തനികേള  ജലകസചേന  വകുപയ്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്

ഏലറടുത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  സലാംരലാംഭമഭായ

ജലസലാംരക്ഷണ  മനിഷന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആദല  ഘടത്തനില്  കുളങ്ങളുലാം

കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് നദനികേള, കേഭായലുകേള മറയ് ജലകസഭാതസകേള

തുടങ്ങനിയവയലട  ശുചേതീകേരണവലാം  നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഇതനിനഭായനി

സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തട  മഭാസര്  പഭാനുകേള  കബഭാക്കയ്  തലത്തനില്  രൂപലപടുത്തനി

ഏലറടുകക്കണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  മുനഗണനഭാക്രമലാം  നനിശ്ചയനിചയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

മുകഖന നനിര്വഹനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

കൂടഭാലത  കുളങ്ങള,  നതീര്ചഭാലുകേള,  കതഭാടുകേള,  തടഭാകേങ്ങള  എന്നനിവയലട

നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിവനിധതരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി

കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്  നടനവരുന.   2016-17  വര്ഷലാം

പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  24247  പ്രവൃത്തനികേളുലാം

ഏലറടുത്തയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പരമ്പരഭാഗത

ലപഭാതുജല കസഭാതസകേളുലട നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടയ്  5998  പ്രവൃത്തനികേളുലാം

ലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷനുമഭായനി ബന്ധലപട 3698 പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടനവരുന.

മഴെലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലൂലട സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലല ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം

ഉയര്ത്തുകേയലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തുലാം  കുളത്തനിലല  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണയ്

ആനതഭാഴെയ് ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.   കൂടഭാലത

ജലകസഭാതസയ് മലനിനമഭാകുന്നതുലാം കേകയ്യറലാം ലചേയ്യുന്നതയ് തടയന്നതനിനുമഭായനി കുളത്തനിനു

ചുറലാം കവലനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയമുളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വണനിചനിറ കുളത്തനിലല

കചേഭാര്ച  തടയകേയലാം  ജലസലാംഭരണത്തനിലന്റെ  വലഭാപനി  വര്ദനിപനിചയ്  ജലലഭലത

ഉറപഭാക്കുകേയമഭാണയ് വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

കമല് വനിവരനിച പദതനികേള കൂടഭാലത ഉറവനിട സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബന്ധലപടയ്

ലവട്ടൂര്  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാക്കക്കുഴെനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  പുനരുദഭാരണവലാം

നടനവരുന.
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(സനി)   വനകേനിട  ജലവനിതരണ  കേനഭാലുകേളുലടയലാം  ഫതീല്ഡയ്  ചേഭാലുകേളുലടയലാം
പുനരുദഭാരണലാം  വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചയ് എലഭാ വര്ഷവലാം നടത്തഭാറുണയ്.  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയലാം പ്രവൃത്തനിയലട
ആവശലകേതയലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചയ്,  ജലവനിതരണ  കേനഭാലുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഏലറടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപയ്  17-11-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
3125/16/തസസഭവ നമ്പറഭായലാം ജലവനിഭവ വകുപയ്  29-11-2016-ലല സ.ഉ  (സഭാധഭാ)
933/16/ജവനിവ  നമ്പറഭായലാം  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   2016-17  വര്ഷലാം
48522 പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തയ് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)   പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  (സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലല
കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലമഭാഴെനിലകേ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപയ്
നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭായ പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്.

എലഭാ  വര്ഷവലാം  ജലവനിതരണത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേള ഉളലപടുന്ന കേനഭാലുകേളനിലല കേഭാടുലവടനി മഭാറല്,  അടനിഞ്ഞു കൂടനിയ
മണ്ണയ് നതീക്കലാം ലചേയ്യല് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള ലതഭാഴെനിലുറപ്പു പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
ലചേയവരുന.   കുറലഭാടനി  ജലകസചേന  പദതനി  കേനഭാലുകേള  കേടനകപഭാകുന്ന  42
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ലചേളനിയലാം മണലാം കേഭാടുലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിവരുന.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള
23 (*563)  ശതീ  .    ലകേ  .   ദഭാസന   :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതബ   :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി   :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതീടയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള ലചേലവയ് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ്  ലചേലവയ്  കുറഞ  വതീടയ്  എന്ന  ആശയലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)   ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലട  ദഇൗര്ലഭലവലാം  വനില  വര്ദനവലാം
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുറവലാം വര്ദനിച കൂലനിയലാം കേഭാരണലാം ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവയ് ദനിനലാംപ്രതനി വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
നൂതനമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലകേഭാചനിയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ഫഭാക്ടനിലന്റെ  ഒരു  ഉപഉല്പന്നമഭായ
ജനിഎഫയ്ആര്ജനി  (ഗഭാസയ്  ലഫബര് റനിഇനകഫഭാഴ്സയ്ഡയ്  ജനിപലാം)  പഭാനലുകേള  മദഭാസയ്
ഐ.ഐ.ടനി.യലട  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  രലാംഗത്തയ്
ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണയ്.  ഈ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല കബഭാര്ഡയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനികേളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  തുടക്കമഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കചേഭാറഭാനനിക്കര  സഭാഫലലലാം  ഭവന  പദതനി  ഈ
വനിദലയനിലൂലടയഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  ഈ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനിക്കയ് സനിലമന്റെയ്,  മണല്,
ചേലനി,  കേമ്പനി  എന്നനിവയലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറഞ  കതഭാതനില്  മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്.
ചുമരുകേള  സനിലമന്റെയ്  പൂകശണ  ആവശലമനില.   തറയലടയലാം  സഭാബുകേളുലടയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഈ  പഭാനലുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്
കകേഭാണക്രതീറയ് പരനിമനിതമഭായ കതഭാതനില് മഭാത്രലാം മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്.  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കുറച്ചുമതനി.   കുറഞ  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഈ  രതീതനിയനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലക്രയനിന  മുതലഭായ  ലമഷനിനറനി  ലസറനിലലത്തനിചയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  പ്രകദശലത്ത  സലസഇൗകേരലലാം  കൂടനി
കേണക്കനിലലടുകക്കണതുണയ്.  Mass  Construction  വരുകമ്പഭാള   കമല്പറഞ
രതീതനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതഭാണയ് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി അഭനികേഭാമലലാം. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയയ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

24 (*564)  ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള  കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള

പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാണയ്;

(സനി)  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സതസരവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിനയ്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഇ-ലടണറനിലാംഗയ്,  ഇ-കപയ്ലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള എത്രമഭാത്രലാം

ഫലവത്തഭായനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില്

ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  MoRTH

Specification-നുലാം  Delhi Schedule of Rate-ഉലാം നടപനിലഭാക്കനി.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഫണനിലന്റെ

ലഭലതയനുസരനിചയ് ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി. (ബനിറമനിനസയ് ലമക്കഭാഡലാം  &  ബനിറമനിനസയ്

കകേഭാണക്രതീറയ്) പ്രകേഭാരമുള്ള കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് മഭാനുവല് പ്രകേഭാരമുള്ള കേസഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം

നടപഭാക്കനിവരുന.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

വനിവനിധ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മുനപുണഭായനിരുന്ന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരനിചയ്  പുതനിയ  മഭാനസല്  നടപനില്വരുത്തനി.   ഇതയ്  മുകഖന

ഉകദലഭാഗസരുലട  അധനികേഭാരങ്ങള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തസരനിതലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില്  NIC  (National

Informatic Centre)-യമഭായനി സഹകേരനിചയ് ഓണലലന സലാംവനിധഭാനമഭായ ലപ്രസയ്

കസഭാഫയ് ലവയര്  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  വകുപനിലല  എസനികമറകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനി  ലടണര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനകേഭാലങ്ങളനിലുണഭായനിരുന്ന

കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയനണയ്.  ഇ-ലടണറനിലാംഗയ്, ഇ-കപയ്ലമന്റെയ് എന്നതീ

സലാംവനിധഭാനങ്ങളവഴെനി വകുപനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരലമഭാക്കുവഭാനുലാം

സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  MoRTH  Specification

നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  പ്രവൃത്തനികേലള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുവഭാന

കേഴെനിയനണയ്.   കൂടഭാലത ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മഭാനുവല് പ്രകേഭാരമുള്ള കേസഭാളനിറനി

ഓഡനിറനിലാംഗയ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരവലാം

ലമചലപടുത്തഭാന കേഴെനിയനണയ്.
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കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില്  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ടഭാറനിലാംഗനിലല  നൂതന

സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളഭായ  ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ലഡനസയ്  ബനിറമനിനസയ്

ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറമനിനസയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്  എന്നനിവ  റബ്ബലറസ്ഡയ്  ബനിറമനിന

ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതയ്.   കൂടഭാലത  അതലഭാധുനനികേ

സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭായ  മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റതീലസകനിലാംഗയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആലപ്പുഴെ

ജനിലയനില് കദശതീയപഭാതയലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.

11 കദശതീയപഭാതയനിലഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേ  1780 കേനി.മതീ.  കറഭാഡഭാണയ്

കദശതീയപഭാതയലട  കേതീഴെനിലുള്ളതയ്.   ഇതനില്  155.65  കേനി.മതീ.  നഭാലുവരനിപഭാതയലാം,

1351.86  കേനി.മതീ.  രണ്ടുവരനിപഭാതയലാം,  കശഷനിക്കുന്ന  221.64  കേനി.മതീ.  രണ്ടുവരനിയനില്

തഭാലഴെ  വതീതനിയളളതുമഭാണയ്.   നനിലവനിലല  ഗതഭാഗത  സഭാന്ദ്രതയലാം  ഭഭാവനിയനിലല

വര്ദനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട

കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചയ്.17-ഉലാം  എന.എചയ്.  47-ഉലാം  സര്വതീസയ്

കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ  നഭാലുവരനിപഭാതയലാം  മറയ്  എലഭാ  കദശതീയപഭാതകേളുലാം  കപവ്ഡയ്

കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  രണ്ടുവരനിപഭാതയലാം  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത

മനഭാലയലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
PRICE  കസഭാഫയ് ലവയര്  വഴെനി  എസനികമറകേള  ഓണലലന  വഴെനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  വനിവരങ്ങള
ജനി.ഐ.എസയ്.  മഭാപനിലാംഗനിലൂലട  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  രണ്ടുതലത്തനിലുള്ള
കേസഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  5 കകേഭാടനിയനില്  കൂടുതലുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ലടകനിക്കല്
ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
മഭാനസല് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് എലഭാ
പ്രവ വൃത്തനികേളുലാം  ഉന്നത  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള
MoRTH/ICR/CPWD specification അനുസരനിചഭാണയ് ലചേയവരുന്നതയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ലപ്രഭാവനിഷണല് മഭാകനജലമന്റെയ്,
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനവയ്, ലനപുണല വനികേസനലാം എന്നനിവ ലക്ഷലമഭാക്കനി സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലഭാപരനിശതീലനലാം,  ആസൂത്രണലാം,  നനിര്വഹണലാം,  അവകലഭാകേനലാം,  പദതനി
നടത്തനിപയ്,  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണയ്. 
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(സനി)   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  അഞയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയകമല്  വരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഇ-ലടണറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതുവഴെനി  ലടണറനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  കവഗത്തനിലുലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം  സുതഭാരലതയനിലുമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതുവഴെനി  ബനില്ലുകേളുലട
കപയ്ലമന്റെനിനഭായനി പരമ്പരഭാഗതമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവന്ന ലചേക്കയ് സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനി
പകേരലാം  കേരഭാറുകേഭാരുലട  അക്കഇൗണനില് കനരനിടയ്  തുകേ ലഭലമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന.
കമല്  പറഞ  ഇ-ലടണറനിലാംഗയ്,  ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  മുകഖന
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പ്രവൃത്തനികേള കൂടുതല് കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരലമഭാക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

25 (*565)  ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  : 
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  : 
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ഗകവഷണ  സഹഭായ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി ആസയര് കസഭാളര്ഷനിപയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട
സഹഭായകത്തഭാലട  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)   ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ള നൂതന പദതനികേള തഭാലഴെപറയന്നതഭാണയ്:

1. അഡതീഷണല് സനില് അകേസനിസനിഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം (ASAP)

2. കഫഭാറസറനിലാംഗയ്  ലനികങ്കജസയ്  ഇന  അക്കഭാദമനികേയ്  ഇന്നകവഷന  ആനഡയ്
റനിസര്ചയ് (FLAIR)

3. വനിദലഭാര്തനികേളുലട മനികേവയ് ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി (SCHOLAR
SUPPORT PROGRAMME)

4. പണ്ഡ നിതലനഭാപലാം/പഠനിതഭാവനിലനഭാപലാം (WALK WITH A SCHOLAR)
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എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  വനിവനിധ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങകളഭാടയ്
അനുബന്ധനിചയ്  ബനിസനിനസയ്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം  തനിരുവനനപുരലാം
സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനില്  അക്കഭാദമനികേ  വലഭാവസഭായനികേ
കമഖലകേളുലട  സമനസയമഭായ  ലടസയ്  [Trivandrum  Engineering  Science  and
Technology  Research  Park  (TREST)]  പഭാര്ക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,  കപഭാളനിലടകനികേയ് കകേഭാകളജകേളനിലലയലാം വനിദലഭാര്തനികേളനില് നനിനലാം
യവ  സലാംരലാംഭകേലര  വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സഭാര്ടപയ്  മനിഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചയ് (KSUM) പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

റൂസ  (രഭാഷ്ട്രതീയ  ഉചതര്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  കേലഭാലയങ്ങളക്കുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പദതനിയലാം  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  അദലഭാപകേ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്ന  പദതനിയലാം  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  വനനിതഭാ,  അലാംഗപരനിമനിത
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  സമതസ  സലാംരലാംഭ  പദതനിയലാം,  റൂസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയ  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം  നൂതനമഭായ
ആശയങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുലാം  കവണനിയള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര
മഭാനവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  അര്ഹമഭായ  തുകേ
കനടനിലയടുക്കുകേയലാം  ലചേയ.   ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  ഗുണകമന്മ
വര്ദനവനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയഭാണയ്
എറുലഡറയ് അഥവഭാ Scholar in Residence Scheme.

(ബനി)ബനിരുദ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ഗകവഷണ സഹഭായപദതനികേലളഭാനലാം
ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  പനി.ജനി/എലാം.ഫനില്/പനി.എചയ്.ഡനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ള ആസയര് കസഭാളര്ഷനിപയ് കകേരളത്തനിനകേത്തയ് ഗകവഷണലാം നടത്തുന്നവര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം  8,000  രൂപ  വതീതവലാം  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തയ്  ഗകവഷണലാം
നടത്തുന്നവര്ക്കയ്  10,000  രൂപ  വതീതവലാം  നല്കേനിവരുന.   പനി.ജനി.
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഒരു  മഭാസകത്തയലാം  എലാം.ഫനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  രണയ്
മഭാസകത്തയലാം  പനി.എചയ്.ഡനി.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  3  മുതല്  4  മഭാസകത്തയമഭാണയ്
കസഭാളര്ഷനിപയ് തുകേ അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 65

(ഡനി)  വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ
നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി കകേഭാകളജയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറുലട കേതീഴെനിലുള്ള 38
ഗവണലമന്റെയ്  കകേഭാകളജകേളനില്  എഡമ്മ്യൂസഭാറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലൂലട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  Live  Class-കേളുലാം  ലറക്കഭാര്ഡയ്  ലചേയ്ത  കഭാസകേളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.   എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  കപഭാളനിലടകനികേയ്
കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  സഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  മുറനികേള  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന ബജറനില്  220 ലക്ഷലാം രൂപ
2017-18 വര്ഷത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
പദതനിയഭായനി  NMEICT-യലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനിലൂലട
കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേമ്മേതീഷനുമഭായള്ള  കേണക്ടനിവനിറനി  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  കപഭാളനിലടകനികേയ്
കകേഭാകളജകേളനിലുലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പലയടുത്തയ് ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസലാം കനടനിയവരുലട പ്രശ്നങ്ങള
26 (*566)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനകേഭാലങ്ങളനിലല  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരുകേള  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗത്തയ്  ദതീര്ഘവതീക്ഷണമനിലഭാലത  വഭാണനിജലതഭാല്പരല  സലാംരക്ഷണഭാര്തലാം
ഇടലപടതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനിസൃഷനി
കദശതഭാല്പരലഭാനുസൃതലാം  സഭാധലമഭായനിടനിലലന്ന  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന കവണ നയരൂപതീകേരണലാം നടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനതുകേ വഭായ്പലയടുത്തയ് ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കയ്
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം കയഭാഗലതയലാം  അനുസൃതമഭായ നലഭായമഭായ കവതനലാം ലഭനിക്കുന്ന
ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തയ്  തനിരനിചടവയ്  മുടങ്ങനിയ  പഭാവലപടവലര
സര്ലഫയ്സനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേനിടപഭാടലാം നഷലപടുന്ന തരത്തനിലുളള നടപടനികേളനില്
നനിനലാം  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  900  കകേഭാടനി  രൂപയലട  കേടഭാശസഭാസ
പദതനിയലട  പ്രകയഭാജനലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നയ് പറയകമഭാ?

331/2020
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):

(എ)   ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനിയ   ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി  നനിലവനിലനില

എന്നതയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  ഫലപ്രദമഭായ  മഭാനവവനിഭവകശഷനി

വനികേസനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനിനു

വനികധയമഭായനി രൂപതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി)   വനതുകേ  വഭായ്പലയടുത്തയ്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ

എലഭാവര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  കയഭാഗലതയലാം  അനുസൃതമഭായ  തരത്തനിലുള്ള

കവതനലാം ലഭനിക്കുന്ന ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതയ് യഭാഥഭാര്തലമഭാണയ്.  എങ്കനിലുലാം

സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  കകേഭാകളജകേളനില്  പഠനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  നടത്തുന്ന  കപയ്ലസന്റെയ്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിച്ചുള്ള ലതഭാഴെനില്, കവതനലാം ഇവ

ലഭലമഭാക്കുനലവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്. 

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പലയടുത്തയ് കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയലാം ജപനി ഭതീഷണനി

കനരനിടുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ

തനിരനിചടവയ് സഹഭായ പദതനി (Educational Loan Repayment Support Scheme)

സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   16-5-2017-ലല ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  65/2017/ധന

ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തഭാലഴെപറയന്ന രണയ് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന അര്ഹരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്:

എ.  (i)  9    ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  വഭായ്പകേള  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  നനിഷനിയ

ആസ്തനിയഭാകേഭാത്ത വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കഇൗണ്ടുകേള    (  സഭാനകഡര്ഡയ്

അക്കഇൗണ്ടുകേള  )

01.04.2016-നു  മുനപയ്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ

തനിരനിചടവയ്  സഹഭായലാം ലഭലമഭാകുകേയള.  വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള

1-4-2016  മുതലുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  തനിരനിചടവയ്  സര്ക്കഭാരുലാം  വഭായ്പലയടുത്തയഭാളുലാം

കൂടനികചേര്ത്തയ്  ചുവലട  വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  അനുപഭാതത്തനില്  തനിരനിചടവയ്
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നടത്തഭാവന്നതഭാണയ്:
വര്ഷലാം വനിഹനിത അനുപഭാതലാം വനിഹനിത അനുപഭാതലാം 

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഭായ്പ എടുത്തയഭാള

1-ാം വര്ഷലാം 90% 10%

2-ാം വര്ഷലാം 75% 25%

3-ാം വര്ഷലാം 50% 50%

4-ാം വര്ഷലാം 25% 75%

(ii)  (  എ  )  31-3-2016-  കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി    (NPA)  

മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം    4    ലക്ഷലാം  രൂപവലര  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേള

വഭായ്പലയടുത്തയഭാള വഭായ്പഭാ തുകേയലട  40%  മുനകൂറഭായനി അടയകേയലാം പ്രസ്തുത

വഭായ്പയലട കമല് ഈടഭാക്കനിയ മുഴുവന പലനിശയലാം ബഭാങ്കയ് ഇളവയ് ലചേയ ലകേഭാടുക്കുകേയലാം

ലചേയ്യുന്നപക്ഷലാം ബഭാക്കനിവരുന്ന  60%  സര്ക്കഭാര് നല്കേനിലക്കഭാണയ് കലഭാണ കകഭാസയ്

ലചേയ്യുന്നതനിനയ് വഭായ്പലയടുത്തയഭാലള സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ii)  (  ബനി  )  31-3-2016-  കനഭാ  അതനിനു  മുനകപഭാ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി  

(NPA)    മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം    4    ലക്ഷത്തനിനുകമല്    9      ലക്ഷലാം  രൂപവലര  

അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേള

ഒരു  ലസഷലല്  പഭാകക്കജനിലൂലട  ഇത്തരലാം  കലഭാണ  അക്കഇൗണ്ടുകേള  കകഭാസയ്

ലചേയ്യഭാന ബഭാങ്കുകേള തയ്യഭാറഭാകുന്നപക്ഷലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  മുതലനിലന്റെ  50%,

(പരമഭാവധനി  2,40,000  രൂപ വലര)  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ തനിരനിചടയന്നതനിനഭായനി തനിരനിചടവയ് കേഭാലഭാവധനി

അവകശഷനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം,  ബഭാങ്കയ്  വഭായ്പ  പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചു  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

അലഭാത്തപക്ഷലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  നനില്ക്കുന്ന  തുകേ  മുഴുവനഭായലാം  വഭായ്പലയടുത്തയഭാള

തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണയ്. 

(ബനി)  വഭായ്പയലട  കമല്  ഈടഭാക്കനിയ  മുഴുവന  പലനിശയലാം  ബഭാങ്കയ്  ഇളവയ്

ലചേയലകേഭാടുക്കുന്നപക്ഷലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയലട  കേഭാലയളവനില്  മരണലപട്ടു

കപഭായകതഭാ,  അപകേടലാംമൂലലാം  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  ലവകേലലലാം

കനരനിടുകേകയഭാ  ലചേയ്ത  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  മുഴുവന  വഭായ്പഭാ  തുകേയലാം  സര്ക്കഭാര്

നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
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• അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സനിനയ്  അഡനിഷന  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഈ സതീമനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• മഭാകനജലമന്റെയ്/എന.ആര്.ഐ.  കേസഭാട,  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയനില.

• മഭാകനജ ലമന്റെയ്  കേസഭാടയനില്  നഴ്സനിലാംഗയ്  കകേഭാഴ്സനിനയ്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഈ  സതീലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലത്തനിനയ്
അര്ഹരഭാണയ്.

• കലഭാണ അക്കഇൗണയ് കകഭാസയ്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഈ സതീലാം
പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

• ഈ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഡലയനിലല  ആദലലത്ത  ഗ്രഭാജകവറയ്/കപഭാസയ്
ഗ്രഭാജകവറയ്/ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  ഒരനിക്കല്  മഭാത്രകമ  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാകുകേയള.

• 1-4-2016-ല് വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷത്തനില് കേവനിയഭാത്ത
വഭായ്പലയടുത്ത വനിദലഭാര്തനികേളക്കു മഭാത്രകമ ഈ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകേയള.   എന്നഭാല്  40%  അലാംഗപരനിമനിതനിയള്ളവര്ക്കയ്  ഉയര്ന്ന
വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാന പരനിധനി 9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം,  വഭായ്പഭാ  പരനിധനി  തുടങ്ങനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  ഈ  പദതനിക്കുള്ള  ആനുകൂലലത്തനിനയ്  വനിദലഭാര്തനികേള
അര്ഹരഭാകുന്നതയ്.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നടപനിലഭാകുന്ന
മുറയമഭാത്രകമ  എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
27 (*567)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്  : 

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  : 
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുകണഭാ;
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(ബനി)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടയ്  എന്ന  ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)   സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ലലഫയ്)
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിടനില.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ നവതീന നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള
28 (*568)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതബ  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  നയലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നവതീന സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലാം നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേളുലാം
എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം

സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി സുധഭാകേരന  ):

(എ)  പുതനിയ  കേഭാലലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്ന  ആശയപ്രകേഭാരലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള  എന്നനിവയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

പുത്തന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണയ്

പ്രധഭാനമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡുകേളുലാം

പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് ഈ നയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അസലാംസ്കൃത

വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരനിസനിതനി  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുലാം

നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

കേതീഴെനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില് NRMB (Natural Rubberised Modified Bitumen)

ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണ

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഇത്തരത്തനില്  200.00 കേനി.മതീ.  കറഭാഡ ഡുകേള  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഈ  വര്ഷലാം

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കറഭാ ഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ബലക്കുറവള്ള മണള്ള

പ്രകദശങ്ങളനില് ജനികയഭാലടകയ്റയനില് (കേയര്) ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് നഭാഷണല് ലഹകവയനില് പുറക്കഭാടയ് മുതല് പഭാതനിരപള്ളനി

വലരയള്ള  22  കേനി.  മതീ.  ദൂരലാം കകേഭാളഡയ് ലമലനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ഇനസനിറ റതീലസക്കനിള

സഭാകങ്കതനികേവനിദല  പ്രകേഭാരലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണയ്.

കൂടഭാലത കറഭാഡനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിനയ് ആവശലമഭായ ഉറപനിലഭാത്ത സലങ്ങളനില്

കേയര് ഭൂവസലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉറപ്പുവരുത്തനി കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്തയ്

കറഭാഡുകേള ഈടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡുകേളുലട

ലമയനിന്റെനനസയ്, പഭാലങ്ങളുലട ലമയനിന്റെനനസയ് എന്നനിവയകവണനി പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗലാം

രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 71

ടഭാറനിലാംഗനിലല  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളഭായ  ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,

 ലഡനസയ്  ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറമനിനസയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്,  റബ്ബലറസ്ഡയ്

ബനിറമനിനസയ്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  നഭാഷണല്  ലഹകവകേളനില്  കറഭാഡയ്

നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതയ്.   കൂടഭാലത  അതലഭാധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭായ

മനിലനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റതീലസക്കനിളനിലാംഗുലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്

കദശതീയപഭാതയലട  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനണയ്.   ഈ  സഭാകങ്കതനികേ

വനിദലയനില്  നനിലവനിലല  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിചയ്

ഇളക്കനിലയടുക്കുകേയലാം  അപകപഭാള  തലന്ന  അകത  ലമറതീരനിയല്

പഭാകേലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കവണ്ടുന്ന  അളവനില്  ബനിറമനിന,  സനിലമന്റെയ്  വനിവനിധ

തരത്തനിലുള്ള ലമറലുകേള എന്നനിവ കചേര്ത്തയ് ഉപരനിതലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയമഭാണയ്

ലചേയ്യുന്നതയ്.

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 ലപര്കഫഭാര്ലമനസയ്
വനിലയനിരുത്തനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇതയ് കേരഭാറനില്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേത്തയ്  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല
മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാലത  കമജര്  പദതനികേളക്കയ്  ഫണയ്  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
നനിര്വഹണത്തനിനുമഭായനി  കേനിഫ്ബനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  അതുവഴെനി  പ്രസ്തുത
പദതനികേള കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയലാം വരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില്
ഡനിലസന  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കൂടുതല്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുകേയലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാട്ടുലാം  പുതനിയതഭായനി  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള എടുത്തുവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്
വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിവരുന.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (ലകേടനിട)  വനിഭഭാഗലത്ത  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
വകുപയ്തല ലടയനിനനിലാംഗയ്  നല്കേനിവരുനണയ്.   കൂടഭാലത പുതുതഭായനി   നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ലകേടനിടങ്ങളനില്  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  ഗ്രനിഹ  കററനിലാംഗയ്  അനുസരനിചയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനിയലാം  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന.
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(ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളനില്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ലസന  കബഭാര്ഡുകേള,  റനിഫ്ളക്ടറുകേള,  മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള,  ക്രഭാഷയ്  ബഭാരനിയറുകേള,
ഹലാംബുകേള,  റലാംബനിള സനിപ്പുകേള,  കേഭാല്നട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള്ള ഗഭാര്ഡയ് ലറയനിലുകേള
എന്നനിവ സഭാപനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത ബസ്കബകേള,  ബനിങ്കര് ലലറകേള,  സ്കൂള
കമഖലഭാ സുരക്ഷഭാ നടപടനികേള, ലസവഭാക്കുകേള, അനധനികൃത പരസല കബഭാര്ഡുകേള
നതീക്കലാം ലചേയ്യല് എന്നതീ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  പദതനി/പദതനികയതര  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചയ്  അപകേട  നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  പല  ഹ്രസസകേഭാല  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.   ഈ പദതനികേള മുകഖന തഭാലഴെപറയന്ന പ്രവൃത്തനികേള
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ലചേയവരുന:

1 ലസന കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിക്കല് 

2 ഡയറക്ഷന കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിക്കല്

3 അപകേട  സഭാധലതയള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  ക്രഭാഷയ്  ബഭാരനിയര്
സഭാപനിക്കല്

4 വനിവനിധതരലാം കറഭാഡയ് മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള സഭാപനിക്കല്

5 അപകേട സഭാധലതകയറനിയ കമഖലകേളനില് ബനിങ്കര് ലലറകേള സഭാപനിക്കല്

6 റനിഫ്ളക്ടറുകേള, സഡുകേള, ഡനിലതീനനികയറര് കപഭാസ്റ്റുകേള, ഒബ്ജക്ടയ് ഹസഭാര് ഡയ്
മഭാര്ക്കറുകേള മുതലഭായ സുരക്ഷഭാ ഉപഭാധനികേള സഭാപനിക്കല്

കകേരള  കറഭാ ഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  നല് കുന്ന  നനിശ്ചനിത  ഫണനില്
ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  സ്കൂള  കമഖലഭാ  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള,  ക്രഭാഷയ്  ബഭാരനിയര്
സഭാപനിക്കല്  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇകതഭാലടഭാപലാം
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  സനിരമഭായനി  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നടക്കുന്ന  സലങ്ങള
പ്രകതലകേമഭായനി കേലണത്തനി അവലയ അതതീവ അപകേടകമഖലകേള  (ബഭാകേയ് കസഭാടയ്)
എന്ന  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അവ  നനിവഭാരണലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്ന  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രശ്നങ്ങലളപറനി  പഠനിക്കഭാന  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്
കറഭാഡയ്  കസഫനി  ലസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   സുരക്ഷഭാ  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംബന്ധനിച
ശഭാസതീയ  പഠനത്തനിനയ്  കവണനി  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഓഡനിറകേള  നടത്തഭാറുണയ്.
അപകേടകമഖലകേളനില്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഓഡനിറകേള  നടത്തനി  അപകേടത്തനിലന്റെ
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കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി ഉപരനിതല നവതീകേരണവലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല അപഭാകേത
ആലണങ്കനില് ആയതുലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത
ക്രഭാഷയ്  ബഭാരനിയറുകേള,  മുന്നറനിയനിപയ്  കബഭാര്ഡുകേള,  ബനിങ്കര് ലലറകേള,  റഭാലാംബനിള
സനിപയ് തുടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി)   2016-17  ബ ഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  കൂടനി

ആലകേ  78 പഭാലങ്ങളുലടയലാം  179  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പദതനികേള കൂടഭാലത  8  ലഫ്ല

ഓവറുകേളുലാം  4  അണര്  പഭാകസജകേളുലാം  17  ലബപഭാസുകേളുമഭാണയ്  ബജറയ്

പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ്.   ഇതനില്  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം

പദതനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (കറഭാഡയ്)  വനിഭഭാഗത്തനിലന  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന.

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (ആര്.റനി.)നമ്പര് 1496/2016/ലപഭാ.മ.വ. തതീയതനി 31-10-2016,

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്1192/2016/  ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  20-8-2016  &  ജനി.ഒ.

(ആര്.റനി.)  നമ്പര് 1502/2016/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  1-11-2016  എന്നതീ ഉത്തരവകേള

പ്രകേഭാരലാം  75  പഭാലങ്ങളക്കഭായനി  1430 കകേഭാടനി  രൂപയലടയലാം  176 കറഭാഡുകേളക്കഭായനി

3086  കകേഭാടനി  രൂപയലടയലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനി

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-ലയ  എസയ്.പനി.വനി.  (Special

Purpose Vehicle) ആക്കനിലക്കഭാണയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. അനുമതനി നല്കേനിയ

കറഭാഡുകേളനില് 46 കറഭാഡുകേളുലട (1528.72 കകേഭാടനി രൂപ) ഡനി.പനി.ആര്. കറഭാഡയ് ഫണയ്

കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി

14  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  ഒരു  കറഭാഡനിലന്റെ

പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനി, 4 കറഭാഡുകേളുലട സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ലടണര് നടപടനികേള

തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   മറയ്  കറഭാ  ഡുകേളക്കയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഉടന  തലന്ന

ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  2-ാം ഘടമഭായനി  24  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്

കേനിഫ്ബനി  പ്രഭാഥമനികേ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനിയള്ള  കറഭാഡുകേളുലട

ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനി.പനി.ആര്. കേഴെനിയന്നതുലാം കവഗലാം

കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചയ്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   അനുമതനി

നല്കേനിയ 75  പഭാലങ്ങളനില് 28  പഭാലങ്ങളുലട ഡനി.പനി.ആര് (640.22  കകേഭാടനി രൂപ)

വനിശദമഭായനി ഇനലവസനികഗഷന നടത്തനി കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയലാം അതനില്

18  പഭാലങ്ങളക്കയ് പ്രഭാഥമനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയള്ള

പഭാലങ്ങളുലട  ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഡനിലസന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  കേഴെനിയന്നത്ര  കവഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയലട

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചയ് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനില്  പ്രഭാവചമ്പലലാം  മുതല്  വഴെനിമുക്കയ്
വലരയള്ള  6.5 കേനി.മതീ.  കദശതീയപഭാത-66  നഭാലുവരനിയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  153 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില് പ്രഭാവചമ്പലലാം
മുതല്  ബഭാലരഭാമപുരലാം  വലര  5  കേനികലഭാമതീറര്  ഭഭാഗലത്ത  സലലമടുപയ്
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ബഭാലരഭാമപുരലാം മുതല് വഴെനിമുക്കയ് വലരയള്ള 1.5 കേനികലഭാമതീറര്
ഭഭാഗലത്ത  സലലാം  ഏലറടുപയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.   സലലമടുപയ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് ലടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കകേഭാരപ്പുഴെ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  20  കകേഭാടനി
രൂപയലട പ്രഭാഥമനികേ അനുമതനി കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലവറനില ലഫ്ലഓവറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
10-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  616/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലത്ത സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം രജനികസഷന വകുപനിനുകവണനി
വനിവനിധ  രജനികസഷന  കകേഭാലാംപക്സുകേളുലടയലാം  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലടയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  49.75  കകേഭാടനി  രൂപയലട  15 പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയലാം  അവയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  രജനികസഷന  വകുപയ്  മുകഖന  കേനിഫ്ബനിക്കയ്
നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

കറഭാഡുകേളുലടയലാം പഭാലങ്ങളുലടയലാം ജനി.ഐ.എസയ്. മഭാപനിലാംഗയ്

29 (*569)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   : 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   : 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന   : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാ ഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  ജനി.ലഎ.എസയ്
മഭാപനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  ലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  ഡഭാറകേള
ജനി.ലഎ.എസയ്. മഭാപനിലാംഗനിനു കവണനി അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലനലഭാലാം  പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണയ്  മഭാപനിലാംഗയ്  വഴെനി  ലഭനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ളതുലാം വകുപയ് പരനിപഭാലനിച്ചു
വരുന്നതുമഭായ  നനിരത്തുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  ജനി.ഐ.എസയ്.  മഭാപ്പുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്  കലഭാകേബഭാങ്കയ്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയള്ള  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.
ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്.    ഇതനിലന്റെ  അപ്കഡഷന
2007  വലര  മഭാത്രകമ  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള.   2007-നുകശഷലാം ജനി.ഐ.എസയ്.
മഭാപ്പുകേള  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  വഴെനി
എടുലത്തങ്കനിലുലാം കയഭാഗലതയള്ള കേരഭാറുകേഭാര് ആരുലാം തലന്ന പ്രവൃത്തനി ഏലറടുക്കുവഭാന
മുകന്നഭാട്ടുവന്നനില.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)   ജനി.ഐ.എസയ്.  മഭാപനിലാംഗയ്  വഴെനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്
തഭാലഴെപറയന്ന പ്രകയഭാജനങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്:

1. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള നനിരത്തുകേളുലടയലാം പഭാലങ്ങളുലടയലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം ഡഭാറഭാ കബസുലാം ഡനിജനിറല് മഭാപ്പുലാം തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതുവഴെനി
പ്രസ്തഡുത  വനിവരങ്ങള  ആവശലഭാനുസരണലാം  ഡ നിജനിറല്  മഭാധലമങ്ങളവഴെനി
വളലര എളുപലാം മനസനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

2. നനിരത്തുകേള,  പഭാലങ്ങള,  ലകേടനിടങ്ങള  മുതലഭായ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  ആസ്തനികേള  ജനി.ഐ.എസയ്.
മഭാപനിലാംഗനിലൂലട  ബന്ധനിപനിക്കുന്നതുവഴെനി  ആസ്തനികേളുലട  പരനിപഭാലനവലാം
നനിയനണവലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.

3. ഈ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ഒരു ആസ്തനിയനില് കേഴെനിഞ
കേഭാലയളവനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  ഉടന
മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  അതനുസരനിചയ്  തുടര്ന്നയ്  കവണ  പണനികേള
ലചേയ്യണകമഭാ കവണകയഭാ എന്നയ് തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.  ഇതുവഴെനി
അനഭാവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ ലചേലവകേള നനിയനനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

4. നനിരത്തനിലല അപകേടങ്ങളുലാം അതലഭാഹനിതങ്ങളുലാം ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില്
അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  ഈ  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്  വലതലസ്ത
അപഗ്രഥനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.

5. ഗതഭാഗതലാം  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴെനി
ടഭാഫനികേയ് നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം ഈ സമ്പ്രദഭായത്തഭാല് സഭാധനിക്കുന.

6. ഭൂപ്രകൃതനിപരമഭായ  വനികേസന  ദനിശകേളനികലയയ്  പുതനിയ  നനിരത്തുകേളുലട
മഭാതൃകേകേള  അവയലട  പ്രകയഭാഗസഭാധലമഭായ  ലശലനിയനില്  ലചേലവയ്
കുറഞ രതീതനിയനില് വനിലയനിരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.
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ലചേറുകേനിട ഭൂവടമകേളുലട പടയ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

30 (*570)  ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ്  :

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  എല്.  ഡനി.  എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മലകയഭാര  കേര്ഷകേ
പടയ വനിതരണത്തനിനുള്ള സലാംയക പരനികശഭാധനക്കഭായനി നനികയഭാഗനിച ലഭാന്റെയ് റവനമ്മ്യൂ
അസനിസന്റെയ് കേമ്മേതീഷണറുലട കനതൃതസത്തനിലല പ്രകതലകേ സലാംഘത്തനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ലചേറുകേനിട  ഭൂവടമകേളുലട  പടയ  പ്രശ്നലാം  എത്രകത്തഭാളലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എന്ന
കേഭാരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതയ്  വനിജയപ്രദമഭായനിരുലന്നങ്കനില്,  മൂന്നഭാര്  ഉളലപലടയള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലല  ലചേറുകേനിട  ഭൂവടമകേള  പടയമനിലഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  ഭൂമനി
ക്രയവനിക്രയത്തനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പക്കുലാം  നനിലവനില്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
ഒഴെനിവഭാകുമഭായനിരുനലവന്നയ്  സർക്കഭാർ  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

(ബനി &സനി) )  ബഭാധകേമല.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

1  (4865)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാറനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് മുകഖന അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഓകരഭാനലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില്

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  പഭാണഭാവള്ളനി  മൃഗഭാശുപത്രനിക്കയ്
പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പയ്യന്നന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള

2  (4866)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയ്യന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയതയ്;

(ബനി) ഈ കറഭാ  ഡയ് പ്രവൃത്തനികേളുലട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതയ് വലരയഭായനി എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17-ൽ  കേനിഫ്ബനിയനിൽ  ഉൾലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ
പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പയ്യന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കറഭാഡയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനി തുകേ

1 കേകങ്കഭാല്-ചേതീകമനനി കറഭാഡയ്-കേനി.മതീ.2/700-10/000  വലര
ഡനി.ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. ലചേയ്തയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 കകേഭാടനി 

2 ലചേറുപുഴെ-മുതുവലാം  കറഭാഡയ്  കേനി.മതീ.0/000-10/280  വലര
ഡനി.ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. ലചേയ്തയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 കകേഭാടനി

3 പുന്നക്കടവയ്-പുതനിയപുഴെക്കര-ഏഴെനിമല  ലറയനില്കവ
കസഷന ഏഴെനികലഭാടയ്-കറഭാഡയ് കേനി.മതീ.0/000-9/500 വലര
ഡനി.ബനി.എലാം.& ബനി.സനി. ലചേയ്തയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 കകേഭാടനി

4 ലവകള്ളഭാറ-കേക്കറ-കേടുക്കരലാംമുക്കയ്  കറഭാഡയ്-ചേക്കഭാലക്കുന്നയ്
(വഴെനി)  കേനി.മതീ.0/  000-11/000  വലര  ഡനി.ബനി.എലാം.&
ബനി.സനി. ലചേയ്തയ് അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

10 കകേഭാടനി

(ബനി& സനി)  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇനലവസനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കേനിഫ്ബനിയലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഒഭാവര്സനിയര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

3  (4867)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിലന്റെ ചുമതലയളള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ
പഭാലങ്ങളുലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ഓഫതീസുകേളനില്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട
തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  കേഭാരണലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കലുമുളലപലടയളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  അടനിയനരമഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന്നകത്തക്കയ് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കറഭാഡ്സയ്  ലസക്ഷനഭാഫതീസനില്
ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടന്നനിരുന്ന മൂന്നഭാലാം കഗ്രഡയ് ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേയനില് പബനികേയ് സര്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് നനിയമന
ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തൃപ്പൂണനിത്തുറ ബനിഡ്ജസയ് ലസക്ഷനഭാഫതീസനില് മൂന്നഭാലാം
കഗ്രഡയ് ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള ഒനലാംതലന്ന നനിലവനിലനില.  കൂടഭാലത ഒന്നഭാലാം
കഗ്രഡയ്  ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേയനില് കകേരള പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷലന്റെ റഭാങ്കയ്
ലനിസയ്  27-4-2017-ല്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  പബനികേയ്
സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതഭാണയ്.

 ഇലകനിസനിറനി/വഭാടര്/ലടലനികഫഭാണ ചേഭാര്ജയ് ഇനങ്ങളനിലുള്ള
പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.-യലട കുടനിശ്ശേനികേ

4 (4868) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസുകേളുലടയലാം റസയ് ഹഇൗസുകേളുലടയലാം
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലടയലാം ഇലകനിസനിറനി /  വഭാടര്/ലടലനികഫഭാണ
ചേഭാര്ജയ്  ഇനങ്ങളനിൽ  എന്തു  തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായണയ്;  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭാകേഭാനുള്ള
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2016-17,  2017-18  ബജറകേളനില്  കമല്പറഞ  ചേഭാര്ജ്ജുകേളുലട

ലചേലവനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  ചേതീഫയ്  എനജനിനതീയര്  ഓഫതീസനിൽനനിനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയലട

അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ഡനിവനിഷന  ആഫതീസുകേളനികലക്കയ്  നല്കേഭാന

കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന

എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഡനിവനിഷന

ഓഫതീസുകേളുലട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  ലറസയ്  ഹഇൗസുകേളനിലലയലാം  ഓഫതീസുകേളനിലലയലാം

ഇലകനിസനിറനി/വഭാടര്/ലടലനികഫഭാണ ചേഭാര്ജയ് ഇനങ്ങളുലട കുടനിശ്ശേനികേ അനുബന്ധലാം 'എ'

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനിലല  ഇലകനിസനിറനി/വഭാടര്/ലടലനികഫഭാണ  ചേഭാര്ജ്ജുകേള അതനിലല

തഭാമസക്കഭാരഭാണയ്  അടയ്കക്കണതയ്.   എന്നഭാല്,  യഥഭാസമയലാം  തഭാമസക്കഭാരനില്

നനിനലാം  തുകേ ഇഇൗടഭാക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ് ഡനിവനിഷലന്റെ

കേതീഴെനിലുലാം,  തൃശ്ശൂര് ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനിലുലാം,  എറണഭാകുളലാം ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനിലുലാം വഭാടര്

ചേഭാര്ജനിനത്തനിലുലാം യഥഭാക്രമലാം 4,82,96,214 രൂപ, 51,63,869 രൂപ, 6 കകേഭാടനി രൂപ

എന്നനിങ്ങലന കുടനിശ്ശേനികേയണയ്. 

ഓഫതീസുകേളനിലലയലാം  ലറസയ്  ഹഇൗസുകേളനികലയലാം  കുടനിശ്ശേനികേ,  ഫണനിലന്റെ

അപരലഭാപത  മൂലമഭാണയ്.  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ  യഥഭാസമയലാം

പനിരനിലചടുക്കഭാത്തതുമൂലമഭാണയ്. 

(ബനി)  2016-17,  2017-18  ബജറകേളനില്  ലടലനികഫഭാണ/ഇലകനിസനിറനി/വഭാടര്

ചേഭാര്ജയ്  ഇനങ്ങളനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  അനുബന്ധലാം  'ബനി'  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(സനി)  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ടനി  ചേഭാര്ജ്ജുകേളുലട

അകലഭാടയ്ലമന്റെയ് യഥഭാസമയലാം നല്കേനിവരുന. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലഎ.ടനി. ലസല്, എചയ്.ആര്.ഡനി. ലസല് വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
കയഭാഗലത

5  (4869)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല സനിവനില് എനജനിനതീയറനിലാംഗയ് കയഭാഗലതയള്ള
ജതീവനക്കഭാര്  ഐ.ടനി.  ലസല്,  എചയ്.ആര്.ഡനി.  ലസല്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
ഇലകകഭാണനികയ്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  കയഭാഗലതയള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  ലസല്,  എചയ്.  ആര്.  ഡനി.  ലസല് തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
അതഭാതയ്  കയഭാഗലതയള്ള  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ എചയ്.ആര്.  ഡനി.  ലസല്,  ലഎ. ടനി.  ലസല്,
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഇലകകഭാണനികയ്  കയഭാഗലത  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  ഒനലാം
തലന്നയനില.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  എചയ്.ആര്.ഡനി.ലസല്,  ലഎ.ടനി.ലസല്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കവണ്ടുന്ന   കയഭാഗലത  ഉള്ളവലരയഭാണയ്  ഇകപഭാള
നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

സനി.ആര്.എഫയ്.-ല് ഉളലപടുത്തനിയ മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല
കറഭാഡുകേള 

6  (4870)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളക്കഭാണയ് ലസനടല്
കറഭാഡയ് ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിചലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേടനിക്കുളങ്ങര-ചുനക്കര  കറഭാഡയ്  ലസനടല്  കറഭാഡയ്  ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
പ്രവൃത്തനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ലസനടല്  കറഭാഡയ്  ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലന്നയനില.

(സനി) ലചേടനിക്കുളങ്ങര-ചുനക്കര കറഭാഡയ് 2016-17-ല് സനി.ആര്.എഫയ്. ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര കറഭാഡയ് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിനയ്
സമര്പനിച പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുണഭായനിരുന.  നഭാളനിതുവലര പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില. 

എലാം.ഇ.എസയ്.കകേഭാകളജയ്-പയ്യനടലാം കറഭാഡനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി

7  (4871)   ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  ഉളലപട
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.ഇ.എസയ്.  കകേഭാകളജയ്-പയ്യനടലാം  കറഭാഡനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന്നകത്തക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലഭാന  കേഴെനിയലമനലാം  എന്നകത്തക്കയ്
പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്
ഉളലപട മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല എലാം.ഇ.എസയ്. കകേഭാകളജയ്-പയ്യനടലാം കറഭാഡനിനയ്
1-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1502/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  10  കകേഭാടനി
രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ ഇനലവസനികഗഷന
പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.   ഇനലവസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി. ഒന്നഭാലാംഘടലാം പദതനി

8 (4872) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിലല  വതീഴ്ചയയ്
ആര്ബനികടഷന ലലടബമ്മ്യൂണല്  നഷപരനിഹഭാരലാം  വനിധനിചനിരുകന്നഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഷപരനിഹഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് പ്രതനിമഭാസലാം പലനിശ നല്കുനലണന്ന റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

331/2020
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(സനി)  ലലടബമ്മ്യൂണല് വനിധനിലക്കതനിലര നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുളളനില് അപതീല്
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒന്നഭാലാം  ഘട  പദതനി  നടപഭാക്കനിയ  കേമ്പനനിക്കയ്  യഥഭാസമയലാം  പണലാം
നലഭാതനിരുന്നതനില്  മനലാംലനഭാനയ്  അതനിലന്റെ  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസന  ആത്മഹതല
ലചേയ്ത  സലാംഭവലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇഇൗ
ക്രമകക്കടുകേളുലട  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആലരലഭാലമന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പദതനിയനില്  M/s  PATI-
BELകേമ്പനനിക്കയ് നല്കേനിയ കേരഭാറുമഭായനി ബന്ധപടയ്, കേമ്പനനി 2007 വര്ഷത്തനില്  35
കകേഭാടനി രൂപയലാം പലനിശയലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ആവശലലപടുകേയണഭായനി.  ആയതനില്
33  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാലയങ്കനിലുലാം    M/s  PATI-BEL
കേമ്പനനി  അതയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭായനില.   തുടര്ന്നയ്   125  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
പലനിശയലാം  ഉളലപലട  ആവശലലപടയ്  ആര്ബനികടഷന  ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന  കേമ്പനനി
സമതീപനിക്കുകേയലാം  ആയതനില്  3-11-2015  തതീയതനിലല  അവഭാര്ഡയ്  പ്രകേഭാരലാം
16,13,27,463 രൂപയലാം പലനിശയലാം നല്കുവഭാന വനിധനിക്കുകേയമുണഭായനി. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.ക്കുലാം  അനുകൂലമഭായ  ആര്ബനികടഷന

ഉത്തരവഭായതനിനഭാല്  അതനിലനതനിലര  അപതീല്  നല്കകേണതനിലലന്നയ്

നനിയകമഭാപകദശലാം ലഭനിചനിരുന. 

(ഡനി)  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  കേമ്പനനിയനിലല  ഉന്നത

ഉകദലഭാഗസനയ്  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.-യലട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  വതീഴ്ചമൂലലാം  ആത്മഹതല

ലചേകയ്യണ സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില. 

പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.കറഭാഡയ് കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന നടപടനി

9  (4873)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഉകപക്ഷനിക്കലപട മുൻ പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി. കറഭാഡുകേളുലട ഭഭാഗങ്ങൾ സസകേഭാരല വലകനികേള

കേകയ്യറുകേകയഭാ,  അലലങ്കനില് സസനലാം ഭൂമനികയഭാടയ്  കചേർക്കുകേകയഭാ ലചേയ്ത സലാംഭവങ്ങള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലട  എത്ര

കേകയ്യറങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്;  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഇതയ്  വഴെനി

അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുണയ്;  ഓകരഭാ  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  ഇത്തരത്തനിലുളള  ഭൂമനിയലടയലാം

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഇവനിലട  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ബസയ്
ലഷല്ടറുകേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന  എലനങ്കനിലുലാം  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേകയ്യറനിയ  ഈ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 

1. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ലകേഭാലലാം
ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ളതഭായ  കറഭാഡ്സയ്  ലസക്ഷന
ഏഴുകകേഭാണനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേഭാലലാം  ലചേകങ്കഭാട  കറഭാഡനിലന്റെ
ഏകേകദശലാം  1  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  (ലഭാന്റെയ്  വഭാലമ്മ്യൂ  1.5  കകേഭാടനി)
ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്. 

2. കേണ്ണൂര് ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ഒരു കേകയ്യറമഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
റതീ.സ.28-ല്  പഭാനൂര്  അലാംശലാം  ഏലഭാകങ്കഭാടയ്  കദശത്തയ്  5  സസയര്  മതീറര്
(0.0012  ആര്)  സലലാം  കേകയ്യറനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

3. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  പഭാലക്കഭാടനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  പഴെയ  എന.എചയ്.കറഭാഡനില്  കേഭാഴ്ചപറമ്പനിനു  സമതീപത്തയ്,
നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകപക്ഷനിക്കലപട  കറഭാഡനില്  സസകേഭാരല
വലകനി  കേകയ്യറലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഒറപഭാലത്തയ്  പഭാലക്കഭാടയ്-
ലപഭാന്നഭാനനി  കറഭാഡനില്  കേഭാക്കകത്തഭാടയ്  പഭാലത്തനിനുസമതീപലാം  കേകയ്യറലാം
ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

1. പഴെയ എന.എചയ്. കറഭാഡയ്- ഉകദ്ദേശലാം 1 ലസന്റെയ്

2. പഭാലക്കഭാടയ്-ലപഭാന്നഭാനനി കറഭാഡയ് -ഏകേകദശലാം 3 ലസന്റെയ്
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ലകേ  .  എസയ്  .  ടനി  .  പനി  .  യലട  എലാം  .  സനി  .    കറഭാഡനിലല  കേകയ്യറങ്ങളുലട  പടനികേ  തഭാലഴെ
ലകേഭാടുക്കുന  :

1. നനിലകമല്  രഭാജയ്  റസനിഡനസനി  കഹഭാടലനിനയ്  സമതീപമുള്ള
എലാം.സനി.കറഭാഡനിലുലാം എതനിര്വശത്തുള്ള പഴെയ കറഭാഡനിലുലാം ഉള്ള കേകയ്യറലാം

2. എലാം.സനി. കറഭാഡനില് ചേടയമലാംഗലലാം ശതീരലാംഗലാം വളവയ്

3. എലാം.സനി.കറഭാഡനില് ചേടയമലാംഗലലാം ആറഭാടയ് കേടവയ്

4. ചേടയമലാംഗലലാം ലപനഷന ഭവനയ് എതനിര്വശലാം 

5. ലപഭാലനികക്കഭാടയ്-ആനഭാടയ്  ഭഭാഗലാം  പഴെയ  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശവലാം  പുതനിയ
എലാം.സനി. കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവലാം

6. വഭാളകേലാം  ബഥനനി  സ്കൂളനിനയ്  സമതീപലാം  എലാം.സനി.കറഭാഡനികനഭാടയ്  കചേര്നള്ള
ബഥനനി മഠത്തനിലന്റെയലാം ബഥനനി സ്കൂളനിലന്റെയലാം അതനിര്ത്തനി.

7. സദഭാനന്ദപുരലാം  പഴെയ എലാം.സനി.കറഭാഡനിനുലാം,  പുതനിയ എലാം.സനി.  കറഭാഡനിനുലാം
ഇടയനിലുള്ള സലത്തനിലന്റെ അതനിരുകേള

8. വള്ളക്കടവയ് ബനി.എസയ്.എന.എല്. ടവറനിനയ് സമതീപലാം ലചേയനി.77/830

9. ആറഭാടയ്കേടവയ് ശതീരലാംഗലാം വളവയ് ലചേയനി.51/700 ഇടതുവശലാം.

10. ജടഭായപഭാറയയ് സമതീപലാം

11.  കഹഭാടല് രഭാജയ് റസനിഡനസനി ലചേയനി.44/510 ഇടതുവശലാം

12. ഇരടചനിറ ജലാംഗ്ഷന

13.  ഇഞക്കഭാടയ് ബനിസനി കഹഭാടലനിനയ് സമതീപലാം ലചേയനി.76/150

14. കുളനട കുപണ്ണൂര് ഭഭാഗത്തയ് ലചേയനി.105/500.

ശദയനില്ലപട  കേകയ്യറങ്ങള  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  കറഭാഡുകേളുലട  വശങ്ങളനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടപ്പുള്ള ലപഭാതുസലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇഇൗ  സലങ്ങളനില്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള,
Ashwas  Public  Amenities  Kerala  Limited  സഭാപനലാം  മുകഖന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്
ബസ്കബ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം പദതനിയണയ്. 
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(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡുകേള

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില്, കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം, വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത്ര

സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കകേരള ലലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടയ് ബഭാധകേമഭാക്കനി

സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  63/16/ലപഭാ.മ.വ.തതീയതനി  3-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   ടനി  ഉത്തരവയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  കേര്ശനമഭായനി

നടപഭാക്കഭാനുലാം  കൂടഭാലത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്   കറഭാഡനിലല  കേകയ്യറങ്ങള  അപകപഭാള

തലന്ന  കേലണത്തഭാനുലാം,  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  അവ

ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  കറഭാഡയ്  പരനികശഭാധന  എഞനിനതീയര്മഭാര്  കൃതലമഭായനി

നടത്തുന്നതനിനുമഭായള്ള  കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  വതീഴ്ച

വരുത്തുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി. റസയ് ഹഇൗസുകേള ലതീസനിനയ് നല്കുന്ന നടപടനി

10  (4874)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എവനിലടലയലഭാമഭാണയ് പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി. ലറസയ് ഹഇൗസുകേള

ലതീസനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതീസനിനയ്  എലനലഭാലാം വലവസകേളഭാണയ്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നലതനലാം,

ഇവ  നല്കുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ  എലനലഭാലമനലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  റസയ്

ഹഇൗസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  വലവസകേള  ലഘൂകേരനിചയ്

ഇവ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലതീസനിനുനലഭാൻ  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ

എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില് ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല

മൂന്നഭാര് റസയ് ഹഇൗസയ്, എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ആലുവ റസയ് ഹഇൗസയ് എന്നനിവയഭാണയ്

ലതീസനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 
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(ബനി) ROMT (Renovate Operate Maintain & Transfer) എന്ന വലവസ
പ്രകേഭാരമഭാണയ്  കമല്പറഞ  റസയ്  ഹഇൗസുകേള  ലതീസനിനയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭായള്ള  എഗ്രനിലമന്റെയ്  പ്രകേഭാരലാം  30  വര്ഷകത്തയഭാണയ്  റസയ്
ഹഇൗസയ്  ലതീസനിനയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത  എഗ്രനിലമന്റെയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം കേരഭാറനില് പറയന്ന തുകേ സര്ക്കഭാരനികലയയ്   അടയണലമനലാം ആയതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നപക്ഷലാം 15% പതീനല് ഇന്റെറസയ് ഉളലപലട സര്ക്കഭാരനികലയയ്
അടയണലമനലാം വലവസ ലചേയ്തനിരനിക്കുന. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.മഭാനസല് പരനിഷ്കരണലാം

11 (4875) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുക്കനിയ  പനി.ഡബബ.ഡനി.  മഭാനസലനില്  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ്
പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാകങ്കതനികേവലാം  ഭരണപരവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  മനികേവയ്,
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല് എന്നനിവയയ് എലനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പുതനിയ മഭാനസലനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  മഭാനസല് പരനിഷ്കരണത്തനിനനുസൃതമഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 

1. പുതുക്കനിയ  മഭാനസലനില്  ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലട  ചുമതലകേളനിലുലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളനിലുലാം കൂടുതല് വലകത വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

2. പണനി  കനരനിടയ്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസരഭായ
ഓവര്സനിയര്ക്കുലാം  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  കൂടുതല്
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

3. ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭരണപരവലാം  സഭാകങ്കതനികേവമഭായ  അധനികേഭാരങ്ങള
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്. 
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4. ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
മരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെയലാം  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  മനഭാലയത്തനിലന്റെയലാം
കകേഭാഡുകേളുലട പ്രസകഭഭാഗങ്ങള മഭാനസലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

5. ആധുനനികേമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പുതനിയ
മഭാനസലനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

6. കേരഭാറുകേഭാരുലട രജനികസഷന രതീതനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിച്ചു.

7. അഞ്ചുകകേഭാടനി  രൂപ  വലരയള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ദസനിതല
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ലപടുത്തനി.   കൂടഭാലത
അഞ്ചുകകേഭാടനി  രൂപയയ്  മുകേളനിലുള്ള  പണനികേളക്കയ്  പുറത്തുനനിനള്ള
ഏജനസനിലയ ലകേഭാണ്ടുള്ള സഭാകങ്കതനികേ പരനികശഭാധനയലാം നനിര്കദ്ദേശമുണയ്. 

8. പ്രവൃത്തനിയലട  കേഭാലഭാവധനി  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം  50  ശതമഭാനത്തനില്
അധനികേലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേരുലതന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. 

9. പുകരഭാഗതനിയനിലഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  പനിഴെ  കൂടഭാലത പ്രതനിവഭാരലാം  കേരഭാര്
തുകേയലട  0.1  ശതമഭാനലാം  ലനികേസനികഡറഡയ്  ഡഭാകമജയ്  (പരമഭാവധനി  പത്തയ്
ശതമഭാനലാം) ഇഇൗടഭാക്കഭാനുലാം വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  പുതുക്കനിയ  മഭാനസലനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഒരു കേസഭാളനിറനി കേണകടഭാള മഭാനസലുലാം ഒരു ലഭാബയ് മഭാനസലുലാം
ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  1389/2015/ലപഭാ.മ.വ.,  തതീയതനി  10-9-2015  പ്രകേഭാരവലാം
ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  1346/2015/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  11-9-2015  പ്രകേഭാരവലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ഡയറക്ടറുലട  കനതൃതസത്തനില്  എലഭാ
ജനിലയനിലുലാം  ഒരു  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബുലാം  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് റതീജണല് ലഭാബുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
വനിഭഭാഗലത്ത ലകേ.എചയ്.ആര്.ലഎ.യനില് നനിനലാം കവര്ലപടുത്തനി തനിരുവനനപുരത്തയ്
റതീജണല്  ലഭാബയ്  തുടങ്ങുവഭാന  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്)-24/2017/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി
10-4-2017  പ്രകേഭാരവലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   കസഭായനില് ഇനലവസനികഗഷന വകുപയ്
വഴെനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  കമഖല  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  ഓഫതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഡനിലലസന  വനിഭഭാഗത്തനില്
ബനിഡ്ജസയ്,  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്  കൂടഭാലത  ലലഹകവ  ഡനിലലസന  വനിഭഭാഗലാം  കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിനലസനിച്ചു.  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പനി.പനി.യ. യൂണനിറലാം വനിപുലതീകേരനിച്ചു.  എസനികമഷനയ് കവണനി
ലലപ്രസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  ലഡവലപയ്  ലചേയ.   ഇനഫര്കമഷന   ലടകകഭാളജനി
അപ്കഡറയ്  ലചേയലകേഭാണയ്  പഭാനനിലാംഗനിനുലാം  ഡനിലലസനനിലാംഗനിനുലാം  ഉള്ള  ആധുനനികേ
കസഭാഫയ് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  തുടങ്ങനി.  വകുപയ്  മുഴുവന  ഇതയ്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേളുലാം ഇന്റെര്ലനറയ് കേണക്ഷനുലാം സജമഭാക്കനി.
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കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനികേള അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി

12 (4876) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡയ്  വനികേസന  പദതനികേള  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം
സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാ ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന  ക്രമകക്കടുകേള
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ്  നനിലവനില്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനിനുമുമ്പയ്  കറഭാ ഡുകേള  തകേരുകേകയഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ
ലവകേലലലാം  കേലണത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്തഭാല്  അതയ്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ലചേലവനില്  തലന്ന
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനികേള അഴെനിമതനി
രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രവൃത്തനികേളുലട കേസഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗയ് നനിലവനിലല
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മഭാനസല്  പ്രകേഭാരലാം  നടപഭാക്കനിവരനികേയലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ബനിലനിലനഭാപലാം കേസഭാളനിറനി കേണകടഭാള ലഭാബുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
സര്ടനിഫനിക്കറകേള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപ യ്ലമന്റെയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു
വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലന്റെ 5 ലക്ഷലാം രൂപയകമല് വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഇ-ലടണറനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  ലടണര്  നടപടനികേള  സുതഭാരലമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലലപ്രസയ്
കസഭാഫയ് ലവയര്വഴെനി  എസനികമറകേള  ഓണലലലനവഴെനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലല  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  വനിവരങ്ങള  ജനി.ലഎ.എസയ്.
മഭാപനിലാംഗനിലൂലട  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേരഭാറുകേഭാരുലട  ബനില്  തുകേ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ -കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  കദശതീയനനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഇനലന  കറഭാഡയ്  കകേഭാണഗ്രസനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേഭാഡുകേളുലാം
കകേന്ദ്ര കറഭാഡയ് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം അനുസരനിചഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലല നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലാം മറലാം കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില് കേരഭാറുകേള ഇ.പനി.സനി.വലവസയനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  ഇഇൗ
വലവസയനില്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  കേരഭാറുകേഭാരനയ്  സസഭാതനലലാം  നല്കുന്ന  വലവസകേളുണയ്.
ഇ.പനി.സനി.വലവസയനില്  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  കേരഭാറുകേഭാരനയ്  കബഭാണസയ്  നല്കുന്നതനിനുലാം  എന്നഭാല്  നനിശ്ചനിത
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നഭാല് കേരഭാറുകേഭാരനനില്നനിനലാം
കേരഭാര്  വലവസ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേരഭാറനില്  വലവസ
ലചേയ്യുനണയ്. 

കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.
പദതനിയനില് ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്ന കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനികേള ഇനലന കറഭാഡയ്
കകേഭാണഗ്രസയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം  MORTH  ലസസനിഫനികക്കഷന
അനുസരനിച്ചുമഭാണയ്  ഡനിലലസന  ലചേയ്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ
നനിബന്ധനപ്രകേഭാരലാം  ഇഇൗ  പദതനികേള  സൂപര്ലലവസയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
തലത്തനില് ലടണര് ക്ഷണനിചയ് ലതരലഞടുത്ത കേണസളടന്റെനിലന ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്.
കൂടഭാലത ലകേ.എസയ്.റനി.പനി. എഞനിനതീകയഴ്സനിലന്റെ കമല്കനഭാടവലാം പദതനി നടത്തനിപനില്
ഉണയ്.  

ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-യലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ലപഭാതു-സസകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  നഗരകറഭാഡയ്  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല് നഗര കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനികേളനില് ഉന്നത
ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുന്നതയ്.   ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലാം  നൂതന  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേളുലാം
അവലലാംബനിചയ് ഉന്നത ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള കറഭാഡുകേളഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന  ക്രമകക്കടുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  മഭാനസല്  പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  പ്രവൃത്തനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
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ക്രമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയഭാല് അതനിലനതനിലര നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
കദശതീയപഭാതയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ട ന്നൂ -ടയര്  കേസഭാളനിറനി
കേണകടഭാള സനിസലാം നനിലവനിലുണയ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം ബന്ധലപട എഞനിനതീയര്മഭാര്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ലമറതീരനിയല്സയ് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള
ലഭാബുകേളനില്  സമര്പനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ഫസയ്  ടയര്  കേസഭാളനിറനി
കേണകടഭാള  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണയ്.   ലസക്കന്റെയ്  ടയര്  കേസഭാളനിറനി  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണനനിലവഭാര  നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലട  അധതീനതയനില്
ഓഫതീസയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   കൂടഭാലത  5  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  പുറത്തുവരുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ലടകനിക്കല്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തുവഭാന  പുതുക്കനിയ
മഭാനസല് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലഭാബുകേളനില്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ് പ്രവൃത്തനികേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗ്രനികേള  ഖനനലാം  ലചേയ്ലതടുക്കുന്ന  സലത്തുലാം  പണനിയനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിനുകശഷവലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനഭായനി  ലകബഭാറടറനികേള  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന  തലന്ന
സഭാപനിചയ് ആവശലമഭായ എലഭാ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയലാം നടത്തഭാറുണയ്.  ഇഇൗ
പരനികശഭാധന   കേണസളടന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  സൂപര്ലലവസയ്  ലചേയ്യുനണയ്.
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമുള്ള  ആധുനനികേ  യകനഭാപകേരണങ്ങള  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവ ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്. 

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
പരനിപഭാലനത്തനിനുമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഡനിഫക്ടയ്  ലയബനിലനിറനി  പനിരതീഡയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയനില്  വരുന്ന
കകേടുപഭാടുകേലളഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലലവകേലലകമഭാ  കേലണത്തനിയഭാല്  സസനലാം  ലചേലവനില്
തലന്ന പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതയ് നടപഭാക്കഭാത്തപക്ഷലാം അതനിനുകവണനിവരുന്ന
ലചേലവയ്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  നടത്തുന്ന  കറഭാഡയ്  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞഭാല്  ഒരു  വര്ഷലാം  തകേരഭാറുകേള  ഉണഭാകേഭാലത
പരനിഹരനികക്കണ  ചുമതല  കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കയ്  നല്കേനി  എഗ്രനിലമന്റെനില്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ലകേ.എസയ്.റനി.പനി.  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന  കറഭാഡയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ആറയ്  വര്ഷലാം  കറഭാഡയ്  തകേരഭാലത  പരനിപഭാലനിക്കണലമന്ന
വലവസയലാം എഗ്രനിലമന്റെനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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ഹനില് ലലഹകവ പദതനി

13  (4877)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹനില്  ലലഹകവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനി  നടക്കുന്ന
ലചേറുപുഴെ  -  ഉളനിക്കല്  -  പള്ളനികത്തഭാടയ്  പ്രവൃത്തനികയഭാലടഭാപലാം  ആലകക്കഭാടയ്,
കേരുവഞഭാല്  എന്നതീ  രണയ്  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കൂടനി  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  അനുവദനിച  തുകേയനില്
ഒതുക്കനി നനിര്ത്തനി ,  തഭാവകുന്നയ്  -  കപഭാത്തുകുണയ് -  നടുവനില് ലലബപഭാസയ് കറഭാഡനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനി കൂടനി നടത്തുന്നതനിനയ് പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹനില്  ലലഹകവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനി  നടക്കുന്ന
ലചേറുപുഴെ-ഉളനിക്കല്-പള്ളനികത്തഭാടയ്  പ്രവൃത്തനിയലട  എസനികമറനില്  ആലകക്കഭാടയ്,
കേരുവഞഭാല് എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  ആലകക്കഭാടയ്,
കേരുവഞഭാല് എന്നതീ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില. 

പടന്ന കതഭാട്ടുകേലാം പഭാലലാം

14(4878)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല പടന്ന പഞഭായത്തനിലല പടന്ന  -കതഭാട്ടുകേലാം
പഭാലലാം  പണനിയലട  ലടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  മഭാസങ്ങള  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നലതന്തുലകേഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  പടന്ന  പഞഭായത്തനിലല  പടന്ന-
കതഭാട്ടുകേലാം  പഭാലലാം  പണനിയലട  ലടണര്  കരഖകേള,  ആയതനിലന്റെ  കഫലാം  പനിരതീഡയ്
കേഴെനിഞയ് മഭാത്രമഭാണയ് ലഭനിചതയ്.  മഭാത്രമല, ലടണര് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ് ആവശലമഭായ
കരഖകേള  എലഭാലാംതലന്ന  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആയതയ്  എലഭാലാം
ഉളലപടുത്തനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭനിക്കുന്ന
മുറയയ്  മഭാത്രകമ  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള. 
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കകേഭാന്നനി ലലബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

15  (4879)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനി  ലബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനികലക്കയ്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴെനിച്ചുലവന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള ലകേലക്കഭാകള്ളണതുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പദതനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനഭായനി  ഇനലവസനികഗഷന
വര്ക്കനിനുള്ള ലടണര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  കകേഭാന്നനി ലലബപഭാസയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ലഭാന്റെയ്
അകേസനിസനിഷന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  അലലലനലമന്റെയ്  കസഭാണ  ഇടുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  5  ലക്ഷലാം
രൂപയലട സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം കേരഭാര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി & ഡനി) സലലാം ഏലറടുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേരള എല്.എ.ആര്. ചേടലാം
2015 പ്രകേഭാരലാം പദതനിയലട സഭാമൂഹനികേ ആഘഭാത അനുമഭാന പഠനലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്
നടകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.   പദതനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനഭായനി
ഇനലവസനികഗഷന  വര്ക്കനിനുള്ള  ലടണര്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇനലവസനികഗഷന
അനുസരനിച്ചുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ
പണനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

തങ്കളലാം - കേഭാക്കനഭാടയ് കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനി

16  (4880)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17,  2017-18  ബജറകേളനില്  മതനിയഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയ
തങ്കളലാം - കേഭാക്കനഭാടയ് കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായളള  സലലാം  ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

എലനലഭാലാം നടപടനിയഭാണയ് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തഡുത കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു

കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തങ്കളലാം-കേഭാക്കനഭാടയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  കേനി.മതീ.26/057  മുതല്  26/857

വലരയള്ള  ഭഭാഗലത്ത  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   കേനി.മതീ.25/830  മുതല്  26/057

വലരയലാം,  26/857  മുതല്  27/300  വലരയള്ള  ഭഭാഗത്തയ്  കബഭാകയ്  കേളലവര്ടയ്

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ലഡ്രയനികനജയ് വര്ക്കുകേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി  &  സനി)  കേനി.മതീ.26/057  മുതല്  26/027  വലരയള്ള  ഭഭാഗകത്തയയ്

135.68 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ബഭാക്കനി ഭഭാഗത്തയ് 125 ലക്ഷലാം രൂപയമുള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല്

നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  337.32 ലക്ഷലാം രൂപയയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ലചേയനികനജയ് 24/600 മുതല് 26/057 വലരയള്ള ഭൂമനി

ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേളക്കയ്  30  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ലചേയനികനജയ്

22/600  മുതല്  24/600  വലരയള്ള  ഭഭാഗകത്തയയ്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതുമഭായനി

സലാംബന്ധനിച  30  കകേഭാടനി  രൂപയലട എസനികമറലാം,  വഭാലബകവഷനുലാം,  റനികേസനിസനിഷനുലാം

നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്

ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  2017-18-ലല  ബജറയ്  സതീചനില്  37  കകേഭാടനി  രൂപ

ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.  മുഖഭാനനിരലാം  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.-യലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്

മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

ലലവക്കലാം മുറനിഞപുഴെ പഭാലത്തനില് കടഭാള പനിരനിവയ്

17  (4881)  ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവക്കലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മുറനിഞപുഴെ  പഭാലത്തനില്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കടഭാള  പനിരനിവയ്  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുറനിഞപുഴെ പഭാലത്തനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കടഭാള ബൂത്തനില്നനിനലാം

ഇതനിനകേലാം എത്ര രൂപ ചുങ്കമഭായനി പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനിയനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഏതയ്  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  മുറനിഞപുഴെ  പഭാലത്തനില്  കടഭാള
ഏര്ലപടുത്തനിയലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലവക്കലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്
കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയയ് സമര്പനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കടഭാളപനിരനിവയ് നനിര്ത്തുന്നകേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) കടഭാള  തുടങ്ങനിയ  തതീയതനിയഭായ  15-1-2011  മുതല്
15-5-2017 വലര 1,28,21,597 രൂപ ചുങ്കമഭായനി പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഗവണലമന്റെയ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്  811/എചയ്2/11/പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി
തതീയതനി 12-1-2011 പ്രകേഭാരമഭാണയ് മുറനിഞപുഴെ പഭാലത്തനിനയ് 15-1-2011 മുതല് കടഭാള
പനിരനിവയ് ഏര്ലപടുത്തനിയതയ്. 

(ഡനി) ലലവക്കലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് മുറനിഞപുഴെ-ലചേമവഭാകലല് പഭാലലാം
എന്ന പ്രവൃത്തനിയലട വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടയ്  കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ലസക്ഷനുകേള

18  (4882)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തലന്ന
രണ്ടുലാം മൂനലാം ലസക്ഷനുകേളുലട പരനിധനിയനിൽ വരുന്നതനിനഭാൽ ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
മറലാം ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലലാം  നനിലവനില്  എത്ര  ലസക്ഷനുകേളുലട  കേതീഴെനിലഭാണയ്
വരുന്നതയ്;  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനിട്ടുളള  മറയ്  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  വളലരയധനികേലാം
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്നതനിനഭാല്  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ഒരു  ലസക്ഷനയ്  കേതീഴെനില്
ആക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലലാം,  മകഞരനി,  നനിലമ്പൂര്,  ലകേഭാകണഭാടനി,  വണ്ടൂര് എന്നതീ
4  കറഭാഡയ്  ലസക്ഷനുകേള  ഉളലപടതഭാണയ്.   എലഭാ  നനിയമസഭഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഒരു  ലസക്ഷന  ഓഫതീസയ്  എങ്കനിലുലാം  കവണലമന്നയ്
ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്)  65/2013/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  3-8-2013  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം
ഒരു  കറഭാഡയ്  ലസക്ഷന  നനിലവനിലുണയ്.   എന്നഭാല്  ഏറനഭാടയ്  കപഭാലുള്ള  വലനിയ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുള്ള  ഒന്നനിലധനികേലാം  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ഒന്നഭാക്കനി
ചുരുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

ലലനറയ് വഭാചയ്മഭാന/ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് തസ്തനികേയനില് അനര്
വകുപയ്/ജനിലഭാസലലാംമഭാറലാം

19  (4883)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  ലനറയ്  വഭാചയ്മഭാന/ഓഫതീസയ്  അറൻഡന്റെയ്
തസ്തനികേയനില്  അനര്  വകുപയ്/ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങലളനഭാണയ്;  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളുലടയലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളുലടയലാം പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല ലനറയ്  വഭാചയ്മഭാന/ആഫതീസയ് അറൻഡന്റെയ്
തസ്തനികേയനില് അനര് വകുപയ്/ ജനിലഭാ സലലാം മഭാറത്തനിനുള്ള എത്ര അകപക്ഷകേള ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  അതനില്  എത്ര  കപര്ക്കയ്
നനിയമനലാം നല്കേനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപനില്  മൂന്നയ്  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  ഒകര  ഓഫതീസനില്  കജഭാലനി
കനഭാക്കനി  വരുന്ന  അറനഡര്മഭാരുലട  കപരയ്,  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  ഓഫതീസയ്,  എന
മുതല് പ്രസ്തുത ഓഫതീസനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന,  അവരുലട കഹഭാലാം കസഷന എന്നതീ
വനിവരങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭാസയ് കഗ്രഡയ് സര്വതീസയ് ജതീവനക്കഭാരുലട ഒരു വര്ഷത്തനില് ഉണഭാകുന്ന
ഒഴെനിവകേളുലട  10  ശതമഭാനലാം  അനര്  വകുപയ്  സലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി  നതീക്കനി
വയണലമന്നതഭാണയ്  മഭാനദണ്ഡലാം.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്27/2013/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി  28-9-2013-അനുബന്ധലാം  I  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) 22 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ആറയ് കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനി.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അനനില.ലകേ.,  ഗവണലമന്റെയ്  ലസക്രകടറനിയറയ്,  തനിരുവനനപുരലാം.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്. 

2. സബനിത.സനി.ആര്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (ജനി  &ഇ)  വകുപയ്,  ഗവണലമന്റെയ്
ലസക്രകടറനിയറയ്,  തനിരുവനനപുരലാം.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനികലയഭാണയ്
സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്. 

3. സരതീഷയ്  കുമഭാര്.സനി.ആര്.,  മമ്മ്യൂസനിയലാം  &  മൃഗശഭാല,  തനിരുവനനപുരലാം.
കകേഭാടയലാം ജനിലയനികലയഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്. 

4. അനു.എലാം.,  ചേതീഫയ് ലകേമനിക്കല് എകഭാമനികനഷന ലഭാബയ്,  തനിരുവനനപുരലാം.
ലകേഭാലലാം ജനിലയനികലയഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്. 

5. അലാംബനികേ.ലകേ.ലകേ.,  ടഭാകസയ്  വകുപയ്,  ഗവണലമന്റെയ്  ലസക്രകടറനിയറയ്,
തനിരുവനനപുരലാം.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനികലയഭാണയ്  സലലാംമഭാറലാം
നല്കേനിയതയ്. 

6. ജയ  മലാംഗലകശ്ശേരനി,  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപയ്,  ഗവണലമന്റെയ്  ലസക്രകടറനിയറയ്,
തനിരുവനനപുരലാം. കേണ്ണൂര് ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്. 

(സനി) ലനിസയ് അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കറഭാഡു നനിര്മ്മേഭാണസഭാകങ്കതനികേ വനിദല
20 (4884) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

      ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദള്ള  :
     കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്  :

  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാ  ഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനില്  മഭാറങ്ങലളലനങ്കനിലുലാം
വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയനില്  വളലരക്കഭാലലാം  നനില
നനില്ക്കുന്നതുലാം,  തഭാരതകമലന  ലചേലവയ്  കുറഞതുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കള
സുലഭവമഭായ  വനിധത്തനിലുള്ള  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല
വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് നനിലവനില് എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം ലഎ.ആര്.സനി.
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള  കമഭാര്ത്തയ്  ലസസനിഫനികക്കഷന  പ്രകേഭാരലാം
ടഭാറനിലാംഗനിലല  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളഭായ  ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ലഡനസയ്
ബനിറമനിനസയ്  ലമക്കഭാഡലാം,  ബനിറമനിനസയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്  എന്നനിവ  റബ്ബലലറസ്ഡയ്
ബനിറമനിന  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ലഎ.ആര്.സനി.  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  മഭാറങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  അതനുസരനിച്ചുള്ള  മഭാറങ്ങള
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗവലാം ലലകേലക്കഭാള്ളഭാറുണയ്.   സലാംസഭാന നനിരത്തുകേളനിലുലാം  ഇഇൗ
രതീതനി അവലലാംബനിച്ചുവരുന. 

(ബനി  &  സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയനില്  വളലരക്കഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന്ന
കറഭാഡുകേളനില് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി കറഭാഡുകേളനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമയ പഭാസനികേയ് ശുദതീകേരനിചയ് കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തു  വനിഭഭാഗത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസനികേയ്  ശുദതീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
29 എലാം.എലാം. ചേതീപനിലാംഗയ് കേഭാര്ലപറനിലാംഗയ് ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. 

ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളനില് പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ചുള്ളനിയൂര്-ചേടചനി-
മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കറഭാഡനില് മഭാരഭായമുടലാം ഭഭാഗത്തയ്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം വരുന്ന ബനി.സനി.
ഉപരനിതലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലപര്കഫഭാര്മനസയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  ലകേ.എചയ്.ആര്.ഐ.(കകേരള  കസറയ്
ലലഹകവ റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്)-ലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.   ഇത്തരത്തനില്  200.00
കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

കറഭാഡ്സയ് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില് ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  സഭാധഭാരണ  ബനിറമനിനയ്
പകേരമഭായനി  എന.ആര്.എലാം.ബനി  (Natural  Rubber  Modified  Bituminous)
ഉപകയഭാഗനിചയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
ഭൂവസലാം (Geotextile) ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉറപ്പുവരുത്തനി കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്തയ് കറഭാഡുകേള ഇഇൗടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഡല്ഹനി  ആസഭാനമഭാക്കനിയള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ സനി.ആര്.ആര്.ലഎ.-യനില് നടനവരുന. 

നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനിയള്ള പ്രവൃത്തനികേള 

21 (4885) ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 ബ ഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച,നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല
ഭരണഭാനുമതനിയള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയലട  നനിലവനിലല
സനിതനിയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2017-18  ബജറനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച,നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല
ഭരണഭാനുമതനിയള്ള പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  2016-17

ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  നഭാടനികേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനിയള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
തഭാലഴെപറയന:

1. ഇഇൗസയ്  ടനിപ്പുസുല്ത്തഭാന  കറഭാഡനില്  കേഭാര്മല്  സ്കൂളനിനു  സമതീപലാം
കേനി.മതീ.3/100-ല് കേലുങ്കനിലന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം-63 ലക്ഷലാം രൂപ- ലടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

2. കേണശ്ശേഭാലാംകേടവയ്-തൃപ്രയഭാര് കറഭാഡനില് കേനി.മതീ.6/200 മുതല് 7/660 വലരയലാം
ലചേമ്മേപനിള്ളനി  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുകേര  കറഭാഡനില്  കേനി.മതീ.0/000  മുതല്  1/900
വലരയള്ള  ബനി.എലാം.&  ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേള  -163  ലക്ഷലാം  രൂപ  –
ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

 ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനില്  11  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  2017-18  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  നഭാടനികേ  മണ്ഡലത്തനിലല

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലല
പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ആയതനിലന്റെ  ലനിസയ്  കശഖരനിചയ്  നല്കുന്നതഭാണയ്.   ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലല
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കചേലക്കര ലലബപഭാസയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കഭാന
നടപടനി 

22  (4886)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കചേലക്കര  ലബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയലട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് മുനനിയ
പരനിഗണന നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറയ്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചയ്,  കചേലക്കര
ലലബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  27-9-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1324/2016/
ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  20  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട
ലസഷലല്  പര്പസയ്  ലവഹനിക്കനിളഭായനി  കറഭാഡ്സയ്  &  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷലന  (ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.)  നനിയമനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.   എന്നഭാല്
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപനിലനത്തലന്ന
ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  എസയ്.പനി.വനി.  സഭാറസയ്  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യനില്  നനിനലാം
മഭാറനി ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-ലയ ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  14-3-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  329/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ
പ്രവൃത്തനിയലട  അലലലനലമന്റെയ്  പഭാനനിനയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  ഭൂമനിയലട  Wet  land
conversion  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയലട
ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  പദതനിയലട  എല്.എ.
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകകേണതുണയ്.   ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തനി  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കനി ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.-യലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ലടണര്
നടപടനിക്രമങ്ങളനികലയയ് കേടക്കുന്നതഭാണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണലാം

23  (4887)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  -  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  എസയ്.എചയ്.  കറഭാഡനിൽ  കചേലക്കര
മണ്ഡലത്തനിലല,  വഭാഴെകക്കഭാടയ്  മുതല്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  കറഭാഡയ്
അവസഭാനമഭായനി പുനരുദഭാരണലാം നടത്തനിയതയ് എന്നഭാണയ്;

(ബനി)  ഗതഭാഗത  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനില്  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം
ഗതഭാഗതത്തനിനയ് ബുദനിമുടയ് ഉണഭാകുന്നതയ് കേണക്കനിലലടുത്തയ് പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനി
നടത്തഭാന അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-12,  2012-13  വര്ഷങ്ങളനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
ബനിറമനിന കകേഭാണക്രതീറയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ലചേയ്തയ്  പുനരുദഭാരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി 2017-18 വര്ഷത്തനിലല ബജറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയലട  എസനികമറയ്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ആലപ്പുഴെ നഗരത്തനിലല കറഭാഡയ് വനികേസനലാം

24  (4888)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ നഗരത്തനിലല വടയഭാല് ചേര്ചയ് കറഭാഡയ്  (ത്രനികവണനി ജലാംഗ്ഷന
മുതല് വഭാടയല് ബഇൗണര് കറഭാഡുവലര) കുതനിരപനനി കറഭാഡയ് (വലനിയകുളലാം ജലാംഗ്ഷന
മുതല്  വഭാടയല്  ഗുരുമന്ദനിരലാം  വലരയള്ളതയ്)  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേറുകേയനില്  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  കുതനിരപനനി  വലരയള്ള  നനിലവനിലല
കറഭാഡയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചയ്  വതീതനികൂടനിയഭാല് തനിരുവമ്പഭാടനി  ലറയനില്കവ
കസഷന  കറഭാഡനിലല  തനിരക്കയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  യഭാത്ര  സുഗമമഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലമന്നതയ് പരനിഗണനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  എന.എചയ്.  ലബപഭാസയ്  കറഭാഡനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  കനഭാര്ത്തയ്
അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ് ലറയനില്കവ സഇൗത്തയ് കഗറനിനയ് സമതീപലാം എത്തനിചഭാല് ലറയനില്കവ
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടനി  ഗുണകേരമഭാകുലമന്നതയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വടയഭാല്  ചേര്ചയ്  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനയ്  നഗരസഭയനില്നനിനലാം
നനിലവനില്  യഭാലതഭാരു  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഏലറടുത്തനിടനില.   കുതനിരപനനി  കറഭാഡനില്
വലനിയകുളലാം ജലാംഗ്ഷന മുതല്  460  മതീറര്  ദൂരത്തനില് കറഭാഡനിലല കുഴെനികേള അടചയ്
റതീടഭാറനിലാംഗയ്  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.   പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങനി  കമല്  കറഭാഡയ്
വനികേസനിപനിക്കഭാന നഗരസഭയയ് നനിലവനില് പദതനിയനില. 

(ബനി & സനി) നനിലവനില് ഇഇൗ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലനില. 

കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.കറഭാഡ്സയ്
വനിഭഭാഗത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

25  (4889)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പനി. ഡബ.ഡനി.  കറഭാഡ്സയ്
വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയലാം പ്രവൃത്തനിയലട ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസയലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തു
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  വരുന്ന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം, ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷലന്റെ പഭാര്ടതീഷന വര്ക്കയ്

26  (4890)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷലന്റെ  പഭാര്ടതീഷന  വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇതുവകരയലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിഞനിടനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  കകേഭാമ്പഇൗണയ്  വഭാളനിനയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ പഭാര്ടതീഷന വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മഭാറനിലക്കഭാടുക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപടയ്
എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ  കേത്തനില്  ഇതുവലര  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ടതീഷന  വര്ക്കയ്  ഉടന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിനനി സനിവനില് കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം എന്നകത്തയയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയലാം എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി  &  സനി)  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  ആവശലലപട  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാമ്പഇൗണയ്  വഭാളനിനയ്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  പഭാര്ടതീഷന  വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  മഭാറനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  റനിലലവസ്ഡയ്  എസനികമറയ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയയ് പഭാര്ടതീഷന വര്ക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  31-8-2017-ഓലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള 

27(4891)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷലത്ത എലാം.എല്.എ.-യലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്
തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിനുകേതീഴെനില് ഉണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇനനിയലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ഉകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലാം എലനന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലല  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  മുഴുവന  പ്രവൃത്തനിയലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴെനില്
തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു പ്രവൃത്തനി മഭാത്രകമ 2016-17  വര്ഷത്തനില്
ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാന എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള.
മടഭാമ്പ്രലാം  പള്ളനിമുകുന്ദയ്  ജലാംഗ്ഷന  കറഭാഡയ്  ഇന്റെര്കലഭാക്കയ്  കബഭാക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി - അടങ്കല് തുകേ 1 കകേഭാടനി രൂപ. 

ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.   ഗവണലമന്റെയ്
കകേഭാകളജയ്  തലകശ്ശേരനിക്കയ്  ലചേഭാകനി  ഓര്ഗലലനസനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന്ന
3  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സജമഭാക്കുന്നതനികലയള്ള
അടനിയനര സഇൗകേരലങ്ങള പ്രനിനസനിപല് നനിര്കദ്ദേശനിച ലനിസയ് പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനികേള
ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനിയഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  എ.  എന.
ഷലാംസതീര് 25 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതയ്.  പ്രവൃത്തനികേളുലട ലനിസയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  ഒരു  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.   എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)   മടഭാമ്പ്രലാം  പള്ളനിമുകുന്ദയ്  ജലാംഗ്ഷന  കറഭാഡയ്  ഇന്റെര്കലഭാക്കയ്  കബഭാക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുനലവങ്കനിലുലാം  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനില്  നഗരസഭയലട  കനതൃതസത്തനില്
അറകുറപണനി  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.  ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലല പ്രവൃത്തനിയലട
ഓര്ഗലലനസനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനയ്  കശഷകമ  ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറലാം
ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

അങ്കമഭാലനി മുതല് മണത്തനി വലര റതീ ടഭാറനിലാംഗയ് 

28  (4892)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതയനിലല  (എന.എചയ്.  47)  അങ്കമഭാലനി  മുതല്  മണ്ണൂത്തനി
വലരയള്ള ഭഭാഗങ്ങളനില് പലയനിടങ്ങളനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ടഭാറനിലാംഗയ് നതീക്കനി റതീ ടഭാറനിലാംഗയ്
നടത്തുന്നതയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനുലാം  നനിലനനില്പനിനുലാം  കൂടുതല്
ഗുണകേരമഭാകണഭാ;  ആയതനിനയ്  ശഭാസതീയമഭായ  പനിനബലമുകണഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പലയനിടത്തുലാം നനിലവനിലുള്ള ടഭാറനിലാംഗയ്  നതീക്കനി ആഴ്ചകേള കേഴെനിഞനിട്ടുലാം റതീ
ടഭാറനിലാംഗയ്  നടത്തഭാത്തതുമൂലലാം  ടൂവതീലര്  അടക്കമുള്ള  വഭാഹനങ്ങളനില്
സഞരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  വലനിയ  വനിഷമങ്ങളുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  ഉണഭാകുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റതീ  ടഭാറനിലാംഗയ്  ഉടന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കദശതീയ  പഭാതയനിലല
ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനിറമനിനസയ്  ഓവര്കലയലട  ഡനിഫ്ലക്ഷന  1.2  മനിലതീ  മതീററനില്
കൂടരുലതനലാം സര്ഫസയ് റഫയ് നസയ് 3000 മനിലതീ മതീറര്/കേനി.മതീററനില് കൂടരുലതനമഭാണയ്
ലഎ.ആര്.സനി.  കകേഭാഡയ്  81-1997-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ആയതനിനഭാല്
കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ സര്ഫസനില് ലവയറനിലാംഗയ് കകേഭാഴ്സനിനയ് ഏതയ് രതീതനിയനിലുള്ള മനികയ്
ആണയ്  ഉപകയഭാഗനികക്കണതയ്  എന്നയ്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതയ്  ബനി1  ലടസയ്  വഴെനിയഭാണയ്.
അങ്കമഭാലനി മുതല് മണത്തനി വലരയള്ള ഭഭാഗങ്ങളനില് കമല് സൂചേനിപനിച അളവകേളുലട
പരമഭാവധനി പരനിധനി കേഴെനിഞതനിനഭാല് നനിലവനിലുള്ള സര്ഫസയ് നതീക്കലാം ലചേയ്തയ് ഒകര
ലലവല് വരുത്തുകേയലാം ആവശലമഭായ സര്ഫസയ് റഫയ് നസയ് 3000 മനിലതീ മതീറര്/കേനി.മതീ.
പരനിധനിക്കുള്ളനില്  വരുകത്തണതുമുണയ്.   അതുലകേഭാണഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ഫസയ്
മനിലനിലാംഗയ്  നടത്തനി  മഭാറന്നതയ്.   കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള്ള  സര്ഫസയ്  ഇളക്കനിമഭാറഭാലത
റനികല  ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഡനിലലസന  ലലവലനിലന  ബഭാധനിക്കുകേയലാം
ലഡ്രയനികനജയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ് വനിപരതീതഫലലാം ഉണഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.

(ബനി)  കകേഭാണടഭാക്ടര്  നനിലവനിലുള്ള  ടഭാറനിലാംഗയ്  സര്ഫസയ്  മനിലനിലാംഗയ്
ലചേയ്തതനിനുകശഷലാം രണ്ടു ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് ബനി.സനി.  ഓവര്കല ലചേയ്യഭാനഭായനിരുന
തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  കഹഭാടയ്  മനികയ്  പഭാന്റെയ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലനതനിരഭായനി  പരനിസരവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുലാം  ചേലനിയലട
ദഇൗര്ലഭലവലാം,  കൂടഭാലത  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവലാം  പ്രവൃത്തനിയലട
പൂര്ത്തതീകേരണലത്ത ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  നനിലവനില്  കമല്പറഞ  പ്രശ്നങ്ങള  എലഭാലാം  തലന്ന  തതീര്ന്നനിട്ടുണയ്.
അനുകൂല  കേഭാലഭാവസ  ഉണഭാവകേയലാം  പരനിസരവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുലാം
ഇലഭാതനിരുന്നഭാല്  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  കജഭാലനികേള  തതീര്ക്കഭാലമന്നഭാണയ്
എന.എചയ്.എ.ലഎ. അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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റഭാപനിഡയ് ലറയനില്കവ കകേഭാറനികഡഭാര്

29(4893)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  റഭാപനിഡയ്  ലറയനില്കവ  കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ  സഭാധലതഭാ
പഠനലാം  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുലണങ്കനില്  അതനിലനറ
അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാകക്കണ പദതനിയലട രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില് എനഭായനിരുനലവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  തനിരുവനനപുരലാം  മുതല്  ലചേങ്ങന്നൂര്  വലര  റഭാപനിഡയ്
ലറയനില്  കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ  സഭാധലതഭാപഠനവലാം  വനിശദ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി റനികപഭാര്ടയ് പ്രകേഭാരലാം ആലകേ ലചേലവയ് 3063.97 കകേഭാടനി
(മൂവഭായനിരത്തനി  അറുപത്തനി  മൂന്നയ്  കകേഭാടനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  ഏഴെയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)
രൂപയഭാണയ്. ലചേലവയ് കുറയന്നതനികലയഭായനി ലറയനില് കമല്പഭാലലാം/ലറയനില് അടനിപഭാത
നനിര്മ്മേഭാണലാം മലറഭാരു പദതനിയഭായനി നടപഭാക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  അതുവഴെനി
പദതനിയലട  ലചേലവയ്  2114  കകേഭാടനി  (രണഭായനിരത്തനി  ഒരുന്നൂറനി  പതനിനഭാലു കകേഭാടനി
രൂപ മഭാത്രലാം) രൂപയഭായനി കുറയവഭാന ആകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  റഭാപനിഡയ് ലറയനില് കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ വനിശദ പദതനി റനികപഭാര്ടയ് കകേന്ദ്ര
ലറയനില്  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  കബഭാര്ഡുലാം  ദക്ഷനിണ  ലറയനില്ലവയലട  ലചേലലന്ന
കമഖല  ഓഫതീസുമഭായലാം  ചേര്ചകേള  തുടരുന.  ഇഇൗ  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

30(4894)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനില്
ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  -  കറഭാഡുകേള,  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്,
കദശതീയപഭാത  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനില്  (ലസക്ഷന,
സബ്ഡനിവനിഷന,  സര്ക്കനിള)  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണവലാം  ഒഴെനിവകേളുലാം
കേഭാറഗറനി തനിരനിചയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(സനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതലഭാലാം
തസ്തനികേകേളനില് ഈ സര്ക്കഭാറനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് നനിയമനലാം നടത്തനി;

(ഡനി)  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേൾ  കപഭാലുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില്  ജനിലയനിലല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലല
ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്,  കറഭാഡ്സയ്,  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  നനിലവനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണവലാം  ഒഴെനിവകേളുലാം  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്
നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് - 90 (സലാംസഭാനതല നനിയമനലാം)

2. രണഭാലാം കഗ്രഡയ് ഡ്രഭാഫയ്സയ് മഭാന  - 302 (സലാംസഭാനതല നനിയമനലാം)

3. കഭാര്ക്കയ് - 7 (ജനിലഭാതല നനിയമനലാം)

4. ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 2 (ജനിലഭാതല നനിയമനലാം)

5. ലലടപനിസയ് - 4 (ജനിലഭാതല നനിയമനലാം)

6. മൂന്നഭാലാം കഗ്രഡയ് ഓവര്സനിയര് - 700 (സലാംസഭാനതല നനിയമനലാം) 

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതഭാണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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നല്ലൂര് ഗവണലമന്റെയ് യ.പനി. സ്കൂളനിനയ് പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി. വകേ സലലാം 

വനിട്ടുനല്കേഭാന നടപടനി

31  (4895)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  നല്ലൂര്  ഗവണലമന്റെയ്  യ.  പനി.
സ്കൂളനികനഭാടയ് കചേര്ന കേനിടക്കുന്നതുലാം ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്നതുമഭായ
പഴെയ കേടലുണനി - ഫകറഭാക്കയ് കറഭാഡനിലന്റെ സലലാം നല്ലൂര് ഗവണലമന്റെയ് യ. പനി. സ്കൂളനിനയ്
കേളനിസലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാൻ  വനിട്ടു  നല്കേണലാം  എന്ന  ആവശലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ അകപക്ഷയനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ സലലാം സ്കൂളനിനയ് നല്കുന്നതനിനയ് എതനിര്പനിലലന്നയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
(പനി.  എസയ്.)  വകുപയ് അറനിയനിചനിട്ടുലാം സ്കൂളനിനയ് ലലകേമഭാറനി നല്കുന്നതനിനുള്ള തടസവലാം
കേഭാലതഭാമസവലാം എലനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ  സലലാം  സ്കൂളനിനയ്  കേളനിസലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  ഡനി)  കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പഴെയ കേടലുണനി-ഫകറഭാക്കയ്
കറഭാഡനിലന്റെ സലലാം നല്ലൂര് ഗവണലമന്റെയ് ഗണപതയ് യ.പനി.  സ്കൂളനിനയ് കേളനിസലമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനികലയഭാവശലമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി
6-1-2016-ലല  5302/പനി.എസയ്2/2013/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുസലാംബന്ധനിച  തുടര്നടപടനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപഭാണയ് ലലകേലക്കഭാകള്ളണതയ്. 

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്.പ്രവൃത്തനികേള 

32  (4896)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എസയ്.  എല്.  ടനി.  എഫയ്.  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് എത്ര പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി;

(സനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയലടയലാം പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്.  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച
പ്രവൃത്തനികേളനില്  13  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.   അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം അവയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന+. 

കേണ്ണൂര് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം

33  (4897)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതു മരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നനിലവനില് എത്ര ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലാം  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസുകേളുമഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തുള്ളതയ്; ജനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്,  തകദ്ദേശ  സസയലാം  ഭരണ സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയളള  ഫണയ്  മുകഖനയലാം  എലാം.  പനി.,  എലാം.  എല്.  എ.ഫണയ്  മുകഖനയലാം,
ലകേടനിടങ്ങളക്കയ്  ഇകപഭാള  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  ഇലകനിക്കല്  എസനികമറകേള
തയ്യഭാറഭാക്കുനണയ്;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയള്ള  പദതനികേള  വരുന്നകതഭാലട  ഇലകനിക്കല്
വനിഭഭാഗത്തനില്  കജഭാലനി  ഭഭാരലാം  കൂടുന്നതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പുതനിയ  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലാം  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസുലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്
തുടങ്ങുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് നനിലവനില്
തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  3  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര് ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  അവയയ് കേതീഴെനില്  42  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുമുണയ്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളക്കഭായനി 142 എസനികമറലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  258
എസനികമറലാം  എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.  ഫണയ്  മുകഖന  110  എസനികമറലാം  ഉളലപലട
ലകേടനിടങ്ങളക്കഭായനി ആലകേ 510 എസനികമറകേള തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

+ ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  കേണ്ണൂരനില് ഒരു എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയലാം  ഓഫതീസുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  നനിയമസഭയനില്
പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ് മനനിസഭ തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്. 

ചേടയമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പണനികേള

34  (4898)  ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര  ചേടയമലാംഗലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുമരഭാമത്തു
പണനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം,  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം I, II  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

അപകേടകേരമഭായ ലകേഭാടുലാം വളവകേള

35  (4899)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനത്തനില്  ഏലറ  മുകന്നറനിയ  കകേരളത്തനിലല
കറഭാഡുകേളനില്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പല  ലകേഭാടുലാംവളവകേളുലാം  നനികതലന
അപടകേങ്ങളക്കയ് വഴെനിവയന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനലപരുപവലാം തനിരക്കുമനുസരനിചയ്  കറഭാഡുകേള വനികേസനിക്കുകമ്പഭാള
ഇത്തരലാം  അപകേടകേരമഭായ  വളവകേള  മഭാത്രലാം  മഭാറനിലയടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതയ്
എന്തുലകേഭാണഭാണയ്;

(സനി)  ഇത്തരലാം വളവകേളനിലുള്ള കേകയ്യറവലാം മറലാം  ഒഴെനിപനിച്ചുലാം ആവശലലമങ്കനില്
ഭൂമനി ഏലറടുത്തുലാം അപകേടവളവകേള കനലരയഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം വളവകേള നനിലവനിലുള്ള ഇടങ്ങളനില് ആവശലമഭായ മുന്നറനിയനിപയ്
കബഭാര്ഡുകേള  അടനിയനനിരമഭായനി  സഭാപനിക്കുവഭാന  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  മുൻകേലയ്യടുത്തയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വഭാഹനലപരുപവലാം തനിരക്കുമനുസരനിചയ് കറഭാഡുകേള വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഇത്തരലാം  അപകേടകേരമഭായ വളവകേള മഭാറനിലയടുക്കഭാന പരമഭാവധനി  ശമനിക്കഭാറുണയ്.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  പ്രസ്തഡുത വളവകേള മഭാറനിലയടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകമ്പഭാള പ്രഭാകദശനികേമഭായ പലതരത്തനിലുള്ള എതനിര്പ്പുകേള
മറനികേടന്നയ് പൂര്ണ്ണമഭായ ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് പലകപഭാഴുലാം സഭാധനിക്കഭാറനില.  കമല്പറഞ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് അപകേടകേരമഭായ പല വളവകേളുലാം മഭാറനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില. 

(സനി)  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുലാം,  ജനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  നടത്തനിയ  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ്,  കപഭാലതീസയ്,  റവനമ്മ്യൂ  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കഭാനുള്ള
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയണഭായനി.   ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ഇത്തരലാം  കേകയ്യറങ്ങള  ഒഴെനിപനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത
ആവശലമുള്ള  സലങ്ങളനില്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  നല്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രസ്തുത   വളവകേള  മഭാറനിലയടുത്തയ്
അപകേടനനിവഭാരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  നനിലവനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ പദതനികയതര ഫണ്ടുലാം,  കകേരള
കറഭാഡയ് കസഫനി അകതഭാറനിറനിയനില് നനിന്നയ് ലഭനിക്കുന്ന ഫണ്ടുലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിലവനില്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ഇത്തരലാം വളവകേളനിലുലാം മറയ്  ആവശലസലങ്ങളനിലുലാം ഇനലന
കറഭാഡയ്  കകേഭാണഗ്രസയ്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  ലലസന
കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന. 

ലചേര്ക്കള ടഇൗണനില് ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

36 (4900) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേര്ക്കള
ടഇൗണനില്  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  എലനങ്കനിലുലാം
പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അനുവദനിച തുകേ, ലചേയ്തയ് തതീര്ത്ത പ്രവൃത്തനികേള, ഇനനി ലചേയ്യഭാന
ബഭാക്കനിയളള പ്രവൃത്തനികേള എന്നനിവയനില് വനിശദതീകേരണലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) അനുവദനിച തുകേ മുഴുവന ഉപകയഭാഗനിചനിരുകന്നഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തഡുത പ്രവൃത്തനിയലട എസനികമറനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) ഈ പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്തലതകപഭാഴെഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്) പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരന ആരഭാലണനലാം കേരഭാറുകേഭാരനയ്
ലകേഭാടുക്കഭാനുളള പണലാം ലകേഭാടുത്തു തതീര്കത്തഭാ എനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പ്രസ്തഡുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപട  ഏലതങ്കനിലുലാം  കകേസയ്
നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത കകേസനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി) ഠഇൗണ ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലചേര്ക്കള ടഇൗണനിലല ബനി.എലാം. &
ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  200  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ടഭാഫനികേയ്
കസഫനി  പ്രവൃത്തനികേള  85  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.   ലലഹമഭാസയ്  ലലലറയ്
സഭാപനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ളതയ്. 

(സനി)  ഇല.

(ഡനി) എസനികമറനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  
(ഇ)  14-7-2014-ലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ഉത്തരകമഖല  നനിരത്തുവനിഭഭാഗലാം

സൂപ്രണനിലാംഗയ് എഞനിനതീയര് ലടണര് ലചേയ്തതയ്. 

(എഫയ്)  സനി.എചയ്.  മുഹമ്മേദയ്  മുനതീര്,  സഭാര്ലറയ്,  കേസഭാനകകേഭാട,  കേണ്ണൂര്
എന്നയഭാളഭാണയ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയലട കേരഭാറുകേഭാരന.  കേരഭാറുകേഭാരനയ് പണലാം മുഴുവന
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിടനില.   ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിജനിലനസയ്
അകനസഷണലാം  നടക്കുന്നതനിനഭാല്  അകനസഷണലാം  കേഴെനിഞകശഷകമ  ബനില്  തുകേ
ലകേഭാടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

(ജനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയമഭായനി ബന്ധലപടയ്  ഒരു വനിജനിലനസയ് കകേസുലാം ഒരു
ക്രനിമനിനല് കകേസുലാം നനിലവനിലുണയ്.  

പ്രവൃത്തനി തടസലപടുത്തുകേയലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള മര്ദ്ദേനിക്കുകേയലാം ലപഭാതുമുതല്
നശനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തതനിലനതനിലര  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്  ഫയല്  ലചേയ്ത  കകേസനില്
അകനസഷണലാം നടക്കുന.  കൂടഭാലത ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി സലാംബന്ധനിചയ്  VC-09/16/KSD
എന്ന നമ്പറനില് ഒരു വനിജനിലനസയ് കകേസുലാം നടനവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കറഭാഡുകേളനിലല കുഴെനികേള യഥഭാസമയലാം അടയഭാന സലാംവനിധഭാനലാം 

37 (4901) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഭാഡുകേളനില്  ഉണഭാകുന്ന  ലചേറനിയ  കുഴെനികേള

വലനിയകുഴെനികേളഭായനി  രൂപഭാനരലപടഭാന  അനുവദനിക്കഭാലത  യഥഭാസമയലാം  അടയന്ന

തരത്തനില് മരഭാമത്തയ് സലാംവനിധഭാനലാം പുനക്രമതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളനില്  ലചേറനിയ  കുഴെനികേള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  തലന്ന  അതയ്

ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസലര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്

സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതനിലനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഴെക്കഭാലത്തനിനയ്  മുമ്പഭായനി  കറഭാഡയ്  വശങ്ങളനിലുള്ള  ഓടകേളനിലുലാം

കേലുങ്കുകേളനിലുലാം  മണ്ണടനിഞയ്  കേനിടക്കുന്നതയ്  മഭാറനി  മഴെലവള്ളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് നനിരത്തുകേളനില് ലചേറനിയ  കുഴെനികേള രൂപലാം

ലകേഭാള്ളുകമ്പഭാള തലന്ന ഇനസന്റെയ് ബനിറമനിന മനികയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് യഥഭാസമയലാം തലന്ന

കുഴെനികേള അടയഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 

സലാംസഭാനത്തയ്  കറഭാഡുകേളനില്  ഉണഭാകുന്ന  കകേടുപഭാടുകേലളക്കുറനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്

ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചയ് അവ യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ് എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കേതീഴെനില് ഡനിസനിക്ടയ് ലലവല് ടഭാസയ് കഫഭാഴ്സയ്

കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിച  കറഭാഡുകേള  പരനികശഭാധന

നടത്തനിയകശഷലാം  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്/അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്

എഞനിനതീയര് മുകഖന നല്കുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഇഇൗ ഡനിസനിക്ടയ് ലലവല് ടഭാസയ് കഫഭാഴ്സയ്

കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട

കനതൃതസത്തനിലുള്ള കസറയ് ലലവല് ടഭാസയ് കഫഭാഴ്സയ് കേമ്മേനിറനി പരനിഗണനിചയ് കനഭാണ പഭാന

ഫണനില് നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി യഥഭാസമയലാം തലന്ന പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്

വരുനണയ്. 
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(ബനി)  കറഭാഡുകേളനിലുണഭാകുന്ന കകേടുപഭാടുകേള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ബന്ധലപട

ഉകദലഭാഗസലന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കേഭാള  ലസന്റെര്  സലാംവനിധഭാനലാം

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   1800  425  7771  എന്ന  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പറനില്  വനിളനിചയ്

പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇതയ് കൂടഭാലത കേത്തയ് മുകഖനകയഭാ,  കഫഭാണ

മുകഖനകയഭാ,  ഇ-ലമയനില്  വഴെനി  അതഭാതയ്  ഭഭാഗലത്ത  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്

എഞനിനതീയര് മുതല് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് വലരയള്ളവലര അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  മഴെക്കഭാലത്തനിനയ്  മുമ്പഭായനി  കറഭാഡുകേളനില്  അറകുറപണനികേള

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേലുങ്കുകേളനില്  മണ്ണടനിഞയ്  കേനിടക്കുന്നതയ്  മഭാറനി  മഴെലവള്ളലാം  ഒഴുകേനി

കപഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  14  ജനിലകേളക്കുലാം

മഴെക്കഭാലപൂര്വ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  കസറയ്  ലലവല്  ടഭാസയ്  കഫഭാഴ്സയ്  കേമ്മേനിറനി  മുകഖന

കനഭാണ  പഭാന  ഫണനില്  തുകേ  അനുവദനിചയ്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടണര്

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനികേലളലഭാലാം തലന്ന 2017  കമയയ് മഭാസലാം

31-ാം  തതീയതനിക്കയ്  മുമ്പഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

തസരനിതഗതനിയനില് പൂകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ഹരനിപഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല പലന-കുമഭാരകകേഭാടനി കറഭാഡനിലന്റെ പ്രധഭാന 

അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ് 

38 (4902) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പലന-കുമഭാരകകേഭാടനി  കറഭാഡനിലന്റെ

പ്രധഭാന  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

കേഭാരണലമലനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് എത്ര ശതമഭാനലാം പുകരഭാഗതനി

ഇതനിനകേലാം ലകേവരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഗണനിചയ്  അകപ്രഭാചയ്

കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  തസരനിതലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

331/2020
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനയ്  8  മതീറര് വതീതനിയനില് സലലാം
പഞഭായത്തയ്  വനിട്ടുനല്കേഭാത്തതഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാകുവഭാനുള്ള കേഭാരണലാം. 

(ബനി)  അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഇതനിനകേലാം 40%  പുകരഭാഗതനി
ലലകേവരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)   8  മതീറര്  വതീതനിയനില് പഞഭായത്തയ് സലലാം വനിട്ടുനല്കേനിയഭാല്മഭാത്രകമ
അനനര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതലപടുത്തുവഭാന കേഴെനിയകേയള. 

ഹരനിപഭാടയ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനിവനികേസന പദതനി

39 (4903) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം   നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനിവനികേസന
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് എത്ര കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
വനിശദമഭായ എസനികമറഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) എത്ര കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് ഇതനിനകേലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി;

(സനി)  വനിശദമഭായ  എസനികമറകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലാം,  ധനകേഭാരലവകുപനിലന്റെ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള  സമയപരനിധനി  പഭാലനിക്കഭാലത  ഈ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
ഭരണഭാനുമതനി ലവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(ഡനി)  ഈ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് അടനിയനരമഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പതനികനഴെയ്.

(ബനി) എടയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  എലഭാ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിവരുനണയ്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 115

കറഭാഡുകേള പുനരുദഭാരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേ 

40  (4904)   ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കറഭാഡുകേള
പുനരുദഭാരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  എത്ര  കറഭാഡുകേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേള  ലടന ഡര്  നടപടനി  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ - സനി) കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് കറഭാഡുകേള പുനരുദഭാരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  1319.70  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാന ലഹഡനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കറഭാഡുകേളുലട പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചവയലടയലാം  ലടണര്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നവയലടയലാം  ഡനിവനിഷന
തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനില് കറഭാഡുകേള പുനരുദഭാരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിച  തുകേയലടയലാം  പ്രവൃത്തനിയലടയലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  II  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ലതക്കനില്-ആലറനി കറഭാഡനിനയ് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി

41  (4905)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  ലതക്കനില്-ആലറനി  (Thekkil  -Alatty)
കറഭാഡനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയലട വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനലവസനികഗഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  ലതക്കനില്-ആലറനി  കറഭാഡനിനയ്
01-11-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1502/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 50 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇനലവസനികഗഷന
പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇനലവസനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്
വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  റൂബനികസഭാഫയ്  എന്ന
ഏജനസനിലയയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിടനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള

42 (4906) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ് കറഭാഡുകേളനില് കേഴെനിഞ പതനിനഞയ് വര്ഷലാം നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള കറഭാഡയ്
തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില്  ഇനനി  ഏലതലഭാലാം  പഭാലങ്ങളഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയള്ളലതനലാം  അതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നടനവരുന്ന  പ്രക്രനിയകേള
എലനലഭാമഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  മണ്ഡലത്തനില്  നബഭാര്ഡയ്  തുകേയലാം  സനി.ആര്.എഫലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചു നനിര്മ്മേനിച കറഭാ ഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം ഏലതലഭാലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) മണ്ഡലത്തനില് ഇനനി ഈ ഫണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് ഏലതങ്കനിലുലാം പ്രവൃത്തനി
ലചേയ്യഭാന ആകലഭാചേനയകണഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  മണ്ഡലത്തനില്  ഓടങ്കല്  പഭാലത്തനിനയ്
2016-17-ല്   കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
തുപക്കല്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുണയ്.   ഇഇൗ  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഇനലവസനികഗഷന
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഡനിലലസന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി) 

1. ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.-18-വനിദലഭാനഗര്-മഭായനിപഭാടനി  കറഭാഡനില്  കേനി.മതീ.5/
600-ല്  മഭായനിപഭാടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡക്കയ്  സഭാബയ്  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലന്റെയലാം സബയ് സക്ചേര് ബലലപടുത്തുന്നതുമഭായ പ്രവൃത്തനി.

2. ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്-21-നതീര്ചഭാല്-കകേഭാടക്കണനി-മധൂര്  കറഭാഡനില്
കകേഭാടലക്കണനി പഭാലലാം പുനര് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി (85% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.)

(ഇ)  സനി.ആര്.എഫയ്.ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  2016-17-ല്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. ചേകന്ദര-തൃക്കരനിപ്പൂര്-ഒളവര കറഭാഡയ് കേനി.മതീ.0/000-12/000 പുനരുദഭാരണലാം
- 10 കകേഭാടനി

2. കഹഭാസ്ദര്ഗ്ഗയ്-നതീകലശസര്  വഴെനി  മടനിക്കനി  കറഭാഡയ്  കേനി.മതീ.0/000-13/000
പുനരുദഭാരണലാം - 12 കകേഭാടനി

ലസക്കനഡയ് കഗ്രഡയ് ഓവര്സനിയര്/ഡ്രഭാഫയ്സയ് മഭാന തസ്തനികേ

43  (4907)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ലസക്കനഡയ് കഗ്രഡയ് ഓവര്സനിയര്/ഡ്രഭാഫയ്സയ്
മഭാന തസ്തനികേയലട നനിലവനിലുള്ള ലസങ്തയ് എത്രലയന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനികന്മലുള്ള  നനിയമനരതീതനിയലാം  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേളുലാം എണ്ണവലാം ശതമഭാനവലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിശ്ചനിത ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാര് മറയ്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
അര്ഹതലപട തസ്തനികേകേളനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് അതയ് എങ്ങലന സലാംഭവനിച്ചു എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  ലസക്കന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  ഓവര്സനിയര്/
ഡ്രഭാഫയ്സയ് മഭാന തസ്തനികേയലട നനിലവനിലുള്ള കകേഡര് ലസങ്തയ്   623 ആണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില്  50  ശതമഭാനലാം പബനികേയ്  സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന
വഴെനി  കനരനിട്ടുലാം  ബഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം  മൂന്നഭാലാം  കഗ്രഡയ്  ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേയനില്
നനിനലാം സഭാനക്കയറലാം മുകഖനയമഭാണയ് നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന്നതയ്.  മൂന്നഭാലാം കഗ്രഡയ്
ഓവര്സനിയറുലട ഉകദലഭാഗക്കയറലാം ഒഴെനിലകേ മറയ് വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ലസക്കന്റെയ് കഗ്രഡയ്
ഓവര്സനിയറുലട ഒഴെനിവകേള ഒനലാംതലന്ന നതീക്കനിവചനിടനില. 

(സനി) ഇല. 

(ഡനി & ഇ) ബഭാധകേമല. 

പഭാലങ്ങളുലട ബലക്ഷയലാം
44(4908) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  .:

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏനഭാത്തയ്  പഭാലത്തനിനുണഭായ  ബലക്ഷയത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്

സലാംസഭാനലത്ത പഭാലങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിലയനിരുത്തല്

നടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  കദശതീയ  പഭാതയനില്  വരുന്ന  പഭാലങ്ങളുലട  സര്കവ

നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഏലതങ്കനിലുലാം ഏജനസനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബലക്ഷയമുള്ളതുലാം,  അപകേടസഭാധലതയള്ളതുമഭായ  പഭാലങ്ങലള

ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  പഭാലങ്ങളുലട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്

എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(ഇ)  പുതനിയ  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അവയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഈടയ്  നനില്ക്കുന  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം

മുനകേരുതലുകേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏനഭാത്തയ്  പഭാലത്തനിനുണഭായ  ബലക്ഷയത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്ന്നയ്
ടനി  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   അതനുസരനിചയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴെനില്  വരുന്ന
2249  പഭാലങ്ങളനില്  603  പഭാലങ്ങള  നല  സനിതനിയനിലഭാലണനലാം,  1281
പഭാലങ്ങളക്കയ്  ലചേറനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  അറകുറപണനികേള  ആവശലമഭാലണനലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയള്ള 365 പഭാലങ്ങള പുനര് നനിര്മ്മേനികക്കണതഭാകണഭാ,
അറകുറപണനികേള നടകത്തണതഭാകണഭാ എന്നയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന  ആവശലമഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  ഉകദ്ദേശലാം  200
പഭാലങ്ങളക്കയ് പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനിയലാം 165 പഭാലങ്ങളക്കയ് പുനര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ആവശലമഭാലണന്നയ്  കേരുതുന.  എന്നഭാല് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനിയഭാല്
മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത സനിതനി വനിലയനിരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  കദശതീയപഭാതയനില്  വരുന്ന  എലഭാ  പഭാലങ്ങളുകടയലാം
സര്കവ  നടത്തഭാന  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  (MoRTH)   M/s  SN
Bhobe & Associates Pvt. Ltd എന്ന കേമ്പനനിയമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി  &  ഡനി)  ബലക്ഷയമുള്ളതുലാം അപകേട സഭാധലതയള്ളതുമഭായ പഭാലങ്ങലള
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനിയഭായനി  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ആവശലമഭായനി വരുന്ന പഭാലങ്ങലള സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടകത്തണതയ്
അനനിവഭാരലമഭാണയ്.  ഇഇൗ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി പരനികശഭാധനിചഭാല് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയൂ.  

ഇതനിനഭായനി  8-5-2017-ല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മനനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  നടന്ന  കയഭാഗത്തനില്  ആക്ഷന  പഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം പുനരുദഭാരണലാം ആവശലമഭായ പഭാലങ്ങള ഇനലവസനികഗഷന നടത്തനി
30-8-2017-നകേലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

നനിലവനിലുള്ള പഭാലങ്ങളുലട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പഭാലങ്ങളുലാം  6  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  അസനിസന്റെയ്
എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചയ് രജനിസര് തയ്യഭാറഭാക്കനി
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വനിവരങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കണലമനലാം  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  തലത്തനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഉറപയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം ടനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  8-5-2017-ല്  നടന്ന  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  കദശതീയപഭാതയനില്  ഉള്ള  പഭാലങ്ങളുലട  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
ഫണയ് അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.  പഭാലങ്ങള കമഭാര്ത്തയ് ലസസനിഫനികക്കഷന ലഎ.ആര്.സനി.
ലലഗഡയ് ലലലനസയ്  അനുസരനിചഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.   ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതയ്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ആക്കുന്നതനികലയഭായനി
കദശതീയപഭാതയനില്  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇ.പനി.സനി.  വലവസയനിലഭാണയ്
ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

(ഇ)  പുതനിയ  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അവയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ഇഇൗടുനനില്ക്കുന്നതനിനുലാം ഇഇൗ പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ  ഘടലാം  മുതല്  ആവശലമഭായ  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം
സലാംബന്ധനിചയ്  കേസഭാളനിറനി  മഭാനുവല്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തുന്നതനിനുലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനികന്മലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
നല്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

കറഭാഡുകേളുലട വശങ്ങളനിലല സലലാം ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാന നടപടനി
45 (4909) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്  :

   ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
   ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
 ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനുകേതീഴെനിലല  കറഭാഡുകേളുലട  വശങ്ങളനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടപ്പുളള  ലപഭാതുസലലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാനുളള
പദതനികേകളലതങ്കനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളനിലല  ഓടകേള  ഉളലപലടയളള  സലലാം  ശരനിയഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാത്തതനിനഭാൽ സസകേഭാരല വലകനികേള ലലകേകയറനി ഇവനിടങ്ങളനിൽ കേചവട
സഭാപനങ്ങളുളപലടയള്ളവ  സഭാപനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാർക്കുലാം
വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാർക്കുലാം ഉണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഢങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലത  തലങ്ങുലാം  വനിലങ്ങുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുളള  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  കകേബനിളുകേളുലാം  നതീക്കലാംലചേയ്തയ്  ലഭലമഭായ  പരമഭാവധനി
സലലാം കേഭാല്നടയഭാത്രയളപലട ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  കറഭാഡുകേളുലട  വശങ്ങളനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടപ്പുള്ള ലപഭാതുസലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇഇൗ  സലങ്ങളനില്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള
(Ashwas  Public  Amenities  Kerala  Limited)  എന്ന  സഭാപനലാം  മുകഖന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്
ബസ്കബ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പദതനിയണയ്.   കദശതീയപഭാത  66-ല്
തലപഭാടനി  മുതല്  കേഴെക്കൂടലാം  വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  4  വരനിപഭാതയഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  ടനി നഭാലുവരനിപഭാത
വനികേസനപദതനി  നടപഭാക്കനിക്കഴെനിയകമ്പഭാള  കദശതീയപഭാതയലട  വശങ്ങളനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ സലങ്ങളുലണങ്കനില് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഏരനിയ, ബസയ് ലവയനിറനിലാംഗയ്
ലഷഡയ്,  ലറസയ്  ഏരനിയ  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യഭാവന്നതഭാണയ്.   ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.-യലട  കേതീഴെനിലുള്ള  എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലന്റെയലാം
ലലതകക്കഭാടയ്  കേഴെക്കൂടലാം  കറഭാഡനിലന്റെയലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടപ്പുള്ള
ലപഭാതുസലലാം അളനതനിടലപടുത്തനി കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിലന ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനി  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി  &  സനി)  കറഭാഡുകേളനിലല  ഓടകേള  ഉളലപലടയള്ള  സലലാം  സസകേഭാരല
വലകനികേള  കേകയ്യറനി  ഇവനിടങ്ങളനില്  കേചവട  സഭാപനങ്ങള  ഉളലപലടയള്ളവ
സഭാപനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില് കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത്ര സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി കകേരള ലലഹകവ
ലപ്രഭാടക്ഷന  ആക്ടയ്  ബഭാധകേമഭാക്കനി  3-9-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്
63/16/ലപഭാ.മ.വ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഉത്തരവയ്
സലാംസഭാനത്തയ് കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുലാം കൂടഭാലത ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് കറഭാഡനിലല
കേകയ്യറങ്ങള  അപകപഭാള  തലന്ന  കേലണത്തഭാനുലാം  അവ  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേകയ്യറലാം
ശദയനില്ലപടഭാല്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  സുരക്ഷഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  സുരക്ഷനിത  യഭാത്രയള്ള  നടപടനികേള
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സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   പുതനിയതഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  നഭാലുവരനിപഭാത  കറഭാഡയ്
പദതനികേളനില്  കകേബനിളുകേള,  ലലപപ്പുകേള  മുതലഭായവ  സുരക്ഷനിതമഭായനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ഫട്പഭാത്തുകേളനില്  ലലടലുകേള  വനിരനിചയ്
സുരക്ഷനിതതസവലാം മകനഭാഹരവമഭാക്കഭാറുണയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനി

46 (4910)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പ്രധഭാനലപടതുലാം
കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലുമഭായ  ലചേര്ക്കള-  കേലട്ക്ക,  മുകള്ളരനിയ-അര്ളപദവയ്,
ബദനിയടുക്ക-  കേനിന്നനിങ്കഭാര്-ഏത്തടുക്ക-സൂളപദവയ്,  കചേരലക്ക-ലലറയ് ഹഇൗസയ്-പള്ളലാം-
കേസബ  എന്നതീ  കറഭാഡ ഡുകേളുലട  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഏലതങ്കനിലുലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ആശസഭാസലമന്ന  നനിലയനില്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനിക്കയ്  പണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര  തുകേയഭാണയ്
അനുവദനിചലതനലാം അറകുറപണനി എകപഭാള തുടങ്ങുലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നഭാലയ്  കറഭാ ഡുകേളനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  നഭാഷണല്  ലഹകവ
അകതഭാറനിറനി ഏലറടുക്കഭാനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകണഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലട്ക്ക-ലചേര്ക്കള കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് 2016-17 വര്ഷത്തനില്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 20 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയലട
ഇനലവസനികഗഷന ലടണര് ലചേയ്തയ് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ബദനിയട്ക്ക-കേനിന്നനിങ്കഭാര്-ഏത്തടുക്ക-സൂളപദവയ്  കറഭാഡനിനയ്  2017-18-ലല
ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  28  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

മുകള്ളരനിയ-അര്ളപദവയ്,  കചേരലലകേ-ലലലറയ്ഹഇൗസയ്-പള്ളലാം-കേസബ  കറഭാഡയ്
എന്നനിവയനില് നനിലവനില് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേലളഭാനമനില. 

(ബനി)  കേലട്ക്ക-ലചേര്ക്കള കറഭാഡനിനയ്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്.-ല്  ഉളലപടുത്തനി
കേനി.മതീ.23/227-33/000  വലര  അറകുറപണനികേളക്കയ്  23.10  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
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കേനി.മതീ.33/000-50/500  വലരയള്ള  അറകുറപണനികേളക്കയ്  24.45  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില് ഒരു പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത പ്രവൃത്തനിയലട
ലടണറനിനയ്  മതനിയഭായ  കേരഭാറുകേഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില്  ലടണര്  സമര്പനികക്കണ
കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മുകള്ളരനിയ-അര്ളപദവയ്  കറഭാഡനിനയ്  എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്-ല്  ഉളലപടുത്തനി
5  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രവൃത്തനി  ഉടനതലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഴെനിയലാം.

ബദനിയട്ക്ക  –  കേനിന്നനിങ്കഭാര്  -  ഏത്തടുക്ക  -  സൂളപദവയ്  കറഭാഡനിനയ്
എസയ്.എല്.ടനി.എഫയ്-ല് ഉളലപടുത്തനി കേനി.മതീ.2/000-20/000  വലര അറകുറപണനി
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  8.85  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രവൃത്തനി  ഉടലന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കചേരലലകേ-ലലലറയ്  ഹഇൗസയ്-പള്ളലാം-കേസബ  കറഭാഡനിനയ്  നനിലവനില്
അറകുറപണനികേലളഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില. 

(സനി) കേലട്ക്ക - ലചേര്ക്കള കറഭാഡയ് കദശതീയപഭാതയഭാക്കുന്നതനിനയ് കമഭാര്ത്തനിലന്റെ
തതസത്തനിലുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല കേരുവഭാറ പഭാലത്തനിലന്റെ റനിലലവസ്ഡയ് എസനികമറയ്

47  (4911)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരുവഭാറ  പഭാലത്തനിലന്റെ  റനിലലവസ്ഡയ്
എസനികമറയ് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം
തടസങ്ങളുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരുവഭാറക്കടവയ്  ജതീപബനിള
ബനിഡ്ജനിലന്റെ  (യഥഭാര്ത  കപരയ്)  റനിലലവസ്ഡയ്  എസനികമറയ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല് ഇതനികന്മല് ചേതീഫയ്  ലടകനിക്കല് എകഭാമനിനര്
നടത്തനിയ  ചേനില  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവൃത്തനി  നടക്കുന്ന
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സലപരനികശഭാധന   നടത്തനിയകശഷലാം  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  സലലാം
ലഭലമഭാകണഭാലയന്നതടക്കമുള്ള  വനിവരങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  റതീകേഭാസയ്  എസനികമറയ്
സമര്പനിക്കുവഭാന  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  (നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം)-നയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള

48(4912)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  -  17  ബജറനില്  ഭരണഭാനുമതനിയനിലഭാലത  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട
കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിലല അടനിയനനിര പ്രഭാധഭാനലമുള്ള കറഭാഡുകേള കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു. മനനിയലട നനിര്കദ്ദേശത്തനിലനറ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിച  സനി.  ഇ./ആര്  ആന്റെയ്  ബനി./11900/2016/ജനി
3/74/പനി.ഡബബ.ഡനി. ഫയലനില് തുടർനടപടനികേള എനഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  അടനിയനനിര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
കറഭാഡുകേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര് സമര്പനിച  11-1-2017-ല്
സനി.ഇ./ആര്  &ബനി/11900/2016/TVM  നമ്പര്  കേത്തു  പ്രകേഭാരലാം  ജനി3/74/2017-
ലപഭാ.മ.വ.  ഫയലനില്  തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   2017-18-ലല ബജറയ്
പ്രഖലഭാപനലാം അനുസരനിചയ് പുളനിയറകക്കഭാണലാം-കുഴെക്കഭാടയ് കറഭാഡയ് (16.21 കകേഭാടനി രൂപ),
കേനിള്ളനി-ഇ.എലാം.എസയ്. അക്കഭാഡമനി കറഭാഡയ് (16.31 കകേഭാടനി രൂപ) എന്നതീ പദതനികേള
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  182  കറഭാഡുകേളനില്  (ഖണ്ഡനികേ  156)
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ലപഭാടനകേഭാവയ്-ലനലനിക്കഭാടയ്-ചേതീനനിവനിള-ഉഇൗന്നഭാലാംപഭാറ-തൂങ്ങഭാലാംപഭാറ-ലതരളനിക്കുഴെനി
മുണ്ടുകക്കഭാണലാം  കറഭാഡയ്  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനി  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫയ്.ബനി.-യനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  പ്രതീ-ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,
കപ്രഭാജക്ടയ് കേണലസപ്റയ് കനഭാടയ് എന്നനിവ നനിലവനിലല എസയ്.ഒ.ആര്-നയ് വനികധയമഭായലാം
3-2-2017-ലല  ജനി3/39/2017/ലപഭാ.മ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേത്തനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയ എസനികമറയ് അടനിയനരമഭായനി
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  11-5-2017-ലല  ജനി3/59/2017  ലപഭാ.മ.വ.  നമ്പര്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 125

സര്ക്കഭാര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.   എന്നഭാല്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയലാം,  ലപരുകേഭാവയ്-
ചൂഴെഭാറകകേഭാട  കറഭാഡനിലന്റെ  0/000  കേനി.മതീ.  മുതല്  2/600  കേനി.മതീ.  വലരയള്ള
ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  -  ശങ്കരന  നഭായര്  കറഭാഡയ്  -  കപയഭാടയ്  മഭാര്ക്കറയ്
ജലാംഗ്ഷന പനിടഭാരലാം കറഭാഡയ്  ബനി.എലാം.&  ബനി.സനി.  നനിലവഭാരത്തനില് പുനരുദഭാരണലാം
(21.29  കകേഭാടനി),  വണന്നൂര്  -  കമലഭാരനികയഭാടയ്-വണന്നൂര്  റസല്പുരലാം-പുന്നഭാവൂര്-
ലവളനിയലാംകകേഭാടയ്-കകേഭാടനികയഭാടയ്-മൂലകക്കഭാണലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം-13  കേനി.മതീ.
(16 കകേഭാടനി) എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളുലാം 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറയ് പ്രസലാംഗത്തനികലഭാ
2017-18-ലല ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനികലഭാ കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ പദതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  തനിരക്കനിട  നടപടനികേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  ഇഇൗ
ഘടത്തനില് ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിടനിലഭാത്ത പുതനിയ പദതനികേള കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കലപടുന്നതയ്  കേനിഫ്ബനി  തല്ക്കഭാലലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നനില. 

കൂവളര് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

49(4913) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  പലഭാരനിമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനില്
കൂവളരനികനയലാം ലപമറകത്തയലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കൂവളര് പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  വനിഷയത്തനില്  നനിയമസഭഭാ  തനിരലഞടുപനിലന്റെ  ലപരുമഭാറ
ചേടവമഭായനി ബന്ധലപടയ് തഭാലഭാലനികേമഭായനി തതീര്പഭാക്കനിയ 365/D1/PWD/2016 എന്ന
ഫയലനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു  കവണ  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കൂവളര്  പഭാലത്തനിനഭായനി
ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഡനിലലസന
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ ഡനിലലസന അനുസരനിചനിട്ടുള്ള ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ലലഫനല്  ഡനിലലസന  തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള. 

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
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നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പഭാലത്തനിനുള്ള  ഡനിലലസന  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലലഫനല് ഡനിലലസന ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയകേയള. 

ബഭാലുകശ്ശേരനി ലലബപഭാസനിലന്റെ അലലലനലമന്റെയ്
50  (4914)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ബഭാലുകശ്ശേരനി  ലബപഭാസനിലന്റെ
അലലനലമന്റെയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലബപഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഇനലവസനികഗഷന  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ബഭാലുകശ്ശേരനി ലലബപഭാസനിലന്റെ അലലലനലമന്റെയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്തയ്  എസതീലാം  ലഡവലകപഴ്സയ്  എന്ന
ഏജനസനിലയ ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്. 

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

51  (4915)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സ൪ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവ വൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനരലത്ത  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  ഇകപഭാള  മണ്ഡലത്തനില്  നടന
വരുന്നതുമഭായ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപരയ്,  എസനികമറയ്  തുകേ,  പ്രവൃത്തനികേളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി എന്നതീ കേഭാരലങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഇതനിനകേലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  മണ്ഡലത്തനില്  ഉകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പുതനിയ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി & സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലനില. 

    കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് ലബപഭാസയ് കറഭാഡയ്

52  (4916)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  ലബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ലപപയ്
ലലന  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിച ഫയലനിലന്റെ മുഴുവന വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; തുകേ
അനുവദനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപപയ്  ലലന  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കറഭാഡനിലന്റെ കഫഭാര്കമഷന (കബസുലാം സബയ് കബസുലാം) നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
45   ലസ.മതീ.  ആഴെത്തനില്  മലണ്ണടുത്തകപഭാള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  കുറനിപ്പുറലാം
ഭഭാഗകത്തയള്ള പ്രധഭാന ലപപയ് ലലന  (200  എലാം.എലാം.ഡനി.ലഎ.ലപപയ്)  ലപഭാടനി
ജലവനിതരണലാം തടസലപടുകേയലാം തുടര്ന്നയ് കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തനിവയകേയലാം ലചേയ.
ഇഇൗ  കറഭാഡനിലല  6  കേനി.മതീറര്  നതീളത്തനില്  ലപപയ്  ലലന  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കറഭാഡനിലന്റെ
അരനികേനികലയയ് മഭാറന്നതനിനയ് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി 91 ലക്ഷലാം രൂപ ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.
അടനിയനരമഭായനി ഇലകനികേയ് കപഭാസയ് മഭാറന്നതനിനഭായനി  2,80,000  രൂപയലാം പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന  ഭഭാഗലത്ത  ലപപയ്  ലലന  മഭാറന്നതനിനയ്  30,00,000  രൂപയലാം
ഉളലപലട  കൂടുതലഭായനി  ആവശലമുള്ള  20,59,95,757  രൂപയള്ള  വനിശദമഭായ
റനിലവസ്ഡയ് ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്
25-1-2017-നയ് സര്ക്കഭാരനികലയയ് സമര്പനിക്കുകേയലാം, പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല് 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പരനിഗണനയയ് വതീണ്ടുലാം സമര്പനിക്കുവഭാന 11-4-2017-ലല
ജനി3/129/2017  നമ്പര്  കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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എഞനിനതീയര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ.   ഇതയ്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.

 മഭാകവലനിക്കര-പള്ളനിക്കല് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

53  (4917)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  മഭാകവലനിക്കര-ബുദ  ജലാംഗ്ഷന-
കേല്ലുമല-കുറത്തനികേഭാടയ്-കേറഭാനലാം  (മഭാകവലനിക്കര-പള്ളനിക്കല്  കറഭാഡയ്)  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷന ലലവഡനനിലാംഗനിനയ്  തുകേ അനുവദനിചതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തഡുത  പ്രവൃത്തനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്"നഭാറയ്പഭാക്കയ്"-ലന  ചുമതലലപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  20-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1192/2016/ലപഭാ.മ.വ.  (ക്രമ
നമ്പര്  40)  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ലല  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
മഭാകവലനിക്കര-പുതനിയകേഭാവയ്-പള്ളനിക്കല് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം കേനിഫ്ബനി
മുഖഭാനരലാം ഫണയ് ലഭലമഭാക്കനി ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി 15 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  ലസഷലല്  പര്പസയ്  ലവഹനിക്കനിളഭായനി
കകേരളഭാ കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് മുഖഭാനനിരലാം കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി &സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഏതയ്
ഏജനസനിലയ ചുമതലലപടുത്തുലമന്നയ് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

 കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനില് ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

54  (4918)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  അഞയ്  സ്കൂള  ബസകേള  വഭാങ്ങുവഭാന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
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എലനലഭാലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല്.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  അയചനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സ്കൂള  ബസകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് നനിനലാം ശരനിയഭായ
പനിന്തുണ ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി ) കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനിവനികേസന ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  സ്കൂള  ബസകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  59,93,000  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  2-5-2017-ല് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എല്.സനി.  ലപ്രഭാകപഭാസല്  മലപ്പുറലാം  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം
എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  18-5-2017-ല്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതനില്
അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ഡനിവനിഷലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് നനിനലാം
എലഭാ പനിന്തുണയലാം നല്കുനണയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ  25-3-2017-ലല
ഉത്തരവയ്  02.05.2017-ല്  മഭാത്രമഭാണയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്
ലഭനിചലതങ്കനിലുലാം 18.05.2017-ല് എല്.സനി. ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

 രഭാമനഭാട്ടുകേര – മതീഞന കറഭാഡനില് ഒഴുക്കയ് ചേഭാല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നടപടനി

55  (4919)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാമനഭാട്ടുകേര  -  മതീഞന  കറഭാഡനില്  (എന.  എചയ്.)  അരതീക്കഭാടയ്
അങ്ങഭാടനിയനില്  കറഭാഡനില്  മഴെക്കഭാലത്തയ്  ലവള്ളലാം  ലകേടനിനനിന്നയ്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം പ്രയഭാസമുണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗത്തയ്  ഒഴുക്കയ്ചേഭാല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  എസനികമറനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ ) നഭാഷണല് ലഹകവ 17-ല് രഭാമനഭാട്ടുകേര-മതീഞന കറഭാഡനില് അരനിക്കഭാടയ്
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അങ്ങഭാടനിയനില്,  കറഭാഡനില്  മഴെക്കഭാലത്തയ്  ലവള്ളലാം  ലകേടനിനനിന്നയ്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) 135  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  എസനികമറയ്  കനരലത്ത  FDR-ല്
ഉളലപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിനയ്
സമര്പനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായനിടനില.   2017-18-ലല  ഫ്ലഡയ്
ഡഭാകമജയ് റനിലതീഫനില്  (FDR) ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിനയ് വതീണ്ടുലാം സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇലാംപ്രസയ് മണനി

56 (4920) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം
റസയ്ഹഇൗസുകേളുലടയലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലടയലാം  അടനിയനര
അറകുറ  പണനികേൾ  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  അസനിസന്റെയ്  എനജനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്
ഇലാംപ്രസയ് മണനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെയ്  എനജനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  ഇലാംപ്രസയ്  മണനി  ഇതനിനു  മുനപയ്
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  ആയതയ്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം  എനയ്;  നമ്മ്യൂനതകേള
ഒഴെനിവഭാക്കനി  വലകമഭായ  വലവസകേകളഭാലട  ഇലാംപ്രസയ്  മണനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്
കറഭാഡുകേളുലടയലാം പഭാലങ്ങളുലടയലാം അടനിയനര അറകുറപണനികേളക്കഭായനി അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലുലാം  50,000  രൂപ  വതീതലാം
ഇലാംപ്രസയ് മണനി നല്കേനിവരുനണയ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിന
കേതീഴെനിലല  റസയ്  ഹഇൗസുകേളുലടയലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലടയലാം
അടനിയനര  അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ് ഇലാംപ്രസയ് മണനി നല്കുന്നകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്
അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  2008  മുതല് ഇലാംപ്രസയ് മണനി നല്കേനിവരുനണയ്.
ഇലാംപ്രസയ്  മണനി  നല്കുന്നതയ്  അവസഭാനനിപനിചനിടനില.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഇലാംപ്രസയ്  മണനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലട ലലറര് ഓഫയ് ലക്രഡനിറയ്
ലപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

   ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല അദര് ഡനിസനികയ് കറഭാഡുകേള
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57(4921)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല അദര് ഡനിസനികയ്  കറഭാഡ്സയ്
(ഒ.ഡനി.ആര്.)  ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  ഒ.ഡനി.ആറനിലന്റെയലാം
ലചേയനികനജയ്, കേടന്നയ് കപഭാകുന്ന വഴെനി എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുന്ന പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒ.ഡനി.  ആറുകേളനില്  അറകുറപണനി  അതലഭാവശലമഭായനി
നടകത്തണ  നനിലയനില്  തകേര്ന്നനിരനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള  ഏലതലഭാലാം;  ലനിസയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  കറഭാഡുലാം  അറകുറപണനി  നടത്തണലമങ്കനില്  കവണനിവരുന്ന
ലചേലവയ് ഏകേകദശലാം എത്രയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അദര്  ഡനിസനികയ്  കറഭാഡുകേള  (ഒ.ഡനി.ആര്.)  കമജര്  ഡനിസനികയ്
കറഭാഡഭായനി  (എലാം.ഡനി.ആര്.)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനികലയയ്  മഭാറലപടതനിനുകശഷലാം
നനിലവനില് ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒ.ഡനി.ആര്. നനിലവനില് ഇല.

മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിലല കറഭാഡുകേള ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

58  (4922)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര് ജനിലയനിലല  മുലകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിലല അന്നകേര  -  കകേഭാക്കൂര്
കറഭാഡയ്,  മുലകശ്ശേരനി-തഭാണവതീഥനി-പറപ്പൂര്  കറഭാ ഡയ്  എന്നനിവ  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.
ഏലറടുക്കഭാന തയ്യഭാറഭാവകമഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  പനി.ഡബ.ഡനി.  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്   അതഭാതയ്
പഞഭായത്തുകേളുലട  ലറസലമ്മ്യൂഷനുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെയലാം  ധനകേഭാരല
വകുപനികന്റെയലാം  അനുമതനിയലാം  ആവശലമഭാണയ്.   ഇഇൗ  കറഭാഡുകേള  8  മതീറര്
വതീതനിയള്ളതുലാം,  കുറഞതയ്  2  പഞഭായത്തുകേള  വഴെനി  കേടനകപഭാകുന്നതുലാം,
2 ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് കറഭാഡുകേലള ബന്ധനിപനികക്കണതുലാം, ലറഗുലര് ആയനി ബസയ്
സര്വതീസയ് ഉള്ളതുമഭായനിരനിക്കണലാം.  നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ആകേയഭാല് മനനിസഭഭാ
സമനിതനിയലട അലാംഗതീകേഭാരവലാം ആവശലമഭാണയ്.  

(ബനി)  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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   ശതീകേണപുരലാം - ലചേമ്പലനഭാടനി - നടുവഭാല് കറഭാഡനിലന്റെ ലമക്കഭാഡലാം
ടഭാറനിലാംഗയ്

59  (4923)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീകേണപുരലാം  -  ലചേമ്പലനഭാടനി  -  നടുവഭാല്  കറഭാഡനിലന്റെ  ലമക്കഭാഡലാം
ടഭാറനിലാംഗയ് പ്രവൃത്തനിക്കയ് എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാകണഭാ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനികയഭാലയന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ശതീകേണപുരലാം  -  ലചേമ്പലനഭാടനി  -  നടുവഭാല് പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി കറഭാഡനിനയ്
2017-18-ലല  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  15  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്  (ക്രമ നമ്പര്40).  

(സനി)  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇനലവസനികഗഷന എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

  ശതീകേണപുരലാം ടഇൗണനിലന്റെ വനികേസന പദതനി

60 (4924)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ഇരനിക്കൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ശതീകേണപുരലാം ടഇൗണനിലന്റെ
വനികേസന പദതനിക്കുള്ള എസനികമറയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനക്കയ് ലഭനികചഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ടഇൗണനിലന്റെ വനികേസന കേഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)) ശതീകേണപുരലാം  ടഇൗണ  വനികേസനലാം  പദതനിക്കുള്ള  വനിശദമഭായ
എസനികമറനിനയ്  03.03.2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്544/2016/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം 300 ലക്ഷലാം രൂപയയ് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചയ് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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   ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് തസ്തനികേ

61  (4925)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിലുള്ള
സഭാഫയ്  ലസലാംഗ്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്
തസ്തനികേയനികലക്കയ്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  അര്ഹമഭായ  തസ്തനികേകേളുലട  എണ്ണവലാം
ആയതനിനയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന ശതമഭാനവലാം എത്രലയഭാലക്കലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയലട  ഒഴെനിവകേള
എത്രലയനലാം  അവ  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളുലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  അര്ഹതലപട  തസ്തനികേകേള
നനികേത്തുന്നതനിനയ് എലനങ്കനിലുലാം ബുദനിമുട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിചയ്  ലസഷലല്  റൂള  വലവസകേള
അനുസരനിചയ് എത്രയലാം കവഗലാം നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ )  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് തസ്തനികേകേളുലട 
ആലകേ എണ്ണലാം - 638

നനിയമനഭാനുപഭാതലാം - 6:3:1

കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം - 383 എണ്ണലാം

സഭാനക്കയറലാം (ഡനികപഭാമ കേസഭാട) - 191 എണ്ണലാം

സഭാനക്കയറലാം  (സര്ടനിഫനിക്കറയ്  കേസഭാട) - 64 എണ്ണലാം.

(ബനി-ഡനി))  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്
തസ്തനികേയനില്  കനരനിടയ്  നനിയമനത്തനിനയ്  നനിലവനില്  115  ഒഴെനിവകേള  ഉണയ്.   ഇഇൗ
ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിരുന.   ഇതനില്  90  കപരുലട
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിച്ചു.  ഇവര്ക്കയ്  12-5-2017-നയ്  നനിയമന  ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 25 തസ്തനികേകേളനികലയള്ള നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ഉടന ലഭലമഭാകുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   24  തസ്തനികേകേള  സഭാനക്കയറലാം  മുകഖന  നനികേകത്തണതഭാണയ്.
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്  ലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  കസ  കേഭാരണലാം
ഡനി.പനി.സനി.  ലനിസയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ക്കുലര്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് സഭാനക്കയറലാം ലവകുന്നതയ്.  കസ ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ലലസനസയ് സമ്പ്രദഭായലാം

62 (4926) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ ലലസനസയ് സമ്പ്രദഭായലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ലലസനസയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനില്
ഡനിഗ്രനിയലാം,  ഡനികപഭാമയലാം  ഉള്ളവര്ക്കയ്  മുനഗണന  നല്കുകമഭാ  എന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  നനിലവനില്  ലലസനസയ്  നല്കുന്നതയ്
2012-ലല പുതുക്കനിയ മഭാനസല് പ്രകേഭാരമഭാണയ്.  ഇതയ് പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) നനിലവനില് കേഭാറഗറനി ' എ ' ലലസനസയ് ബനി.ലടകേയ് ഉള്ളവര്ക്കയ് നല്കേഭാലാം
എന്ന  ചേടലാം  നനിലവനിലുണയ്.   എന്നഭാല്  ഡനികപഭാമ  കഹഭാളകഡഴ്സനിനയ്  ലലസനസയ്
നല്കേഭാലാം  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില.  പുതനിയ  ലലസനസയ്
നല്കുന്നതനിനയ് സനിവനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗനില് ഡനിഗ്രനിയലാം ഡനികപഭാമയലാം ഉള്ളവര്ക്കയ്
മുനഗണന നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വലനിയഴെനിക്കല് പഭാലത്തനിലന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി

63 (4927)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല വലനിയഴെനിക്കല് പഭാലത്തനിലന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ
അനുമതനിയമഭായനി ബന്ധലപട ഫയലനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല്  ഏതയ്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാലണനലാം,
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിചലതനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനിക്കഭായനി അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് അകതഭാറനിറനിക്കയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നഭാഷണല് ലസന്റെര് കഫഭാര്  എര്ത്തയ്

സയനസയ്  സഡതീസനില്  (എന.സനി.ഇ.എസയ്.എസയ്.)-ല്  നനിനലാം  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടയ്

കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് അകതഭാറനിറനിക്കയ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

കുറനിപ്പുറലാം അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസനിലല ഒഴെനിവകേള

64  (4928)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറനിപ്പുറലാം  (കറഭാഡ്സയ്  ആന്റെയ്  ബനിഡ്ജസയ്)  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്

ഓഫതീസനില് നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള

നനികേത്തുന്നനിലലനള്ള പരഭാതനിയനില് അടനിയനര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന ചേതീഫയ്

എഞനിനതീയര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓവര്സനിയറുലട പനി.  എസയ്.  സനി.  റഭാങ്കയ് ലനിസയ് ഇലഭാത്ത സലങ്ങളനില്

പകേരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏർലപടുത്തുവഭാൻ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  മൂന്നഭാലാം  കഗ്രഡയ്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട

ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയതനിന  പ്രകേഭാരലാം

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   ഒന്നഭാലാം  കഗ്രഡയ്  ഓവര്സനിയര്  തസ്തനികേയലട

ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസയ്  27.04.2017-നയ്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.

പനി.എസയ്.സനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുന്ന  മുറയയ്  അടനിയനരമഭായനി  ഒഴെനിവകേള

നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ഡനിവനിഷന ആഫതീസുകേള

65 (4929) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഇലകനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  എത്ര  ഡനിവനിഷന
ആഫതീസുകേളഭാണയ്  നനിലവനില്  ഉള്ളതയ്;  അവ  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ്;  പ്രസ്തുത
ഡനിവനിഷനുകേളനിലല സഭാഫയ് പഭാകറണ വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ഇലകനിക്കല് വര്ക്കുകേള
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഇലകനികേയ്  വനിഭഭാഗലാം  ഏലറടുത്തയ്  നടകത്തണ  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുതനിയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള,  മറയ്  ലസഷലല് ബനില്ഡനിലാംഗുകേള,
കകേഭാടതനി  സമുചയങ്ങള  എന്നനിവ  ഉളലപലടയള്ള  സലങ്ങളനിലല  ഇലകനിക്കല്
പ്രവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം സൂപര്ലവസയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാനുലാം  നനിലവനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  അപരലഭാപമഭാലണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് ഒരു ചേതീഫയ് എനജനിനതീയര്,
രണയ്  സൂപ്രണനിലാംഗയ്  എനജനിനതീയര്  എന്നനിവരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനില്  ഉള്ളതനിനയ്  പുറകമ  നഭാലു  ഡനിവനിഷന  ആഫതീസുകേള  കൂടനിലയങ്കനിലുലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  3  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേളുണയ്.   പ്രസ്തുത
ഡനിവനിഷനുകേളനിലല സഭാഫയ് പഭാകറണ അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  

(സനി & ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

തതീരകദശപഭാതയലട രൂപകരഖ

66  (4930)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശപഭാതയലട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  നഭാഷണല്  ലഹകവയനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി  തതീരകദശ  പഭാത
മുഖഭാനരമുളള  കനടങ്ങള,  ജനങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  കസവനലാം  എന്നനിവ
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ തതീരകദശപഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ആവശലമഭായ ലചേലവയ് എത്ര
രൂപയഭാണയ്;  ഏതയ്  ഏജനസനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിലക്കതനിലര  തതീരകദശവഭാസനികേളനില്  നനിനലാം
എതനിര്പ്പുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവര്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ആവലഭാതനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ ലഹകവയലട സഭാധലതഭാ പഠനലാം നഭാറയ്പഭാകേയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   അതനിനപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
പൂവഭാറനില്നനിനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  തലപഭാടനിയനിലല
കുഞത്തൂര്  എന്ന  സലത്തയ്  അവസഭാനനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്
രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  തതീരകദശ പഭാത കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലചേറുതുലാം,  വലുതുമഭായ നനിരവധനി
തുറമുഖങ്ങലള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന.  കേലണയനിനറുകേളുലട  സഞഭാരലാം
സുഗമമഭാക്കുന.   ഭൂവനിനനികയഭാഗ   ഘടന മഭാറുന്നതുലകേഭാണയ്  ഉണഭാകുന്ന ലമചലപട
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള,  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനലാം,  കദശതീയപഭാതയനിലല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് ലഘൂകേരനിക്കുകേ, തുടങ്ങനി നനിരവധനി കമഖലകേളനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ പഭാത
മുഖഭാനരലാം ജനങ്ങളക്കയ് കസവനലാം ലഭലമഭാകുന.

(സനി)  നഭാറയ്പഭാകേനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  655.60  കേനി.മതീ.  തതീരകദശ
ലഹകവയലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഏകേകദശലാം  6048  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് മതനിപ്പു
ലചേലവഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനി
തതീരകദശ ലഹകവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18-ലല ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില്  (ഖണ്ഡനികേ  152)  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   തതീരകദശ
ലഹകവയലട വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നഭാറയ്പഭാകേയ് സന്നദത
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതയ് സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  പദതനി
കരഖ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ ലസഷലല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള മുഖഭാനരലാം
ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിക്കയ് സമര്പനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി) ഇതുവലര തതീരകദശവഭാസനികേളനില്നനിനലാം എതനിര്ലപഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.
മഭാത്രമല കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണനിവരുന്ന കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം കുറയന്നതനിനുകവണനി
നഭാറയ്പഭാകേയ്  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയകപഭാള
സലപരനിമനിതനിയള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലററയ്  ഓഫയ്  കവ  8  മതീറര്  ആയനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറള്ള സലങ്ങളനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ ലഹകവയയ് 12 മതീറര് ലററയ്
ഓഫയ് കവയലാം 7 മതീറര് കേലഭാകരജയ് കവയമഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലുള്ള
തതീരകദശ  കറഭാഡയ്  ശലാംഖലലയ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  ഇഇൗ
സലാംസഭാനപഭാത രൂപലാം ലകേഭാള്ളുകേ.

കേരുനഭാഗപള്ളനി മുതല് ഓചനിറ വലരയള്ള കദശതീയപഭാതയനില് കറഭാഡനിലന്റെ
ഇരുവശത്തുമുള്ള കുഴെനികേള നനികേത്തുവഭാന നടപടനി

67  (4931)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാതയനില്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മുതല്  ഓചനിറ  വലരയള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലല  പ്രധഭാന  കറഭാഡനിലന്റെ  ടഭാര്  നനിരപനിനയ്  ഇരുവശവലാം  ഗ്രഭാവലനിടയ്
ബലലപടുത്തഭാത്തതനിനഭാല് കുത്തലന തഭാഴ്ന്നുകേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഴെക്കഭാലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  പ്രസ്തുതഭഭാഗലത്ത  കറഭാഡനിനയ്
ഇരുവശത്തുമുള്ള  കുഴെനികേള  നനികേത്തനി  അപകേടരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലത്ത  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഫ്ലകയ്
കബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാത  66-ല്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മുതല്  ഓചനിറ  വലരയള്ള
പ്രകദശത്തയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ടഭാര്  നനിരപനില് നനിനലാം
തഭാഴയ് കേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തഭാഴയ്  കേനിടക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങള  നനികേത്തനി
അപകേടരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഫ്ലകയ് കബഭാര്ഡുകേള നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്ന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കതവര ലഫറനിയനില്നനിനലാം ലകേഭാചനി നഗരത്തനികലയള്ള കറഭാഡനിനയ്
സമഭാനരമഭായനി പുതനിയ കറഭാഡയ്

68 (4932) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവലനിലാംഗ്ടണ ഐലന്റെയ് കുണന്നൂര് കറഭാഡനില് കതവരലഫറനിയനില്നനിനലാം
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കതവര  ജലാംഗ്ഷനവഴെനി  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനികലക്കുള്ള  ഏകേകറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനി
കുറവഭായതനിനഭാല് അനുഭവലപടുന്ന ഗതഭാഗതകുരുക്കയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന കേണ്ണങ്ങഭാടയ്-ലവലനിലാംഗ്ടണ ഐലന്റെയ്  പഭാലവലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ കുമ്പളലാം- കതവരലഫറനി പഭാലവലാം എത്തനികചരുന്ന പ്രസ്തുത കറഭാഡനില് നനിനലാം
ലകേഭാചനി  നഗരത്തനികലക്കയ്  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡനിലൂലടയള്ള  യഭാത്ര  കൂടുതല്
ദഷ്കരമഭാകേഭാനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിനയ്  സമഭാനരമഭായനി
പുതനിയ  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതഭാപഠനലാം  അടനിയനരമഭായനി
നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിനയ്  സമഭാനരമഭായനി  പുതനിയ  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

മഴെക്കഭാലത്തനിനു മുനപയ് കറഭാഡുകേള ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി

69  (4933)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര
കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനിക്കഭായനി എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച്ചു;  ജനില തനിരനിചയ്
ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മഴെക്കഭാലലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുനപയ് അറകുറപണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
കറഭാഡുകേള  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഊര്ജനിത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര
കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം,
കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്  അനുവദനിച  ഫണനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  പ്രവൃത്തനികേള  31-5-2017-നയ്  മുമ്പഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 19-4-2017-ല് ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചു കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായനി  13.75  കകേഭാടനി  രൂപയലട ഫണയ് കനഭാണ
പഭാന ലഹഡയ് ഓഫയ് അക്കഇൗണനില്നനിന്നയ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലല റസയ് ഹഇൗസുകേള

70 (4934) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  എത്ര റസയ്  ഹഇൗസുകേള  ആണയ്
നനിലവനില് ഉള്ളതയ്;

(ബനി) ഇവലയ ഫസയ് കഗ്രഡയ്,  ലസക്കന്റെയ് കഗ്രഡയ്,  കതഡയ് കഗ്രഡയ് എന്നനിങ്ങലന
തരലാം  തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എനഭാണയ്;  ഫസയ്  കഗ്രഡയ്
റസയ്ഹഇൗസുകേള എത്ര വതീതലാം ഉണയ്; ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  ഇവയനില്  ഒഭാകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയലാം  സഭാഫയ്  പഭാകറണ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റസയ്  ഹഇൗസുകേളനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്  ഇലലന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന  കവണ  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  150  റസയ്
ഹഇൗസുകേളഭാണയ് ഉള്ളതയ്.

(ബനി)  17-7-2013-ലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്.58/2013/ലപഭാ.മ.വ.

ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഫസയ്  കഗ്രഡയ്,  ലസക്കന്റെയ്  കഗ്രഡയ്,  കതഡയ്

കഗ്രഡയ്  എന്നനിങ്ങലന  റസയ്  ഹഇൗസുകേലള  തരലാം  തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  മുറനികേളുലട

എണ്ണത്തനിലന്റെയലാം  മറയ്  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  തരലാം

തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

1. എലഭാ ജനിലഭാ ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സനിലുള്ള,  പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ മുറനികേള

ഉള്ളതുമഭായ റസയ് ഹഇൗസുകേളുലാം തനിരുവല,  ലതഭാടുപുഴെ,  തനിരൂര്,  തലകശ്ശേരനി,

കുറഭാലലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഉള്ളതുമഭായ റസയ് ഹഇൗസുകേളുലാം കഭാസയ്  1/ഫസയ്

കഗ്രഡയ് റസയ് ഹഇൗസനില് ഉളലപടുന.

2. ആകറഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ മുറനികേള ഉള്ളതുലാം കഭാസയ്  1/ഫസയ്  കഗ്രഡയ്  റസയ്

ഹഇൗസനില്  ഉളലപടഭാത്തതുമഭായവ  കഭാസയ്  2/ലസക്കന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  റസയ്

ഹഇൗസനില് ഉളലപടുന.
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3. അകഞഭാ  അതനില്  തഭാലഴെകയഭാ  മുറനികേള  ഉള്ളതുലാം  മറയ്  കഗ്രഡുകേളനില്
ഉളലപടഭാത്തതുമഭായ  റസയ്ഹഇൗസുകേള  കഭാസയ്  3/കതര്ഡയ്  കഗ്രഡയ്  റസയ്
ഹഇൗസുകേളനില് ഉളലപടനിരനിക്കുന.

ഫസയ്  കഗ്രഡയ്  റസയ്  ഹഇൗസുകേള  15  എണ്ണലാം  ഉണയ്.   ഫസയ്  കഗ്രഡയ്  റസയ്
ഹഇൗസുകേളുലട ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. റസയ് ഹഇൗസയ്, തനിരുവനനപുരലാം

2. റസയ് ഹഇൗസയ്, ലകേഭാലലാം

3. കകേരള പഭാലസയ്, കുറഭാലലാം

4. റസയ് ഹഇൗസയ്, ആലപ്പുഴെ

5. റസയ് ഹഇൗസയ്, തനിരുവല

6. റസയ് ഹഇൗസയ്, കകേഭാടയലാം

7. റസയ് ഹഇൗസയ്, ലതഭാടുപുഴെ

8. റസയ് ഹഇൗസയ്, എറണഭാകുളലാം

9. റസയ് ഹഇൗസയ്, തൃശ്ശൂര്

10.റസയ് ഹഇൗസയ്, തനിരൂര്

11. റസയ് ഹഇൗസയ്, പഭാലക്കഭാടയ്

12.റസയ് ഹഇൗസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

13. റസയ് ഹഇൗസയ്, കേല്പറ

14.റസയ് ഹഇൗസയ്, തലകശ്ശേരനി

15. റസയ് ഹഇൗസയ്, പത്തനലാംതനിട.

(സനി & ഡനി) റസയ്  ഹഇൗസുകേളുലട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനയ്  ആവശലമുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാഫയ്  പഭാകറണ  അടക്കമുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
സര്ക്കഭാരനികലയയ്  സമര്പനിക്കഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ഭരണ/ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം
ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
പരനികശഭാധനിച്ചു സഭാമ്പത്തനികേ പരനിധനിയനില് നനിനലകേഭാണയ് ആവശലമഭായ സഭാഫനിലന
റസയ് ഹഇൗസുകേളനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല ലനറയ് വഭാചര്/അറനഡന്റെയ് തസ്തനികേ

71  (4935)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില് ലലനറയ്  വഭാചര്മഭാരുലട എത്ര അനുവദനതീയ

തസ്തനികേകേളുണയ്;  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്  എത്ര;  ഒഴെനിവകേള  എത്ര;

ആന്റെനിസനികപററനി  ഒഴെനിവകേള  സഹനിതലാം  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്മഭാരുലട

അനുവദനതീയമഭായ തസ്തനികേ എത്ര; നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര് എത്ര; ഒഴെനിവകേള

എത്ര; ആന്റെനിസനികപററനി ഒഴെനിവകേള സഹനിതലാം എത്ര ഒഴെനിവകേള PSC-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലനറയ്  വഭാചയ്മഭാന/ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്  ഏതു

കേഭാലയളവവലര ഉണഭാകേഭാനനിടയളള ഒഴെനിവകേളഭാണയ്  ആന്റെനിസനികപററനി  ഒഴെനിവകേളഭായനി

കേണക്കഭാക്കനി PSC -ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  എത്ര  ലലനറയ്

വഭാചയ്മഭാനമഭാലര  അനര്  ജനിലഭാ/വകുപയ്  സലലാംമഭാറലാം  നല്കേനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപനില്  നനിയമനിച്ചു;  അവരുലട  കപരുലാം  ഓഫതീസുലാം  ജനില  തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര  ഓഫതീസയ്

അറനഡന്റെയ് മഭാലര അനര് വകുപയ്  /  ജനിലഭാ സലലാം മഭാറലാം നല്കേനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപനില് നനിയമനിച്ചു  ;  ഇങ്ങലന നനിയമനലാം നല്കേനിയവരുലട കപരയ്,  കമല്വനിലഭാസലാം,

കജഭാലനി ലചേയ്തനിരുന്ന വകുപയ്,  ജനില, പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്ത കേഭാലയളവയ്

എന്നനിവ ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  വഭാചയ്മഭാനമഭാരുലട  അനുവദനതീയമഭായ

തസ്തനികേകേള 186 എണ്ണമഭാണയ്.  അതനില് 173 കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.  13 ഒഴെനിവകേള

നനിലവനിലുണയ്.  ആയവ പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം -5, ഇടുക്കനി-2, തൃശ്ശൂര്-3, മലപ്പുറലാം-1, വയനഭാടയ്-1, കേണ്ണൂര്-1

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  അറനഡര്മഭാരുലട  അനുവദനതീയമഭായ
തസ്തനികേ  921  എണ്ണമഭാണയ്.   അതനില്  909  കപര്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന.
12  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണയ്.   ഇതനില്  11  എണ്ണലാം  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:  

തനിരുവനനപുരലാം -2, പത്തനലാംതനിട-3, ഇടുക്കനി-3, പഭാലക്കഭാടയ്-3
(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനില്  31.12.2017  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനിലല

ഓഫതീസയ്  അറനഡര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  25.10.2016-ല്  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് ലനറയ്  വഭാചയ്മഭാനമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
ഒനലാം തലന്നയനില.

(ഡനി)  അനര് വകുപയ്  സലലാംമഭാറലാം  മുകഖന  2  ലനറയ്  വഭാചയ്മഭാനമഭാലര  ഇഇൗ
വകുപനില് നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സരതീഷയ് കുമഭാര്. പനി. ആര്,

 മമ്മ്യൂസനിയലാം & മൃഗശഭാല, തനിരുവനനപുരലാം

കകേഭാടയലാം ജനിലയനികലയഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്.

2. അനു. എലാം.,

ലകേമനിക്കല് എകഭാമനികനഷന ലഭാബയ്,

തനിരുവനനപുരലാം, 

ലകേഭാലലാം ജനിലയനികലയഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്.

(ഇ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  4  ഓഫതീസയ്
അറനഡനമഭാലര അനര് വകുപയ് സലലാംമഭാറലാം  വഴെനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനികലയയ്
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അവരുലട കപരയ് വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അനനില. ലകേ. ലകേ.,

കേടലുണനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,

എസയ്.സനി.എസയ്.റനി. വകുപയ്, ഗവണലമന്റെയ്

ലസക്രകടറനിയറയ്, തനിരുവനനപുരലാം (26-6-2015 മുതല് 28-6-2016 വലര)

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്.
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2. സബനിത. സനി. ആര്.,

ആലത്തൂര്, പഭാലക്കഭാടയ്, ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്, ഗവണലമന്റെയ്

ലസക്രകടറനിയറയ്, തനിരുവനനപുരലാം (20-10-2014 മുതല് 26-7-2016 വലര)

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്.

3. അലാംബനികേ. ലകേ. ലകേ.,

പള്ളുരുത്തനി, എറണഭാകുളലാം

ടഭാകസയ് വകുപയ്, ഗവണലമന്റെയ് ലസക്രകടറനിയറയ്,

തനിരുവനനപുരലാം (26-6-2015 മുതല് 7-2-2017 വലര)

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്.

4. ജയ മലാംഗലകശ്ശേരനി,

കമലൂര്, ധര്മ്മേടലാം, കേണ്ണൂര്

സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപയ്, ഗവണലമന്റെയ് ലസക്രകടറനിയറയ്,

തനിരുവനനപുരലാം (11-5-2015 മുതല് 8-3-2017 വലര)

കേണ്ണൂര് ജനിലയനികലയഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയതയ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് മണപരനികശഭാധന

72  (4936)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് മണപരനികശഭാധന

ഉളലപലടയളളവ നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്

പഭാലങ്ങളുകടയലാം  മറലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്ന

അവസ നനിലവനിലുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  മണ്ണയ്

പരനികശഭാധനകേള  ലകേ.എചയ്.ആര്.ലഎ.-ല്  നനിലവനിലുണയ്.   എന്നഭാല്  ലകേടനിട

വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്വരുന്ന   എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  കസഭായനില്

ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുവഭാന  ലകേ.എചയ്.ആര്.ലഎ.  അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല്

സര്ക്കഭാര്  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്ത  കേണസളടനസയ്  വഴെനിയലാം  കസഭായനില്

ഇനലവസനികഗഷനുകേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  എലാംപഭാനല്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്.24/2017/ലപഭാ.മ.  തതീയതനി
10-4-2017  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ
റതീജനിയണല് ലഭാബുകേകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഇനലവസനികഗഷന യൂണനിറകേള തുടങ്ങഭാന
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതനികലയകവണനിയള്ള  എഞനിനതീയര്മഭാലര
നനിയമനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടറുമഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. പ്രനിപകറഷന, ഇനലവസനികഗഷന എന്നനിവയഭായനി ഒരു
എലാം.ഒ.യ.  എഗ്രനിലമന്റെയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള തയ്യഭാലറടുപ്പുകേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
കൂടഭാലത എലാംപഭാനല്ഡയ് കേണസളടനസനി രതീതനിലയ ഒഴെനിവഭാക്കനി അവശലഘടങ്ങളനില്
ഓപണ  ലടണര്  വനിളനിചയ്  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുവഭാന  കവണനി  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇനലവസനികഗഷന  ലവകുന്നതു  കേഭാരണലാം  പഭാലങ്ങളുകടയലാം  മറലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്
കമല് നടപടനികേള സസതീകേരനിചതയ്.

തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനില് അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

73  (4937)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനി, മനനിമഭാര്, സതീക്കര്, ലഡപമ്മ്യൂടനി സതീക്കര്, പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്,
ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന ലചേയര്മഭാന എന്നനിവരുലട കപഴ്സണല് സഭാഫയ് അലാംഗങ്ങളക്കയ്
സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില്  എത്രകപര്
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കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  കേരഭാര്  വചയ്  തഭാമസമഭാക്കനി;  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  ഇതുവലര
തഭാമസനിക്കഭാത്തവര്  എത്ര,  തഭാമസനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള
കപഴ്സണല് സഭാഫയ് അലാംഗങ്ങളുലട ഓഫതീസയ് അടനിസഭാനത്തനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ഗവണലമന്റെയ്  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവഭായനി;  അവരുലട  കപരയ്,  ഓഫതീസയ്,
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന വകുപയ്,  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  നമ്പര്,  സനിരലാം കമല്വനിലഭാസലാം സഹനിതമുള്ള
പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകതലകേ ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിച  എത്ര കപര്

അവനിലട  തഭാമസമഭാക്കനി,  മറള്ളവര് തഭാമസമഭാക്കഭാത്തതനിനയ്  കേഭാരണലാം,  ഏതുവര്ഷലാം

വലര  ഒഴെനിയന്ന  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവനിലൂലട

അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്,  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്  നല്കേഭാനുണഭായ  മഭാനദണ്ഡലാം

എനഭാണയ് എന്നനിവ വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവനിലൂലട  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനര്ഹര്

ലകേവശലപടുത്തനിയതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതയ് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന

എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനിലല

സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില് അനധനികൃതമഭായനി തഭാമസനിക്കുന്നവലര ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്നനിന്നയ്  കസ  വഭാങ്ങനി  തനിരുവനനപുരലാം

നഗരത്തനിലല  ഗവണലമന്റെയ്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില് തുടരുന്നവരുലട  കപരുലാം,  വനിലഭാസവലാം

കേസഭാര്കടഴ്സയ്  നമ്പരുലാം  എന്നഭാണയ്  കസ  ലഭനിചലതനലാം  കസ  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എന്തു

നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനി, മനനിമഭാര്, സതീക്കര്, ലഡപമ്മ്യൂടനി സതീക്കര്, പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്,

ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാന  എന്നനിവരുലട  കപഴ്സണല്  സഭാഫയ്

അലാംഗങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്

101 കപര് കേരഭാര് വചയ് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില് തഭാമസമഭാക്കനി.  കേസഭാര്കടഴ്സയ് അനുവദനിക്കലപട

എലഭാവരുലാം തഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില്   കേസഭാര്കടഴ്സയ്  അനുവദനിക്കലപട  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരനില് 32  കപര്ക്കയ് കേസഭാര്കടഴ്സയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം
'എ'*ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവദനിച  30  കപര്
തഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയള്ള  2  കപരനില്  ഒരഭാള  കേരഭാര്
വചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മലറഭാരഭാളക്കയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നടപടനിക്രമലാം
ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണയ്  തഭാമസമഭാക്കഭാത്തതയ്.  2018  വലര  ഒഴെനിയന്ന
കേസഭാര്കടഴ്സുകേളഭാണയ് പ്രകതലകേ ഉത്തരവനിലൂലട അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  Rules
for  allotment  and  occupation  of  Government  Servant  Quarters  2006
ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം 32 പ്രകേഭാരമഭാണയ് പ്രകതലകേ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  നനിലവനില് കസ വഭാങ്ങനി തഭാമസലാം തുടരുന്നവരുലട കപരയ് വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന.   ഇവലര  ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന  അലാംഗതീകൃത  മഭാര്ഗ്ഗലാം  വഴെനി  ബന്ധലപട
കകേഭാടതനിയനില് കസറയ്ലമന്റെയ് ഓഫയ് ഫഭാക്ടയ്സയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

സുകലഖ.  ആര്.എസയ്,  ഗവ.എല്.പനി.സ്കൂള,  ത്രനിവനിക്രമലാംഗലലാം,  കേസഭാര്ടര്
നമ്പര്2/21 ആര്.എചയ്.എസയ്. കമലഭാറന്നൂര്-കസ ലഭനിചതയ് 10-4-2017.

എലാം.  ലസനലഭാബ്ദതീന,  ലസക്ഷന ഓഫതീസര്,  ഗവണലമന്റെയ് ലസക്രകടറനിയറയ്-
ഗസറഡയ് കേസഭാര്ടര് ഫ്ലഭാറയ് ലടപയ് നമ്പര്4, ജവഹര്നഗര്-കസ ലഭനിചതയ് 22-12-2016.

പ്രദതീപയ്  രവനി,  കഭാര്ക്കയ്,  മുന  ലഹല്ത്തയ്  മനിനനിസറുലട  ഓഫതീസയ്,
മുനമനനിസഭയനില്  -കേസഭാര്ടര്  നമ്പര്CRHS-15,  ടനിയഭാലള  10  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്
ഒഴെനിപനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നടപടനി  ക്രമ  നമ്പര്എ 7/58797/16
തതീയതനി 2-5-2017 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

എലാം.  പത്മകുമഭാര്,  കേസഭാര്ടര്  നമ്പര്  എന.10  (കേഴെനിഞ  മനനിസഭയനിലല
സതീക്കറുലട അസനിസന്റെയ് ലപ്രവറയ് ലസക്രടറനി) കസ ലഭനിചതയ് 28-3-2017.

ലകേ.  എലാം.  മുഹമ്മേദയ്  തഭാഹ,  അക്കഇൗണന്റെയ്  ഓഫതീസര്,  ഫനിനഭാനസയ്  വനിലാംഗയ്,
ഗവണലമന്റെയ് ലസക്രകടറനിയറയ്  -  ഒബ്സര്കവററനി കേസഭാര്ടര് നമ്പര്സനി1,  കസ ലഭനിചതയ്
11-4-2017.

ഷഭാജഹഭാന.  എസയ്.,  കടഡയ്  ഇനസക്ടര്,  ലസനടല്  കപഭാളനിലടകനികേയ്,
വടനിയൂര്ക്കഭാവയ്,  കേസഭാര്കടഴ്സയ്  നമ്പര്  ഡനി1  എ,  കനതഭാജനി  നഗര്,  കസ  ലഭനിചതയ്
5-1-2017.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലകേതലപഭായനില് അഗസ്തലഭാര്മൂഴെനി കറഭാഡയ്

74 (4938) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല

ലകേതലപഭായനില്  അഗസ്തലഭാര്മൂഴെനി  കറഭാഡനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശവലാം  നനിലവനിലുള്ള

അവസയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  31-5-2017-  ലന്റെ  കേനിഫ്ബനി  ഭരണ  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില്  പ്രസ്തുത

പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി ) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലകേതലപഭായനില്- അഗസ്തലഭാര്മൂഴെനി

കറഭാഡനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേഴെനിഞ  ബജറനില്  30  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട  ഇനലവസനികഗഷന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി

ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലലറയ് ലമകടഭാ

75(4939)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലലറയ്  ലമകടഭാകേളുലട  വനിശദമഭായ

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങ്കനില് പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ്

രതീതനിലയ സലാംബന്ധനിചയ് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഈ വര്ഷലാം തലന്ന ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നയ് 

പ്രതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനി

നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  വനിശദ  പദതനികരഖ

സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  11.09.2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്)  74/2015/ലപഭാ.മ.വ

പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്

ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് www.krtl.in എന്ന ലവബ്ലസറനില് ലഭലമഭാണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 149

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയക സലാംരലാംഭമഭായനി  ലകേഭാചനി
ലമകടഭാ മഭാതൃകേയനില് ലലറയ്  ലമകടഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചതയ്.
പദതനി  ലചേലവനിലന്റെ  20%  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം,  20%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം
കേലണത്തണലമന്നഭാണയ്  ഡനി.പനി.ആര്-ല്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.   ബഭാക്കനി
60%  തകദ്ദേശ/വനികദശ  വഭായ്പകേളവഴെനി  സസരൂപനിക്കഭാനഭാണയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭലമഭായകശഷലാം  ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ്  രതീതനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം
ലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭായകശഷലാം  ലലറയ്  ലമകടഭാ
പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   പദതനിക്കുള്ള
മുലന്നഭാരുക്കത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരത്തയ്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലലറയ്  ലമകടഭാ
പഭാതയനില്  ഉളലപട  പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര് എന്നതീ  പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്
കമല്പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായള്ള
സലലമടുപയ്  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   സലലമടുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഒടുവള്ളനിത്തടയ് - നടുവനില് - കുടനിയഭാനമല കറഭാഡയ് ലടനഡര്

76 (4940)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ആര്.എഫയ്.സതീമനില്  അനുമതനി  ലഭനിച  ഒടുവള്ളനിത്തടയ്-  നടുവനില്  -
കുടനിയഭാനമല കറഭാഡയ് ലടനഡര് അലാംഗതീകേരനിചയ് വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നല്കേനികയഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഹനില്ലഹകവ  സതീമനില്  പ്രവൃത്തനി
നടക്കുന്ന നടുവനില് ഷഭാപയ് കേവല മുതല് കവങ്കുന്നയ് കേവല വലരയള്ള ഭഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
വനിശദമഭായനി എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തഡുത പ്രവൃത്തനി എന്നയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി.ആര്.എഫയ്.  സതീമനില് അനുമതനി ലഭനിച ഒടുവള്ളനിത്തടയ്  -  നടുവനില്  -
കുടനിയഭാനമല കറഭാഡയ് ലടനഡര് അലാംഗതീകേരനിചയ് വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനില.

(ബനി)  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിക്കയ് ഏറവലാം കുറഞ തുകേ കേസഭാടയ്  ലചേയ്തയ്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ലഭാഭനഷ  കേണക്കുകേളുലട  സനിരതീകേരനിച
റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  രണഭാമലത്ത  ഏറവലാം  കുറഞ  ലടനഡര്
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ലപ്രഭാകപഭാസല് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം കദശതീയപഭാതഭാവനിഭഭാഗലാം ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം
വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  ഇതനികന്മല്  ഏറവലാം  കുറഞ  തുകേ  കേസഭാടയ്
ലചേയ്ത കേരഭാറുകേഭാരനയ്  കയഭാഗലതയലണങ്കനില് ടനിയഭാലന്റെ ലടണര് പരനിഗണനിക്കുവഭാനുലാം
അലഭാത്തപക്ഷലാം  റതീലടണര്  ലചേയ്യുവഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലാം
ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് നല്കുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല് ലതഭാടടുത്ത തുകേ കേസഭാടയ് ലചേയ്ത
കേരഭാറുകേഭാരന  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസയ്  ഫയല്
ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല,  നനിയമ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിച്ചു  ഫയല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനില് ഉളലപടുത്തനി  ഹനില് ലഹകവ സതീമനില്  പ്രവൃത്തനി
നടക്കുന്ന നടുവനില് ഷഭാപയ് കേവല മുതല് കവങ്കുന്നയ് കേവല വലരയള്ള ഭഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
വനിശദമഭായനി  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.   നനിലവനില്  പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
പ്രസ്തുത സലലാം ഒഴെനിവഭാക്കനികയ ലചേയ്യുകേയള.  

(ഡനി)  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരത്തനിനയ്  അനനിമ  തതീര്പ്പുണഭാകുന്നമുറയയ്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീകൃഷ്ണപുരത്തയ് റസയ് ഹഇൗസയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി

77  (4941)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീകൃഷ്ണപുരത്തയ്  പനി.ഡബ.ഡനി.  ലറസയ്ഹഇൗസയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) റസയ്ഹഇൗസയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി ) ആരുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം സമര്പനിചനിടനില.

കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത കേരഭാറുകേഭാരനില് നനിനലാം
പനിഴെ

78  (4942)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുവഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  മഭാനസലനില്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
എത്രകേരഭാറുകേഭാരനില് നനിനലാം പനിഴെ ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇങ്ങലനയള്ള  കേരഭാറുകേഭാർ  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുക്കുന്നതയ്  തടയന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  കേഭാരണത്തഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനയ്
മഭാനസലനില് വലവസ ഉണയ്.

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.-യനില്  കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കനിയനിടനില.   കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴെനില്  കേഴെനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  12  കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം,  നനിരത്തയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്
361  കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം,  ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില്  144  കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം പനിഴെ
ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  മഭാനസല്  2012  കകഭാസയ്  2116.2-ല്
പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തനിടയ്  കവണത്ര  പുകരഭാഗതനി  കകേഭാണടഭാക്ടറുലട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്
ഇലഭാലത വരനികേകയഭാ അലലങ്കനില് ലടലാം ഓഫയ്  കേലാംപതീഷന കേഭാലഭാവധനി നതീടനിയനിടയ്
അതനിനുള്ളനില്  പ്രവൃത്തനി  തതീര്ക്കഭാലത  വരനികേകയഭാ  ആലണങ്കനില്  എഗ്രനിലമന്റെയ്
അകതഭാറനിറനി ആ കകേഭാണടഭാക്ടലറ ലടര്മനികനറയ് ലചേയ്തയ് കകേഭാണടഭാക്ടറുലട റനിസയ് ആന്റെയ്
കകേഭാസനില്  പണനി റനി-അകറഞയ് ലചേയ്യുവഭാന വലവസയണയ്.  കൂടഭാലത ഇത്തരത്തനില്
സനിരമഭായനി  കകേഭാണടഭാക്ടനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  കേരഭാറുകേഭാലര  ബഭാക്കയ്  ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല നനിയമനലാം

79  (4943)   ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസയ്  നനിലവനിലുളളകപഭാള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിലല  ചേനില  ഓഫതീസുകേളനില്  അലാംഗതീകൃത  തസ്തനികേയനികലഭാ  അലഭാലതകയഭാ
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആലരലയങ്കനിലുലാം  നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഇത്തരലാം  തസ്തനികേകേളനില്  ദനിവസ
കവതനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാന സഭാധലമല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയന്നതനിനുള്ള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് നടപടനികേള

80  (4944)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ദനിനലാംപ്രതനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
എനഭാലണന്നയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; കറഭാഡുകേളുലട അപഭാകേതലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന
അപകേടങ്ങള  എത്ര  ശതമഭാനമഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
കേലണത്തലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  കറഭാഡുകേള  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയ്യറനി  കേചവടലാം
നടത്തനിവരുന്നതുലാം കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനില് കറഭാ ഡയ് മറച്ചുലകേഭാണയ് അനധനികൃതമഭായലാം,
അനുമതനികയഭാടയ്  കൂടനിയലാം സഭാപനിക്കുന്ന പരസല കബഭാര്ഡുകേള,  ലഹഭാര്ഡനിങ്ങുകേള,
ഫ്ലകയ്  കബഭാര്ഡുകേള  ഇവലയലഭാലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയയ്  ഭതീഷണനിയഭാലണന്ന  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കേകയ്യറങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അവ
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആ  സലലാം  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രശ്നങ്ങലളപറനി  പഠനിക്കഭാന  കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ലസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   സുരക്ഷഭാ  പ്രശ്നങ്ങള
സലാംബന്ധനിച  ശഭാസതീയ  പഠനത്തനിനയ്  കവണനി  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഓഡനിറകേള
നടത്തഭാറുണയ്.  അപകേടകമഖലകേളനില്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഓഡനിറയ്  നടത്തനി
അപകേടത്തനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  മനസനിലഭാക്കനി  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല അപഭാകേതകേള മൂലമഭാണയ് അപകേടലാം എങ്കനില്
കേഭാരണലാം  കേലണത്തനി  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാറുണയ്.   കൂടഭാലത  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയയ്
ആവശലമഭായ ക്രഭാഷയ് ബഭാരനിയറുകേള, മുന്നറനിയനിപയ് കബഭാര്ഡുകേള, ബനിങ്കര് ലലറകേള,
റഭാലാംബനിള സനിപയ് തുടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കഭാറുണയ്.
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(സനി  &  ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   കറഭാഡയ്  കേകയ്യറലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉടനതലന്ന കകേരള ലഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന ആകയ് പ്രകേഭാരലാം കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാറുണയ്.
സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലത  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കബഭാര്ഡുകേളുലാം
കഹഭാര്ഡനിങ്ങുകേളുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യഭാറുണയ്.  കേകയ്യറക്കഭാര്ക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയലാം
പനിന്നതീടയ് കപഭാലതീസയ് സഹഭായകത്തഭാലട ഒഴെനിപനിക്കുകേയലാം ആണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.  കേഭാല്നട
യഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷയഭായനി  ഫട്പഭാത്തുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  അവ  ലടലുകേള
പഭാകേനി മകനഭാഹരമഭാക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

എന.എചയ്. 47 വതീതനികൂടല് നടപടനി
81 (4945)  ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  ലഹകവ  47  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കറഭാഡനിലന്റെ
ഇരുവശത്തുനനിനലാം  7.5  മതീറര്  വതീതനിയനില്  സലലാം  ഏലറടുക്കുലമന്ന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടനിനയ് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ  അലലനലമന്റെനുസരനിചയ്
ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭാടനിയലാം  മുതല്  കേടമ്പഭാടയ്കകേഭാണലാം
വലരയള്ള  നഭാഷണല്  ലഹകവയലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  അലലനലമന്റെനുസരനിചയ്  ഒരു  വശത്തുനനിനമഭാത്രലാം  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിലനതനിലര  ലപഭാതുജനങ്ങള  നല്കേനിയ  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതയ് സലാംബന്ധനിച നനിലപഭാടയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനിയടനിസഭാനമഭായ കേഭാരലങ്ങളുലട നനിജസനിതനി
എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച അലലനലമന്റെയ്  അനുസരനിചഭാണയ്

എന.എചയ്.-47-ലന്റെ വനികേസനത്തനിനുള്ള സലലമടുപയ്  നടത്തുന്നതയ്.  ലററയ്  ഓഫയ്
കവ  (RoW)  45  മതീറര്  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  പരമഭാവധനി  സലങ്ങളനിലുലാം
കറഭാഡനിലന്റെ മധലഭഭാഗത്തയ് നനിന്നയ് ഇരുവശങ്ങളനികലയലാം തുലല അളവനിലഭാണയ് സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതയ്.

(ബനി - ഡനി) കദശതീയപഭാതഭാ  47-ലന്റെ വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാടനിയലാം
ജലാംഗ്ഷനനില്  1.14  കേനി.മതീ.,  ചേഭാത്തന്നൂര്  ജലാംഗ്ഷനനില്  910  മതീറര്  പഭാരനിപള്ളനി
ജലാംഗ്ഷനനില്  683  മതീറര് വതീതലാം ലദര്ഘലമുള്ള ലഫ്ലഓവറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണയ്
കദശതീയപഭാതഭാ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇനഡല  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  തുടര്നള്ള
ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഇരുവശങ്ങളനില്  നനിനലാം  തുലല  അളവനില്  സലലമടുത്തുള്ള
വനികേസനമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
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ഭൂമനി ലകേമഭാറങ്ങളക്കയ് ഇ - രജനികസഷന

82  (4946)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനി  ലകേമഭാറങ്ങളക്കയ് ഇ  -  രജനികസഷന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് എനമുതലലന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-രജനികസഷന  നടപടനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ

പരനിശതീലനലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  കേമ്പമ്മ്യൂടര്

അടക്കമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ  -  രജനികസഷന സലാംവനിധഭാനലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

എന്നഭാല്  ആധഭാരങ്ങള  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  വനിവരങ്ങള

ഓണലലനഭായനി ഓഫതീസനില് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം,  രജനിസര് ലചേയ്യഭാനുള്ള സമയലാം

മുനകൂടനി  നനിശ്ചയനിചയ്  കടഭാക്കണ  എടുത്തയ്  ഓഫതീസനില്  നനിശ്ചനിത  സമയത്തയ്

ഹഭാജരഭായനി രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണയ്.  രജനികസഷന

ഫതീസയ് ഓണലലനഭായനി ഒടുക്കുന്നതനിനുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വകുപയ്  വരുത്തുന്ന  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.

ഓണലലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഓഫതീസുകേളനില്

നനിലവനില്  ആവശലമഭായ  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  മറയ്  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങള  മുതലഭായവ

ലഭലമഭാണയ്.

ഇ - സഭാമ്പനിലാംഗയ്

83  (4947)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്

നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എലനലഭാലാം

കനടങ്ങളഭാണയ് ഉണഭാകുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല പടലാം, ശഭാസ്തമലാംഗലലാം സബയ്
രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  തഭാലഴെ  വനിവരനിക്കുന്ന  കനടങ്ങള
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന:

1. വലഭാജമുദപത്രങ്ങള തടയവഭാന കേഴെനിയന.

2. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  മുകഖന  തുകേ  ഒടുക്കനിയ  വനിവരലാം  ഓണലലനഭായനി  
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്നതഭാണയ്.

3. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഡനികഫസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉള്ളതനിനഭാല്  
തനിരനിമറനികേളക്കയ് അവസരമനില.

4. സഭാമ്പയ്  വനിതരണ  നഭാളവഴെനികേള  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  മുഖഭാനരലാം  ആയതനിനഭാല്  
തനിരുത്തലുകേളക്കയ് സഭാധലതയനില.

5. ഇന്റെര്ലനറയ് ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ആര്ക്കുലാം ഏതയ് 
സമയത്തുലാം സഭാമ്പയ് വഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണയ്.

സബയ് രജനിസഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഓണലലന കസവനങ്ങള

84 (4948) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിലവനില്  എലനഭാലക്ക
കസവനങ്ങളഭാണയ് ഓണലലനനിലൂലട നല്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ആധഭാരലാം  ഓണലലനഭായനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
സഭാധനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  പൂര്ണ്ണമഭായ  ലനറയ്  വര്ക്കയ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,കൂടുതല്  കസവനങ്ങള  ഓണലലന  വഴെനി  നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 

1. ബഭാധലത  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  ഓണലലനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  കേക്ഷനികേളക്കയ്  ഓണലലനഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  
സഭാധനിക്കുന.

2. ആധഭാര് രജനികസഷനയ് ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കേനി ഓണലലനഭായനി
കടഭാക്കണ എടുക്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം.

3. വനിവഭാഹ  രജനികസഷനുള്ള  അകപക്ഷ  ഓണലലനഭായനി  നല്കുവഭാനുള്ള  
സഇൗകേരലലാം.

4. രജനികസഷന ഫതീസയ് ഓണലലനഭായനി നല്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം.

(ബനി)  ഉണയ്;  ഓണലലനഭായനി  വനിവരങ്ങള  നല്കേനി,  രജനികസഷന  ഫതീസയ്
ഓണലലനഭായനി ഒടുക്കനിയകശഷലാം കേക്ഷനികേളക്കയ് ഓഫതീസനില് ആധഭാരലാം ഹഭാജരഭാക്കനി
രജനിസര് ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി) സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 സസനമഭായനി പ്രമഭാണലാം എഴുതനിയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള

85  (4949)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനി  വനില്ക്കുന്നവര്ക്കുലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കുലാം  ആധഭാരലമഴുത്തുകേഭാരുലട
സഹഭായമനിലഭാലത,  സസനമഭായനി  പ്രമഭാണലാം  എഴുതനി  രജനിസര്  ലചേയ്യഭാലമനള്ള
ഉത്തരവയ്  വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  അന മുതല്  31-3-2017-വലര  കകേരളത്തനില് എത്ര
രജനികസഷനുകേള നടന്നനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  അതനില്  സസനമഭായനി  പ്രമഭാണലാം  എഴുതനി  രജനിസര്  ലചേയ്തവര്  എത്ര;
വനിശദമഭായ കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7,50,760 (ഏഴു ലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി അറുപതയ്)

(ബനി) 255  (ഇരുനൂറനി അനപത്തനി അഞയ്)
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ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
തനിരുവനനപുരലാം 38

ലകേഭാലലാം 35

പത്തനലാംതനിട 25

ആലപ്പുഴെ 12

കകേഭാടയലാം 11

ഇടുക്കനി 3

എറണഭാകുളലാം 31

തൃശ്ശൂര് 40

പഭാലക്കഭാടയ് 17

മലപ്പുറലാം 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 20

വയനഭാടയ് 3

കേണ്ണൂര് 6

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 9

ആലകേ 255

 സഭാമ്പയ് ഡമ്മ്യൂടനി ഇളവയ്

86  (4950)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസയ്  മഭാതബ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  8-10-1960-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  795/60/അഗ്രനി  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം
സഭാമ്പയ് ഡമ്മ്യൂടനിയനില് ഇളവയ് അനുവദനിചതയ് കകേഭാ ഒഭാപകററതീവയ് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം രജനിസര്
ലചേയ്യലപട  സലാംഘങ്ങളക്കഭാകണഭാ  അകതഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലല
അലാംഗങ്ങളക്കഭാകണഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രജനിസര് ലചേയ്യലപട സഹകേരണ സലാംഘലാം, സലാംഘത്തനിലന്റെ ബനിസനിനസയ്
സലാംബന്ധമഭായ ആവശലഭാര്തലാം എഴുതനി വഭാങ്ങുന്ന ആധഭാരങ്ങളക്കയ് പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനി  ഇളവയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി,  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  795/60/അഗ്രനി  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള
ആനുകൂലലലാം നനികഷധനിക്കലപടതഭായ പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  1960-ലല  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനികനഭാ
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികനഭാ  ഉളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  രജനികസഷന  വകുപനില്നനിനലാം
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  8-10-1960-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  795/60/അഗ്രനി  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പയ് ഡമ്മ്യൂടനിയനില് ഇളവയ് അനുവദനിചതയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം

രജനിസര് ലചേയ്യലപട സലാംഘങ്ങളക്കഭാണയ്.

(ബനി  &സനി)  8-10-1960-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  795/60/അഗ്രനി  നമ്പര്

ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനി  ഇളവയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  ഉത്തരവയ്

പുറലപടുവനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലലാം

നനികഷധനിക്കലപടതഭായ  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്

മുദയനിളവയ് അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയലാം നനിലവനില് ബഹുമഭാനലപട

സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം

കകേഭാടതനിയലട  ഉത്തരവയ്  വന്നഭാല്  മഭാത്രകമ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്

ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  795/60/അഗ്രനി  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള

സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനി  ഇളവയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  അനനിമതതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാള്ളുവഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഉദമ സബയ് രജനിസഭാര് ഓഫതീസയ്

87  (4951)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഉദമ  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം എന്നഭാണയ് ആരലാംഭനിചതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  ഇനലാം  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനത്തനിനയ് സസനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സലലാം

ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സലത്തയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഉദമ  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം 22-3-1971-ലഭാണയ് ആരലാംഭനിചതയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 159

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.   നഫതീസത്തുല്  മനിസനിരനിയ  ലകേ.  ലകേ.  മുനതീറ  എന്നനിവരുലട
മുകലഭാര്  എജന്റെയ്  എന്ന നനിലയനില് ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  അബ്ദുള്ള ഹഭാജനി  എന്നയഭാള
എഴുതനി  നല്കേനിയ  4030/2011-ാം  നമ്പര്  ദഭാനഭാധഭാര  പ്രകേഭാരലാം  ഉദമ  വനികലജനില്
റതീസര്കവ നമ്പര്  155-ല്ലപട  10  ലസന്റെയ്  വസ്തു ടനി  ഓഫതീസനിനയ്  സസനലാം ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്. ടനി ഓഫതീസനിനയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
ലഭനിച  ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

രജനികസഷന ഓഫതീസുകേളുലട ഡനിജനിലറകസഷന നടപടനി

88  (4952)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  രജനികസഷന  ഓഫതീസുകേളുലട  ഡനിജനിലറകസഷന
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ നടപടനികേള എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  രജനികസഷന വകുപ്പുകേളനിലല എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേളുലാം ഓൺ
ലലൻ വഴെനി ആക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സബയ്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  പ്രമഭാണങ്ങള
ഡനിജനിറല്  രൂപത്തനിലഭാക്കനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രമഭാണങ്ങള  ഡനിജനിറല്  രൂപത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  കേഴെനിഞ  30  വര്ഷലത്ത
രജനികസഷന വനിവരങ്ങളുലാം മറയ് ജനിലകേളനില് 20 വര്ഷലത്ത രജനികസഷന വനിവരങ്ങളുലാം
കേമ്പമ്മ്യൂടര്വത്കേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ഡനിജനിറല് ഇനല ലഭാന്റെയ് ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ്
കമഭാകഡലണകസഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം എന്ന പരനിപഭാടനിയലട ഭഭാഗമഭായഭാണയ് ഇഇൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  പദതനി  തുകേ  യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  തലന്ന  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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(സനി & ഡനി) നനിലവനില്  രജനികസഷന  ഫതീസയ്,  ബഭാദലതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,
വനിവഭാഹ രജനികസഷന അകപക്ഷഭാ ഫതീസയ് എന്നനിവ ഓണലലന വഴെനി ഒടുക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കസവനപ്രദഭാനലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആധഭാര  രജനികസഷന  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  മുദപത്രലാം  ഇലകകഭാണനികേയ്
രൂപത്തനില്  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗയ്  സഇൗകേരലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ലചേറുവയല് വനികലജനിലല 30 ലസന്റെയ് സലലാം ലകേമഭാറലാം ലചേയ്തതനിലന്റെ
വനിവരങ്ങള

89  (4953)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  ലചേറുവക്കല്  വനികലജനില്,  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനു സമതീപമുള്ള സര്ലവ  819-  ല് ലപട  (  റതീ  സര്കവ  7/9)  30  ലസന്റെയ്
സലലാം ചേഭാരനിറബനിള ടസനിലന്റെ കപരനില് ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്തതത്തനിലന്റെ കഡഭാക്കുലമന്റെയ്
നമ്പര് വലകമഭാക്കുകമഭാ;ലലകേമഭാറ വനില എത്രയഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ലവ  നമ്പരനില്  കറഭാഡയ്  ആകസയ്  ഉള്ള  സലത്തനിനയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള 50 ശതമഭാനലാം വര്ദന വരുത്തനിയ വനില ലസന്റെനിനയ് എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനി  ഇനത്തനില്  എത്ര  രൂപ  ഈ  ലകേമഭാറത്തനിനയ്
ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഡഭാകേബലമന്റെയ് നമ്പര് 867/2017

 ലകേമഭാറവനില – 1,42,50,000 രൂപ

(ബനി)  ലചേറുവയല് വനികലജനിലല റനിസര്ലവ  7/9 Wet  Land  ഇനത്തനില് ഒരു
ആര് വസ്തുവനിനയ്  50%  വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയ നലഭായവനില  3,90,000  രൂപയഭാണയ്
(ലസന്റെനിനയ്  1,57,895  രൂപ).  എന്നഭാല്  റതീസര്ലവ  7-ല്ലപട  എന.എചയ്/
പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി  കറഭാഡയ്  ആകസയ്  എന്ന  കഭാസനിഫനികക്കഷനനില്  ഒരു  ആറനിനയ്
7,50,000  രൂപ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  50%  വര്ദനവയ്  വരുത്തനി  11,25,000
രൂപ നലഭായവനില (ലസന്റെനിനയ് 4,55,466 രൂപ) നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.

(സനി)  ടനി  വസ്തു രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  SRO  136/2017,  137/2017  എന്നതീ
നമ്പരുകേളനിലഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  17-3-2017  തതീയതനിയനിലല
G.O(P)No.12/2017/TD,  G.O(P)No.13/2017/TD എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം
രജനികസഷന  ഫതീസനിലുലാം,  സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനിയനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇളവകേള
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് പ്രസ്തുത ലകേമഭാറത്തനിനയ്  സഭാമ്പയ്  ഡമ്മ്യൂടനിയലാം  രജനികസഷന
ഫതീസുലാം ഇഇൗടഭാക്കനിയനിടനില.
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ലടയനിന സര്വതീസുകേള

90 (4954)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  മതനിയഭായ
ലടയനിൻ സര്വതീസുകേള ഇലഭാത്തതയ് കേഭാരണലാം യഭാത്രക്കഭാർക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേൾ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ബുദനിമുടയ്  പരനിഗണനിചയ്  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  പുതനിയ
ലടയനിന സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്രകത്തഭാടയ് അഭലര്തനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് പുതനിയ ലടയനിന സര്വതീസുകേള കനടനിലയടുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില്
എലനലഭാലാം ഇടലപടലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുലണന്ന വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഉണയ്. യഭാത്രക്കഭാരുലട ബുദനിമുടയ് പരനിഗണനിചയ് സലാംസഭാനകത്തയയ്
പുതനിയ  ലടയനിന  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  2017-ലല  എലാം.പനി.-മഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില് കകേന്ദ്രകത്തഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

ശബരനി ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടയ്
91  (4955)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനി  ലറയനില് കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ നനിലവനിലല  സനിതനി  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു വലരയഭായനി; ഇതനിനഭായനി സലലമടുപയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായളള സലാംസഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതത്തനിലന്റെ
വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അങ്കമഭാലനി-ശബരനി  ലറയനില്പഭാത  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്

പതനിമൂകന്നഭാളലാം  വനികലജകേളനില്  കൂടനിയഭാണയ്  കേടനകപഭാകുന്നതയ്.   ഇതനില്  മൂന്നയ്

വനികലജകേളുലട അലലനലമന്റെയ് ലസചയ് ലറയനില്കവ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനില്  പ്രകതലകേ  ലപഭാനലാംവനില  കേഭാരലഭാലയങ്ങള  ഇലഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ്

നടപടനികേള ലവകുന്നതയ്.

331/2020
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കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിടനില.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് അഞയ്

വനികലജകേളനിലഭായനി അങ്കമഭാലനി - 2.88 ലഹക്ടര്; ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി- 4.78 ലഹക്ടര്; മറ്റൂരയ്-

10.23 ലഹക്ടര്; വടക്കുഭഭാഗലാം- 5.33 ലഹക്ടര്; കചേലഭാമറലാം -1.17 ലഹക്ടര് ഉളലപലട

ആലകേ 24.39 ലഹക്ടര് വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനില് ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില്

ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  പദതനിക്കഭായനി  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി

രണ്ടുകകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  ലചേലവഴെനിചനിടനില.  എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിച 39,15,11,977 രൂപയലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

ലടയനിന യഭാത്രക്കഭാരുലട പ്രശ്നങ്ങള

92 (4956) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലസനടല്  കസഷലന്റെ  പരനിമനിതനികേള

കേണക്കനിലലടുത്തയ്,  കനമലാം  കസഷന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര

സർക്കഭാരുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഓഫതീസയ് ജതീവനക്കഭാരുലാം,  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം ഉളലപലട

നനിരവധനികപര്  ആശയനിക്കുന്ന,  നനികതലനയള്ള  ലടയനിനുകേളനില്  അനുഭവലപടുന്ന

തനിരക്കയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  ലടയനിനുകേളനിലല

കബഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  കൂട്ടുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലടയനിനുകേള  മനിക്കകപഭാഴുലാം  ലവകേനിഓടുന്നതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം

വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  യഥഭാസമയലാം  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം,  പഭാഠശഭാലകേളനിലുലാം  എത്തഭാന

കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. പഭാസഞര് ലടയനിനുകേളനില് കകേഭാച്ചുകേളുലട എണ്ണലാം
കൂട്ടുന്നതനിനയ് ലറയനില്കവ കബഭാര്ഡനികനഭാടയ് ആവശലലപടുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   ലറയനില്  പഭാതയനിലല  കജഭാലനി  മൂലമുണഭാകുന്ന
കവഗത  നനിയനണലാം,  സഭാകങ്കതനികേ  തകേരഭാറുകേള  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്
ലടയനിനുകേള ലവകുന്നതയ്.
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ലകേഭാലകങ്കഭാടയ് കസഷനനില് ലടയനിനുകേളക്കയ് കസഭാപയ്

93  (4957)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദക്ഷനികണനലയനിലല  പ്രധഭാന  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രമഭായ
രഭാകമശസരകത്തക്കയ്,  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്കവ  കസഷനവഴെനി  കേടനകപഭാകുന്ന
ലടയനിനുകേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രഭാകമശസരകത്തക്കയ് കപഭാകുന്ന ലടയനിനുകേളക്കയ് ലകേഭാലകങ്കഭാടയ് ലറയനില്കവ
കസഷനനില് കസഭാപയ് അനുവദനിചനിടനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തമനിഴ് നഭാടനിലല  പ്രധഭാന  കക്ഷത്രങ്ങളഭായ  പഴെനനി,  മധുര,  രഭാകമശസരലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കയ്  കപഭാകേഭാന  ലനന്മഭാറ,  ചേനിറ്റൂര്,  ആലത്തൂര്,  തരൂര്  എന്നതീ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല ജനങ്ങള ആശയനിക്കുന്ന ഏകേ ലറയനില്കവ കസഷന
ലകേഭാലകങ്കഭാടഭായതനിനഭാല്,  ഇതുവഴെനി  രഭാകമശസരകത്തക്കയ്  കപഭാകുന്ന  ലടയനിനുകേളക്കയ്
ഇവനിലട  കസഭാപയ്  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  ലറയനില്കവ  മനഭാലയവമഭായനി
ബന്ധലപടയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നനിലവനില്  എറണഭാകുളലാം-രഭാകമശസരലാം-എറണഭാകുളലാം  ഒരു
പ്രതനിവഭാര  പ്രകതലകേ ലടയനിന  നമ്പര്  06035/06036  പഭാലക്കഭാടയ്  ഡനിവനിഷനനിലല
ലകേഭാലകങ്കഭാട് വഴെനി  കേടനകപഭാകുന.   ഇഇൗ  ലടയനിനനിനയ്  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്കവ
കസഷനനില് കസഭാപയ് അനുവദനിചനിടനിലലന്നയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം-രഭാകമശസരലാം-എറണഭാകുളലാം  ലസഷലല്  ലടയനിനഭായ
06035/06036-നയ്  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്കവ  കസഷനനില്  കസഭാപയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്വതീസയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  തലന്ന  ഡനിവനിഷണല്
ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സനില്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിടനില.  ഇക്കഭാരലലാം  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ലറയനില്കവയലട
ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

ലകേഭാലകങ്കഭാടയ് ലറയനില്കവ കസഷനനിലല റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം
94 (4958) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്ലവ  കസഷനനില്  മുമ്പയ്  ഉണഭായനിരുന്ന

റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം നനിലവനിലനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി)  ലറയനില്കവ മനഭാലയവമഭായനി ബന്ധലപടയ്,  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്ലവ

കസഷനനില് റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ലറയനില്കവ  കസഷനനിലല  നനിലവനിലുളള  യഭാത്രക്കഭാരുലട
എണ്ണവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള  ഇഇൗ  കസഷനനില്  റനിസര്കവഷന
സഇൗകേരലത്തനിലന്റെ ആവശലകേതയനില.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഭഭാവനിയനില് യഭാത്രക്കഭാരുലട
എണ്ണത്തനില് വര്ദനവണഭാകുന്ന മുറയയ് ഇഇൗ കസഷനനില് റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം മഭാനത്തയ് മലാംഗലലാം ലലബപഭാസനില് ലറയനില്ലവ
ഓവര് ബനിഡ്ജയ്

95  (4959)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം  മഭാനത്തയ്  മലാംഗലലാം
ലബപഭാസനില് ലറയനില്ലവ ഓവര് ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് പത്തയ് കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  17-1-2011-ലല  G.O.(Rt)No.73/2011/PWD  -  എന്ന
ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലറയനില്ലവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജമഭായനി  ബന്ധലപട  ലഭാനഡയ്
അകേസനിസനിഷന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാനുളള  കേഭാരണലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
ആക്ഷന പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം  മഭാനത്തയ്  മലാംഗലലാം
ലലബപഭാസനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  അലലലനലമന്റെയ്  അനുസരനിചയ്  പ്രസ്തുത
ലലബപഭാസനിനയ്  അതനിര്ത്തനി  കേല്ലുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ആര്.ഒ.ബനി.
ലറയനില്കവയലട നനിലവനിലുളള ഏഴെയ്  കേണ്ണനി പഭാലത്തനിനയ്  മുകേളനിലൂലട ആയതനിനഭാല്
കമല് അലലലനലമന്റെയ് മഭാകറണനിവരുലമന്നയ്  2016  മഭാര്ചയ് മഭാസലാം നടന്ന ലറയനില്കവ
ടതീമനിലന്റെ  സലാംയക  പരനികശഭാധനയനില്  വഭാക്കഭാല്  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്ന്നയ്
ലറയനില്ലവയലട ലലലന കക്രഭാസയ് ലചേയ്യുന്ന ഭഭാഗലാം പുനര്നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനി
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ലറയനില്ലവയമഭായനി  വതീണ്ടുലാം  ഒരു  സലാംയക  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കവണ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളക്ടറുലട  അദലക്ഷതയനില്  ഒരു
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അലലലനലമന്റെയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ ലഭാന്റെയ് അകേസനിസനിഷന
നടപടനികേള തുടങ്ങുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.

(സനി) ആക്ഷന പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

ഗവണലമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന എയ്ഡഡയ് അദലഭാപകേര്

96 (4960)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാലഭാലനികേമഭായനി ഗവണലമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്തയ് ശമ്പളലാം പറന്ന

എയ്ഡഡയ്  അദലഭാപകേലര  ഗവണലമന്റെയ്  അദലഭാപകേരഭായഭാകണഭാ,  എയ്ഡഡയ്

അദലഭാപകേരഭായഭാകണഭാ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  കജഭാലനി  ലചേയവരുന്ന  അദലഭാപകേരുലട  നഷലപട

കസവനകേഭാലവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  പുനനഃസഭാപനിച്ചു  കേനിട്ടുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില് പുനര്വനിനലസനിക്കലപടുന്ന എയ്ഡഡയ് വനിഭഭാഗത്തനിലല
സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേലര  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള  അദലഭാപകേരഭായനിത്തലന്നയഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  29/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
നടത്തനിയ  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  2011-12  മുതല്  സ്കൂളുകേളനില്
തസ്തനികേ  നഷമഭായ  ആരുലടയലാം  ശമ്പളലാം  31-5-2016  വലര  നല്കേഭാതനിരുന്നനിടനില.
സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേര്ക്കയ്  പുനര്വനിനലഭാസ തതീയതനി  മുതല് മഭാത്രകമ  ശമ്പളത്തനിനയ്
അര്ഹതയളളലവന്നയ്  കമല്പറഞ  ഉത്തരവനില്  സഷമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  1-6-2016  മുതല്  പുനര്വനിനലസനിക്കലപട  തതീയതനിയലട
തകലദനിവസലാം  വലരയളള  കേഭാലയളവയ്  അര്ഹതലപട  അവധനിയഭാകയഭാ
ശൂനലകവതനഭാവധനിയഭാകയഭാ  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.



166 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

ലഎ.ടനി. വനിഷയത്തനില് കഗ്രസയ് മഭാര്ക്കയ്

97  (4961)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കയ്  ഉണഭായനിട്ടുലാം  എസയ്.  എസയ്.  എല്.  സനി.  പരതീക്ഷയനില്
ഐ.  ടനി.  വനിഷയത്തനിലനഭാഴെനിലകേ  മലറലഭാ  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  എ  പ്ളസയ്  കനടനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഐ. ടനി. വനിഷയത്തനില് കഗ്രസയ് മഭാര്ക്കയ് നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് എ
പ്ളസയ് ലഭനിചനിടനില എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഐ.  ടനി.  വനിഷയത്തനിനയ്  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

വനി.എചയ്.എസയ്.സനി. ഫനിസനികയ് ജൂനനിയര്-സതീനനിയര് തസ്തനികേകേള
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി

98 (4962)   ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര സ്കൂളുകേളനില് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
വകുപനില് ഫനിസനികയ് ജൂനനിയര് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാനുലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഒഴെനിവകേള  എന്തുലകേഭാണയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നനിലലന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;-

(സനി)  എന.വനി.റനി-  ഫനിസനികയ്  സതീനനിയര്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാനുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഒഴെനിവകേള അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വകുപനില്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  കനഭാണ  ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചര്  ഫനിസനികയ്  (ജൂനനിയര്)
തസ്തനികേയനിലല എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 167

(സനി  &  ഡനി)  കനഭാണ  ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചര്  ഫനിസനികയ്  (സതീനനിയര്)
തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  8  ഒഴെനിവകേളുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  കനഭാണ
ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചര്  ഫനിസനികയ്  (ജൂനനിയര്)  തസ്തനികേയനിലല  അദലഭാപകേര്ക്കയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനുളള ഒഴെനിവകേളഭായതനിനഭാല് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിടനില.

പഠന-കബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട
സഭാധലതകേള

99 (4963) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പഠന-കബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് വനിവര സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയലട സഭാധലതകേള എങ്ങലനലയലഭാമഭാണയ്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒന്നഭാലാം  കഭാസയ്  മുതല്  പസയ്  ടു  വലരയള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി
മളടനിമതീഡനിയ പഠന സഹഭായങ്ങള ഉളലപടുന്ന കലണനിലാംഗയ് കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എലനലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനികേളുലട  പഠനഭഭാരലാം,  അദലഭാപകേരുലട  കബഭാധനഭഭാരലാം  എന്നനിവ
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനികേളുലട  സസയലാം  പഠനകശഷനി  വളര്ത്തുന്നതനിനുലാം
സഹഭായനിക്കുലാംവനിധലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുദനിനലാം മഭാറങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭാകുന്ന വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഇതര

കമഖലകേളനിലലന്നകപഭാലല  പഠന-കബഭാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  വനിവരവനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പഠന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  ലഎ.സനി.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങള,  അവ
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ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള അദലഭാപകേ പരനിശതീലനലാം,  കബഭാഡ്ബഭാന്റെയ്

ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണക്ടനിവനിറനി,  അനുകയഭാജലമഭായ  ഇ-കേണനകേള  തുടങ്ങനിയവ

അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം

ലഭലമഭാക്കുന്ന  സഇൗകേരലങ്ങള  സ്കൂളനിലല  അദലഭാപകേരുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  വനിവനിധ

പഠന-കബഭാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനലണന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ഓകരഭാ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലാം  ലളനിതവലാം  ഫലപ്രദവമഭായനി  വനിനനിമയലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അനഭായഭാസലാം  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  ഇ-കേണനകേള  ആവശലമഭാണയ്.
വനിദലഭാര്തനിയലട  നനിലവഭാരത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  രതീതനിശഭാസത്തനിനയ്
അനുകയഭാജലവമഭായ  ഇ-കേണനകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  കലണനിലാംഗയ്
കപഭാര്ടല്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
2017-18  അധലയനവര്ഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ഇതയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലളനിതവലാം ഫലപ്രദവമഭാക്കുകേ,  പ്രയഭാസകമറനിയ
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള രസകേരമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായനിക്കുകേ,
കഭാസയ്  മുറനികേളനിലുലാം  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  പ്രയഭാസമുളള  പഠന  വനിഭവങ്ങള
വതീഡനികയഭാ,  ഓഡനികയഭാ,  അനനികമഷന,  ഇന്റെറഭാക്ടതീവയ്  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട
കുടനികേളനിലലത്തനിക്കുകേ,  പഠനഭാസൂത്രണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം അദലഭാപകേര്ക്കയ് സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കുകേ,  സസയലാംപഠനത്തനിനയ്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കുകേ, പഭാഠഭഭാഗങ്ങള കഭാസയ് മുറനിക്കയ് പുറത്തുലാം
കലഭാകേലത്തവനിലടവച്ചുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  സഇൗകേരലലമഭാരുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് ഇതുവഴെനി ലലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ലക്ഷലങ്ങള.

(ഡനി)  ആധുനനികേ  വനിവരവനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  മറയ്  കമഖലകേളനിലലന്ന
കപഭാലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനണയ്.  ഇതയ്
അദലഭാപകേരുലട  കബഭാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  കുടനികേളുലട  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  വളലരയധനികേലാം  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണയ്.  സ്കൂളുകേളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്ന  ലഎ.സനി.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങള,  കബഭാഡ്ബഭാന്റെയ്  ഇന്റെര്ലനറയ്
കേണക്ടനിവനിറനി,  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം,  ഇ-കേണന്റെയ്  തുടങ്ങനിയവ
അദലഭാപകേരുലടയലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലടയലാം  പഠനകബഭാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതയ്.
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എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷയനില് നടന്ന ക്രമകക്കടുകേള

100  (4964)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  മഭാകലഭാത്തയ്  കേര്ത്ത ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില് നടന്ന ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചയ്  അകനസഷണലാം
നടന്നനിട്ടുകണഭാ; തല്സനിതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണയ്.   പരതീക്ഷഭാഭവന  കജഭായനിന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണര് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല
മഭാകലഭാത്തയ്  കേസ്ബ  ഗവണലമന്റെയ്  ലലഹസ്കൂളനിലല  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി,  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്,  ഉപജനിലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്,  ലഹഡഭാസര്,  ലഡപമ്മ്യൂടനി  ചേതീഫയ്,  ഇനവനിജനികലറര്മഭാര്,
പരഭാതനിക്കഭാരന എന്നനിവലര കനരനില് കകേടതനിനുകശഷലാം അവകരഭാകരഭാരുത്തരുലടയലാം
ലമഭാഴെനികേള കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പ്രസ്തുത അകനസഷണത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനിലന്റെ പൂര്ണ്ണ
ചുമതലയളള ചേതീഫയ് സൂപ്രണനിനയ്  പരതീക്ഷഭാ സമയത്തയ് ഹഭാളനില് കേയറനി കമഭാണനിറര്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അപഭാകേതയനിലലങ്കനിലുലാം,  കുടനികേളക്കയ്  ആത്മവനിശസഭാസലാം
പകേരഭാനഭാലണന്നയ്  പറഞയ്  പരതീക്ഷഭാ  സമയത്തയ്  കഭാസനില്  കേയറനിയതയ്
നതീതതീകേരനിക്കഭാനഭാകേനിലലനലാം  malpractice  നടത്തനിലയന്നയ്  ലതളനിയനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനയ്  സലാംശയത്തനിനനിടനല്കുന്ന
വനിധത്തനിലുളള ഇത്തരലാം കഭാസയ് സന്ദര്ശനങ്ങള കമലനില് ഒഴെനിവഭാക്കണലമന്നയ് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാലണന്നയ് പരതീക്ഷഭാ ഭവന കജഭായനിന്റെയ് കേമ്മേതീഷണര് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. സര്ടനിഫനിക്കറകേളനിലല ലതറകേള

101  (4965)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ വര്ഷലത്ത എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷഭാഫലലാം പ്രസനിദതീകേരനിച
സഭാഹചേരലത്തനില്  എസയ്.എസ് .എല്.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറകേളനില്  ലതററുകേള
കേടനകൂടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ് എലനങ്കനിലുലാം മുനകേരുതലുകേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറകേളനില് ലതറയ്  തനിരുത്തുവഭാനഭായനി
2015-ലുലാം, 2016-ലുലാം എത്ര അകപക്ഷകേള വതീതലാം ലഭനിച്ചുലവനലാം അതനില് ഇനനിയലാം
ലതറതനിരുത്തനി നല്കുവഭാനുള്ളവ എത്രയഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരതീക്ഷഭാഭവന  2016  ഒകക്ടഭാബര്  21-നയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.

വനിജ്ഞഭാപനലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനിയകശഷലാം  എ  ലനിസഭാക്കുകേയലാം  'എ'  ലനിസനില്

വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലതറവന്ന  വനിവരങ്ങള  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്  ഇ-ലമയനില്

ലചേയ്യുന്നതനിനനുസരനിചയ്  തനിരുത്തനിനല്കുകേയലാം  ലചേയ്തനിരുന.   കൂടഭാലത  കമയയ്  5-നയ്

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  റനിസളടയ്  പ്രഖലഭാപനിചകശഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട

സര്ടനിഫനിക്കറയ്  പ്രനിവമ്മ്യൂ  പരതീക്ഷഭാഭവലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്  നല്കുകേയലാം

വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങളനിലല  ലതറകേളുലണങ്കനില്  അറനിയനിക്കുവഭാന  എലഭാ

പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേരനില്

നനിനളള അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചയ് തനിരുത്തലുകേള കേമ്പമ്മ്യൂടര് ഡഭാറയനില്

വരുത്തുന്ന നടപടനി  നടനവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  തനിരുത്തലുകേളുലാം  വരുത്തനിയ

കശഷമഭാണയ് സര്ടനിഫനിക്കറകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

(ബനി)  2015-ല്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  ലതറകേള

തനിരുത്തഭാനഭായനി  3119  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു.  മുഴുവന  സര്ടനിഫനിക്കറകേളുലാം

ലതറതനിരുത്തനി  നല്കേനി.  2016-ല്  1000-ല് തഭാലഴെ  അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു.  ലഭനിച

അകപക്ഷകേള ലതറതനിരുത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മനിഡയ്-കഡ മതീല് സതീലാം

102  (4966)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  'മനിഡയ്-കഡ  മതീല്'  പദതനിയലട

സലാംസഭാനലത്ത നഭാളനിതുവലരയളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച

തുകേ എന്നനിവ സഹനിതലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കഭാൻ കപഭാകുന്ന പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  ഈ  വർഷലത്ത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം

എത്രയഭാണയ്;  ഈ  വർഷലാം  ഇതുവലര  എത്ര  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1984  മുതല്  സലാംസഭാനലാം  തനതയ്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  നടപഭാക്കനി

വന്നനിരുന്ന  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണ  പദതനി  1995  മുതല്  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന

ഫണ്ടുകേളുപകയഭാഗനിചഭാണയ്  നടപഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  പദതനിയലട  നഭാളനിതുവലരയളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുളള  വനിശദമഭായ  കുറനിപയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണ  പദതനി  ഒരു  തുടര്പദതനിയഭാണയ്.

ആയതുലകേഭാണയ് തലന്ന ഉത്തരലാം (എ)-യനില് പറഞനിരനിക്കുന്നതയ് പ്രകേഭാരമുളള എലഭാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉചഭക്ഷണ

പദതനിക്കഭായനി  20341.74  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

മഭാനകഡററനി  വനിഹനിതലാം  11635.48  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന്നഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

അറനിയനിചനിട്ടുളളതയ്.  എന്നഭാല്  ഉചഭക്ഷണ  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ബജറനില് പഭാന ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  64053  ലക്ഷലാം രൂപയലാം

കനഭാണ പഭാന ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  4234.66  ലക്ഷലാം രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാലത  കുടനികേളക്കയ്  ആഴ്ചയനില്  രണയ്  പ്രഭാവശലലാം  പഭാല്  നല്കുന്നതനിനയ്

1200 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

2017-18  വര്ഷലത്ത  ഫണയ്  ഇതുവകരയലാം  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  തുടങ്ങനിയനിടനില.

ജൂണ ആദലവഭാരലാം തലന്ന സ്കൂളുകേളക്കുളള ഫണയ് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനികലയളള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശതീ. കടഭാമനി കജഭാസഫയ് അനനിത്തഭാനത്തനിനയ് മനിനനിമലാം ലപനഷന

103 (4967)   ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനില്  10  വര്ഷലാം  കസവനലാം

ലചേയ്ത  ശതീ.  കടഭാമനി  കജഭാസഫയ്  അനനിത്തഭാനത്തനിനയ്  മനിനനിമലാം  ലപനഷന

നല്കേണലമനള്ള  ഹര്ജനിയനില്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  പുറലപടുവനിച  അനുകൂല

ഉത്തരവയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്  കേഭാരണലമനഭാണയ്  ;

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ശതീ.  കടഭാമനി  കജഭാസഫയ് ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ ലസക്രടറനിക്കയ് നല്കേനിയ
പരഭാതനി പ്രകേഭാരലാം ഫയല് നമ്പര് ജനി. ഇ. ഡനി./എസയ്. സനി. 1/35/2017- ല് ഇതുവലര
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര് ലസക്കണറനി  ഡയറക്ടര്
റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
റനികപഭാര്ടയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  അലലങ്കനില്  റനികപഭാര്ടയ്
ലലവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശതീ.  കടഭാമനി കജഭാസഫയ് ഫയല് ലചേയ്ത WP(C) No.30119/2017
നമ്പര് കകേസനിലന  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്  26-4-2017-ലല  G.EDN/SC1/35/17
G.Edn.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
ഡയറക്ടകറഭാടയ്  ആവശലലപടുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല് ശതീ.  കടഭാമനി കജഭാസഫയ് ടനിയഭാള
ഫയല്  ലചേയ്ത  കകേസനിലല  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാള  കജഭാലനി
ലചേയ്തനിരുന്ന സ്കൂളനികലഭാ എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ ഓഫതീസനികലഭാ ഇകതവലര ലപനഷന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള അകപക്ഷ നല്കേനിയനിടനിലഭാലയനലാം ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടര് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  (പകേര്പയ് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)*

എല്.പനി., യ.പനി., ലലഹസ്കൂള അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളക്കയ് ലകേ-
ലടറയ്

104  (4968)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല്.പനി ,യ.പനി, ലലഹസ്കൂള  അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങളക്കയ് (സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡയ്)ലകേ-ലടററയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏതയ്  തതീയതനി
മുതലഭാണയ് ഇതനിനയ് പ്രഭാബലലമുളളതയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റുകേകളകയഭാ,  നനിയമനങ്ങലളകയഭാ ഇതയ്
ബഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  25-7-2012-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് 244/12/ ലപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില് എല്.പനി.,  യ.പനി.,  ലലഹസ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കയ്
ലകേ-ലടറയ്  2012-13  മുതല് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  30-8-2016  ലല ജനി.ഒ.  (പനി)
നമ്പര് 145/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഗവണലമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേര്ക്കയ്
ലകേ-ലടറയ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  നനിലവനിലുളള  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റുകേലള  ഇതയ്  ബഭാധനിക്കുകേയനില.
പനി.എസയ്.സനി.  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  ലകേ-ലടറയ്  കയഭാഗലത  കൂടനി  കചേര്ക്കുന്ന  മുറയയ്
മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനയ്  ലകേ-ലടറയ്
നനിര്ബന്ധമഭാവകേയളള.

ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ സ്കൂളുകേള

105  (4969)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  15  സ്കൂളുകേളനില്  കഗളസയ്  ഫണയ് ലനി  കടഭായ് ലലറയ്
സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയനികന്മല് ഡനി.പനി.ഐ.യലാം  ജനറല് എ ഡമ്മ്യൂകക്കഷന  (എലാം)
ലസക്ഷനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയലട ഡനി.പനി.ഐ.-യനിലലയലാം ജനറല് എഡമ്മ്യൂകക്കഷന
(എലാം) ലസക്ഷനനിലലയലാം ഫയല് നമ്പര് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭാവശലമഭായനി
സസതീകേരനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരവലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
ഡയറകകറനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  ആവശലലപടുകേകയഭാ/ലഭനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കമയയ് 30-നയ് മുമ്പഭായനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  15  സ്കൂളുകേളനില്  കഗളസയ്  ഫണയ് ലനി
കടഭായയ് ലലറയ്  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയനികന്മലുളള  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടറുലട  8-5-2017-ലല  ഡബമ്മ്യൂ.  3/15346/2017/
ഡനി.പനി.ലഎ.  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  19-5-2017-ല്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
(എലാം)  വകുപനില്  ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ആയതനികന്മല്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ജനറല്  എഡബകക്കഷന  വകുപനില്
249/M2/2017/G.Edn നമ്പര് ഫയലനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഹയര് ലസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.

(ഇ) നടപടനികേള കവഗത്തനില് നടനവരുന.
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പുതനിയ ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള

106  (4970)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  പുതനിയ  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഉദമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല തചങ്ങഭാടയ് ഗവ.ലഹസ്കൂളനില്
പസയ്  ടു  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവനിധ കകേഭാടതനി വനിധനികേളുലട ലവളനിചത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലകേത ശഭാസതീയമഭായനി കേലണത്തനി അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലമടുത്തയ്  മഭാത്രകമ
സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയളള.
2017-18 അദലയന വര്ഷകത്തയയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലകേത കേലണത്തുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.   ടനി  പ്രക്രനിയ
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ  2017-18  വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള അനുവദനികക്കണതുകണഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയളള.
ടനി  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  പുതനിയ  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ബഭാച്ചുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലമടുത്തയ്  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ടനി  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനിനുളളനില്  വരനികേയഭാലണങ്കനില്
തചങ്ങഭാടയ്  ഗവണലമന്റെയ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  അധനികൃതര്ക്കുലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലയനിലല അദലഭാപകേര്ക്കയ് നനിയമന
അലാംഗതീകേഭാരലാം

107  (4971)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനയ് കശഷലാം ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
കമഖലയനില്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  എത്ര
പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലല   അദലഭാപകേരഭാണയ്  നനിലവനില്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  കമഖലയനില്
ദനിവസകവതനകമഭാ, ശമ്പളകമഭാ ഇലഭാലത കജഭാലനിലചേയ്യുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന   അദലഭാപകേരുലട  കജഭാലനി  സനിരത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  ഇതയ്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) 1. മുസതീലാം എചയ്.എസയ്.എസയ്., പുതുനഗരലാം.

   2. വനി.ലഎ.എലാം.എചയ്.എസയ്.എസയ്., പലശ്ശേന.

(സനി)  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
ബഭാച്ചുകേളുലട  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനില് നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്
മഭാകനജയ് ലമന്റെഭാണയ്.

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലകേളനില് അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവയ്

108  (4972)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലകേളനില് എത്ര  അദലഭാപകേരുലട
ഒഴെനിവകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്; തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം,  ജൂനനിയര്-സതീനനിയര്  ലപ്രഭാകമഭാഷന,  പനി.എസയ്.സനി.-
ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിടയ്  അലലഡസസയ്  ലഭനിക്കഭാനുളളതയ്  എന്നനിവ  കചേര്ത്തയ്
നനിലവനിലുളള ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേകയ്യണതഭായ എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ക്രമ നമ്പര് തസ്തനികേ ഒഴെനിവകേള

(1) (2) (3)

1 എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ലപഭാളനിറനികയ് 28

2. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ലപഭാളനിറനികയ് 31

3. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഹനിസറനി 32

4. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഹനിസറനി 41

5. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. കസഭാഷലല് വര്ക്കയ് 04

6. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. കേന്നഡ 01

7. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.) കബഭാടണനി 20

8. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. കബഭാടണനി 07

9. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഫനികലഭാസഫനി 01

10. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഫനികലഭാസഫനി 02
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(1) (2) (3)

11. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)കസഭാകഷലഭാളജനി 04

12 എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. കസഭാകഷലഭാളജനി 19

13. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഇസഭാമനികേയ് ഹനിസറനി 01

14. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഇക്കകണഭാമനികയ് 45

15. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഇക്കകണഭാമനികയ് 29

16. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)സഭാറനിസനികയ് 01

17. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. സഭാറനിസനികയ് ഇല.

18. റഷലന ഇല.

19. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഇലാംഗതീഷയ് 109

20. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഇലാംഗതീഷയ് 99

21. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഹനിന്ദനി 32

22. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഹനിന്ദനി 12

23. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഉറുദ. 10

24. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)അറബനികേയ് 24

25. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. അറബനികേയ് 04

26. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ജനികയഭാളജനി 02

27. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)മഭാത്തമഭാറനികയ് 87

28. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. മഭാത്തമഭാറനികയ് 40

29. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ലകേമനിസനി 16

30. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ലകേമനിസനി 27

31. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. ഫനിസനികയ് 11

32. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)ഫനിസനികയ് 30

33. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)മലയഭാളലാം 69

34. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. മലയഭാളലാം 28

35. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനി.)സലാംസ്കൃതലാം 11

36. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. സലാംസ്കൃതലാം 01

37. എചയ്.എചയ്.എസയ്.ടനി. കജര്ണലനിസലാം 05
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കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം

109  (4973)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.  എസയ്.  സനി.  വഴെനി  ലലഹസ്കൂള  അദലഭാപകേനഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്ന
കേഭായനികേ   അദലഭാപകേനയ്  യ.  പനി.  സ്കൂള   അദലഭാപകേരുലട  ശമ്പളലാം  മഭാത്രമഭാണയ്
നല്കുന്നലതന്നയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
എനഭാണയ്;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേലര  യ.പനി.
സ്കൂളനിലുലാം  ലലഹസ്കൂളനിലുലാം  നനിയമനിക്കുനണയ്.  ലലഹസ്കൂളനിലഭായഭാലുലാം  യ.പനി.
സ്കൂളനിലഭായഭാലുലാം  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേനഭായനിടഭാണയ്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതയ്.
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുലാം സലാംഗതീതലാം,  ചേനിത്രകേല,  ക്രഭാഫയ് അദലഭാപകേരുലാം ലസഷലലനിസയ്
അദലഭാപകേര് എന്ന ഗണത്തനിലഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഇവര്ക്കയ് ആദലകേഭാല
ശമ്പള പരനിഷ്കരണ റനികപഭാര്ടയ് മുതല് ഒകര ശമ്പള ലസയനിലഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുളളതയ്.
ലലഹസ്കൂള  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  യ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ഇവര്  ഒകര  കജഭാലനിയഭാണയ്
ലചേയ്യുന്നതയ്. അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന യ.പനി./ലലഹസ്കൂള വനിഭഭാഗങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന
ഇവര്ക്കയ് വലതലസ്ത ശമ്പള ലസയനിലുകേള അനുവദനിക്കഭാനഭാവനില.

സഇൗജനല യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം

110  (4974)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എത്ര ലക്ഷലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണയ് സഇൗജനലമഭായനി
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപട
തുണനിത്തരങ്ങള ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനില് നനിനമഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നഭാളനിതുവലര  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

331/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  അദലയന വര്ഷത്തനില് യൂണനികഫഭാലാം നല്കകേണ കുടനികേളുലട
എണ്ണലാം ആറഭാലാം പ്രവൃത്തനി ദനിവസത്തനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന
കേഴെനിയൂ  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഏകേകദശലാം  755297  കുടനികേളക്കയ് യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലലകേത്തറനി കമഖലയനില് നനിനലാം 219151  കുടനികേളക്കയ്
യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന്നതനിനഭാണയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്.  ബഭാക്കനിവരുന്ന
കുടനികേളക്കയ് അതഭാതയ് സ്കൂള തലത്തനില് തലന്നയഭാണയ് യൂണനികഫഭാലാം നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതയ്. സ്കൂള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനികേള എലാംപഭാനല് ലചേയ്ത
ബനിഡര്മഭാരനില്  നനികന്നഭാ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണയ്  ഓപണ
മഭാര്ക്കറനില് നനികന്നഭാ ആണയ് യൂണനികഫഭാലാം വഭാകങ്ങണതയ്.

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല 1 മുതല് 4 വലരയലാം 1 മുതല് 5
വലരയലാം  മഭാത്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളനില്  ടനി  സ്കൂളുകേള  ആവശലലപടതയ്
അനുസരനിച്ചുളള  ലലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്.

1  മുതല്  8  വലരയളള  കഭാസകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലല
കുടനികേളക്കയ് മുനവര്ഷങ്ങളനില് നല്കേനി വന്നതുകപഭാലല  400  രൂപ നനിരക്കനില് രണയ്
കജഭാഡനി  യൂണനികഫഭാമനിനുളള  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പസയ് വണ പ്രകവശനലാം

111 (4975) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  പസയ്  വണ  പ്രകവശനത്തനിനയ്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന
സമയക്രമലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.  തുടങ്ങനിയ  പത്തഭാലാം  കഭാസയ് 
പരതീക്ഷയലട  റനിസളടയ്  ലവകുന്നതയ്  കേഭാരണലാം ഈ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഇകപഭാള
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയക്രമത്തനിനകേലാം  പസയ്  വണ  പ്രകവശനലാം  കനടഭാന
കേഴെനിയകേയനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഗണനിചയ്  നനിലവനില്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയക്രമലാം
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇഇൗ  വര്ഷലത്ത  പസയ്  വണ  പ്രകവശനത്തനിനുളള  സമയക്രമലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  ഇഇൗ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സപനിലമന്റെറനി അകലഭാടയ്ലമന്റെയ് വഴെനി ഇകപഭാള നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന
സമയക്രമത്തനിനകേലാം പസയ് വണ പ്രകവശനലാം കനടുന്നതനിനയ് അവസരമുണയ്.

(സനി) 2017 -18 അദലയന വര്ഷലത്ത പസയ് വണ പ്രകവശനത്തനിനയ് ഇകപഭാള
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയക്രമലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  ഏകേജഭാലകേ  പ്രകവശനത്തനിലന്റെ  മുഖല
അകലഭാടയ്ലമന്റെനികലയയ്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാനുളള  സമയലാം  ദതീര്ഘനിപനിക്കണലമന്നയ്
ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി  വനിധനിലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്
അപതീല് സമര്പനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചയ് അതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  കകേസകേളനിലല  വനിധനിക്കനുസരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനനിമ
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

നതീറയ് പരതീക്ഷ

112  (4976)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് നതീറയ്  പരതീക്ഷ എഴുതഭാലനത്തനിയ വനിദലഭാര്തനിനനികേളുലട
വസലാം  അഴെനിച്ചു  പരനികശഭാധന,  വസലാം  മുറനിച്ചു  മഭാറല്,  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷഭാര്തനികേളക്കയ്  നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കു വനിരുദമഭായനി  മറയ്
വനിദലഭാര്തനിനനികേളുലടയലാം കപഭാലതീസുകേഭാരുകടയലാം മുമ്പനില് വചയ് സനി.  ബനി.  എസയ്.  ഇ.
അധനികേഭാരനികേളുലട ഭഭാഗത്തയ്  നനിനമുണഭായ ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള സലാംസഭാനത്തയ്
ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനില് നടനലവന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് സലാംസഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണനലാം കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന എനലാം അറനിയഭാകമഭാ ; എങ്കനില് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ഹതീന  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്ത  സനി.  ബനി.  എസയ്.  ഇ.
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന
എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ &ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യലപട  ഇഇൗ  സലാംഭവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ്  സലാംസഭാന എനടനസയ്  കേമ്മേതീഷണറനില്
നനിനലാം ബന്ധലപട കപഭാലതീസയ് അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഇഇൗ സലാംഭവത്തനില് സലാംസഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന സസകമധയഭാ
കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയ്തയ്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  റതീജനിയണല്  ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം
റനികപഭാര്ടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമല.

(ഡനി)  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധതീനതയനില്
അലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇതനിലല  നനിയമ  പ്രശ്നങ്ങളകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഇത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്തവര്ലക്കതനിലരയലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനില്
സഭാധലമഭായലതലഭാലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

മലയഭാളലാം നനിര്ബന്ധനിത ഭഭാഷയഭാക്കഭാനുളള നടപടനി

113  (4977)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനില് ഒന മുതല് പത്തയ് വലരയള്ള കഭാസുകേളനില്
മലയഭാളലാം  നനിര്ബന്ധനിത  ഭഭാഷയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനിയലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
മലയഭാളലാം  നനിര്ബന്ധനിത  പഭാഠലഭഭാഷയഭാക്കനി  നനിശ്ചയനിചയ്  10-4-2017-നയ്  705-ാം
നമ്പര് ഓര്ഡനിനനസയ് പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഇതയ് സലാംബന്ധനിച ബനില്  [2017-ലല
മലയഭാള  ഭഭാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭഭാഷ)  ബനില്]  28-4-2017-നയ്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുകേയലാം അതയ്  17-5-2017-നയ് കചേര്ന്ന സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില്
പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  2017-18  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല്
സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഒന മുതല് പത്തയ് വലര
കഭാസകേളനില്  മലയഭാള  ഭഭാഷ  പഠനിപനിക്കുന്നതയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ,  സ്കൂളുകേളനില്
മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രതലക്ഷമഭാകയഭാ,  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ  നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  വനിലക്കുകേ,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  തുടങ്ങനിയ
കബഭാര്ഡുകേളക്കയ് കേതീഴെനിലുളള വനിദലഭാലയങ്ങളക്കയ് നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കുകമ്പഭാഴുലാം
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അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകമ്പഭാഴുലാം മലയഭാളഭഭാഷഭാ പഠനലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്ന  വലവസകേള  വയകേ  തുടങ്ങനിയ  ഉകദ്ദേശലങ്ങളഭാണയ്  ഇഇൗ
ബനിലനിനുളളതയ്.  കമല് വലവസകേള ലലാംഘനിക്കുന്ന പ്രഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കയ് പനിഴെശനിക്ഷ
ചുമത്തഭാനുലാം  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുളള
നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം പനിനവലനിക്കഭാനുലാം അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
പനിനവലനിക്കഭാനുലാം ബനിലനില് വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

അറബനികേയ് രണഭാലാം ഭഭാഷയഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി

114  (4978)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് ഗവലണ്മെന്റെയ് കമഭായന കമഭാഡല് കഗളസയ് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളനിലന്റെ  പസ്ടു  വനിഭഭാഗത്തനില്  അറബനികേയ്  രണഭാലാംഭഭാഷയഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പത്തഭാലാംകഭാസയ്  വലര  അറബനികേയ്  ഒന്നഭാലാം  ഭഭാഷ  പഠനിച  കമഭായനസയ്
സ്കൂളനിലല  വനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കയ്  പസ്ടൂവനില്  അറബനികേയ്  രണഭാലാംഭഭാഷയഭായനി
പഠനിക്കുന്നതനിനുളള  സഇൗകേരലമനിലഭാത്തതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

ലലഹലടകേയ്/സഭാര്ടയ് കഭാസയ്

115  (4979)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളഭാണയ്  ലഹലടകേയ്/സഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  ആക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഹലടകേയ്  ആക്കനി  മഭാറകമ്പഭാള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന
സഇൗകേരലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹലടകേയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്,  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കൂടുതല്  അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലല   അദലഭാപകേര്ക്കു  ഐ.ടനി.  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എട്ടു  മുതല്  പനണ്ടുവലരയളള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ലലഹലടകേയ്  സ്കൂള പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏറനഭാടയ്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  ലഹസ്കൂള,  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി/ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  ലലഹലടകേയ്
ആക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സ്കൂളനിലല  അടച്ചുറപ്പുളളതുലാം  ലപഭാടനിശലലമനിലഭാത്തതുമഭായ  എലഭാ  കഭാസയ്
മുറനികേളനിലുലാം  ലഭാപയ്  കടഭാപയ്,  ലലവറയ്  കബഭാര്ഡയ്,  മളടനിമതീഡനിയ  കപ്രഭാജക്ടര്,
ശബ്ദസലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണക്ഷന,  ഇ-കേണന്റെയ്  തുടങ്ങനിയ  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ലഎ.സനി.ടനി. അധനിഷനിത വനിദലഭാഭലഭാസമഭാണയ് സ്കൂളുകേളനില് നടപഭാക്കുന്നതയ്.
നനിലവനിലുളള  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  നനിരനര  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലഎ.സനി.ടനി.-യലട
സഭാധലത  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  പഠന-കബഭാധന  പ്രക്രനിയ  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭാക്കുകേയഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ആയതനിനഭാല്  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലഭാപഠനത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ അദലഭാപകേലര നനിയമനികക്കണ ആവശലലാം
വരുന്നനില.

(ഡനി)  നനിലവനിലുളള  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേ  ലഎ.സനി.ടനി.
പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണയ്.  2017  ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില്  38000  അപര്ലലപ്രമറനി
സ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  കമയയ്  മഭാസത്തനില്
11  കമഖലകേളനില്/വനിഷയങ്ങളനിലഭായനി  എലഭാ  ലലഹസ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണയ്.  പതനിലനഭാന്നയ്  കമഖലകേളനിലഭായനി  തനിരനിചയ്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി/ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ലപ്രഭാഫ. കജഭാസഫയ് മുണകശ്ശേരനി സഭാരകേ ഗവണലമന്റെയ് എചയ്.എസയ്.എസനിനയ്
ലകേടനിടലാം

116  (4980)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണശ്ശേഭാലാംകേടവയ്  ലപ്രഭാഫ.  കജഭാസഫയ്  മുണകശ്ശേരനി  സഭാരകേ ഗവണലമന്റെയ്
എചയ്.  എസയ്.  എസനിനയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സ്കൂളനിലന്റെ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്  ഏജനസനിലയയഭാണയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  എത്ര  രൂപയലട  എസനികമറഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എസനികമറയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  മുഴുവന  തുകേയലാം  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തഡുത  സ്കൂളനിലന്റെ  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ആദലഗഡുവഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ തുകേയലട  20  ശതമഭാനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉഇൗരഭാളുങ്കല്  കലബര്  കകേഭാണടഭാക്ടയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ലസഭാലലസറനിയഭാണയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  ടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
412 ലക്ഷലാം രൂപയലട എസനികമറഭാണയ് ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ തുകേയലട  20  ശതമഭാനലാം  ആദല  ഗഡുവഭായനി
സ്കൂളനിലന്റെ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനി  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

117  (4981)    ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  പഭാന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സ്കൂള

ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്, സ്കൂളനിലന്റെ മഭാസര് പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനിലഭാലയന്ന

കേഭാരണത്തഭാല് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മഭാസര് പഭാന ആരഭാണയ് തയ്യഭാറഭാകക്കണതയ്;

(സനി) മഭാസര് പഭാന ആവശലലപടുന്നതുമൂലലാം സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സ്കൂള ലഹഡഭാസര്/അദലഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനി/സ്കൂള വനികേസന
കേമ്മേനിറനി  എന്നനിവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  അക്രഡനിറഡയ്
ഏജനസനിയഭാണയ് മഭാസര് പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ബന്ധലപട
സ്കൂള അധനികേഭാരനികേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

സര്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന

118  (4982)   ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  സര്വ  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന
(എസയ്.എസയ്.എ.)  പദതനിയലട  സലാംസഭാനലത്ത  കേഴെനിഞ  അഞയ്  വർഷലത്ത
പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;  ഈ  വർഷലത്ത കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്;  ഈ വർഷലാം എത്ര രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി))വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 1 -II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സലാംസഭാന വനിദലഭാഭലഭാസ ഗകവഷണ പരനിശതീലന സമനിതനി
119 (4983) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന  സമനിതനി
(എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.) യലട ചുമതലകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

(ബനി)  പഠനവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  നയ
സമതീപനലാം വലകമഭാക്കുന്ന കരഖയഭായ കകേരള പഭാഠലപദതനി ചേടക്കൂടയ് (ലകേ.സനി.എഫയ്.
2007),  അനുഭവങ്ങളുലട  ലവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല പുത്തന പ്രവണതകേള കേണക്കനിലലടുത്തയ്
സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളക്കഭാവശലമഭായ ഡനിജനിറല് കേണന്റെയ് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനില്
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.- യലട പങ്കയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂള പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരണലാം, പഭാഠപുസ്തകേ നനിര്മ്മേഭാണലാം, അദലഭാപകേ
പരനിശതീലനലാം,  ഗകവഷണലാം എന്നതീ കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കനതൃതസലാം  നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററയ്,  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററയ്
എസയ്.എസയ്.എ.,  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.,  ലഎ.റനി  @  സ്കൂള,  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.
തുടങ്ങനിയവയമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിവനിധ  അക്കഭാദമനികേയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യഭാണയ്.

(ബനി)  കകേരള  പഭാഠലപദതനി  ചേടക്കൂടയ്  (ലകേ.സനി.എഫയ്.  2007)
പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്തയ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  പഭാഠലപദതനി  വനിനനിമയത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഡനിജനിറല്  കേണനകേള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ലഎ.റനി. @  സ്കൂള കപ്രഭാജക്ടുമഭായലാം,  എസയ്.ലഎ.ഇ.ടനി.യമഭായലാം
സഹകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണയജ്ഞകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  കഭാസയ്  മുറനികേള ലലഹലടകേയ്  ആക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഡനിജനിറല് കേണനകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് വനിവനിധ ഏജനസനികേളക്കയ്
അക്കഭാദമനികേ പനിന്തുണയലാം എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി. നല്കേനിവരുന.

പരതീക്ഷഭാ ക്രമകക്കടുകേള തടയന്നതനിനുളള നടപടനി

120  (4984)   ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരതീക്ഷഭാ  ക്രമകക്കടുകേള  തടയന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം
വനിദലഭാര്തനിനനികേള ചേനില  പ്രഭാകൃത  രതീതനിയനിലുളള  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാകുന്ന
സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങ്കനില് ഇന്റെര്ലനറയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയള്ള കകേഭാപനിയടനി ഏലതങ്കനിലുലാം

ഇലകകഭാണനികേയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  തടയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലലങ്കനില്  പരതീക്ഷഭാ  ഹഭാളനില്  ലമഭാലബല്  കഫഭാണ  ജഭാമര്

ഘടനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷകേള  സലാംബന്ധനിചയ്

പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി  &സനി)  ഇന്റെര്ലനറയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയളള കകേഭാപനിയടനി  നടന്നതഭായനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഇത്തരത്തനിലുളള  ക്രമകക്കടുകേള

ശദയനില്ലപടഭാല് ആവശലമഭായ കേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം സ്കൂള ബസകേളുലടയലാം ഫനിറയ്നസയ് പരനികശഭാധന

121  (4985)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അധലയനവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള
ലകേടനിടങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള
ഉളലപലടയള്ള  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഫനിറയ്നസയ്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസരുലട  റനികപഭാര്ടയ്  വകുപയ്  കശഖരനിക്കഭാറുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുലട
അറകുറപണനികേള  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
എയ്ഡഡയ്/അലാംഗതീകൃത സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട അറകുറപണനികേള ബന്ധലപട
മഭാകനജയ് ലമനലാം നനിര്വഹനിച്ചുവരുന. സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന സര്ക്കഭാര്/ എയ്ഡഡയ്/
അലാംഗതീകൃത  സസകേഭാരല  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഏലതങ്കനിലുലാം  സ്കൂള
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ,  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുളളകതഭാ,  മഴെക്കഭാലത്തയ്  പഠന
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പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാനഭാവഭാത്തകതഭാ ആയനി പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തുന്നപക്ഷലാം
ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  അധനികേഭാരനികേളുലടകയഭാ  അടനിയനര  സഭാഹചേരലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങള  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലടകയഭാ  ശദയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നയ്
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഫനിറയ്നസയ്
ഇലഭാത്ത സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളനില് കഭാസയ് നടത്തരുലതന്ന നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള  ഉളലപലടയളള  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
ഫനിറയ്നസയ്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാര്  സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേയലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിച
റനികപഭാര്ടയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിക്കുകേയലാം
ലചേയവരുന.

സ്കൂള പ്രനിനസനിപല്മഭാരുലട അധനികേ ചുമതല

122 (4986)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള പ്രനിനസനിപല്മഭാര് സ്കൂള നടത്തനിപനികനഭാലടഭാപലാം
അദലഭാപനലാംകൂടനി ലചേയ്യുന്നതുലകേഭാണയ് സ്കൂളുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില
എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  പ്രനിനസനിപല്മഭാലര   അദലഭാപനത്തനില്
നനിലന്നഭാഴെനിവഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനുകവണനി  ലകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 150-ല് അധനികേലാം കുടനികേളുളള എല്.പനി.സ്കൂള ലഹഡഭാസര്, 100 ലധനികേലാം
കുടനികേളുളള  യ.പനി.  സ്കൂള  ലഹഡഭാസര്  എന്നനിവലര   അദലഭാപനത്തനില്  നനിന്നയ്
ഒഴെനിവഭാക്കനിയ  ഉത്തരവനില്  ഹയര്ലസക്കണറനി  പ്രനിനസനിപല്മഭാലര  കുറനിചയ്
എലനങ്കനിലുലാം പരഭാമര്ശലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) പരഭാമര്ശനിക്കലപടനിടനില.
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സ്കൂള തുറക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന പഭാഠപുസ്തകേവലാം യൂണനികഫഭാമുലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

123 (4987)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഠപുസ്തകേവലാം  യൂണനികഫഭാമുലാം  സ്കൂള  തുറക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  എലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികനഭാടകേലാം എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം പുസ്തകേവലാം യൂണനികഫഭാമുലാം വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുള്ള എത്ര സ്കൂളുകേളുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  തുറക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

1  മുതല്  10  വലരയളള  കഭാസകേളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
അചടനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേരള  ബുകയ്  &  പബനികക്കഷന
ലസഭാലലസറനിലയയലാം  (ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.)  11,  12  കഭാസകേളനിലല പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
അചടനിചയ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  സനി-ആപ്റനിലനയലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനിയളള നടപടനികേള
ജനിലഭാതലത്തനില് ഉകദലഭാഗസന്മഭാലര ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണയ് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.    ജനിലഭാതലത്തനില് കുറമറ രതീതനിയനില് പഭാഠപുസ്തകേ
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാരുലട
കമല്കനഭാടത്തനില് അതതയ് ഉപജനിലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം പഭാഠപുസ്തകേ
വനിതരണത്തനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയളള ചുമതലയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
സലാംസഭാന തലത്തനില് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഏകകേഭാപനത്തനിനുമഭായനി രണയ് അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ഒരു
കജഭായനിന്റെയ് ഡയറക്ടര്ക്കുലാം ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  1  മുതല്  4  വലരയലാം  1  മുതല്  5  വലരയലാം  മഭാത്രലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ലലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കവണനിയളള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
1  മുതല്  8  വലര  കഭാസകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലല
കുടനികേളക്കയ്  മുനവര്ഷങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല  രണയ്  കജഭാഡനി  യൂണനികഫഭാമനിനയ്
400  രൂപ  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനയ്  19-5-2017-നയ്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
22 -5-2017  മുതല് ഇഇൗ തുകേ സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ഇകപഭാള നല്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  22 -5 -2017-നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്യുന്നതുലാം  തുടര്ന്നയ്  25-5-2017  ഓടുകൂടനി  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

സസകേഭാരല ടമ്മ്യൂഷന ലസന്റെറുകേളനില് കഭാലസടുക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് അദലഭാപകേര്

124 (4988) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  : 
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ്  : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  പല

അദലഭാപകേരുലാം,  സസകേഭാരല  ടമ്മ്യൂഷന  ലസന്റെറുകേളനില്  അദലഭാപകേരഭായനി  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനലവന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  പല  സര്ക്കഭാര്  അദലഭാപകേരുലാം  എനടനസയ്  ക്രഭാഷയ്  കകേഭാഴ്സനിനയ്
കഭാസകേലളടുക്കുന്നതഭായലാം,  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കേടയലുള്ള ചേനികങ്ങഭാലനി,  ആറനിങ്ങല്
ലപ്രവറയ് ബസയ് സഭാന്റെനിനയ് സമതീപമുള്ള സസകേഭാരല ടമ്മ്യൂഷന ലസന്റെര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
കഭാലസടുക്കുന്നതഭായലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ശകമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനിലലയലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലലയലാം  അദലഭാപകേര്
സസകേഭാരല ടമ്മ്യൂഷന ലസന്റെറുകേളനില് അദലഭാപകേരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുനലവന്ന പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഫനിസനികയ്, ലകേമനിസനി വനിഷയത്തനില്
2  അദലഭാപകേര്  മുമ്പയ്  സസകേഭാരല  ടമ്മ്യൂഷന  എടുത്തതയ്  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇവര്ലക്കതനിലര ശനിക്ഷണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേര്  എനടനസയ്
കകേഭാചനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) പരഭാതനിയനികന്മല് അകനസഷണ നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ പഭാസഭായവരുലട
തുടര്പഠന സഭാധലത

125  (4989)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഇഇൗ വര്ഷലാം  എത്ര കപര്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരതീക്ഷ  എഴുതനി;  പഭാസഭായവരുലട  എണ്ണവലാം  എ  പസയ്  കനടനിയവരുലട  എണ്ണവലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലുളള ഹയര് ലസക്കണറനി
വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  എണ്ണവലാം  അവനിലട  നനിലവനിലുളള  പസയ്  വണ  സതീറകേള
എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  (ഐ.ടനി.ഐ.,  കപഭാളനിലടകനിക്കയ്,  ലകേഭാകമഴ്സലല്
ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്  തുടങ്ങനിയവ)  നനിലവനിലുളള സഭാപനങ്ങളുലാം അവനിലടയളള സതീറകേളുലട
എണ്ണവലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ പഭാസഭായ എലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
തുടര്പഠനത്തനിനുളള സഭാഹചേരലലാം ജനിലയനിലുകണഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇലലങ്കനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഓകരഭാ  വനിദലഭാലയത്തനിലുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
സതീറകേളുലാം വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആലകേ പരതീക്ഷ എഴുതനിയവര് - 80,584

പഭാസഭായവരുലട എണ്ണലാം - 76,985

എ പസയ് കനടനിയവരുലട എണ്ണലാം - 3,640

(ബനി) സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  85  സ്കൂളുകേളുലാം,  26,100  സതീറകേളുമുണയ്.
എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില് 88 സ്കൂളുകേളുലാം 23,280 സതീറകേളുമുണയ്.

(സനി) ലഎ.റനി.ലഎ.  -  6  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.റനി.ലഎ.കേളുലാം  692
സതീറകേളുമുണയ്.  ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ലഭലമഭായ സഭാപനങ്ങളനില് 30 ശതമഭാനലാം
അധനികേ സതീറകേളനില് കൂടനി പ്രകവശനലാം നല്കുനണയ്.

2016 വര്ഷലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലുളള 41 സസകേഭാരല ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് ആലകേ
6837  സതീറകേള  ഉണഭായനിരുന്നതനില്  2755  കപര്  മഭാത്രകമ  പ്രകവശനലാം
കനടനിയനിരുനളള.  കൂടഭാലത പടനികേജഭാതനി വകുപനിനുകേതീഴെനിലുളള  4  എസയ്.സനി.ഡനി.ഡനി.
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ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  146  സതീറകേള ഉണഭായനിരുന്നതനില്  126  സതീറകേളനില് പ്രകവശനലാം
നടത്തനിയനിരുന.  സസകേഭാരല  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനിലുലാം  എസയ്.സനി.ഡനി.ഡനി.ലഎ.ടനി.ലഎ.-
കേളനിലുലാം  ഏകേകദശലാം  ഇകത  സനിതനി  തലന്ന  2017 വര്ഷവലാം  (ആഗസയ്  ലസഷന)
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കപഭാളനിലടകനികേയ്  -  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജകേള  4-ഉലാം,  സതീറകേളുലട  എണ്ണലാം
790-ഉലാം,  എയ്ഡഡയ് കകേഭാകളജകേള-1-ഉലാം,  സതീറകേളുലട എണ്ണലാം-360-ഉലാം,  സസഭാശയ
കകേഭാകളജകേള- 4-ഉലാം സതീറകേളുലട എണ്ണലാം 1140-ഉലാം ആണയ്.

സര്ക്കഭാര് ലകേഭാകമഴ്സലല് ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് 1-ഉലാം, സതീറകേളുലട എണ്ണലാം 60 -ഉലാം ആണയ്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്/അണ  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലുളള  ഹയര്
ലസക്കണറനി,  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി,  ലഎ.റനി.ലഎ.,  കപഭാളനിലടകനികേയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലഭലമഭായ  സതീറലാം,  ഓപണ  സ്കൂള  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നപക്ഷലാം  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പഭാസഭായ  എലഭാ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  തുടര്പഠനത്തനിനുളള  സഭാഹചേരലലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
ലഭലമഭാണയ്.

(ഇ) ബഭാധകേമല.

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളനിലല നനികക്ഷപലാം

126  (4990)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനില്  നനിനലാം  പ്രകതലകേ  ഫതീസയ്  ഇനത്തനില്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്
പനിരനിലചടുത്തനിരുന്ന  തുകേ  സ്കൂള  ലഹഡഭാസര്മഭാരുലട  കപരനില്  ടഷറനികേളനില്
നനികക്ഷപനിചനിരുന്നതയ്  പനിനവലനിചയ്  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം
ഈയനിനത്തനില് എത്ര രൂപ വതീതലാം നനികക്ഷപമുലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല

വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം  ലസഷലല്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനിലുലാം  കകേഭാഷന

ലഡകപഭാസനിറനിനത്തനിലുലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  തുകേയഭാണയ്  സലാംസഭാന  ടഷറനികേളനിലല

പനി.ഡനി.  അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്.  കകേഭാഷന  ലഡകപഭാസനിറയ്  പഠനലാം
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  തനിരനിച്ചുനല്കുന.  ഇതനില്

ലസഷലല് ഫതീസയ് ഇനത്തനില് കശഖരനിക്കുന്ന തുകേ സ്കൂളനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുളള

ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  അതഭാതയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിനനികയഭാഗനികക്കണതഭാണയ്.

എന്നഭാല്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സ്കൂള  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേരുലാം  പ്രനിനസനിപല്മഭാരുലാം  അതഭാതയ്

വര്ഷലാം കശഖരനിക്കുന്ന ലസഷലല് ഫതീസയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുളള ആവശലങ്ങളക്കയ്

വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയനിട്ടുളളതനിനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/

എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  പനി.ഡനി.  അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി

ലചേലവഴെനിക്കഭാലത കേനിടക്കുന്ന തുകേ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുകേയണഭായനി.  കമല്

സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  തുകേ  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനി

ക്കുന്നതനിനുളള സഭാധലത സര്ക്കഭാര് കേലണത്തുകേയലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള പ്രനിനസനിപല്മഭാര്ക്കുലാം പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്ക്കുലാം പനി.ഡനി.

അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  ലചേലവഴെനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുന്ന തുകേ കസഭാര്  പര്കചസയ്  മഭാനുവല്

വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായലാം  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  എഞനിനതീയര്മഭാര്

തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  എസനികമറകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കൃതലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള

പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  29 -3-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  884/2017/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഫര്ണനിചറുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  കഭാസയ്

മുറനികേളനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടറുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സഭാപനിചയ്  സഭാര്ടയ്  കഭാസയ്

റൂമുകേളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുമുളള  അറകുറപണനികേളക്കഭായലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ

സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  അനരതീക്ഷലാം

സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അടുക്കള,  ലലഡനനിലാംഗയ്  ഹഭാള,  കടഭായയ് ലലറകേള,  ലലലബറനി

എന്നനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  17  ഗവണലമന്റെയ്

സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  18  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  ലഹഡഭാസര്മഭാരുലട  കപരനില്

ടഷറനികേളനില്  നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്ന  ലസഷലല്  ഫതീസയ്  തുകേ  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന

വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല എലഭാവരുലാം സ്കൂളനിലനഭാപലാം 
എന്ന പദതനി

127 (4991)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എയലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  തലകശ്ശേരനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  'എലഭാവരുലാം  സ്കൂളനിലനഭാപലാം'  -  'എ കകേഭാമ്പ്രനിലഹനസതീവയ്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ടു ലപ്രഭാലവഡയ് ഡനിജനിറല് ലഫസനിലനിറതീസയ്  ടു സ്കൂള'  എന്ന പ്രവൃത്തനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  എലനന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി എലനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ഇതയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് എലനങ്കനിലുലാം ഇടലപടല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന
ഉണഭാകയഭാ; എങ്കനില് എനഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) എലാം.എല്.എ.-യലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം 'എലഭാവരുലാം
സ്കൂളനിലനഭാപലാം  '  'എ  കകേഭാമ്പ്രനിലഹനസതീവയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ടു  ലപ്രഭാലലവഡയ്  ഡനിജനിറല്
ലഫസനിലനിറതീസയ്  ടു  സ്കൂള'  എന്ന  പ്രവൃത്തനിയലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്
(ഡനി.പനി.ആര്.)  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതയ്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം  കേണ്ണൂര്  ഡനി.ഡനി.ഇ.-യലാം  ഡനി.പനി.ലഎ.-യലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം

128  (4992)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പുതനിയ  അക്കഭാദമനികേ  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  പഭാഠപുസ്തകേ
വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ബനി)  സഇൗജനല  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  പഭാഠപുസ്തകേ  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിച
കകേസയ് നനിലവനിലുകണഭാ; ഇതനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അക്കഭാദമനികേ  വര്ഷത്തനികലയയ്  1  മുതല്  10  വലരയളള
കഭാസകേളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   +1  പഭാഠപുസ്തകേ
വനിതരണലാം  കമയയ്  മഭാസലാം  അവസഭാനപഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  +2  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  വനിതരണലാം  ഏകേകദശലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  1  മുതല്  4  വലരയലാം  1  മുതല്  5  വലരയലാം  മഭാത്രലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ലലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനിയളള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
1  മുതല്  8 വലര  കഭാസകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിലല
കുടനികേളക്കയ്  മുനവര്ഷങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല  രണയ്  കജഭാഡനി  യൂണനികഫഭാമനിനയ്
400 രൂപ  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനയ്  19-5-2017-നയ്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
22-5-2017  മുതല് ഇഇൗ തുകേ സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  22-5-2017-നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്യുന്നതുലാം  തുടര്ന്നയ്  25-5-2017-ഓടുകൂടനി  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലലഹസ്കൂള തലത്തനില് ഇലാംഗതീഷയ് ഭഭാഷ

129  (4993)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്  29  സര്ക്കഭാര് ലഹസ്കൂളുകേളനില് ഇലാംഗതീഷയ്
അദലഭാപകേരുലട ഒരു തസ്തനികേ കപഭാലുലാം ഇല എന്നനിരനിലക്ക, ടനി സ്കൂളുകേളനില് ഇലാംഗതീഷയ്
വനിഷയലാം പഠനിപനിക്കുന്നതയ് ആലരന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മറയ്  വനിഷയങ്ങളനില്  ഡനിഗ്രനിയലാം,  ബനി  എഡുലാം  എടുത്തവര്  ആണയ്
ലഹസ്കൂള  തലത്തനില്  ഇലാംഗതീഷയ്  പഠനിപനിക്കുന്നലതങ്കനില്  അതുമൂലലാം  കുടനികേളുലട
ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷ  പരനിജ്ഞഭാനത്തനില്  കേണ്ടു  വരുന്ന  കപഭാരഭായ്മകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇലാംഗതീഷയ്
വനിഷയത്തനിനയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്ന അവസരത്തനില് ജനിലയനിലല ലഹസ്കൂളുകേളനില്
ഇലാംഗതീഷയ് ഭഭാഷ പഠനിപനിക്കുവഭാന ഒരു ഇലാംഗതീഷയ് അദലഭാപകേന കപഭാലുലാം ഇല എന്നതയ്
ടനി ആശയത്തനിലന്റെ കശഭാഭ ലകേടുത്തുലാം എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?
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(ഡനി)  ടനി  സ്കൂളുകേളനില് ലഹസ്കൂള തലത്തനില് ഇലാംഗതീഷയ്  അദലഭാപകേ തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലുലാം  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7-1-2002  തതീയതനിയനിലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  11/02/
ലപഭാ.വനി.  പ്രകേഭാരലാം  8  മുതല്  10  വലര  കഭാസകേളനില്  ആലകേ
5  ഡനിവനിഷനുകേലളങ്കനിലുലാം  ഉലണങ്കനില്  മഭാത്രലമ  ലലഹസ്കൂളനില്  ഒരു  ലലഹസ്കൂള
അസനിസന്റെയ്  (ഇലാംഗതീഷയ്)-ലന്റെ തസ്തനികേ അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.  8  മുതല്  10  വലര
കഭാസകേളനില് ഓകരഭാ ഡനിവനിഷകനഭാ അലലങ്കനില് ആലകേ  4  ഡനിവനിഷകനഭാ മഭാത്രമുളള
സ്കൂളുകേളനില്  ഇലാംഗതീഷയ്  അദലഭാപകേലന്റെ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുന്നനില  എന്നതയ്
വസ്തുതയഭാണയ്.  ഇത്തരലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മറയ്  കകേഭാര്  സബ്ജക്ടുകേള  (ഭഇൗതനികേ
ശഭാസലാം,  ഗണനിത  ശഭാസലാം,  സഭാമൂഹല  ശഭാസലാം  മുതലഭായവ)  പഠനിപനിക്കുന്ന
അദലഭാപകേരഭാണയ് ഇലാംഗതീഷയ് പഠനിപനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറന്നതനിനുളള പദതനി

130 (4994) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ  :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലട
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്  ആരഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഈ  പദതനി  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള്ള  തുകേ  എങ്ങലനയഭാണയ്
കേലണത്തുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് ആദലഘടത്തനില് ലതരലഞടുത്തനിട്ടുളള
40  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്
പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയലട  കപഭാര്ടലനില്  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കശഷനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന മുറയയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  മഭാസര്  പഭാനുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
'കേനിറയ്കകേഭാ'  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
ടനി പദതനി 2016-2021 കേഭാലയളവനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)  പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായത്തനിനയ്  പുറകമ
എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  ഗ്രഭാമ-കബഭാക്കയ് -ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള,  എസയ്.എസയ്.എ.,
ആര്.എലാം.എസയ്.എ.  ഫണ്ടുകേള,  കസഭാണസര്ഷനിപയ് മുകഖന ലഭലമഭാകുന്ന ഫണ്ടുകേള
മുതലഭായവ  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ലപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് യഭാത്രലചേയ്യുന്ന കുടനികേളുലട സുരക്ഷ

131  (4995)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  വഭാഹനങ്ങളനില്  യഭാത്രലചേയ്യുന്ന
കുടനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസുലാം  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയകമഭായനി
സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര  പരനികശഭാധനകേള  2016-17  വര്ഷത്തനില്
നടത്തനിലയനലാം എത്ര നനിയമലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തനിലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനില്  യഭാത്രലചേയ്യുന്ന  കുടനികേളുലട  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേലള കേയറനിലക്കഭാണയ് കപഭാകുന്ന സ്കൂള/
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പബനികേയ്  കേഭാരനിയറുകേള  സ്കൂള തുറക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  ഫനിറയ്നസയ്  പരനികശഭാധനയയ്
വനികധയമഭാക്കനി  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപനില്നനിനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  വഭാങ്ങണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം ബന്ധലപടവര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം  കുടനികേള  സഞരനിക്കുന്ന  ബസനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം രജനിസറനില് കരഖലപടുത്തഭാറുണയ്. സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട ലലദനലാംദനിന
കേഭാരലങ്ങളുലട ചുമതല ഒരു അദലഭാപകേലന ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.  സ്കൂളുകേളനില് ടഭാഫനികേയ്
കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  കവഗപരനിധനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്
കബ്ബനിലന്റെ  അധനികേഭാരനികേളുലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുളള  കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസകേള  നടത്തനിവരുന.  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  പഭാഠഭഭാഗലാം
സനിലബസനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അനുവദനതീയമഭായതനില്  കൂടുതല്  എണ്ണലാം  കുടനികേലള  സ്കൂള
വഭാഹനങ്ങളനില്  കേയറരുലതനലാം  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  ലലഡ്രവര്മഭാര്
ലമഭാലലബല്  കഫഭാണ  ഉപകയഭാഗനിക്കരുലതനലാം  കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇല.

അദലഭാപകേ വനിദലഭാര്തനി അനുപഭാതലാം

132 (4996)   ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അദലഭാപകേ  വനിദലഭാര്തനി  അനുപഭാതലാം  കഭാസയ്  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിര്ണ്ണയനിചഭാല്  മതനിലയന്ന  തരത്തനില്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം
വനിധനിയണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിധനി  പകേര്പയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ആയതയ് സഭയലട കമശപ്പുറത്തയ് വയകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  ഉത്തരവയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലത്തനിലുളള  ഒഇൗകദലഭാഗനികേമഭായ  അറനിയനിപയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ പകേര്പയ്  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞയ് ആയതയ്  പരനികശഭാധനിച
കശഷകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയളള.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട കപരയ്

133  (4997)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല കഭാസയ്തല ഹഭാജര്ബുക്കനില്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട കപരനിനയ്  കനലര എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.
എന്നയ്  ചുവന്ന  മഷനിയനില്  കരഖലപടുത്തുന്ന  നടപടനി  ഒഴെനിവഭാക്കണലമന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസ്തഡുത സര്ക്കുലറനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല കഭാസയ്തല ഹഭാജര്ബുക്കനില്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  കപരനിനയ്  കനലര  ചുവന്ന  മഷനി
ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാര്ക്കയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്  വനിദലഭാര്തനികേലള  മഭാനസനികേമഭായനി  തളര്ത്തുന
എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടതനിലന തുടര്ന്നയ് അപ്രകേഭാരലാം ലചേയ്യരുലതന്നയ് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) സര്ക്കുലറനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കസറയ് ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഓഫയ് എഡമ്മ്യൂകക്കഷണല് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ആന്റെയ് ലടയനിനനിലാംഗയ്
134 (4998) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കസറയ്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്  ഓഫയ്  എഡമ്മ്യൂകക്കഷണല്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ആന്റെയ്

ലടയനിനനിലാംഗയ്  കകേരള  (സതീമഭാറയ്  -  കകേരള)  യലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ചുമതലകേള  എലനലഭാമഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട  കേഭാരലനനിര്വഹണ

കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാപനിക്കലപട  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  ഇതനിലന്റെ

പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറന്നതനില്  കവണത്ര  വനിജയനിചനില  എന്ന  റനികപഭാര്ടയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ മഭാകനജ് ലമന്റെയ് രലാംഗത്തയ് നയപരമഭായ നൂതന പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  തക്കവനിധലാം  സതീമഭാറനിലന  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  ലഹഡ് മഭാസര്  മുതല്  ലഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്

വലരയള്ളവര്ക്കയ് നല്കേനിവരുന്ന മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ അവകലഭാകേനലാം

ഓകരഭാ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയലാം  അവസഭാനനിക്കുന്ന  ദനിവസലാം  കൃതലമഭായനി

നടത്തഭാറുണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ  ഇതര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയലാം  ലടയനിനനിലാംഗയ്

സലാംബന്ധമഭായ  ഫതീഡയ്  ബഭാക്കയ്  കശഖരനിക്കുനണയ്.   ഇത്തരലാം

അവകലഭാകേനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങള  അടനിസഭാനലപടുത്തനി

പ്രവര്ത്തനരതീതനിയനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുനണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  വരുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  (ലഹഡ് മഭാസര്,  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,  ഉപജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ

ഓഫതീസര്മഭാര്,  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്,  ഡയറയ്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,

ലഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്മഭാര്)  മഭാകനലജ്മെന്റെയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി

സഭാപനിതമഭായ സതീമഭാറയ്-കകേരള,  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനത്തനിനുപുറകമ ഇതുമഭായനി

ബന്ധലപട  ഗകവഷണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുനണയ്.   കൂടഭാലത  നവകകേരള

മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ

യജ്ഞവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  ജനിലഭാതലലാം  വലരയള്ള

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പരനിശതീലനവലാം  സതീമഭാറയ്-കകേരള  മുഖഭാനരലാം

നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി & ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില;  വനിദലഭാഭലഭാസ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  രലാംഗത്തയ്
നയപരമഭായ  നൂതന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  തക്കവണ്ണലാം
സതീമഭാറനിലന  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേള

135  (4999)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16-ല് സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര സ്കൂളുകേള ഉണഭായനിരുന;

(ബനി) ഇതനില് സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ്, അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേള എത്ര;

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഏറവലാം കൂടുതല് സ്കൂളുകേളുള്ള ജനില ഏതഭാണയ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്,  അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേള
എത്ര വതീതമുണയ്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത ജനിലയനില് എത്ര സനി.  ബനി.  എസയ്.  ഇ.,  ഐ.  സനി.  എസയ്.  ഇ.
സനിലബസുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുണയ്;

(എഫയ്)  അവനിലട  എത്ര  നകവഭാദയ  വനിദലഭാലയങ്ങള,  കകേന്ദ്രതീയ
വനിദലഭാലയങ്ങള, ജവഹര് നകവഭാദയ വനിദലഭാലയലാം എന്നനിവ പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) സലാംസഭാന  പഭാഠലപദതനി  പനിന്തുടരുന്ന  12882  സ്കൂളുകേള.
അവയനില് സര്ക്കഭാര് സ്കൂള - 4619

എയ്ഡഡയ് സ്കൂള - 7140

അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂള - 1123

(സനി) മലപ്പുറലാം

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് സ്കൂള - 546

 എയ്ഡഡയ് സ്കൂള - 781

അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂള - 221

(ഇ) സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂള - 113

 ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂള - 3

(എഫയ്)  ഒരു കകേന്ദ്രതീയ വനിദലഭാലയവലാം ഒരു ജവഹര് നകവഭാദയ വനിദലഭാലയവലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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സ്കൂളുകേളനിലല കഭാസയ് റൂമുകേള ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

136 (5000)   ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനിലല കഭാസയ് റൂമുകേള ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

പദതനിയലട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ആരഭാണയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള്ള  തുകേ  എങ്ങലനയഭാണയ്
കേലണത്തുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  എട്ടുമുതല്
പനണ്ടുവലരയള്ള  കഭാസുകേള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായള്ള  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം ആയതയ് 'കേനിഫ്ബനി '  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   എട്ടു  മുതല്  പനണ്ടുവലര  4775  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  45000  കഭാസയ്
മുറനികേളഭാണയ് ലഹലടകേയ് ആക്കുന്നതയ്.  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേള നടകത്തണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  (സുരക്ഷനിതമഭായ  മുറനി,  ലടല്  പഭാകേനിയ  തറ,  സതീലനിലാംഗയ്,
ലപയനിന്റെനിലാംഗയ്,  ലവദമ്മ്യൂതതീകേരണലാം,  ലഷല്ഫയ്)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  സ്കൂളുകേലള
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് നനിര്വഹണത്തനിനയ് പരനിഗണനിക്കുലാം.  മുഴുവന കഭാസയ് മുറനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം  കഭാസയ്  മുറനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നമുറയയ്  ഐ.ടനി.സനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുലാം.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് കമഖലകേളനില്നനിനള്ള 2685 ലഹസ്കൂളുകേളുലാം 1701
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  389  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം
പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്നതഭാണയ്.   (ആലകേ  4475  സ്കൂളുകേള).   എലഭാ  കഭാസയ്
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മുറനികേളനിലുലാം  ലഭാപയ്  കടഭാപയ്,  മളടനിമതീഡനിയ  ലപ്രഭാജക്ടര്,  ലവറയ്  കബഭാര്ഡയ്,
ശബ്ദസലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഐ.ടനി.  ലഭാബനില്
ലഡസയ്കടഭാപയ്,  യ.പനി.എസയ്.,    മളടനി-ഫലാംഗ്ഷന പ്രനിന്റെര്,  എല്.സനി.ഡനി.  ടനി.വനി.,
എചയ്.ഡനി.  കേലഭാമറ എന്നനിവയലാം ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  ഐ.ടനി.  ലഭാബുലാം കഭാസയ് മുറനികേളുലാം
തമ്മേനില് ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ് നടത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം ലഭാബനിലല ലസര്വര് കേമ്പമ്മ്യൂടറനിലന
ഓകരഭാ  കഭാസയ്  മുറനിയമഭായനി  ബന്ധനിപനിചയ്  വനിവരങ്ങള  പങ്കുവയഭാന  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഒരുക്കുന്നതഭാണയ്.   ലഫബര് അധനിഷനിത അതനികവഗ ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണക്ഷനഭാണയ്
എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ലഹലടകേയ് സ്കൂള പദതനിയലട കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്  ഐ.ടനി. @  സ്കൂള
കപ്രഭാജക്ടഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനി  ലപലറഭായനി  ആലപ്പുഴെ,  പുതുക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കനഭാര്ത്തയ്,  തളനിപറമ്പയ്  എന്നതീ  നഭാലയ്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല എട്ടു മുതല് പനണ്ടുവലരയള്ള
കഭാസുകേളനില്  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി)  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിക്കുള്ള  തുകേ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയഭാണയ്
കേലണത്തുന്നതയ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേമ്പമ്മ്യൂടര് ടതീചര്മഭാര്

137 (5001) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്
പനി.റനി.എ.- യലട ലചേലവനില് നനിയമനിചനിട്ടുള്ള കേമ്പമ്മ്യൂടര് അദലഭാപകേരുലട കപരയ് , ഇവര്
ഓകരഭാരുത്തരുലാം  നനിലവനില് ലകേപറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കവതനലാം,  സ്കൂളനിലന്റെ  കപരയ്,
മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ/മഭാകനജരുലട കപരയ്,  വനിലഭാസലാം,  ഇവര് എന്നയ് മുതല് ഈ സ്ക്കൂളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള സഹനിതലാം പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  വളലര  തുച്ഛമഭായ  കവതനലാം  മഭാത്രമഭാണയ്
ലഭനിക്കുന്നതയ് എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കയ്  നലഭായമഭായ  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എടഭാലാം കഭാസനില് ഐ.ടനി. പഠനലാം ആരലാംഭനിച   2002-03
വര്ഷലാം  മുതല്  2004-05  വര്ഷലാം  വലര  സ്കൂളുകേളനില്  ഐ.ടനി.  പഠനത്തനിനയ്
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇനസക്ടര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിരുന.   എന്നഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  അദലഭാപകേര്തലന്ന  ഐ.സനി.ടനി.
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  പഠനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്  ഉചേനിതലമന്ന  കേലണത്തലനിലനത്തുടര്ന്നയ്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടറുലട  26-5-2005-ലല  എന.ഇ.പനി.(3)37770/05/
ഡനി.പനി.ഐ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ഐ.ടനി.  ഇനസക്ടര്മഭാലര  പനിരനിച്ചുവനിടഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേള ലഹലടകേയ് ആക്കുവഭാനുള്ള പദതനി

138 (5002) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്  :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേൾ  ലഹലടകേയ്  ആക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിയലട
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ആരഭാണയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി എന്നകത്തയയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള തുകേ എങ്ങലനയഭാണയ് കേലണത്തുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  എട്ടുമുതല്
പനണ്ടുവലരയള്ള  കഭാസുകേള  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായള്ള  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഡനിജനിറലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
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വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം ആയതയ് കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   എട്ടു  മുതല്  പനണ്ടുവലര  4,775  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  45,000  കഭാസയ്
മുറനികേളഭാണയ് ലഹലടകേയ് ആക്കുന്നതയ്.  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേള നടകത്തണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  (സുരക്ഷനിതമഭായ  മുറനി,  ലടല്  പഭാകേനിയ  തറ,  സതീലനിലാംഗയ്,
ലപയനിന്റെനിലാംഗയ്,  ലവദബതതീകേരണലാം,  ലഷല്ഫയ്)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  സ്കൂളുകേലള
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് നനിര്വഹണത്തനിനയ് പരനിഗണനിക്കുലാം.  മുഴുവന കഭാസയ് മുറനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം  കഭാസയ്  മുറനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഐ.സനി.ടനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുലാം.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് കമഖലകേളനില്നനിനള്ള 2685 ലഹസ്കൂളുകേളുലാം 1701
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  389  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം
പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്നതഭാണയ്.   (ആലകേ  4475  സ്കൂളുകേള).   എലഭാ  കഭാസയ്
മുറനികേളനിലുലാം  ലഭാപയ്  കടഭാപയ്,  മളടനിമതീഡനിയ  ലപ്രഭാജക്ടര്,  ലവറയ്  കബഭാര്ഡയ്,
ശബ്ദസലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഐ.ടനി.  ലഭാബനില്
ലഡസയ്കടഭാപയ്,  യ.പനി.എസയ്.,  മളടനി-ഫലാംഗ്ഷന  പ്രനിന്റെര്,  എല്.സനി.ഡനി.  ടനി.വനി.,
എചയ്.ഡനി.  കേലഭാമറ എന്നനിവയലാം ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  ഐ.ടനി.  ലഭാബുലാം കഭാസയ് മുറനികേളുലാം
തമ്മേനില് ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം ലഭാബനിലല ലസര്വര് കേമ്പമ്മ്യൂടറനിലന
ഓകരഭാ  കഭാസയ്  മുറനിയമഭായനി  ബന്ധനിപനിചയ്  വനിവരങ്ങള  പങ്കുവയഭാന  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഒരുക്കുന്നതഭാണയ്.   ലഫബര് അധനിഷനിത അതനികവഗ ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണക്ഷനഭാണയ്
എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.    

(ബനി)  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിയലട  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ഐ.ടനി.@സ്കൂള
കപ്രഭാജക്ടഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനി  ലപലറഭായനി  ആലപ്പുഴെ,  പുതുക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കനഭാര്ത്തയ്,  തളനിപറമ്പയ്  എന്നതീ  നഭാലയ്  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  എട്ടു  മുതല്
പനണയ്  വലരയള്ള  കഭാസുകേളനില്  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി)  ലഹലടകേയ്  സ്കൂള  പദതനിക്കുള്ള  തുകേ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയഭാണയ്
കേലണത്തുന്നതയ്.

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

139 (5003) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ഡനി.ഇ.ഒ., എ.ഇ.ഒ., ഡനി.ഡനി.ഇ., എ.എ., എ.ഒ.,
പനി.എ. റ ഡനി.ഇ.ഒ തസ്തനികേകേളനില് ഇകപഭാഴുള്ള ഒഴെനിവകേള എത്ര; വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  തസ്തനികേകേളക്കുമുള്ള  ഡനി.പനി.സനി  കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഒഴെനിവകേള
മുനകൂടനി  കേണ്ടുലകേഭാണയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെല്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  കൂടുവഭാന
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ചേനില ഡനി.ഡനി.ഇ. ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ജനിലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
സൂപര്ലവസറനി  തസ്തനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിടനിലലന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  മുതല്  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുള്ള  ഓഫതീസുകേള
ഏലതലഭാലാം; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏതഭാനുലാം  ആഴ്ചകേള  മഭാത്രലാം
അവകശഷനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  അദലയന വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനപയ്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസുകേളനിലല  പനി.എ.-മഭാര്,  ലഡപമ്മ്യൂടനി
ഡയറക്ടകററകേളനിലല  അഡനിനനികസറതീവയ്  അസനിസനമഭാര്,  അക്കഇൗണയ്സയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്, അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണയ് ഓഫതീസര് തുടങ്ങനിയ നനിലവനിലുള്ള
എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം നനികേത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര് - 08

ജനിലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര് - 09

ഉപജനിലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര് - 16

എ.എ., എ.ഒ., പനി.എ.ടു ഡനി.ഇ.ഒ. തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനില് ഒഴെനിവനില.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള മുനകൂടനി കേണക്കഭാക്കനി ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി  ആയതനികലയള്ള
ലസലക്ടയ്  ലനിസയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്
തസ്തനികേയനികലയയ് നനിയമപ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലരഭായ ഉകദലഭാഗസര് ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്
ഒരഭാള മഭാത്രകമ ലസലക്ടയ് ലനിസനില് ഉളലപടനിട്ടുള.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്  ഒഴെനിലകേയള്ള  ജനിലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനഭായള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനിലല
നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിയമ  വലവഹഭാരലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  (ഭഭാഷഭാ
നമ്മ്യൂനപക്ഷ സലാംവരണലാം) ഇക്കഭാരലലാം പ്രകതലകേലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.



206 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

(ഡനി) ഡനി  .  ഡനി  .  ഇ  .   ഒഴെനിവയ്

ഡയറക്ടകററയ് - 6 എണ്ണലാം

പഭാലക്കഭാടയ് - 1 എണ്ണലാം

വയനഭാടയ് - 1 എണ്ണലാം

ഡനി  .  ഇ  .  ഒ  .   ഒഴെനിവയ്

1. ഡനി.ഇ.ഒ. തനിരുവനനപുരലാം

2. ഡനി.ഇ.ഒ. കേഭാഞനിരപള്ളനി

3. ഡനി.ഇ.ഒ. കേടപന

4. ഡനി.ഇ.ഒ. കചേര്ത്തല

5. ഡനി.ഇ.ഒ. പുനലൂര്

6. ഡനി.ഇ.ഒ. പഭാലക്കഭാടയ്

7. ഡനി.ഇ.ഒ. കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

8. ഡനി.ഇ.ഒ. തലകശ്ശേരനി (ഏപ്രനില് 1 മുതല്)

9. ഡനി.ഇ.ഒ. ഒറപഭാലലാം

എ  .  ഇ  .  ഒ  .   ഒഴെനിവയ്

1. എ.ഇ.ഒ. വര്ക്കല

2. എ.ഇ.ഒ. കേഭായലാംകുളലാം

3. എ.ഇ.ഒ. മൂന്നഭാര് (തമനിഴെയ് ലമകനഭാരനിറനി) 

4. എ.ഇ.ഒ. അങ്കമഭാലനി

5. എ.ഇ.ഒ. ചേഭാലക്കുടനി

6. എ.ഇ.ഒ. ത വൃശ്ശൂര് ഈസയ്

7. എ.ഇ.ഒ. മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ്

8. എ.ഇ.ഒ. പഭാലക്കഭാടയ്
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9. എ.ഇ.ഒ. ആലത്തൂര്

10. എ.ഇ.ഒ. മലപ്പുറലാം

11.  എ.ഇ.ഒ. ഇടപങ്ങറ

12. എ.ഇ.ഒ. വണ്ടൂര്

13.  എ.ഇ.ഒ. കമലടനി

14. എ.ഇ.ഒ. മഭാടഭായനി

15. എ.ഇ.ഒ. ലചേഭാകനി

16. എ.ഇ.ഒ. തലകശ്ശേരനി കനഭാര്ത്തയ്

(ഇ) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(എഫയ്) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ആശനിത നനിയമന വലവസ

140  (5004)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമന  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  എത്ര
അകപക്ഷകേര്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ഉണയ്  എന്നയ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
അകപക്ഷകേരുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുളള  അകപക്ഷകേരുലട  കേഭാരലത്തനില്
സതീനനികയഭാറനിറനി  മഭാനദണ്ഡമുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല
അകപക്ഷകേരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസനിലനറ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ഒരഭാളുലാം
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ഒരഭാളുലാം  ഉണയ്.
അവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അകപക്ഷകേലന്റെ കപരയ്: ശതീ. അബ്ദുള അസതീസയ്, S/o.(late) ലമഭായ്തതീന. പനി.,
ജനി.എല്.പനി.എസയ്.  ലചേമകേടവയ്  [G.O(Rt.)  No.606/2017/G.Edn.
തതീയതനി 6-3-2017]
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2. അകപക്ഷകേലന്റെ  കപരയ്:  ശതീ.  ഫഭാരനിസയ്  എലാം.,  S/o.  അബ്ദുള  റഷതീദയ്  എലാം.,
യ.ഡനി.സനി.,  ഗവണലമന്റെയ്  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള
ബഭാലുകശ്ശേരനി   (G.O.(MS)  No.33/2017/G.Edn.  തതീയതനി  28-4-2017)
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത അകപക്ഷകേര് ഇല.

(ബനി)  ഉണയ്.  അകപക്ഷഭാ  തതീയതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
സതീനനികയഭാറനിറനി കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലുലാം ലവഭാകക്കഷണല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലുലാം  നനിയമനത്തനിനഭായനി  കേഭാത്തുനനില്ക്കുന്നതയ്  ഒകര  ഒരു
അകപക്ഷകേന മഭാത്രമഭാണയ് എന്നതനിനഭാല് ലനിസയ് പ്രസകമല.

ഉചക്കഞനി വനിതരണത്തനിലല ക്രമകക്കടയ്

141  (5005)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഡനി.  പനി.  ഐ.  ഓഫതീസനില് കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിതനഭായ വലകനി ഉചക്കഞനി വനിതരണത്തനില് സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയ തുകേ തടനിലയടുത്ത സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനിലല ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനിലല തുകേയഭാണയ്
തടനിലയടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ജതീവനക്കഭാരലന  അറസയ്  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തടനിലയടുത്ത  തുകേ  തനിരനിലകേ  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളുലട
കപരനിലഭായനി  27,99,700  രൂപ  (ഇരുപത്തനികയഴെയ്  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനി
ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി  എഴുന്നൂറയ്  രൂപ)  ആണയ്  ടനിയഭാള  തടനിലയടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
ഏലതലഭാലാം ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനിലല തുകേയഭാണയ് എനള്ള കേഭാരലത്തനില്
അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(സനി&ഡനി) അറസയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  അഡതീഷണല്
ഡയറക്ടര്  (ജനറല്) &  വനിജനിലനസയ്  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനില് അകനസഷണ
സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിചയ് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പഭാലനിക്കഭാത്ത എയ്ഡഡയ്/അണ എയ്ഡഡയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

142 (5006) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്  കേനിട്ടുന്ന  എയ്ഡഡയ്/അണ  എയ്ഡഡയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള എത്ര എനലാം ഇവര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനലാം 2016-17 തുടങ്ങനി നഭാളനിതുവലര ഉത്തരവകേള
പഭാലനിക്കഭാലത  കേലണത്തനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  ഏലതലഭാലാം  എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് നല്കുന്ന എന.ഒ.സനി.  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം ഗ്രഭാനകേള
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനുലാം കൂടഭാലത എന.ഒ.സനി.  പുതുക്കനി നല്കുന്നതു തടയവഭാനുലാം ഇതനിനു
കൂട്ടുനനിന്ന  സ്കൂള  അധനികൃതര്,  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്,   അദലഭാപകേര്
എന്നനിവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  ഏപ്രനില്  28-നയ്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച,
മധലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ്  സ്കൂളുകേളനി ല്  കഭാലസടുക്കരുലതനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലലാംഘനിചതഭായനി  കേലണത്തനിയ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്/അണഎയ്ഡഡയ്  സ്കൂള
അധനികൃതര്/ പ്രധഭാന  അദലഭാപകേര്/ അദലഭാപകേര് എത്ര എനലാം അവരുലട കപരനില്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാഴുലാം  രഹസലമഭായനി  പല  എയ്ഡഡയ്/അണ  എയ്ഡഡയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം  മധലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ്  കഭാസകേള  നടത്തുന്നതയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  കേര്ശനനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എയ്ഡഡയ്/അണ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളുലട എണ്ണലാം (ജനില
തനിരനിചയ്)  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന*.  ലപഭാതുവഭായള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള ഈ വനിദലഭാലയങ്ങള പഭാലനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ലകേ.ഇ.ആര്.-ലലകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനിലലകയഭാ  വലവസകേള
ലലാംഘനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഓഫതീസര്മഭാലര  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളക്കയ്
വനിരുദമഭായനി സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടഭാല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) 2017 മധലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ് കഭാസകേള നടത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില്
ആര്ലക്കതനിലരയലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  മധലകവനലവധനിക്കഭാലത്തയ്  കഭാസകേള  നടത്തരുലതന്ന  ഉത്തരവനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉപജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആഫതീസര്/ജനിലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ആഫതീസര്മഭാര്/വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപ-ഡയറക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവലര
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് അദലഭാപകേര് മക്കലള സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനില്
പഠനിപനിക്കണലമന്ന നനിബന്ധന

143 (5007) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന അദലഭാപകേരുലട
മക്കലള  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്  തലന്നയഭാകണഭാ  പഠനിപനിക്കുന്നലതന്നയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേണലക്കടുപനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലവലാം  ഫലവലാം  എനഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ശമ്പളലാം പറന്ന അദലഭാപകേന കുടനിലയ സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളനില്ത്തലന്ന പഠനിപനിക്കണലമന്നയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)ബഭാധകേമല

(സനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി 

144 (5008) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജകേള ഇലഭാത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
ആയതയ് തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലുലാം സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജകേള ഇല എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഈ  ജനിലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേള  ഇലഭാത്തതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡയ് യ.പനി.സ്കൂളുകേളനില് ഹനിന്ദനി അദലഭാപകേര്

145  (5009)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  ഹനിന്ദനി  അദലഭാപകേര്
നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  എ.ഇ.ഒ.-യലട  പരനിധനിയനില്ലപട  കേണത്തഭാര്കുന്നലാം
ലസനറയ് ആനഡ്രൂസയ് യ.പനി.സ്കൂളനില് 2013 മുതല് കജഭാലനിലചേയ വരുന്ന ഏകേ ഹനിന്ദനി
അദലഭാപനികേ ശതീമതനി  ലതീലഭാമ്മേ ഫനിലനിപനിലന്റെ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  നനിയമനലാം  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  പനിരനിച്ചുവനിടഭാന  ശമനിക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദനിയല്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അണ  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  ആയ  ലസനറയ്  ആനഡ്രൂസയ്  യ.പനി.  സ്കൂളനില്
കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ശതീമതനി  ലതീലഭാമ്മേ  ഫനിലനിപനിനയ്  ദനിവസ  കവതനത്തനിനയ്
അര്ഹതയകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ദനിവസകവതനത്തനിനയ് പ്രഭായപരനിധനിയകണഭാ എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  എ യ്ഡഡയ്  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  ഹനിന്ദനി  പഠനത്തനിനഭായനി
തസ്തനികേ ലഭലമഭായതനിനഭാല് അദലഭാപകേര് നനിര്ബന്ധമഭായലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
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(ബനി) 2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് ശതീമതനി ലതീലഭാമ്മേ
ഫനിലനിപനിലന കേണത്തഭാര്കുന്നലാം ലസന്റെയ് ആനഡ്രൂസയ് യ.പനി. സ്കൂളനില് മഭാകനജര് ദനിവസ
കവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട
ഉപജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ ഓഫതീസര് അലാംഗതീകേരനിച്ചുനല്കുകേയലാം ഈ കേഭാലയളവനിലല
ശമ്പളലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  2013-14, 2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് ടനി
സ്കൂള അണ ഇക്കകണഭാമനികേയ് സ്കൂളുകേളുലട പരനിധനിയനില് ഉളലപടനിരുന്നതനില് നനിയമനലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ അലാംഗതീകേരനിചയ് നല്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.
2016-17 വര്ഷത്തനില് ടനി സ്കൂളനില് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  അണ  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  നനിയമനങ്ങലളലഭാലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്നതയ്.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഒരു  കഭാസനില്  ശരഭാശരനി  15  വനിദലഭാര്തനികേളുള്ള  സ്കൂളുകേളനിലല
ഇത്തരലാം ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കുന്ന നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം റനിവമ്മ്യൂ ലചേയ്തയ്
ശമ്പള  ലസയനിലനികലയയ്  മഭാറനിനല്കേഭാന  ലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  ജനിലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസകറയലാം  ലഹസ്കൂളുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപ-ഡയറക്ടകറയലാം അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ലറഗുലര്  അദലഭാപകേ നനിയമനത്തനിനുള്ള പ്രഭായപരനിധനിയലാം  ഇളവകേളുലാം
തലന്നയഭാണയ്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

കുടനികേളനില് ശരനിയഭായ സഭാമൂഹല അവകബഭാധലാം വളര്ത്തല് 
146 (5010) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനില്  ശരനിയഭായ  സഭാമൂഹല  അവകബഭാധവലാം  പഇൗരകബഭാധവലാം
ഇലഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  ലചേറുപ്രഭായത്തനില്  തലന്ന  മദലത്തനിനുലാം  മറയ്  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളക്കുലാം അടനിമകേളഭായനി മഭാറുന എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒരു  ഉത്തമ  പഇൗരന  എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കണലാം  എന്നതയ്  കുടനികേലള
പഠനിപനിക്കഭാനുലാം  അത്തരത്തനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കഭാനുലാം  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഇതയ് പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമഭാലബല്കഫഭാണനിലൻറയലാം  നവമഭാദലമങ്ങളുലടയലാം  ദൂഷല
ഫലങ്ങലളപറനി  കുടനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കുടനികേലള  ഉത്തമ  പഇൗരന്മഭാരഭാക്കനി  വളര്ത്തുന്നതനിനുതകുന്ന
തരത്തനിലഭാണയ്  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   പഇൗരകബഭാധവലാം
സഭാമൂഹനികേ  ഉത്തരവഭാദനിതസവലാം  വളര്ത്തുവഭാന  ഉപകേരനിക്കുലാംവനിധമഭാണയ്  വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങളുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കൂടഭാലത  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  മുഖലപരനിഗണനഭാ  ഘടകേങ്ങളനില്
കമല്പറഞ വനിഷയവലാം ഉളലപടുന.

(സനി)  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരണഘടത്തനില്  ഈ വനിഷയങ്ങളക്കയ്  കവണത്ര
ഊന്നല് നല്കുന്നതഭാണയ്.

ലവള്ളറടയനില് ഗവണലമന്റെയ് ലഹസ്കൂള

147 (5011) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ലവള്ളറടയനില് ഗവണലമന്റെയ് ലഹസ്കൂള ഇല
എന്നകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ലവള്ളറട ഗവണലമന്റെയ് യ.പനി.സ്കൂളനിലന കഗളസയ് ലഹസ്കൂളഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഏലതങ്കനിലുലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേള അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലഹസ്കൂളഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ യ.പനി.
സ്കൂളുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ലഹസ്കൂള  ഇല.   എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്
കവലഭായധ  പണനിക്കര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സ്കൂളുകേളനില് ശുചേനിമുറനിയലട അപരലഭാപത

148 (5012) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ശുചേനിമുറനിയലട  അപരലഭാപതയലാം,

ശുചേനിതസക്കുറവലാം,  കൂടഭാലത ലപണകുടനികേളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിച സഭാനനിററനി നഭാപ്കേനിന

നശനിപനിക്കഭാകനഭാ  കേളയഭാകനഭാ  പറഭാത്ത  സഭാഹചേരലവലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ലപണകുടനികേള  വളലരയധനികേലാം  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള

കനരനിടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്

സസതീകേരനിചലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ) ഉണയ്.

(സനി)  ജലലഭലതകയഭാടുകൂടനിയ  യൂറനിനല്,  ശഇൗചേഭാലയലാം,  ലപണകുടനി

കേളക്കഭായള്ള  നഭാപ്കേനിന  ലവന്റെനിലാംഗയ്  ലമഷതീന,  മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഇനസനിനകറററുകേള  എന്നനിവ  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം

ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള  അടനിയനര  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  കകേരള

സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  സഭാനനിടറനി  നഭാപ്കേനിനുകേളുലാം  മറയ്

അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട

സഹഭായകത്തഭാലട  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

മൂര്ക്കനഭാടയ് ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിലല അദലഭാപകേലന്റെ നടപടനി

149 (5013) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  മൂര്ക്കനഭാടയ്  സുബുലുസലഭാലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി

സ്കൂളനിലല  അദലഭാപകേന  വനിദലഭാര്തനികേലള  ലതറനിദരനിപനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിനുലാം

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുലമതനിലര  പ്രചേരണലാം  നടത്തനിയതനിലനതനിലര  പരഭാതനി

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എങ്കനില് പരഭാതനിയനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ അദലഭാപകേലനതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ - സനി) മൂര്ക്കനഭാടയ്  സുബുലുസലഭാലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലല
അദലഭാപകേന വനിദലഭാര്തനികേലള ലതറനിദരനിപനിചയ് രക്ഷനിതഭാവനിലന്റെ അനുവഭാദമനിലഭാലത
സര്ക്കഭാരനിലനയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലനയലാം  കമഭാശമഭായനി  ചേനിത്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
കഡഭാക്കുലമന്റെറനി  ചേനിത്രതീകേരനിച്ചു  എന്ന  പരഭാതനി  ടനി  വനിദലഭാര്തനിനനിയലട
പനിതഭാവനില്നനിനലാം  ലഭനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
അകനസഷണലാം  നടത്തുവഭാന  വണ്ടൂര്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അകനസഷണ റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഗ്രന്ഥശഭാലകേള

150 (5014) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ലപഭാതു ഗ്രന്ഥശഭാലകേള ഉലണന്നയ് കഗ്രഡയ് തനിരനിചയ്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കുലാം  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  വഭാര്ഷനികേ  ഗ്രഭാന്റെയ്

തുകേയലാം ലലലകബറനിയന അലവനസുലാം എത്രലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനിലല  ലലലകബറനിയനമഭാരുലട  കയഭാഗലത

എനഭാലണന്നയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ  ലലലകബറനിയനമഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്

പരനിശതീലനലാം നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എ  കഗ്രഡയ്  ലലലബറനിയനിലല  നനിശ്ചനിത  കയഭാഗലതയള്ള

ലലലകബറനിയനമഭാലര പഭാര്ടയ് ലലടലാം ജതീവനക്കഭാരഭായനി നനിയമനിക്കഭാന കവണ നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഗ്രന്ഥശഭാല സലാംഘത്തനില് രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുള്ള എത്ര ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില്

സര്ക്കഭാര് കേമ്പമ്മ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(എഫയ്)  രജനിസര്  ലചേയ്ത  എലഭാ  എ  കഗ്രഡയ്  ഗ്രന്ഥശഭാലയനിലുലാം  ഒരു  വര്ഷലാം
ലകേഭാണയ്  ഇന്റെര്ലനറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  സജതീകേരനിക്കുലമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  ലപഭാതു  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് എലാം.  എല്.  എ.-മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന
ഫണയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം  തടസങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് 8182 ലപഭാതു ഗ്രന്ഥശഭാലകേള ഉണയ്.  ഇതനില്
5838  ഗ്രന്ഥശഭാലകേള ഗ്രകഡഷനനില് പലങ്കടുത്തയ് ഗ്രഭാന്റെയ്  വഭാങ്ങുനണയ്.  അവയലട
വനിവരലാം കഗ്രഡയ് തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എ കഗ്രഡയ് - 1868

ബനി കഗ്രഡയ് - 1224

സനി കഗ്രഡയ് - 713

ഡനി കഗ്രഡയ് - 530

ഇ കഗ്രഡയ് - 741

എഫയ് കഗ്രഡയ് - 762

(ബനി)  ചുവലട  കചേര്ക്കുലാംപ്രകേഭാരലാം  വഭാര്ഷനികേ  ഗ്രഭാന്റെയ്,  ലലകബറനിയന
അലവനസയ് എന്നനിവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്:

കഗ്രഡയ് വഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാന്റെയ് ലലകബറനിയന അലവനസയ്

എ 20000 20400

ബനി 15000 20400

സനി 12000 20400

ഡനി 10000 17400

ഇ 8500 17400

എഫയ് 7500 17400
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(സനി) ലപഭാതുഗ്രന്ഥശഭാലകേളനിലല ലലകബറനിയനമഭാര്ക്കയ് നനിലവനില് കയഭാഗലത
നനിശ്ചയനിചനിടനില.   2016-17  വര്ഷലാം  എലഭാ  ലലകബറനിയനമഭാര്ക്കുമഭായനി  കസറയ്
ലലബറനി കേഇൗണസനില് ഒരു മഭാസലാം നതീണ്ടുനനിന്ന പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിചനിരുന.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
2013-14  മുതല്  ഇതുവലര  270  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഇന്റെര്ലനറയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്)  2016-17  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ബജറനില്  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിരുനലവങ്കനിലുലാം സഭാമ്പത്തനികേ പരനിമനിതനി നനിമനിത്തലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിഞനിടനില.

(ജനി)  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  മൂലധനസസഭഭാവമുള്ള  ആസ്തനികേളുലട
സൃഷനിയഭാണയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടകയഭാ ഉയമസതയനിലുള്ള
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്
അനുവദനിച്ചുവരുനണയ്.   കേമ്പമ്മ്യൂടര്  മുതലഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  മൂലധനസസഭഭാവമുള്ള
ആസ്തനികേളുലട  ഗണത്തനില്ലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കയ് പ്രസ്തഡുത ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് അനുമതനിയനില.

അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന വനിദലഭാലയങ്ങള

151 (5015) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അടച്ചുപൂടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  എത്ര  എയ്ഡഡയ്
വനിദലഭാലയങ്ങള ഉലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനിദലഭാലയങ്ങള  ഏലറടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;
ആയതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാലാം; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ലല  സനിതനിവനിവര  കേണക്കു  പ്രകേഭാരലാം  എല്.പനി.-2447,
യ.പനി  -571,  എചയ്.എസയ്. - 91  എന്നനിങ്ങലന ആലകേ  3109  സ്കൂളുകേളനില് മതനിയഭായ
എണ്ണലാം കുടനികേളനിലഭാത്തവയഭായണയ്.

(ബനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.
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ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലതീകഡഴ്സയ് ഇന എഡമ്മ്യൂകക്കഷണല് കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്
പലങ്കടുത്തതനിനയ് ഡമ്മ്യൂടനി ലതീവയ്

152 (5016) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) യലണറഡയ് കസറയ് ഇനല-എഡമ്മ്യൂകക്കഷന ഫഇൗകണഷനുലാം അകമരനിക്കന
ഗവണലമനലാം  സലാംയകമഭായനി  നടത്തുന്ന  ഐ.എല്.ഇ.പനി.  (ഇന്റെര്നഭാഷണല്
ലതീകഡഴ്സയ് ഇന എജബകക്കഷണല് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം)-ല് പലങ്കടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഫളലബറയ്
ലഫകലഭാഷനിപനിനയ്  2014-ല്  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  4   അദലഭാപകേര്  അര്ഹത
കനടനിയനിരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ശതീമതനി  കബഭാബനികജഭാസയ്,  ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുടയലട  ലതീവയ്  മഭാത്രമഭാണയ്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്3460/14,  തതീയതനി
28-8-2014  പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (യ)  ലസക്ഷനനില് നനിനലാം ഡമ്മ്യൂടനി  ലതീവയ്
ആയനി പരനിഗണനിചനിട്ടുള എന്നകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ്,  ഫളലബറയ് ലഫകലഭാഷനിപനിനയ് അര്ഹത കനടനിയ
ശതീമതനി  എലാം.  കദവനി,  എചയ്.എസയ്.എ.,  ലസന്റെയ്  കജഭാണസയ്  എചയ്.എസയ്.എസയ്.
കേവളങ്ങഭാടയ്  തലന്റെ ലതീവയ്  ഡമ്മ്യൂടനി ലതീവയ്  ആയനി പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നലനിയ
അകപക്ഷ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ശതീമതനി എലാം. കദവനി തലന്റെ ലതീവയ് ഡമ്മ്യൂടനി ലതീവഭായനി പരനിഗണനിക്കണലമന്നയ്
ആവശലലപടയ്  നലനിയ  അകപക്ഷ  905232  എന്ന  ഫയല്  നമ്പരനില്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (എ)  ലസക്ഷനനില്  എന്നഭാണയ്  സസതീകേരനിചലതന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നഭാളനിതുവലര  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  ഈ  ഫയലനില്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇവരുലട  ലതീവയ്  ഡമ്മ്യൂടനി  ലതീവയ്  ആയനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനങ്കനിലുലാം തടസമുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല്  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.
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(സനി) ഉണയ്.  ടനി ഫയല് ഇകപഭാള ധനവകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി) 4-10-2016.

(ഇ)  ധനവകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  ഫയല്  ധന  വകുപനികലയയ്
അയയകേയലാം  28-8-2014-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്3460/2014/ലപഭാ.വനി.വ
ഉത്തരവനിലന്റെ  തതീര്പയ്  ഫയല്  സഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  ധന  വകുപയ്
ആവശലലപടതനിനപ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (യ)  വകുപനില്നനിനലാം  ടനി  തതീര്പയ്
ഫയല്  ലഭലമഭാക്കനി  ആയതയ്  സഹനിതലാം  ഫയല്  ധനവകുപനികലയയ്
തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി അയചനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്) തടസലമഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ജനി)  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.

കുടനികേളക്കയ് പരനിസനിതനി അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

153 (5017) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളക്കയ്  പരനിസനിതനി  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനയ്  സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനില്  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  പതീരനിയഡയ്  എങ്കനിലുലാം  ഉളലപടുത്തുവഭാന
സലാംസഭാനതല  പഭാഠലപദതനി  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;
എങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളക്കയ്  കൃഷനികയഭാടുളള  മകനഭാഭഭാവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സ്കൂളുകേളനില്  എലഭാ  കഭാസകേഭാര്ക്കുലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  പതീരനിയഡയ്  കേഭാര്ഷനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ പഠനത്തനിനുമഭായനി മഭാറനിവയകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ

ഉത്തരലാം
(എ)  പരനിസനിതനി  അവകബഭാധലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  വനിഷയകമഖലയഭായനി  സ്കൂള

പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   സയനസനിലുലാം  ഭഭാഷഭാവനിഷയങ്ങളനിലുലാം
ഇതയ് കവണത്ര രതീതനിയനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.  എന്നഭാല് സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനില്
ആഴ്ചയനില് ഒരു പതീരനിയഡയ്  ഇതനികലയഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
സലാംസഭാന കേരനിക്കുലലാം സനിയറനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരണ  സമയത്തയ്  ഈ  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ലപ്രഭാടക്ടഡയ് അദലഭാപകേര്

154  (5018)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതുവലര  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളനിലല  എത്ര   അദലഭാപകേലര  ലപ്രഭാടകഡയ്
അദലഭാപകേരഭായനി  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനികലക്കയ്  പുനര്വനിനലസനിചനിട്ടുണയ്;  സ്കൂള തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്,  ലപ്രഭാടകയ്  ലചേയ്ത  അദലഭാപകേലര  പുനര്
വനിനലസനിചതനിനുകശഷലാം  അദലഭാപകേ ഒഴെനിവയ് വന്നനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   അദലഭാപകേ  ഒഴെനിവയ്  വന്നനിട്ടുലണങ്കനില്  ഈ  ഒഴെനിവയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്
നനികേത്തനിയലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പനിന്നതീടയ്  വന്ന ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനികലക്കയ്  ലപ്രഭാടകയ്
ലചേയ്തയ്  നനിയമനിച   അദലഭാപകേലര  തലന്ന  തനിരനിലകേ  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കനില്  3737  സലാംരക്ഷനിത
ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതയ്.  ഇതനില്  3652  കപര്  അദലഭാപകേരുലാം  85  കപര്
അനദലഭാപകേരുമഭാണയ്.  ഇവരനില്  2961  കപലര  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്
പുനര്വനിനലസനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി) വന്നനിട്ടുണയ്.  

പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേളനില്  സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേലര
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതയ്  പ്രസ്തുത  കേഭാറഗറനിയനില്  ജനിലയനില്  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസയ്
നനിലവനിലനിലലങ്കനില്  മഭാത്രമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  ഇതയ്  തനികേച്ചുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ
നടപടനിയഭാണയ്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില് പനി.എസയ്.സനി. വഴെനി നനികേകത്തണ മുഴുവന ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി തലന്നയഭാണയ് നനികേത്തുന്നതയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസയ് നനിലവനില്
വന്നഭാല് സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേലര സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില് തുടരഭാന അനുവദനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  അപ്രകേഭാരലാം ഒരു സലത്തുലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില.  പനി.എസയ്.സനി.
ലനിസയ്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തസ്തനികേകേളനില്  മഭാത്രകമ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനില് സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേലര പുനര്വനിനലസനിക്കുനള.
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ഡനിസനിക്ടയ് ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഓഫയ് എജമ്മ്യൂകക്കഷന ആന്റെയ് ലടയനിനനിലാംഗയ്

155(5019) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   കദശതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിക്കലപട

ഡനിസനികയ്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്  ഓഫയ്  എജമ്മ്യൂകക്കഷന  ആന്റെയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്  (ഡയറയ്)-ലന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  അതഭാതു ജനിലകേളനിലല ലലപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത അക്കഭാദമനികേ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് എലഭാവനിധത്തനിലുമുളള കനതൃതസലാം നല്കേഭാന ബഭാധലതലപട ഈ

സഭാപനലാം ഗുണകമന്മയളള ലലപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  അദലഭാപകേലരയലാം മറ

സലാംവനിധഭാനങ്ങലളയലാം  സജമഭാക്കുന്നതനില്  എത്രമഭാത്രലാം  വനിജയനിച്ചു  എന്നയ്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ജനിലഭാ ഭരണകൂടങ്ങളക്കയ് അക്കഭാദമനികേ ആസൂത്രണത്തനിനുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ

കേഭാരലങ്ങളനില് ജനിലകേളനില് രൂപതീകേരനികക്കണ നയപരമഭായ കേഭാരലങ്ങളക്കയ് ഉപകദശലാം

നല്കുന്നതനിനുമുളള  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനമഭായനി  ഡയറനിലന  ശകനിലപടുത്തഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണയ്;  ഡയറയ്  അദലഭാപകേര്  ലപ്രമറനി  അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള

പരനിശതീലന  കമഭാഡമ്മ്യൂള  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം  പരനിശതീലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്

കമല്കനഭാടലാം,  അവകലഭാകേനലാം,  തല്സമയ  പരനിഹഭാരകബഭാധനലാം  തുടങ്ങനിയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  പരനിശതീലനത്തനിലൂലട

ലഭനിച  വനിവരങ്ങള  കഭാസയ്  മുറനികേളനില്  നടപനിലഭാക്കുനലണന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കഭാസ്റൂലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഇത്തരലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ഗുണകമന്മയള്ള ലപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം ലഭലമഭാക്കുനലണന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനണയ്.  

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.



222 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

 മഭാതൃകേഭാവനിദലഭാലയലാം പദതനി

156  (5020)ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മഭാതൃകേഭാവനിദലഭാലയലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി

ഹരനിപഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളഭാണയ്  അനര്കദശതീയ

നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;  ഇതുമഭായനി

ബന്ധലപട  നനിര്വഹണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നയ്  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി

ഹരനിപഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല ഗവ.കഗളസയ്  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിലന  മനികേവനിലന്റെ

കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത സ്കൂളനിലന മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ

ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'-യലട  കപഭാര്ടലനില്  അപയ് കലഭാഡയ്

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  പദതനി  നനിര്വഹണലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

157(5021)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല   അദലഭാപകേരുലട  മക്കലള  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ,

ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിപനിക്കുന്നതയ്  നനിരുല്സഭാഹലപടുത്തനി  അവലര

സലാംസഭാന  സനിലബസനിലുള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം

ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  നഭാദഭാപുരലാം  ബനി.ആർ.സനി.-  യനിലല  ലടയനിനര്മഭാരഭായ
അദലഭാപകേരുലടയലാം  ജതീവനക്കഭാരുകടയലാം  മക്കള  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ആകണഭാ
പഠനലാം നടത്തുന്നതയ് എന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം
അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരവലാം  ലമചലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  കൂടുതല്  കുടനികേലള
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനികലയയ്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്
'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഹയര്ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ റഭാങ്കയ് ലനിസയ്

158 (5022) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2014-ല് പനി.എസയ്.സനി. പ്രസനിദതീകേരനിച ഹയര്ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ

റഭാങ്കയ്  ലനിസയ്  2017  ജൂണ  30-നയ്  അവസഭാനനിക്കുലമന്നതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ

വനിജ്ഞഭാപനലാം  വന്നഭാലുലാം  വതീണ്ടുലാം  മൂന്നയ്  വര്ഷലമങ്കനിലുലാം  കേഴെനിഞ്ഞുമഭാത്രകമ  പുതനിയ

ലനിസയ് പ്രസനിദനികേരനിയവഭാന സഭാധലതയള എന്നതനിനഭാലുലാം ടനി കേഭാലയളവനില് ഒഴെനിവ

വരുന്ന  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം,  അദലഭാപകേര്

ഇലഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് വനിദലഭാര്തനികേള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് നനിനലാം എയ്ഡഡയ്

സ്കൂളുകേളനികലയയ് കപഭാകുലമന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ടനി വനിഷയലാം പരനിഹരനിയന്നതനിനഭായനി മുന സര്ക്കഭാരുകേള ലചേയ്ത കപഭാലല

പനി.എസയ്.സനി  റഭാങ്കയ്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുവഭാന  ശമനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്

എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിയവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള ജൂണ 30-നയ് മുനപഭായനി പനി.എസയ്.സനി.-  യനില്

റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് മുനലകേ എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(സനി)  2017  ജൂണ  30  വലരയള്ള  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം  ഇതനികനഭാടകേലാംതലന്ന
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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ലസഷലലനിസയ് അദലഭാപകേര്

159 (5023) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലസഷലലനിസയ്
അദലഭാപകേരഭായനി എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം എത്ര രൂപയഭാണയ് കവതനമഭായനി നല്കുന്നലതന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  1938  കേലഭാകേഭായനികേ
അദലഭാപകേലര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് എസയ്.എസയ്.എ.  മുഖഭാനരലാം സ്കൂളുകേളനി ല്
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഒരഭാളുലട  പ്രതനിമഭാസ  ശമ്പളലാം  25,200  (ഇരുപത്തനി  അഞഭായനിരത്തനി
ഇരുന്നൂറയ് രൂപ) ആണയ്.  

ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് അധനികേ ബഭാച്ചുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്

160(5024) ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പസയ്  ടു  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  പ്രകവശനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനത്തയ്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലഹസ്കൂളുകേളനില്  എവനിലടലയങ്കനിലുലാം  പുതനിയതഭായനി
ഹയര്ലസക്കന്റെറനി അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവനിധ കകേഭാടതനി വനിധനികേളുലട ലവളനിചത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലകേത ശഭാസതീയമഭായനി കേലണത്തനി അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലമടുത്തുമഭാത്രകമ
സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളുലാം  അനുവദനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയകേയള.
2017-18 അദലയന വര്ഷകത്തയയ് വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലകേത കേലണത്തുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.   ടനി  പ്രക്രനിയ
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ  2017-18  വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളുലാം  അനുവദനികക്കണതുകണഭാലയന്നയ്
വലകമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.
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ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറതീവയ് ഇലാംഗതീഷയ് തസ്തനികേയനില്
അദലഭാപകേര്

161 (5025) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറതീവയ്  ഇലാംഗതീഷയ്
തസ്തനികേയനിലല   അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനുള്ള  കയഭാഗലത  എനഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കയഭാഗലത കനടഭാന സഭാധനിക്കുന്ന കകേഭാകളജകേള കകേരളത്തനിലുകണഭാ  ;
എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം കകേഭാകളജകേളനിലഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാചനിന  യൂണനികവഴ്സനിറനി/ഭഭാരതനിയഭാര്  യൂണനികവഴ്സനിറനി  കകേഭായമ്പത്തൂര്
എന്നനിവയലട  കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറതീവയ്  ഇലാംഗതീഷയ്  പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സയ്  കമല്
തസ്തനികേയനില് നനിയമനത്തനിനുള്ള കയഭാഗലതയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറതീവയ്  ഇലാംഗതീഷനിനു  50%  മഭാര്ക്കനില്  കുറയഭാലത  മഭാസര്
ബനിരുദവലാം ബനി.എഡ്ഡുലാം ലസറലാം കയഭാഗലത ഉണഭാവണലാം.

(ബനി - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഹയര്ലസക്കന്റെറനി തലലാം വലരയള്ള പരതീക്ഷകേളക്കുള്ള കചേഭാദലകപപറുകേള

162 (5026) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഹയര്ലസക്കനഡറനി  തലലാം  വലരയള്ള
പരതീക്ഷകേളക്കുള്ള  കചേഭാദലകപപറുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആലരയഭാണയ്
ചുമതലലപടുത്തഭാറുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കചേഭാദലകപപറുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  കചേഭാദലകപപര്
കചേഭാരുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  കചേഭാദലകപപര്  കചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലല  രതീതനിക്കയ്
ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  കചേഭാദലകപപര്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിലുലാം  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിലുലാം  സമൂലമഭായമഭാറലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

331/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-യലട  കമഭാഡല്  കചേഭാദലകപപറുകേളുലാം
ലപഭാതുപരതീക്ഷയലട  കചേഭാദലകപപറുകേളുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്  പരതീക്ഷഭാഭവനഭാണയ്.
ഇതനിനഭായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യനില്  നനിന്നയ്  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  പഭാനല്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വഭാങ്ങുകേയലാം  പ്രസ്തഡുത  പഭാനലനില്നനിനലാം  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  അദലഭാപകേലരയലാം
കകേഭാകളജയ്  അദലഭാപകേലരയലാം  കചേഭാദലകപപര്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.  

1991-ല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  രൂപതീകേരനിചതുമുതല്  ഒനലാംരണ്ടുലാം  വര്ഷ
ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളുലട  കചേഭാദലകപപറുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്  കകേഭാകളജയ്/
സര്വകേലഭാശഭാല അദലഭാപകേരഭാണയ്.  2011 മുതല് ഒന്നഭാലാം വര്ഷ കചേഭാദലകപപറുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേരഭാണയ്.

ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനിയനില്  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  വഴെനി
ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലഭനിച  ലതരലഞടുത്ത  അദലഭാപകേലരയഭാണയ്  കചേഭാദലകപപര്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ചുമതലലപടുത്തുന്നതയ്.  

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കചേഭാദലകപപറുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  കചേഭാദലകപപര്
കചേഭാരുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ഉണഭാകുന്നനില.  

(സനി)  ലപഭാതുപരതീക്ഷകേളക്കഭായനി കചേഭാദലബഭാങ്കുകേള രൂപലപടുത്തനി അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കചേഭാദലകപപര് തയ്യഭാറഭാക്കനി പരതീക്ഷ നടത്തുന്ന രതീതനിലയക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.   മനികേച  കചേഭാദലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  പരതീക്ഷഭാ  നനിലവഭാരലാം
കൂടുതല് ലമചലപ്പുടുത്തഭാന ഇതയ് സഹഭായകേമഭാകുലാം.

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം

163(5027) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  വനിജയനിപനികക്കണതനിനയ്
സുപ്രധഭാന  പങ്കഭാളനിത്തലാം  പനി.ടനി.എ.,  എസയ്.എലാം.സനി,  പൂര്വ  വനിദലഭാര്തനി
സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവക്കുലാം  കൂടനിയഭാലണന്നനിരനിലക്ക  ഇവരുലട  സഹകേരണവലാം
പങ്കഭാളനിത്തവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  പുതുതഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  വനിജയനിപനികക്കണതനിനയ്
സുപ്രധഭാന  പങ്കഭാളനിത്തലാം  പനി.ടനി.എ.,  എസയ്.എലാം.സനി.,  പൂര്വ  വനിദലഭാര്തനി
സലാംഘടനകേള തുടങ്ങനിയവര്ക്കുലാം കൂടനിയഭാലണന്നതനിനഭാല് ഇവരുലട സഹകേരണവലാം
പങ്കഭാളനിത്തവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  വനിവനിധ  കേര്മ്മേപദതനികേളക്കഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  സ്കൂളുകേളുലട  മഭാസര്പഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്  ഇവരുലട
അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണഭാണയ്.  കൂടഭാലത  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭായള്ള ധനകേഭാരല ഉദയ് ഗ്രഥനത്തനിലുലാം പദതനി നടത്തനിപനിലുലാം കമല്
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട പൂര്ണ്ണ സഹകേരണലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ജനകേതീയപങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  8-12-2016-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് 202/2016/ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേളക്കയ് രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി) ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനിയലട
വനിവനിധ ഘടങ്ങള ചേതീഫയ് എകേയ് സനികേമ്മ്യൂടതീവയ് ഓഫതീസര് വനിലയനിരുത്തുനണയ്. കൂടഭാലത
വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുലാം  സലാംസഭാന-ജനിലഭാതല  മനിഷനുകേളുലാം
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനണയ്.  

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യ ജ്ഞലാം പദതനി

164 (5028) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  2017  ജനുവരനി  27-നയ്  സലാംസഭാനതല  ഉത്ഘഭാടനലാം
നടത്തനിയ ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം പദതനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടലാം
വലരയഭായനി എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഇകപഭാള  പഭാതനി  വഴെനിയനിലഭായനി
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാലണന്ന വസ്തുത വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന  പുനരുജതീവനിപനിയഭാന  പദതനിയകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ജനുവരനി  27-നയ്  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടത്തനിയ
'ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം'  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു സ്കൂള എന്ന കേണക്കനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
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ഉയര്ത്തലപകടണ  സ്കൂളുകേളുലട  മഭാസര്  പഭാനുലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആദലഘടത്തനില് പദതനി നനിര്വഹണലാം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകേളുലട
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  KIIFB-യനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
KIIFB-കപഭാര്ടലനില് അപയ് കലഭാഡയ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല് 12  വലരയള്ള എലഭാ കഭാസയ് മുറനികേളുലാം ലഹലടകേയ്
കഭാസയ് മുറനികേളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  മനികേച അദലയന
നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി അദലഭാപകേ ശഭാകതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലഭാനുസൃത  മഭാറങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാംലചേയ്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   'കേലഭാമ്പസയ്  തലന്ന
പഭാഠപുസ്തകേലാം' എന്ന കേഭാഴ്ചപഭാടനില് ലജവലവവനിദല ഉദലഭാനലാം സജമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  

(ബനി & സനി) പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്ത്തലപടുന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിയലട
കപഭാര്ടലനില്  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
അദലഭാപകേ  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണയ്  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  മദലകവനലവധനി
കേഭാലത്തയ്  നടനവരുന.   8  മുതല്  12  വലര  കഭാസുകേള  ലഹലടകേയ്  ആക്കുന്ന
നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  'കേലഭാമ്പസയ്
തലന്ന  പുസ്തകേലാം'  എന്ന  ആശയലാം  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
'ലജവലവവനിദല  ഉദലഭാനലാം  സ്കൂളുകേളനില്'  എന്ന  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.   പദതനി  മുകന്നഭാട്ടുള്ള
പ്രയഭാണത്തനിലഭായതനിനഭാല്  പഭാതനിവഴെനിയനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണയ്  എന്ന
പ്രസ്തഭാവന അപ്രസകമഭാണയ്.  

വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് മഭാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം

165 (5029) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില്  കേണക്കയ്
വനിഷയത്തനിനയ്  മറയ്  വനിഷയങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  വനിജയശതമഭാനലാം  കുറവഭാലണന്ന
സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേണക്കയ്  പരതീക്ഷ  റദ്ദേയ്  ലചേയ്തയ്  വതീണ്ടുലാം  നടത്തനിയ  സഭാഹചേരലലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  പുനനഃപരതീക്ഷയഭാണയ്  വനിജയശതമഭാനലാം  കുറയന്നതനിനനിടയഭാക്കനിയലതന്നയ്
കേരുതുനകണഭാ; അലലങ്കനില് എനഭാണയ് കേഭാരണലാം എന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഉണഭായതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ഇല.   ലപഭാതുലവ  എലഭാ  വര്ഷങ്ങളനിലുലാം  ഗണനിതശഭാസ  പരതീക്ഷയയ്
വനിജയശതമഭാനലാം കുറവഭായനി കേഭാണുനണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് യൂണനികഫഭാലാം

166 (5030) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  അദലഭായനവര്ഷലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണയ്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ലകേത്തറനി  കമഖല  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ലകേത്തറനി  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാര്തനിക്കയ്  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  1  മുതല്  4  വലരയലാം  1  മുതല്  5

വലരയലാം  മഭാത്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം

നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്

കമഖലയനിലല  1   മുതല്  8  വലര  കഭാസുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  ബഭാക്കനി  കുടനികേളക്കയ്
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മുനവര്ഷങ്ങളനില്  എന്നകപഭാലല  രണയ്  കജഭാഡനി  യൂണനികഫഭാമനിനയ്  400   രൂപ

നനിരക്കനില്  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ആയതയ്

അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമതലന്ന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   1  മുതല്  4  വലരയലാം  1  മുതല്  5  വലരയലാം മഭാത്രലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് ലകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം നല്കേഭാന നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

ലവസയ് ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം കപ്രഭാ ലവസയ് ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം

കയഭാഗലത
167(5031) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലലവസയ്  ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം,  കപ്രഭാ  ലലവസയ്

ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം കയഭാഗലത യ.ജനി.സനി.  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എലനലഭാമഭാണയ് കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള;

(ബനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേള,  യ.ജനി.സനി.-യലട പുതുക്കനിയ മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം
ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  ലചേയ്യഭാത്തതനിനഭാല്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനയ്  തടസലാം
കനരനിടുനകണഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാഴെലത്ത  എലഭാ  ലലവസയ്  ചേഭാനസലർമഭാരുലാം  കപ്രഭാ  ലലവസയ്
ചേഭാനസലര്മഭാരുലാം യ.ജനി.സനി. മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരമുളള കയഭാഗലത ഉളളവരഭാകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലവസയ്  ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം  കപ്രഭാ  ലവസയ്
ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം  കയഭാഗലത  2010-ലല  യ.ജനി.സനി.  ലറഗുകലഷന  പ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴെ പറയന്നവയഭാണയ്:

ലവസയ് ചേഭാനസലര്:

കയഭാഗലത:

“Persons of  the highest  level of  competence,  integrity,  morals of
institutional commitment  are to be appointed  as Vice-Chancellors.  The
Vice Chancellor  to  be appointed  should be a distinguished  academician
with a minimum of ten years of experience as professor in a University
system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed
research level/or academic administrative organization.”
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കപ്രഭാ ലവസഭാ ചേഭാനസലര്:

കയഭാഗലത:

“The Pro-Vice-Chancellor  may  be a whole time Professor  of  the
University  and  shall  be  appointed  by  the  Executive  Council  on  the
recommendation of Vice-Chancellor.”

(ബനി)  ബഹു.കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയലട  14-2-2017-ലല WP(C) No.4851/
2017(F)-ലല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  ലവസയ്-
ചേഭാനസലര്,  കപ്രഭാ-ലവസയ് ചേഭാനസലര് തസ്തനികേകേളനികലയള്ള നനിയമനലാം  2010-ലല
യ.ജനി.സനി. മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിലവനിലല  ലവസയ്-ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം  കപ്രഭാ-ലവസയ്
ചേഭാനസലര്മഭാരുലടയലാം കയഭാഗലതകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

അയനിരൂര് ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജയ്

168  (5032)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അയനിരൂര് ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജയ് അനുവദനിചതയ് എന്നഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്  ഇവനിലട  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;
കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനികചഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിലന്റെ  അഫനിലനികയഷന  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി
യൂണനികവഴ്സനിറനി  റദ്ദേയ്  ലചേയ്യഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിചയ്  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷലാം  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  പുറകമ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഏലറ
തഭാല്പരലമുള്ള  ബനി.കകേഭാലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഉളലപലടയള്ള  കകേഭാഴ്സുകേള  ഈ  കകേഭാകളജനിൽ
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  കുടനികേലള  കേനിടഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  അവയയ്  പകേരലാം  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  അഫനിലനികയഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എന്നഭാണയ്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അകപക്ഷ  ലഭനിചതയ്;  ഇതനികന്മല്  എന്തു
നടപടനിയഭാണയ് സര്വകേലഭാശഭാല സസതീകേരനിചതയ്;

(ഇ)  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷകേള
അയചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഫയല് നമ്പര് സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  17-7-2013-ലല  G.O.(Ms)  No.505/2013/H.Edn.  പ്രകേഭാരലാം

ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല

അയനിരൂര്  ലടകനിക്കല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  നവതീകേരനിചയ്  കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്

അലപഡയ്  സയനസയ്,  അയനിരൂര്  2013-14  അദലയന  വര്ഷത്തനില്

തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി അനുമതനി നല്കേനി.

ഇവനിലട നനിലവനിലുള്ള കകേഭാഴ്സുകേലള സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ബനി.എസയ്.സനി. കേമ്പമ്മ്യൂടര് സയനസയ് - 30 (പ്രകവശനലാം)

(2)ബനി.എ.  ഇലാംഗതീഷയ്  ലഭാലാംകഗസജയ്  ആന്റെയ്  ലനിറകറചര്  കമഭാഡയ്  2  

(ലവഭാകക്കഷണല് - കജണലനിസലാം) - 40 (പ്രകവശനലാം)

(3)ബനി.സനി.എ. - 30 (പ്രകവശനലാം)

മതനിയഭായ  ലകേടനിട  സഇൗകേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവത്തഭാല്  കഭാസയ്  ഇതുവലര

തുടങ്ങഭാന കേഴെനിഞനിടനില.

(ബനി)  2016-17-ല്  എലാം.ജനി.  യൂണനികവഴ്സനിറനി  ഇനലസക്ഷന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

പരനികശഭാധനഭാ സമയത്തയ് ലകേടനിടത്തനിലന്റെയലാം മറയ്  അനുബന്ധ സഇൗകേരലങ്ങളുലടയലാം

അഭഭാവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  2190A/1/17/Ac  AVII

തതീയതനി  30-4-2017  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിലന്റെ  അഫനിലനികയഷന

തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേഭാക്കലപടതഭായനി അറനിയനിപയ് ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.

എലാം.ജനി.  യൂണനികവഴ്സനിറനി  ചൂണനിക്കഭാണനിച  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിചയ്

സഭാപനത്തനിലന്റെ  അഫനിലനികയഷന  പുനനഃസഭാപനിചയ്  കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  ലസഷലല്

ഓഫതീസറഭായ കഡഭാ.  ശതീകുമഭാര്.  ജനി. (പ്രനിനസനിപല്,ടനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.,അടൂര്)-ലയ

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി & ഡനി) ബനി.കകേഭാലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ആപനികക്കഷന,  ബനി.എസയ്.സനി.

ഫനിസനികേയ് സയ്  ഉളലപലടയള്ള കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല

രജനിസഭാര്ക്കയ് ഏപ്രനില് 2017-ല് ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി. അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  അകപക്ഷ

ലഭനിചനിടനില.
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സസഭാശയ കകേഭാകളജകേളക്കയ് എന.ഒ.സനി

169 (5033) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനയ് കശഷലാം പുതുതഭായനി എത്ര

സസഭാശയ കകേഭാകളജകേളക്കയ്എന.ഒ.സനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതുതഭായനി സസഭാശയ കകേഭാകളജകേള അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനില് അവയലട

ഇനലാം തനിരനിച്ചുളള പടനികേ കമശപ്പുറത്തയ് ലവക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  സസഭാശയ  കകേഭാകളജകേള അനുവദനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച

സര്ക്കഭാര് നയലമലനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എന.ഒ.സനി.

നല്കേനിയ 2 കകേഭാകളജകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പ്രവഭാസനി  ആര്ട്സയ്  &  സയനസയ്  കകേഭാകളജയ്,  കഗഭാഡുലലാം,  ലവങ്കഭാടയ്,

ഇടയൂര്, മലപ്പുറലാം.

2. ശഭാനനിഗനിരനി ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഓഫയ് മഭാകനജ് ലമന്റെയ്, വഴെനിത്തല.

(സനി)  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  പുതനിയതഭായനി  കകേഭാകളജകേളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം

അനുവദനികക്കണതനില എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം.  എന്നഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്

ബഹു.കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കകേസനിലന്റെ  അനനിമ

വനിധനിക്കനുസരനിചയ് മഭാത്രകമ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

തലകശ്ശേരനി ഗവണലമന്റെയ് കകേഭാകളജയ് ലകേടനിടങ്ങളുലട അനുബന്ധ പ്രവൃത്തനികേള

170 (5034) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനിയള്ള

തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തലകശ്ശേരനി-ലചേഭാകനി  ഗവ.കകേഭാകളജനിലല

തഭാൽക്കഭാലനികേ  ലകേടനിടങ്ങൾക്കുള്ള  അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭലമഭാകയഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം എലനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എലനങ്കനിലുലാം  ഇടലപടല്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

എനഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എലാം.എല്.എ.- യലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം ഗവ.കകേഭാകളജയ് 

തലകശ്ശേരനിക്കയ് അനുവദനിച 25 ലക്ഷലാം രൂപയലട പ്രവൃത്തനി സമയബന്ധനിതമഭായനി 

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശ്ശേരനി-ലചേഭാകനി ഗവ.  കകേഭാകളജനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലകേടനിടങ്ങളക്കുള്ള

അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട

വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറനില്നനിനലാം

ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന കേഴെനിയഭാത്തതയ്.

(ബനി)  ഇല.   പ്രസ്തുത  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടകത്തണ  അനുബന്ധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലതലഭാമഭാലണനലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനലലാം

സലാംബന്ധനിചയ്  മുനഗണനഭാക്രമലാം  നനിശ്ചയനിചയ്  ടനി  പ്രവര്ത്തനികേളക്കുള്ള  പഭാനുലാം

എസനികമറലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്

എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഇലകനിക്കല്  വനിഭഭാഗലാം

അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  കകേഭാകളജയ്  പ്രനിനസനിപല്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറനില്നനിനലാം  എസനികമറയ്

ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയകേയള.

സസഭാശയ മഭാകനജലമനകേളുലട നനിയനണലാം

171(5035) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസഭാശയ  മഭാകനജലമനകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്

നനിലവനില്  എലനലഭാലാം  നനിയമങ്ങളഭാണയ്  ഉള്ളലതനലാം  പുതുതഭായനി  എലനലഭാലാം

നനിയമങ്ങളഭാണയ് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  എത്ര

കകേഭാകളജകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം
(എ) സലാംസഭാനലത്ത സസഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

ബന്ധലപട  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  യ.ജനി.സനി.,  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  കേഇൗണസനില്
ഓഫയ്  ആര്ക്കനിലടകേയ് ചര്  എന്നനിവയലട  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണയ്  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയവരുന്നതയ്.   എന്നഭാല്  സസഭാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
സമഗ്രമഭായനി  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017  തതീയതനിയനിലല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 37/2017/ഉ.വനി.വ. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജസനിസയ് ലകേ. ലകേ.
ദനികനശന  ലചേയര്മഭാനുലാം  കഡഭാ.  ലകേ.  ലകേ.  എന.  കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.
കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന
4  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കണലമന്നയ്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ടനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ടനി  വനിഷയത്തനില്
ഉചേനിതമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  വനിവനിധ
സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  സസഭാശയ  കകേഭാകളജകേളുലട  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സസഭാശയ മഭാകനജയ് ലമനകേളക്കഭായനി പുതനിയ നനിയമലാം
172(T* 5036)  ശതീ  .    മുലക്കര രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
സസഭാശയ  മഭാകനജ് ലമനകേള  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചയ്

നനിയമപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പുതനിയ  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
സസഭാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട

സഭാഹചേരലത്തനില് ഈ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സമഗ്രമഭായനി പഠനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  04/02/2017  തതീയതനിയനിലല    സ.ഉ.
(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  37/2017/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ജസനിസയ്
ലകേ.ലകേ.ദനികനശന ലചേയര്മഭാനുലാം   കഡഭാ.ലകേ.ലകേ.എന.കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.
കമകനഭാന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഒരു കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന
4  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കണലമന്നയ്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   കേമ്മേതീഷലന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ഈ  വനിഷയത്തനില്
ഉചേനിതമഭായ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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ജസനിസയ് ലകേ.ലകേ. ദനികനശലന്റെ കനതൃതസത്തനിലുള്ള സമനിതനിയലട
പ്രവര്ത്തനലാം

173 (5037) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് നനിലവനിലുള്ള സനിതനി അവകലഭാകേനലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നനികയഭാഗനിച  ജസനിസയ്  ലകേ.  ലകേ.  ദനികനശലന്റെ  കനതൃതസത്തനിലുള്ള

സമനിതനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  ഇതനിനകേലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  ശനിപഭാര്ശകേള

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് അതനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  നടമഭാടുന്ന  അരഭാജകേതസവലാം  വനിദലഭാര്തനി

പതീഢനങ്ങളുലാം അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന പുതനിയ അദലയന വര്ഷലാം സസതീകേരനിക്കഭാൻ

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേൾ എലനലഭാലാം; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സസഭാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള

സമഗ്രമഭായനി  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4-2-2017  തതീയതനിയനിലല

സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  37/2017/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ജസനിസയ്

ലകേ.ലകേ.ദനികനശന ലചേയര്മഭാനുലാം   കഡഭാ.  ലകേ.  ലകേ.  എന.  കുറുപയ്,  കഡഭാ.  ആര്.  വനി.

ജനി.  കമകനഭാന  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേമ്മേതീഷന  4  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കണലമന്നയ്

വലവസ  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.  ഇടക്കഭാല

ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  ടനി കേമ്മേതീഷലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്

ഈ വനിഷയത്തനില് ഉചേനിതമഭായ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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ഹരനിപഭാടയ് ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള

174  (5038)  ശതീ  .     എല്കദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സ്തലാംഭനഭാവസ  ഉണഭായതനിനുളള
കേഭാരണലാം എനഭാണയ്;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടയ് ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് അലപഡയ് സയനസയ്
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഫഇൗകണഷന പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപഭാണയ്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ചുമതല വഹനിക്കുന്നതയ്.  PWD Schedule Revision കേഭാരണലാം പുതുക്കനിയ എസനികമറയ്
പ്രകേഭാരമുള്ള  Revised Administrative Sanction ലഭനിക്കുന്നതനിലുലാം ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
Design  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലുലാം  എസനികമറയ്  പരനികശഭാധനയനിലുലാം  വന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം
മൂലമഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  

(സനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  ഡയറക്ടര്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
അധനികൃതരുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ് കകേഭാകളജകേള

175  (5039)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ആർട്സയ്  ആന്റെയ്  സയനസയ്  കകേഭാകളജകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;

(ബനി)  ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ് കകേഭാകളജകേള ഏറവലാം കൂടുതല് ഉള്ള ജനില
ഏതഭാണയ്;
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(സനി) തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനില് ഓകരഭാന്നനിലുലാം
എത്ര ആര്ടയ്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ് കകേഭാകളജകേള വതീതമുണയ്;

(ഡനി)  ഈ ജനിലകേളനില് ഓകരഭാന്നനിലുലാം എത്ര കുടനികേളവതീതലാം ആര്ട്സയ് ആന്റെയ്
സയനസയ് വനിഭഭാഗത്തനില് വനിവനിധ കകേഭാകളജകേളനില് പഠനിതഭാക്കളഭായണയ്;

(ഇ)  ഈ ജനിലകേളനില് ഓകരഭാന്നനിലുലാം അണ എയ്ഡഡയ് വനിഭഭാഗത്തനില് എത്ര
ആര്ടയ്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ് കകേഭാകളജകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം അവനിടങ്ങളനില്
എത്ര കുടനികേള വതീതലാം പഠനിക്കുനലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  623  ആര്ട്സയ്  &  സയനസയ്  കകേഭാകളജകേള  സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി) എറണഭാകുളലാം.

(സനി & ഡനി) പ്രസ്തുത  ജനിലകേളനിലല  ആര്ട്സയ്  &  സയനസയ്
കകേഭാകളജകേളുലടയലാം  പഠനിതഭാക്കളുലടയലാം  എണ്ണലാം  സലാംബന്ധനിച  പടനികേ  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

ജനില കകേഭാകളജയ് പഠനിതഭാക്കള

തനിരുവനനപുരലാം 44 38,000

കകേഭാടയലാം 50 52,119

തൃശ്ശൂര് 44 35,278

മലപ്പുറലാം 77 47,959

 (ഇ)  പ്രസ്തുത ജനിലകേളനിലല അണ-എയ്ഡഡയ് വനിഭഭാഗത്തനിലല ആര്ടയ്സയ്  &
സയനസയ് കകേഭാകളജകേളുലടയലാം അവനിടങ്ങളനിലല കുടനികേളുലട എണ്ണവലാം സലാംബന്ധനിച
പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില കകേഭാകളജയ് കുടനികേള

തനിരുവനനപുരലാം 22 11,479

കകേഭാടയലാം 29 13,924

തൃശ്ശൂര് 21 9,095

മലപ്പുറലാം 56 27,950
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പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണലമന്റെയ് കകേഭാകളജനില് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം
176 (T 5040)   ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകേ സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജഭായ പനമ്പനിള്ളനി
ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണലമന്റെയ്  കകേഭാകളജനില്  ടഷറനി  നനികക്ഷപ  ഫണനില്  നനിനലാം
മൂന്നരകക്കഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചയ് നനിര്മ്മേനിച ഗ്രഇൗണ്ടുലാം ഇനകഡഭാര് കസഡനിയവലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സനിനറനികേയ്  ടഭാക്കയ്  അടക്കമുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനിലല  നടപടനികേള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനിൽ അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനകഡഭാര് കസഡനിയത്തനിലന്റെയലാം ഗ്രഇൗണനിലന്റെയലാം നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
തഭാലഴെ പറയന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്:

1. ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  ലവദമ്മ്യൂതതീകേരണത്തനിനഭായനി  എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ഇലകനിക്കല്
എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2. സനി.ഡനി.സനി.  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  4.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില്  ഒരു
സുരക്ഷഭാഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

3. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല CIUP എന്ന പഭാന ശതീര്ഷകേത്തനില്
അനുവദനിച 4  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചയ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയത്തനില് ഒരു
കടഭായയ് ലലറയ് കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

4. കകേഭാകളജയ് ഗ്രഇൗണനില് ഒരു ഹഭാന്റെയ് ബഭാള കകേഭാര്ടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു
കലഭാലാംഗയ്  ജലാംപയ്  പനിറയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  എസനികമറയ്
PWD-യനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത പഭാന ഫണനില്നനിനലാം ലഭനിച
5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചയ്  ആവശലമഭായ  കസഭാര്ട്സയ്  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

5. ഗ്രഇൗണയ്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തകപഭാള  8x400  മതീറര്  ടഭാക്കഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  സലപരനിമനിതനി  നനിമനിത്തലാം  4x300  മതീറര്
ടഭാക്കയ്  മഭാത്രമഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിചതയ്.   ആയതനിനഭാല്  സനിനറനികേയ്  ടഭാക്കയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.  

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(ബനി)  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയത്തനില്  ഇലകനിഫനികക്കഷനുള്ള  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  PWD  എസനികമറയ്  ലഭനിചനിടനില.   കസഡനിയത്തനിനകേത്തയ്
സുരക്ഷഭാഭനിത്തനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കടഭായയ് ലലറയ് കബഭാക്കനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി നടനവരുന.  ഹഭാന്റെയ്കബഭാള കകേഭാര്ടയ്,  കലഭാലാംഗയ്  ജലാംപയ് പനിറയ്
എന്നനിവയലട എസനികമറയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇനകഡഭാര് കസഡനിയത്തനിലന്റെയലാം ഗ്രഇൗണനിലന്റെയലാം നവതീകേരണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

ഭഭാഷഭാനമ്മ്യൂനപക്ഷ കമഖലയനിലല സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജകേളനില് പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള

177  (T 5041)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്,  ഭഭാഷഭാ  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  പ്രകദശലത്ത
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതല  ഭഭാഷഭാനമ്മ്യൂനപക്ഷ  സമനിതനി  തതീരുമഭാനലമടുത്തതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭഭാഷഭാനമ്മ്യൂനപക്ഷ  കമഖലയനിലല  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജകേളനില്
ആവശലമഭായ  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണയ്.  സലാംസഭാന  ഭഭാഷഭാനമ്മ്യൂനപക്ഷ  സമനിതനിയലട  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മൂന്നഭാര്  ഗവ.  കകേഭാകളജനില്  എലാം.എ.  
തമനിഴെയ്,  എലാം.കകേഭാലാം.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിചയ്  7-11-2016-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)
നമ്പര്  227/2016/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത,
4-1-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്)  നമ്പര്2/2017/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത
കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ഓകരഭാ തസ്തനികേവതീതലാം അനുവദനിച്ചുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

എന.സനി.റനി.ഇ. 2014-ലല നനിബന്ധന പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനി

178 (5042) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  കേഇൗണസനില്  കഫഭാര്  ടതീചര്  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന
(എന.സനി.റനി.ഇ.)-യലട  2014  ലല  നനിബന്ധന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കകേരളത്തനിലല ഗവണലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  അദലഭാപകേ പരനിശതീലന കകേഭാകളജകേളനില്

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള
എനഭാലണനലാം ഇവ എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന.സനി.റനി.ഇ. (2014)  നനിബന്ധനയനുസരനിചയ് കവണത്ര അദലഭാപകേ
തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചയ്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര;  ഇലലങ്കനില്
അതയ് എന്നയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എലഭാ  ബനി.എഡയ്.  കകേഭാകളജകേളനിലുമുള്ള  ഒരു  ബഭാചയ്  (50
വനിദലഭാര്തനികേള)  2  ബഭാചയ്  ആയനി  ഉയര്ത്തഭാത്തതനിനഭാൽ  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കുറഞ  ഫതീസനില്  പഠനഭാവസരലാം  നനികഷധനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങലനലയങ്കനില്  2017-18  വര്ഷലാം മുതല്  2  ബഭാച്ചുകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അദലഭാപകേ പരനിശതീലന കേലഭാലയങ്ങളനില് നനിലവനിലുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള
പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവണ്ണലാം  കകേഭാമ്പസനിറയ്  കകേഭാകളജകേള  ആക്കഭാന
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിച്ചു;
ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലനലഭാലാം; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എയ്ഡഡയ്  കകേഭാകളജകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  സസഭാശയ  എലാം.എഡയ്.
കകേഭാഴ്സുകേള എയ്ഡഡഭാക്കനി മഭാറന്നതനിനയ് നയപരമഭായ തടസങ്ങളുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കമല്പറഞ മഭാറങ്ങള എകപഭാകഴെക്കയ് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
NCTE-യലട  2014-ലല  നനിബന്ധന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.   അടനിസഭാന  യൂണനിറയ്  (50  സതീറയ്)  എന്ന  NCTE  നനിബന്ധന
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   NCTE  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പുതനിയ
അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്.  ആലകേയള്ള 4 സര്ക്കഭാര് അദലഭാപകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
3  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ബനി.എഡയ്.,  എലാം.എഡയ്.,  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തനിവരുന.  ഒരു
കകേന്ദ്രത്തനില്  ബനി.എഡയ്.  കകേഭാഴ്സുകേകളഭാലടഭാപലാം  എലാം.എഡയ്.  ഗകവഷണലാം  (Ph.D)
നടത്തനിവരുന.

(ഇ)  അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത വരുന്ന വനിഷയമഭായതനിനഭാല് ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.  

331/2020
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ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനില് അഡ്കഹഭാക്കയ് വലവസയനില് ഉളലപട
ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനലാം

179 (5043) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനില്
അഡ്കഹഭാക്കയ് വലവസ പ്രകേഭാരലാം ലഭാസയ് കഗ്രഡയ് തസ്തനികേയനില് പമ്മ്യൂണ, ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി,
സസതീപര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന 88 കകേഭാണടഭാക്ടയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 9,000 രുപ മഭാത്രമഭാണയ് നല്കുന്നലതന്നയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകത  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  വനിമുകഭടന്മഭാര്ക്കുലാം  ദനിവസ  കവതനക്കഭാര്ക്കുലാം
എത്ര രൂപ വതീതമഭാണയ് പ്രതനിമഭാസലാം/പ്രതനിദനിനലാം കവതനലാം നല്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ  ശമ്പളങ്ങളനിലല  കവര്തനിരനിവയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ജനി.ഒ. (പനി) 28/16/ധന.  തതീയതനി  26.02.2016
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത കകേഭാണടഭാക്ടയ്  അഥവഭാ ദനിവസ കവതന ജതീവനക്കഭാരുലട
മനിനനിമലാം  ശമ്പളലാം  എത്രയഭാണയ്;  ഈ  ശമ്പളലാം  ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനിലല
കമല്വനിഭഭാഗലാം ജനിവനക്കഭാര്ക്കയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസനികേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   1-6-2017  മുതല്  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 10,800 രൂപ നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിമുക ഭടനമഭാര്ക്കയ് പ്രതനിദനിനലാം 4,00 രൂപയലാം ദനിവസകവതനക്കഭാര്ക്കയ്
പ്രതനിദനിനലാം 350 രൂപയലാം കവതനമഭായനി നല്കുനണയ്.

(സനി & ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  ജനി.ഒ.(പനി)
28/16/ധന.  തതീയതനി  26-2-2016  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാണടഭാക്ടയ്/ദനിവസകവതന
വലവസയനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുന്നവരുലട കവതനലാം ചുവലട പറയന്ന പ്രകേഭാരമഭാണയ്:

ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്,  ലഹല്പര്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനില്  ദനിവസ  കവതന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  600  രൂപ വതീതലാം പരമഭാവധനി പ്രതനിമഭാസലാം   16,200  രൂപയഭായനി
നനിജലപടുത്തനി നല്കേനിവരുന.  കകേഭാണടഭാക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനില് കസവനലാം ലചേയ്യുന്ന
പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പരമഭാവധനി പ്രതനിമഭാസലാം 16,500 രൂപ നല്കേനിവരുന.
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ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ദനിവസകവതനമഭായനി  675  രൂപ  വതീതലാം
പരമഭാവധനി  പ്രതനിമഭാസലാം  18,900  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനി  നല്കേനിവരുന.
കകേഭാണടഭാക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പരമഭാവധനി പ്രതനിമഭാസലാം
19,000 രൂപ നല്കേനിവരുന.

ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനില്  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  26-2-2016-ലല  ഉത്തരവനിലല  ആനുകൂലലങ്ങള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില.  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനില് പത്തഭാലാം ശമ്പള
കേമ്മേതീഷന  ആനുകൂലലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജകേളുലട നനിലവഭാരലാം

180  (5044)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേളനില് ഏലതഭാലക്ക കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം നൂതന കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2013-നു  മുനപയ്  മുതല്  ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവരുന്ന  അദലഭാപകേ,  അനദലഭാപകേ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് സഭാറമ്മ്യൂടറനി ലപനഷന നല്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തഡുത  കകേഭാകളജകേളുലട  ലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മറനിതര
ലചേലവകേളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  ഫണയ്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി
നല്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  കേതീഴെനിലുള്ള  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേലള  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

(ബനി) Technical Education Quality Improvement Programme Phase I
(TEQIP  Phase  I)-ല്  ഉളലപടുത്തനി  കമഭാഡല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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എറണഭാകുളത്തുലാം,  കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്, ലചേങ്ങന്നൂരനിലുലാം Technical
Education Quality Improvement Programme Phase II (TEQIP Phase II)-ല്
ഉളലപടുത്തനി  കചേര്ത്തല,  അടൂര്,  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എന്നതീ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേളുലടയലാം  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  വനിവനിധയനിനലാം
പരനിപഭാടനികേള  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  പഭാന  ഫണയ്,
നബഭാര്ഡയ്  ഫണയ്  എന്നനിവ  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  മറയ്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളുലടയലാം  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
കുടനികേളക്കഭായനി  ഇകന്റെണഷനിപയ്,  കേരനിയര്  ലഗഡനസയ്,  ഇനഡസനി  ഇന്റെറഭാക്ഷന
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  എന്നനിങ്ങലന  വനിവനിധയനിനലാം  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണയ്.
അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി ഫഭാക്കല്റനി ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, കേസഭാളനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ലപഡകഗഭാഗനി ലടയനിനനിലാംഗയ്,  ഇനഡസനി ഇന്റെറഭാക്ഷന എന്നനിങ്ങലനയള്ള
കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള  നടത്തുനണയ്.   എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  NBA  (National  Board  of  Accreditation)  അക്രഡനികറഷന
ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ  അതതയ്  കകേഭാകളജകേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.   ആയതനിനഭാല്  NBA-യലട  (National  Board  of
Accreditation)  അക്രഡനികറഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അതതയ്
കകേഭാകളജകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) 1-4-2013-നയ് മുമ്പയ് ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യനില് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച
എലഭാ  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷന  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി
ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  94-ാാമതയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജകേളനില്  ലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മറനിതര  ലചേലവകേളക്കുലാം
ആവശലമഭായ  ഫണയ്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ഐ.എചയ്.ആര്.ഡനി.-യലട  ബജറനില്
ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.   ടനി  ആവശലങ്ങളക്കുള്ള
ഫണനിലന്റെ ഒരു വനിഹനിതലാം സലാംസഭാന ബജറനിലുലാം ഉളലപടുത്തുനണയ്.  

കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലല ലസഷലല് എഡമ്മ്യൂകക്കറര്  നനിയമനലാം

181  (5045)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേളമകശ്ശേരനി  ഗവ.  കപഭാളനി
ലടകനിക്കുകേളനില്  ബധനിര-മൂകേ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കവണനി  ആരലാംഭനിച  കേമ്പമ്മ്യൂടര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ലസഷലല്  ബഭാചനിലല  കുടനികേളക്കുകവണനി  ലസഷലല്
എഡബകക്കറര് തസ്തനികേ നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ:
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(ബനി)  ബധനിര-മൂകേ  വനിദലഭാർതനികേലള  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
കയഭാഗലതയള്ള, ഈ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന അദലഭാപകേരുലട കവതനലാം
നഭാമമഭാത്രമഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലഹസ്കൂളുകേളനില് ഭനിന്നകശഷനി വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുന്ന
റനികസഭാഴ്സയ്  അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതയ് കപഭാലല കകേഭാണടഭാക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനിൽ
ലസഷലല് എഡബകക്കറര്മഭാലര നനിയമനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലഹസ്കൂള റനികസഭാഴ്സയ് ടതീചര്മഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന മനിനനിമലാം കവതനലമങ്കനിലുലാം 
ഇവര്ക്കയ് ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കലപടനിടനില.  ഗസയ് ഫഭാക്കല്റനിയഭാണയ് നനിലവനില് ഈ

കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നതയ്.
(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
(സനി & ഡനി)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള നനിലവനിലനില.

നതീറയ് ലമറനിറനില് പഭാലക്കഭാടയ് കേരുണ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കസഭാടയ്
അഡനിഷന ലഭനിചവരുലട ഫതീസയ്

182  (5046)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹല നതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  അധലയന  വര്ഷലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  കേരുണ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് സലാംസഭാന എനടനസയ് കേമ്മേതീഷണര് നതീറയ് ലമറനിറയ് പ്രകേഭാരലാം നടത്തനിയ
കസഭാടയ്  അഡനിഷനനിലൂലട  എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണയ്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിചതയ്;
അവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഫതീസയ് നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുലണങ്കനില് എത്രലയനലാം
ഇലലങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണവലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫതീസയ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുവഭാനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  ബഹു.  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയലട  വനിധനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എന്നകത്തക്കയ്  വഭാര്ഷനികേ
ഫതീസയ് നനിര്ണ്ണയനിചയ് ഉത്തരവനിറക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കസഭാടയ് അഡനിഷനനിലൂലട പ്രകവശനലാം ലഭനിച 30 വനിദലഭാര്തനികേളുലട കപരയ്
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഈ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഫതീസയ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഫതീ
ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.   ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  ആവശലലപട  പ്രകേഭാരലാം  കേരുണ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  കമയയ്  മഭാസത്തനില്  ലഭലമഭാക്കനിയ  ഫതീസയ്
നനിര്ണ്ണയത്തനിനയ്  ആവശലമുള്ള  കരഖകേള  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല വര്ക്കയ്കഷഭാപയ് ഇനസക്ടര് തസ്തനികേ

183 (5047)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല കടഡയ് ഇനസക്ടര് തസ്തനികേയനില്
നനിനലാം വര്ക്കയ്കഷഭാപയ് ഇനസക്ടര് തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള ലപ്രഭാകമഭാഷന തടഞ്ഞുവചതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സലാംഘടനകേള സര്ക്കഭാരനികനഭാ ഡയറക്ടര്കക്കഭാ
പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  പരഭാതനിയനില്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കടഡയ്  ഇനസക്ടര്  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  ഇനസക്ടര്
തസ്തനികേയനികലക്കയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   കകേരള എന.ജനി.ഒ.  യൂണനിയന ജനറല് ലസക്രടറനി  5-9-2016
തതീയതനിയഭായനി നല്കേനിയ പരഭാതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കപഭാളനിമര്  വനിഭഭാഗലാം  കടഡയ്  ഇനസക്ടര്  തസ്തനികേയനില്നനിന്നയ്
വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  ഇനസക്ടര്  തസ്തനികേയനികലയയ്  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന
തടസങ്ങളനില.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

ബഭാക്കനിയള്ള  കട ഡയ്  ഇനസക്ടര്  തസ്തനികേകേളനില്നനിനലാം  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്
ഇനസക്ടര്  തസ്തനികേയനികലയയ്  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിലവനിലല
ലസഷലല്  റൂളസയ്  പ്രകേഭാരലാം  1:1  അനുപഭാതലാം  ക്രമതീകേരനികക്കണതുണയ്.   ആലകേ
തസ്തനികേകേളുലട  എണ്ണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായവരുലട  എണ്ണലാം കുറവഭായതനിനഭാല് കമല്പറഞ
അനുപഭാതലാം  പഭാലനിക്കുന്നതുവലര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേകയ്യണതുണയ്.  ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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മടന്നൂര് ഗവണലമന്റെയ് കപഭാളനിലടകനിക്കനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

184 (5048)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര്  ഗവണലമന്റെയ്  കപഭാളനിലടകനിക്കനില്  സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,

ഇലകനിക്കല്  ആനഡയ്  ഇലകകഭാണനികയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്

അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  തലന്ന  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിചയ്

വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പ്രകവശനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മടന്നൂര്  ഗവണലമന്റെയ്  കപഭാളനിലടകനിക്കനില്  സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,

ഇലകനിക്കല്  ആന ഡയ്  ഇലകകഭാണനികയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ബഭാഞ്ചുകേള

2017-18-ല്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.-യലട  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എന.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്

പദതനി

185 (5049) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലതരലഞടുത്ത  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില്  ലടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസയ്

ഇനകേബകബഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പല  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപതമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാകുലാംവനിധലാം
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   45  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുലാം,  ലമഷതീനറനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം,  ഫര്ണനിചറുകേളുലാം
ഉളലപലടയള്ള  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  2900  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെ
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• കദശതീയതലത്തനില്  പ്രശസ്തമഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പ്രഗതരഭായ
അദലഭാപകേലരലക്കഭാണയ്  ആധുനനികേ വലവസഭായ കമഖലയനിലല  നൂതന
അറനിവകേള കപഭാളനിലടകനിക്കയ് വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന ഇനഡസനി  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്  ഇന്റെറഭാക്ഷന  ലസല്
എന്ന പദതനി.

• വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാകങ്കതനികേ  വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  കസഭാഫയ്  സനില്  വനികേസനത്തനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഫനിനനിഷനിലാംഗയ് സ്കൂള.

• വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ICT  എന്ന  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഡനിജനിറല്  കഭാസയ്  റൂമുകേള,  ഡനിജനിറല്  ലലബറനികേള,
ഡനിജനിറല്  ഫഭാക്കല്റനി  മുറനികേള,  കേഭാമ്പസയ്  ലനറയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്
തുടങ്ങനിയവയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

• കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പഠനഭാവശലത്തനിനഭായള്ള
ലറമഡനിയല്  കഭാസുകേള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കസഭാളര്  സകപഭാര്ടയ്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

• കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തല്,  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട
വനനിതഭാ കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപഭാളനിലടകനിക്കയ് വഴെനിയള്ള സഭാമൂഹല
വനികേസനലാം, കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജയ് പദതനി എന്നതീ ഘടകേങള ഉളലപട
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള.
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(ബനി)  കേടുത്തുരുത്തനി, കേളമകശ്ശേരനി, തൃശ്ശൂര് വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനിക്കയ് കകേഭാകളജയ്,
തൃപ്രയഭാര് ശതീരഭാമ കപഭാളനിലടകനിക്കയ് കകേഭാകളജയ് എന്നതീ സഭാപനങളനില് TBI ലസന്റെര്
ജനി.ഒ. (എലാം.എസയ്) 808/14/ഉ.വനി.വ., തതീയതനി 23-4-2014 എന്ന ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കേളമകശ്ശേരനി സൂപര്ലവസറനി ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലസന്റെറനില് ജനി.ഒ.
(എലാം.എസയ്.)  52/15/ഉ.വനി.വ.,  തതീയതനി  12-2-2015 പ്രകേഭാരലാം  TBI  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   അവയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
വനനിതഭാ  കപഭാളനിലടകനികേയ്  കകേഭാകളജനില്  ആരലാംഭനിച  ഉല്പഭാദന  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുനണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനയ്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി ഉത്തരവയ് നല്കേഭാറുണയ്.

( ഡനി)   ഡനികപഭാമ  കേരനിക്കുലലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  കസറയ്  ഇനസറമ്മ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ലടകനിക്കല്  ടതീകചഴ്സയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്
റനിസര്ചയ്  (SITTTR)  പഠനലാം  നടത്തനിവരുന.   സഭാകങ്കതനികേ  കമഖലയനില്
ലഭലമഭാകേഭാവന്ന  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണയ്  പഠന
വനിഷയങ്ങളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതയ്.   അതതയ്  കേഭാലലാം  കസറയ്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്
ഓഫയ് ലടകനിക്കല് ടതീകചഴ്സയ് ലടയനിനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് റനിസര്ചയ്  (SITTTR)  സമര്പനിക്കുന്ന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം  ശനിപഭാര്ശയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.        

       എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജകേളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനലാം

186 (5050)   ശതീ  .   അനനില് അക്കര  : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്: 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളനിലല  അടനിസഭാന

സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള  ധനലാം  എവനിലടനനിനലാം  കേലണത്തഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജകേളക്കയ്
പദതനി വനിഹനിതത്തനില് ഉളലപടുത്തനി അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയന്ന തുകേ 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്:

കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്, തനിരുവനനപുരലാം           - 200 ലക്ഷലാം.

രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഓഫയ് ലടകകഭാളജനി, കകേഭാടയലാം       - 200 ലക്ഷലാം.

മറയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജകേള                                   - 500 ലക്ഷലാം.

കകേഭാകളജകേളനില്  നനിനള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനില്
അവതരനിപനിചയ് അനുമതനി കനടുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്. 

ഇതനിനു  പുറകമ  തഭാലഴെപറയന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

ഗവണലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  വയനഭാടയ്  പനി.  ജനി.  കഹഭാസല്  -
9 കകേഭാടനി

ഗവണലമന്റെയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ്,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം പനി.ജനി. കഹഭാസല് -
9 കകേഭാടനി

കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,  തനിരുവനനപുരലാം  പനി.ജനി/റനിസര്ചയ്  
കഹഭാസല്  -7  കകേഭാടനി

ഗവണലമന്റെയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കഗളസയ് കഹഭാസല്
-    10 കകേഭാടനി

ഗവണലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര് കഗളസയ്  &   കബഭായ്സയ്/
പനി.ജനി./ റനിസര്ചയ് കഹഭാസല്  - 10 കകേഭാടനി

ഗവണലമന്റെയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  ഇടുക്കനി കഗളസയ്  &   കബഭായ്സയ്/
പനി.ജനി./ റനിസര്ചയ് കഹഭാസല്  - 10 കകേഭാടനി

ഗവണലമന്റെയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ്, കേണ്ണൂര്

1.  കേമ്പമ്മ്യൂടര് സയനസയ് കബഭാക്കയ്   -  5 കകേഭാടനി

2.  പനി.ജനി./റനിസര്ചയ് കഹഭാസല്    -  5 കകേഭാടനി

3.  റനിസര്ചയ്പഭാര്ക്കയ്                  -  10 കകേഭാടനി

ഇതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കല് പുകരഭാഗമനിക്കുന. സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  അദലഭാപകേരഭാണയ് ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതയ്.                 
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ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിലല നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

187 (5051)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനില്  എലനലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയണഭായനി; ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയലടയലാം ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനിയലാം ലചേലവഴെനിച
തുകേയലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിനയ്  730  ലക്ഷലാം  രൂപ
സഭാഫയ് കേസഭാര്കടഴ്സയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച്ചു. പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തന
ചുമതല  സലാംസഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലനയഭാണയ്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
പനി.ഡബ.ഡനി.യലട  ലഹഡയ്  ഓഫയ്  അക്കഇൗണനിലഭാണയ്  (4202-2-105-90)
ടനി  730  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി പനി.ഡബ.ഡനി. നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

188 (5052) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  തതീലര  അപരലഭാപമഭാലണന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാളനിലടകനിക്കുമഭായനി  ബന്ധലപട,  കകേന്ദ്രവനിഷ്കൃത പദതനിയലട ഫണയ്
കനടനിലയടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  പരഭാജയമഭാലണന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  45  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുലാം,  ലമഷതീനറനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം,  ഫര്ണനിചറുകേളുലാം
ഉളലപലടയള്ള  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  2900  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെ
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• കദശതീയതലത്തനില്  പ്രശസ്തമഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പ്രഗതരഭായ
അദലഭാപകേലരലക്കഭാണയ്  ആധുനനികേ  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  നൂതന
അറനിവകേള  കപഭാളനിലടകനിക്കയ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന ഇനഡസനി ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഇന്റെറഭാക്ഷന ലസല് എന്ന
പദതനി.

• വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാകങ്കതനികേ  വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  കസഭാഫയ്  സനില്  വനികേസനത്തനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഫനിനനിഷനിലാംഗയ് സ്കൂള.

• വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ICT  എന്ന  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി ഡനിജനിറല് കഭാസയ് റൂമുകേള, ഡനിജനിറല് ലലബറനികേള, ഡനിജനിറല്
ഫഭാക്കല്റനി  മുറനികേള,  കേഭാമ്പസയ്  ലനറയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയവയലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

• കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പഠനഭാവശലത്തനിനഭായള്ള
ലറമഡനിയല് കഭാസകേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി കസഭാളര് സകപഭാര്ടയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

• കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തല്,  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട
വനനിതഭാ  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപഭാളനിലടകനികേയ്  വഴെനിയള്ള  സഭാമൂഹല
വനികേസനലാം,  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജയ് പദതനി എന്നതീ ഘടകേങ്ങള ഉളലപട
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള.

        ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി നഭാഷണല് ഓപണ യൂണനികവഴ്സനിറനി റതീജനിയണല്
ലസന്റെര്

189 (5053) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മുടത്തറയനില്
ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  നഭാഷണല്  ഓപണ  യൂണനികവഴ്സനിറനിയലട  റതീജനിയണല്  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  എത്ര  സലമഭാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   തനിരുവനനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മുടത്തറ

വനികലജനില് സര്ലവ നമ്പര് 2610/2-ല്ലപട ഒരു ഏക്കര് ഭൂമനി പഭാടവലവസകേളക്കയ്

വനികധയമഭായനി  2%  പഭാട നനിരക്കനില്  30  വര്ഷകത്തയയ് ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി നഭാഷണല്

ഓപണ  യൂണനികവഴ്സനിറനിയയ്  റതീജനിയണല്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവദനിചയ്

30-1-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  68/2016/റവ.  പ്രകേഭാരലാം

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

 ഇ-ഗ്രഭാന്റെയ് ആനുകൂലലലാം

190  (5054)ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ഗ്രഭാന്റെയ്  ആനുകൂലലത്തനിനയ്  അര്ഹരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം

സര്വകേലഭാശഭാലകേള ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുന്നതയ് ഏതയ് രതീതനിയനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രസ്തുത

ആനുകൂലലവനിതരണലാം  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  യഥഭാസമയലാം

നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇ-ഗ്രഭാന്റെയ്  മുടങ്ങനിയതുമൂലലാം  ഈ  ആനുകൂലലലാം  ലകേപറന്ന

വനിദലഭാര്തനികേളനില്  നനിനലാം  പരതീക്ഷഭാഫതീസയ്  ഉളലപലടയള്ള  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കഭാന

കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  ലകേപറന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം  വനിവനിധ

ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണയ്  മഭാത്രലാം  ഇവരുലട

പരതീക്ഷഭാഫലമുളലപലടയള്ളവ  തടഞ്ഞുവചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  സനിതനി

വനികശഷത്തനിനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(ഇ)  യഥഭാസമയലാം  നല്കകേണ  ആനുകൂലലലാം  നല്കേഭാലത

പരതീക്ഷഭാഫലമുളലപലട  തടഞ്ഞുവയകേവഴെനി  വനിദലഭാര്തനികേൾക്കയ്  കനരനികടണനി

വന്നനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള

ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



254 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

 ഉത്തരലാം

(എ)   ഇ-ഗ്രഭാന്റെയ്  ആനുകൂലലത്തനിനയ്  അര്ഹരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ഫതീസയ്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപയ്  ബന്ധലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട അക്കഇൗണനികലയയ് നല്കുകേയലാം ടനി സഭാപനലാം യൂണനികവഴ്സനിറനിയലട
ഫണനികലയയ് അടയകേയമഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

(ബനി)   ടനി  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ  അഞയ്  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  ഭതീമമഭായ  തുകേ
കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭായനിരുന.   കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  ബജറയ്
വനിഹനിതത്തനിനയ്  പുറലമ  70  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി  അനുവദനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  നനിലവനില്
231 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയണയ്.

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളനില് നനിനലാം ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുന്നനില.

(ഡനി)  പരതീക്ഷഭാഫലലാം  തടഞ്ഞുവചതഭായനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇ-  ഗ്രഭാന്റെയ്സനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാത്തതഭാണയ്  ഈ
സനിതനി വനികശഷത്തനിനനിടയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഇ)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് നല്കുവഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ത്തഭാല് മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനഭാകൂ.   ഇതുമൂലലാം  കുടനികേളക്കയ്
ബുദനിമുടയ്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  യൂണനികവഴ്സനിറനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

അലനിഗഡയ് യൂണനികവഴ്സനിറനിയലട മലപ്പുറലാം ലസന്റെറനിലന്റെ വനികേസനലാം

191 (5055)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലനിഗഡയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനി  മലപ്പുറലാം  ലസന്റെറനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലുലാം  അലനിഗഡയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനി  കനതൃതസത്തനിലുലാം  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലസന്റെറനിനഭായനി  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലചേലവനിട്ടു  എനലാം
എലനഭാലക്ക അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  യൂണനികവഴ്സനിറനിയയ്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  തുടങ്ങുന്നതനികനഭാ
സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനികനഭാ  നഭാളനിതുവലര  കേഴെനിഞനിടനില  എന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  അലനിഗഡയ് യൂണനികവഴ്സനിറനി മലപ്പുറലാം ലസന്റെറനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ
മഭാറനിലയടുത്തയ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുലാംവനിധലാം  ഈ  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്രമഭാനവ
വനിഭവകശഷനി  മനനിയലടയലാം,  യ.ജനി.സനി.-യലടയലാം  ശദയനില്ലപടുത്തഭാന
നടപടനികേള ലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)   പ്രസ്തുത ലസന്റെറനിനഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ഏകേകദശലാം  60  കകേഭാടനി
രൂപ  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   കഭാസകേള  നടത്തുവഭാനുലാം  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിനുലാം
തഭാമസത്തനിനുലാം ലസമനിലപര്മനന്റെയ് ബനില്ഡനിലാംഗുകേള സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   20  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങുവഭാന അലനിഗഡയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനികയഭാടയ്
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.   പഠന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  ഒരു  സനിരലാം  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.

തൃശ്ശൂര് ശതീ കകേരള വര്മ്മേ കകേഭാകളജനിലല  അദലഭാപകേരുലട നനിയമന
അലാംഗതീകേഭാരലാം

192  (5056)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ശതീ കകേരള വര്മ്മേ കകേഭാകളജനില് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് നനിയമനലാം നലനിയ
ഏലതങ്കനിലുലാം   അദലഭാപകേര്ക്കയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനിയലട  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനികക്കണതുകണഭാ; അവരുലട കപരു വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാലു വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി ഈ കകേഭാകളജനില് കജഭാലനി  ലചേയവരുന്ന
കഡഭാ.  മഭായ.  എസയ്  എന്ന  അദലഭാപനികേയലട  നനിയമനകേഭാരലത്തനില്  ബഹു.
ലഹക്കഭാടതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  എന്നഭാണയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനി
ലകേപറനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഈ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ബഹു.
ലഹകക്കഭാടതനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള കേഭാലഭാവധനിയള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനി  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  എലനലഭാലാം
വനിഷയങ്ങളഭാണയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കേഭാലനിക്കറയ് സര്വകേലഭാശഭാലയലട കമയയ്  6-നയ് കചേര്ന്ന സനിനഡനികക്കറയ്
കയഭാഗത്തനില്  കഡഭാ.മഭായയലട  നനിയമനകേഭാരലത്തനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കൂടുതല്  പരനികശഭാധനയയ്  സഭാനഡനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സഭാനഡനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങളുലട കപരു വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.  
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   അവരുലട കപരു വനിവരലാം

1.  ശതീമതനി മഭായ. എസയ്, അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ഫനികലഭാസഫനി

2. ശതീ. ബനിജ. ലകേ. പനി., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ഫനികലഭാസഫനി

3. ശതീ. കേണ്ണന. ലകേ. എന., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര് ലപഭാളനിറനിക്കല് സയനസയ്

4. ശതീമതനി അര്ചന അരവനിന്ദന, അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ലകേഭാകമഴ്സയ്

5. ശതീമതനി സഇൗമല ശതീധര്. വനി., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ലകേഭാകമഴ്സയ്

6. ശതീമതനി ദതീപനി. പനി. വനി., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ലകേഭാകമഴ്സയ്

7. ശതീ. അരുണകുമഭാര്.പനി. എലാം., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, ലകേഭാകമഴ്സയ്

8. ശതീ. സുനനില്കുമഭാര്. പനി., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, സുകവഭാളജനി

9. ശതീ. പ്രശഭാനയ്. സനി. ബനി., അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, സഭാറനിസനികയ്

(ബനി)   കഡഭാ.  മഭായ.  എസയ്.  എന്ന അദലഭാപനികേയലട  നനിയമനകേഭാരലത്തനില്

ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനി  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവയ്  16-1-2017-ല്  കേഭാലനിക്കറയ്

സര്വകേലഭാശഭാല ലകേപറനിയനിട്ടുണയ്.  ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിയലട ഉത്തരവനുസരനിചയ്

സര്വകേലഭാശഭാല നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചയ് സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി &  ഡനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാടതനി വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില്  അദലഭാപകേ

നനിയമനത്തനിനഭായനി  ലസലക്ഷന  കേമ്മേറനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  മനിനനിട്സുലാം,  നല്കേനിയ

മഭാര്ക്കനിലന്റെ  ടഭാബുകലഷന  ഷതീറലാം,  അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  പ്രസ്തുത  കേഭാലലത്ത

ലഗഡയ്  ലലന  പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സര്വകേലഭാശഭാല

സനിനഡനികക്കറനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിചയ്  കേഭാലനിക്കറയ്

സര്വകേലഭാശഭാല  കമയയ്  6-നു  കചേര്ന്ന  സനിനഡനികക്കറയ്  കയഭാഗത്തനില്  കഡഭാ.  മഭായ

എസയ്.,   കഡഭാ.  ബനിജ.ലകേ.പനി.   എന്നനിവരുലട  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരവമഭായനി

ബന്ധലപടയ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില്

വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയഭായനി  കഡഭാ.സനി.അബ്ദുല്  മജതീദയ്  കേണവതീനറഭായലാം

ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  ഹനതീഫ,  അഡസ.പനി.എലാം.നനിയഭാസയ്,  കഡഭാ.ലകേ.എലാം.നസതീര്,  കഡഭാ.

സനി.സനി.ബഭാബു എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായലാം ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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യൂണനികവഴ്സനിറനി അസനിസന്റെയ് സലലാം മഭാറലാം

193  (5057)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  യൂണനികവഴ്സനിറനികേളനില്  അസനിസന്റെഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസനില്ലപട
ഉകദ്ദേലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് ഇന്റെര് യൂണനികവഴ്സനിറനി ടഭാനസ്ഫര് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

ഉണയ്.

9-5-2017-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  123/2017/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലപ്രകബഷന  മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാലത,  സര്വതീസയ്  സതീനനികയഭാറനിറനിയലടയലാം,
ഓപ്ഷലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  അസനിസന്റെയ്/കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസന്റെയ്  എന്നതീ
തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കയ്  അനര്  സര്വകേലഭാശഭാല  സലലാം  മഭാറലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

              സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ രതീതനി

194 (5058) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ്  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ  രതീതനി
അവലലാംബനിക്കഭാന അനുമതനി ഉകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  വനിവനിധ  സർവകേലഭാശഭാലകേൾ  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ  രതീതനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന നടപടനിയനികലക്കയ് നതീങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇതു  തടയഭാന  ആവശലമഭായ  നനിയനണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ രതീതനി
അവലലാംബനിക്കുവഭാന യ. ജനി. സനി.യലട അനുമതനി ഉണയ്.

331/2020
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 കകേരള സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷനനിലല ജതീവനക്കഭാര്

195  (5059)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കകേരള  സഭാക്ഷരതഭാ
മനിഷനനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  കകേഭാണടഭാക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുലട കപരുലാം തസ്തനികേയലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തഡുത ജതീവനക്കഭാലര എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് മുകഖനയഭാകണഭാ
നനിയമനിചതയ്; അലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  കകേരള സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനിയനില് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നനിയമനിചവരുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:-

കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചവര്

• കഡഭാ.  ലജ. വനിജയമ്മേ – അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് (സലാംസഭാന ഓഫതീസയ്)

• ശതീമതനി  ചേനിത്ര നഭാരഭായണന - അസനിസന്റെയ് എഡനിറര് (സലാംസഭാന 
ഓഫതീസയ്)

ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചവര്

• ശതീമതനി  ജയലകനി  -  ഡനിടനിപനി  ഓപകററര്  (കസവനലാം  
അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുണയ്) (സലാംസഭാന ഓഫതീസയ്)

• ശതീ.   കവണുകഗഭാപഭാലന  നഭായര്  -  ലനറയ്  വഭാചയ്മഭാന,  (സലാംസഭാന  
ഓഫതീസയ്)

• ശതീമതനി  ശരണല  ലകേ.  -  ഓഫതീസയ്  അസനിസന്റെയ്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  
സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന ഓഫതീസയ്

(സനി)  അല.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസയലാംഭരണ  സഭാപനമഭായ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന
അകതഭാറനിറനിയനിലല  നനിയമനങ്ങള  ലഡപമ്മ്യൂകടഷന  വലവസയനിലുലാം  കേരഭാര്/ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ഈ  സഭാപനത്തനിലല
നനിയമനങ്ങള  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേനിഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതല.
1958-ലല കകേരള കസറയ് സകബഭാര്ഡനികനറയ് സര്  വതീസയ് ചേടലാം, പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനില്
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ബഭാധകേമല.  മഭാത്രമല,  കകേരള  സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന  അകതഭാറനിറനിയനില്
സൃഷനിചനിരനിക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില്  ഒനലാംതലന്ന  ശമ്പള  ലസയനില്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
സനിരലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാത്തതനിനഭാല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  മുഖഭാനനിരലാം
നനിയമനലാം നടത്തഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

  കദവനികുളത്തയ്  ലഎസകേയ് കേകയ്യറനിയ ഭൂമനി ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി 

196 (5060)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില്  ലകേ.ഡനി.എചയ്  വനികലജനില്  സര്കവ  നമ്പര്
20/1-ല്  ഉളലപട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഐസകേയ്  എന്നയഭാള  കേകയ്യറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവയ്
നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ലകേ.ഡനി.എചയ്. വനികലജനില് സര്ലവ നമ്പര് 20/1-ല്ലപട 4 ലസന്റെയ് വസ്തു
പതനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനികലയഭായനി  സഭാമുവല്  മകേന  ലഎസക്കയ്  എന്നയഭാള  ബഹു.കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ്ത WP(C)-34320/14-ാം നമ്പര് റനിടയ് ഹര്ജനിയനില്,
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ഇടുക്കനി  ഹര്ജനിക്കഭാരലന  കനരനില്  കകേടയ്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനയ്  ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ടനിയഭാലന  കനരനില്  കകേളക്കുകേയലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
ലചേയ.  ടനി  സലലാം  പതനിചയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  അര്ഹതയനിലഭാലയന്നയ്
കബഭാദലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാലന്റെ  പടയത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ
നനിരസനിച്ചുലകേഭാണയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കദവനികുളലാം തഹസനില്ദഭാലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാക്കത്തുരുത്തയ് പഭാലത്തനിലന്റെ സലലമടുപയ്

197  (5061)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ''കേഭാക്കത്തുരുത്തയ്''  പഭാലത്തനിലന്റെ  സലലമടുപയ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാക്കത്തുരുത്തയ് പഭാലത്തനിലന്റെ സലലമടുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ്,  LARR ആക്ടയ്,
2013 –ലല വലവസകേളനുസരനിചയ് അടനിസഭാനവനില നനിര്ണ്ണയ റനികപഭാര്ടയ്  (BVR)
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  17-4-17-ല് നടന്ന എല്.എ
കകേഭാണഫറനസനില്,  കേഭാക്കത്തുരുത്തയ്  പഭാലത്തനിലന്റെ  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനഭാല്
അലലനലമന്റെനിനയ്  വലതനിയഭാനലാം  സലാംഭവനിക്കുലമന്നയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
അധനികൃതര്  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  അര്തനയലാം,
ഭരണഭാനുമതനിയലാം  അലലനലമന്റെയ്  ലസച്ചുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  കരഖകേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്
സലലാം ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പഭാപഭാത്തനികചേഭാലയനില് കടഭാലാം സക്കറനിയയലാം സകഹഭാദരന്മഭാരുലാം തടനിലയടുത്ത
പടയഭൂമനി

198 (5062) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  : 
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാപഭാത്തനികചേഭാലയനില്  റവനബ  വകുപയ്  കുരനിശയ്  ലപഭാളനിചയ്  നതീക്കനിയ
സലത്തയ് നനിനലാം നതീക്കനിയ ലഷഡ്ഡുകേള പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട കുടനിലുകേളഭായനിരുന
എന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലഷഡ്ഡുകേളക്കയ്  ചേനിന്നക്കനഭാല്  വനികലജനില്  നനിനലാം  ലലകേവശ
സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കടഭാലാം സക്കറനിയയലാം സകഹഭാദരന്മഭാരുലാം നനിരവധനി ആദനിവഭാസനികേളുലടയലാം
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലടയലാം പടയഭൂമനി തടനിലയടുത്തയ് അതനികനഭാടയ്  കചേര്നളള ഏക്കര്
കേണക്കനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ലലകേകയ്യറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അതനികന്മല് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു?

   ഉത്തരലാം    

(എ)  അല.

(ബനി)  ഇല.  
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(സനി)   ചേനിന്നക്കനഭാല്  വനികലജനില്  ആദനിവഭാസനികേളക്കയ്  അനുവദനിച  ഭൂമനി

തടനിലയടുത്തതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഒഴെനിപനിക്കല്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതനിലനതനിലര

ലവള്ളുക്കുകന്നല്  കുടുലാംബലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിലയ

സമതീപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കകേസുകേള  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ

നടപടനിയനിലനിരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.  

ഇരനിടനി തഭാലൂക്കനില് പടനിയൂര് വനികലജനില് ലകേവശ ഭൂമനിക്കയ് പടയലാം

199 (5063)   ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഇരനിടനി തഭാലൂക്കനില് പടനിയൂര് വനികലജനില് ആരലകങ്കഭാടയ്

പ്രകദശത്തയ് ലകേവശഭൂമനിക്കയ് പടയലാം നല്കുന്നവര്ക്കയ് ഒരു കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവലാം

ലകേവശഭൂമനി ഉലണങ്കനില് ഏലതങ്കനിലുലാം ഒരു കപഭാടനിനു മഭാത്രലാം പടയലാം നല്കേനിയഭാല്

മതനിലയന്നയ്  വലകമഭാക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേകളഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ

നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനിൽ പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനി. ലകേ. കഗഭാപഭാലന (വലനിയകുന്നത്തയ് വതീടയ്), സഭാനു(കേയ്യഭാന്നനിപ്പുറത്തയ്),

കഗഭാപനി  (പഭാറപ്പുറത്തയ്),  കേരുണന  (ഒഭാകലടത്തയ്),  കഗഭാപനി  (പളളത്തുകേഭാലഭായനില്)

എന്നനിവരുലട  മുഴുവന  ലകേവശഭൂമനിയലാം  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  എന്തു  നനിയമ

തടസമഭാണുളളലതന്നയ് വലക്കമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട ലകേവശഭൂമനി എത്രലയനലാം ലകേവശഭൂമനിക്കയ് മുഴുവന പടയലാം

ലഭലമഭാക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം   

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ഇരനിടനി തഭാലൂക്കനില് പടനിയൂരലാംശലാം കദശത്തയ് പടനിയൂര്

വനികലജനിലല  റതീ.സര്ലവ  നമ്പര്1/1  എ-യനില്  ലപടതുലാം  100  കപഭാട്ടുകേളഭായനി

തനിരനിചനിടനിരുന്നതുമഭായ  52.64  ഏക്കര്  മനിചഭൂമനി  കേകയ്യറനി  ലകേവശലാംവചയ്

വരുന്നവരുലട  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചയ്,  ഒരു  വലകനി/കുടുലാംബത്തനിനയ്  ഒരു  കപഭാടയ്

എന്നയ്  നനിജലപടുത്തനി,  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  ലസക്ഷന  96  പ്രകേഭാരലാം

പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന 2-12-2016-ലല

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5193/2016/റവനമ്മ്യൂ പ്രകേഭാരലാം ലസക്രടറനി,  ലഭാന്റെയ് കബഭാര്ഡനിനയ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) വനി. ലകേ. കഗഭാപഭാലന, സഭാനു (കേയ്യഭാനനിപ്പുറത്തയ്), കേരുണന (ഓകലത്തയ്)
എന്നനിവര്  ഒന്നനിലധനികേലാം  കപഭാട്ടുകേള  ലകേവശലാംവച്ചുവരുന.   കമല്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനില്  ഒരു  വലകനി/കുടുലാംബത്തനിനയ്  ഒരു  കപഭാടയ്  എന്നയ്
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് മുഴുവന ലകേവശ ഭൂമനിക്കുലാം പടയലാം നല്കേഭാനഭാവനില.

കഗഭാപനി  (പഭാറപ്പുറത്തയ്),  കഗഭാപനി(പള്ളത്തുകേഭാലഭായനില്)  എന്നനിവര് ലകേവശലാം
വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമനിക്കയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  നനിയമഭാനുസരണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഓകരഭാരുത്തരുലാം ലകേവശലാം വച്ചുവരുന്ന ഭൂമനിയലട വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വനി.ലകേ. കഗഭാപഭാലന - 0.2656 ലഹക്ടര്

സഭാനു (കേയ്യഭാനനിപ്പുറത്തയ്) - 0.1297 ലഹക്ടര്

ഓലയടത്തയ് കേരുണന - 0.1983 ലഹക്ടര്

പഭാറപ്പുറത്തയ് കഗഭാപനി - 0.0742 ലഹക്ടര്

കഗഭാപനി പള്ളത്തുകേഭാലഭായനില് - 0.1733 ലഹക്ടര്

കമല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  കേക്ഷനികേളക്കയ്  ഒരു
കപഭാടയ്  എന്നയ്  നനിജലപടുത്തനി  ഓഫര്  ഓഫയ്  അലസനലമന്റെയ്  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ക്രയവനില ഒടുക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ.  വനി. ലകേ. കഗഭാപഭാലന ഒഴെനിലകേ
മറയ്  നഭാല്കപരുലാം  ക്രയവനില  ഒടുക്കനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡതീഡയ്  ഓഫയ്
അലസനലമന്റെയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വനി.  ലകേ.  കഗഭാപഭാലന ക്രയവനില ഒടുക്കുന്ന
മുറയയ്  ഡതീഡയ്  ഓഫയ്  അലസനലമന്റെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

മഭാകവലനിക്കര പഭാലകമല് ആനന്ദമന്ദനിരത്തനില് ലകേ. രവതീന്ദ്രലന്റെ
പരഭാതനിയനികന്മല് നടപടനി

200  (5064)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര പഭാലകമല് വനികലജനില് മുന സര്ലവ നമ്പര് 220/2-15-ല്
കേലലഭാണനിയമ്മേയലടയലാം  മകേന  ആനന്ദനിലന്റെയലാം  കപരനില്  7694-ാം  നമ്പര്
തണകപരനില്ലപട 45.5 ലസന്റെയ് വസ്തുവനില്നനിനലാം കേലട ജലകസചേന പദതനിയഭായനി
14.75 ലസന്റെയ് വസ്തു ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ബഭാക്കനിയള്ള  സലത്തനിനയ്  റതീസര്കവയകശഷലാം  പുതനിയ  തണകപര്
നല്കേനിയനിടനിലഭാലയനലാം  റതീസര്ലവയനില്  വന്ന  പ്രസ്തുത  ലതറയ്  തനിരുത്തണലമനലാം
ആവശലലപടയ് മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കനില്, പഭാലകമല് വനികലജനില് ആനന്ദമന്ദനിരത്തനില്
ലകേ. രവതീന്ദ്രന 26-12-2012-ല് നല്കേനിയ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററനിലല  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  c1/5617/2013-
ഫയലനിലന്റെ തുടർനടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനിലലങ്കനില്,
ഇതനിനഭാവശലമഭായ നനിർകദ്ദേശലാം നൽകുകമഭാ ?

  ഉത്തരലാം   

(എ) ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി & ഡനി) 1978-79  കേഭാലയളവനിലഭാണയ്  കേലട ജലകസചേന പദതനിക്കഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  പരഭാതനികേക്ഷനികേളഭായ മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കനില്
പഭാലകമല്  വനികലജനില്  ആനന്ദമന്ദനിരത്തനില്  കേലലഭാണനിയമ്മേയലടയലാം  മകേന
ലകേ.രവതീന്ദ്രലന്റെയലാം  സലലാം  പഭാലകമല്  വനികലജനില്  കബഭാക്കയ്  21-ല്  റതീസര്കവ
401/6-ല്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  400-ലന്റെ  ഭഭാഗവലാം  ആയഭാണയ്  കേനിടക്കുന്നതയ്.   ആയതനില്
401/6-ല്ലപട 18.00 ആര്സയ് വസ്തു പൂര്ണ്ണമഭായലാം  4408 നമ്പര് തണകപര് പ്രകേഭാരലാം
എരുമക്കുഴെനി  മുറനിയനില്  കേഭാഞനിരവനിളയനില് പഭാര്വതനി  കേലലഭാണനി  മക്കള ജഗദമ്മേ,
രഭാധഭാമണനി,  ചേന്ദ്രനികേ,  സകരഭാജലാം,  കുടപന,  രവതീന്ദ്രനഭാഥന,  കുടപന  സുകരന്ദ്രന,
കുടപന  പ്രസന്നന,  കുടപന  പ്രസഭാദയ്  എന്നനിവരുലട  ഉടമസതയനിലഭാണയ്.
അവകശഷനിക്കുന്നതുലാം കേക്ഷനികേളുലട ലകേവശത്തനിരനിക്കുന്നതുമഭായ സലലാം റതീസര്ലവ
റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില് കേനഭാല് പുറകമ്പഭാക്കഭായലാം ആണയ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

കേലട  ജലകസചേന  പദതനിയലട  കേനഭാലനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ലപഭാനലാംവനിലയയ്
ഏലറടുത്തതനിലന്റെ എല്.എ. ലസചയ് പരനികശഭാധനിചതനില് പരഭാതനിക്കയ് ആസദമഭായനിട്ടുള്ള
സലലാം പഭാലകമല് വനികലജനില് കബഭാക്കയ്  21-ല് മുന സര്കവ നമ്പര്  220/2/15-ല്
ഉളലപടനിരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത എല്.എ.  ലസചയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂമനിയലട വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
18.00  ആര്സുലാം  ലസചനികനഭാലടഭാപലാം  ഹഭാജരഭാക്കനിയ  വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനില്  30.58
ആര്സുലാം  ആയഭാണയ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഭൂമനിയലട  വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനിലല
ലപഭാരുത്തകക്കടയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രസ്തുത സബയ് ഡനിവനിഷന മുന സര്ലവ
നമ്പര്  220/2/15-ലന്റെ  ഓളഡയ്  ലമഷര്ലമന്റെയ്  ലസചയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  മഭാകവലനിക്കര
തഹസനില്ദഭാര്ക്കയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഓളഡയ് ലമഷര്ലമന്റെയ്
ലസചയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ലചേറുവണ്ണൂര് നലളലത്ത മഭാതൃകേഭാ വനികലജയ് ആക്കനി മഭാറവഭാന നടപടനി

201  (5065)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുവണ്ണൂര്  നലളലാം  വനികലജനിലന
ആധുനനികേ വനിവര സഭാകങ്കതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി സഭാര്ടയ് വനികലജയ്
ആക്കനി മഭാറനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നവതീകേരനിച  വനികലജയ്  ഓഫതീസനില്നനിനലാം
ജനങ്ങളക്കയ്  ഏറവലാം  നല  കസവനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വനികലജനിലന മഭാതൃകേഭാ വനികലജയ് ഓഫതീസയ് ആക്കനി മഭാറവഭാന നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)   ഉണയ്.

(ബനി  &  സനി)   ടനി വനികലജയ് ഓഫതീസനില് നനിനലാം ജനങ്ങളക്കയ് ഏറവലാം നല
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനി മഭാതൃകേഭാ വനികലജഭാഫതീസഭാക്കനി മഭാറന്നതഭാണയ്.

ലവള്ളരനിക്കുണയ് തഭാലൂക്കയ് സബയ്  ഡനിവനിഷന അനുവദനിക്കണലമന്ന
ആവശലലാം

202 (5066)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ലവളളരനിക്കുണയ്  തഭാലൂക്കയ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
സബ്ബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആവശലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ  &  ബനി)    കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില് വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങുവഭാന  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളഭാണയ്  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതയ്.   സനിവനില്  സലപസയ്  വകുപനിലന്റെ
ഓഫതീസയ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
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എലാം.എലാം. ലലാംകബഭാധരനയ് വസ്തു സലാംബന്ധമഭായനി കനഭാടതീസയ്

203  (5067)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് മൂന്നഭാര് പ്രകദശത്തയ് എലാം.എലാം.  ലലാംകബഭാധരന എന്ന
ആളക്കയ്  300 -ല്പരലാം ഏക്കര് ഭൂമനിയലണന്നയ് ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് വന്ന വഭാര്ത്ത
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനിൽ  ടനിയഭാനുലാം  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ഈ  പ്രകദശത്തയ്  എത്ര
എക്കര് ഭൂമനി വതീതലാം ഏലതഭാലക്ക സലങ്ങളനില് ആരുലടലയഭാലക്ക കപരനില് ഉലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് ഇതനിലനക്കുറനിചയ്  അകനസഷനിയഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  റവനബ  വകുപയ്  ടനിയഭാനയ്  ഈ  പ്രകദശലത്ത  വസ്തു  സലാംബന്ധമഭായനി
എലനങ്കനിലുലാം  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണയ്.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

(  ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മരലാം മുറനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനിലക്കതനിലര അപതീല് നല്കേഭാന നടപടനി

204 (5068) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എ.  വനി.  റനി.  കേമ്പനനിക്കയ്  1100  ഏക്കറനിലല  25000  റബ്ബര്  മരങ്ങള
മുറനിക്കുവഭാന ലഹകക്കഭാടതനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിധനി  നനിലവനിലുള്ള  കതഭാടലാം  കകേസുകേലള  എപ്രകേഭാരലാം
ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഈ വനിധനിലക്കതനിലര അപതീല് നല്കേഭാന അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?



266 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  എ.വനി.റനി. കേമ്പനനി പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ലകേവശലാംവയന്ന ഭൂമനിയനില്
7.5  ഏക്കറനിലന്റെ അവകേഭാശലാം ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ശതീ മഹഭാകദവനി ശഭാസ്തഭാ കക്ഷത്രലാം
ഭഭാരവഭാഹനികേള  ഫയല്  ലചേയ്ത  WP  (C)  No.34185/2015  നമ്പര്  ഹര്ജനിയനില്
എ.  വനി.  കതഭാമസയ് കേമ്പനനിയലാം മനി ഡയ് ലഭാന്റെയ് റബ്ബര് ലപ്രഭാഡമ്മ്യൂസയ് കേമ്പനനിയലാം ഫയല്
ലചേയ്ത  IA No.2125/2017  അകപക്ഷയനില് ബഹു.  കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി,  കേമ്പനനി
ടഭാകയ്  ഒടുക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് നനിനലാം റബ്ബര് മരങ്ങള മുറനിച്ചു നതീക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനി  11.04.2017-നയ്  ഉത്തരവഭായനിരുന.   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലനതനിലര
ശതീ. മഹഭാകദവനി ശഭാസ്തഭാ കക്ഷത്രലാം ഭഭാരവഭാഹനികേള ഫയല് ലചേയ്ത WA-878/2017-ല്
ബഹു. കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയലട ഡനിവനിഷന ബഞയ് ടനി ഉത്തരവനിലന 25-5-2017
വലര കസ ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി  &  സനി)   എ.വനി.റനി.  കേമ്പനനി  ലകേവശലാം  വചയ്  കേരലാം  അടച്ചുവരുന്ന
ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ആവശലത്തനിനഭായനി റവനമ്മ്യൂ അധനികേഭാരനികേളുലട അനുമതനികയഭാലട മരലാം
മുറനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവഭായതയ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലനതനിലര
അപതീല്/റനിവനിഷന  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  വഭാക്കഭാല്  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിരുന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  കകേസനിലല  കേക്ഷനിയഭായ  ശതീ  മഹഭാകദവനി
ശഭാസ്തഭാകക്ഷത്രലാം തലന്ന WA-878/2017 ഫയല് ലചേയ്യുകേയലാം ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനി
കസ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേനുലാം
മരലാംമുറനിക്കുന്നതനിനയ്  നല്കേനിയ  ഉത്തരവയ്  കസ  ലചേയ്യണലമന്നഭാണയ്  അകപക്ഷനിചതയ്.
ബഹു.ലഹകക്കഭാടതനി പുറലപടുവനിച ഉത്തരവയ് എ.വനി.റനി.  കേമ്പനനി ലകേവശലാം വചയ്
കേരലാം  അടയന്ന  ഭൂമനിക്കയ്  മഭാത്രലാം  ബഭാധകേമഭായതഭാണയ്.   അതയ്  ഇകപഭാള  കസ
ലചേയ്തനിരനിക്കുകേയമഭാണയ്.   നനിലവനിലുള്ള  കതഭാടലാം  കകേസുകേലള  ഇതയ്  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കഭാന സഭാധലതയനിലഭാത്തതഭാണയ്.

കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ലകേവശഭാവകേഭാശകരഖകേള

205  (5069)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  സര്ടനിഫനിക്കറലാം  ലകേവശഭാവകേഭാശ  കരഖകേളുമനിലഭാലത  വതീടുലാം
പുരയനിടവലാം  കുടുലാംബങ്ങളുമഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം  കുടുലാംബക്കഭാര്
പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്  തുടങ്ങനി  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലുണയ്;  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളുണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലതലഭാലാം  വനികലജയ്/തഭാലൂക്കയ്/ജനിലഭാ  കേളക്ടകററയ്
ഓഫതീസുകേളനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടപ്പുണയ്  എനലാം  ഇവ
തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എലനനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  2016-ല് മുൻ  സര്ക്കഭാര്  ഇവര്ക്കയ്  കരഖകേള  നല്കകേണതനില എന്ന

ഉത്തരവ  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  നനിയമസഭയലട

കമശപ്പുറത്തു വച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനിൽ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  പ്രസ്തുത

കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ലകേവശഭാവകേഭാശകരഖകേളുലാം  നനികുതനിയടയഭാനുള്ള  അവകേഭാശവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുലാം  എന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം അവകേഭാശമഭായനി ഭൂമനി ലകേവശലാം വച്ചുവരുന്ന

35,000-ല്  അധനികേലാം  കകേസുകേള/അകപക്ഷകേള  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്

നനിലവനിലുണയ്.   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം  ഭൂമനികേളുലട  ലകേമഭാറങ്ങള

പ്രകതലകേലാം  രജനിസറനില്  കരഖലപടുത്തനി  പടയദഭാരുലട  കപരുകേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി

നനികുതനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.

അതനിനഭാല്  നനികുതനി  രസതീകതഭാ,  ലകേവശഭാവകേഭാശ  കരഖകേകളഭാ  ഇലഭാലത

തഭാമസനിക്കുന്ന ആളുകേള തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   തൃശ്ശൂര്

ജനിലയനില്  കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം  ലസറനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള

അകപക്ഷകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തഭാലൂക്കുകേളനില്                 20,168  (കേഭാണലാം)

ലസഷലല് തഹസനില്ദഭാര്

(എല്.ആര്.)                    32,433 (ലവറുലാംപഭാടലാം)

 ലഡപബടനി കേളക്ടര്              7,968   (ലവറുലാംപഭാടലാം)

 (എല്.റനി.)

മറയ് ജനിലകേളനിലല വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അത്തരത്തനില്  ഒരു  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.
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പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നയലാം

206  (5070)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ആളുകേളക്കയ്
പടയലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  പടയങ്ങലളന്നയ്  ഇനലാം  തനിരനിചയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നയലാം  എലനന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:                 
തനിരുവനനപുരലാം -      7852

ലകേഭാലലാം -      1310

പത്തനലാംതനിട -      2158

കകേഭാടയലാം -      2788

ആലപ്പുഴെ -      1114

ഇടുക്കനി -    39323

എറണഭാകുളലാം -      5705

തൃശ്ശൂര് -     11109

മലപ്പുറലാം -     18164

പഭാലക്കഭാടയ് -     14514

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് -     12182

കേണ്ണൂര് -     21400

കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ് -     11444

വയനഭാടയ്  -        777

ആലകേ -    149840

(ബനി)  വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവയ്  നനിയമങ്ങള,  ചേടങ്ങള  എന്നനിവയലടയലാം
കേഭാലകേഭാലങ്ങളനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് അര്ഹരഭായ
എലഭാവര്ക്കുലാം പടയലാം നല്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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സര്കവ-റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുകേളനിലല വഭാഹനങ്ങള

207 (5071)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സര്കവ വകുപനിലുലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലുലാം കേഴെനിഞ പത്തു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കലലലാം  ലചേയതയ്  വനില്പന നടത്തനിയ വഭാഹനങ്ങളുലട  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുകേളനില്  കേഴെനിഞ  10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  വഭാങ്ങനിയ
പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളുലട വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലലലാം ലചേയ്തയ് വനില്പന നടത്തനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കയ് പകേരലാം വഭാഹനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എനഭാലണന്നയ് 
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സര്കവ വകുപനിലുലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലുലാം കേഴെനിഞ പത്തു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 67 വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ലചേയ വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളനില് കേഴെനിഞ  10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  279  പുതനിയ
വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനി.

(സനി)   ചേനില  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില്  കലലലാം  ലചേയ  വനില്പന  നടത്തനിയ
വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  പകേരലാം  വഭാഹനലാം  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിടനില.   ഇക്കഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ബഭാലുകശ്ശേരനി കകേഭാവനിലകേലാം തഭാലഴെ പഭാലത്തനിലന്റെ അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള ഭൂമനി

208 (5072)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാവനിലകേലാം  തഭാലഴെ  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  പ്രനിനസനിപല്
ലസക്രടറനിയലട  18-4-2017-ലല  ബനി2/165/2017/റവ.  നമ്പര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
തടസങ്ങളുകണഭാ; എങ്കനില് അതയ് എനഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് 6-5-2017-നയ് DCKKD/2576/2017-B2
നമ്പര് കേത്തയ് റവനബ പ്രനിനസനിപല് ലസക്രടറനിക്കയചതു പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച നടപടനി
എലനലഭാമഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കകേഭാവനിലകേലാം  തഭാലഴെപഭാലലാം  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള

നനിര്ബന്ധനിത  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  1-1-2014  മുതല്  നനിലവനില്  വന്ന

എല്.എ.ആര്.  ആക്ടയ്  2013  എല്.എ.ആര്.  റൂളസയ്  2015  പ്രകേഭാരലാം

ഉത്തരവഭാകുന്നതനിനയ് എനഭാണയ് തടസലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാനുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ  –ഡനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല

കകേഭാവനിലകേലാം തഭാഴെലാം പഭാലത്തനിനുകവണനി ഉഭയസമ്മേതപ്രകേഭാരലാം വനില നനിശ്ചയനിചയ് ഭൂമനി

ഏലറടുക്കഭാന  15-12-2015-ലല സ.ഉ.(ആര്.റനി.)  6625/15/RD  പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.   എന്നഭാല്  നനിശ്ചയനിച  വനിലയയ്  ഭൂമനി  ലകേമഭാറഭാന  കേക്ഷനികേള

സന്നദരലഭാലത വന്നതനിനഭാല് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടന്നനില.

18-4-2017-ലല  ബനി2/165/2017/റവ.  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം,
ലനകഗഭാകഷലറഡയ്  പര്കചസയ്  ആയനി  ഏലറടുക്കഭാന  ഉത്തരവഭായ  പ്രസ്തുത  സലലാം
ലപഭാനലാംവനില നല്കേനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്  നല്കേനിയതയ്.   ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കകേണ  വലകനി  ലനകഗഭാകഷലറഡയ്
പര്കചസനിനയ്  തയ്യഭാറലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉഭയകേക്ഷനി  ചേര്ചയനിലൂലട
സമവഭായത്തനിലലത്തനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരവനിനു  പകേരലാം  1-1-2014
മുതല്  നനിലവനില്  വന്ന  എല്.എ.ആര്.ആര്  ആക്ടയ്,  2013  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്
നല്കേണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്  6-5-2017-നയ്
കേത്തയ് നല്കുകേയണഭായനി.  10-5-2017-നയ് ചേതീഫയ് ലസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായനി കൂടനിയ
SLEC-SLMC  കേമ്മേനിറനി,  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ഉഭയസമ്മേത
പ്രകേഭാരലാം വനില നനിശ്ചയനിചയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയ 15-12-2015-ലല
സ.ഉ.(ആര്.റനി.) 6625/15/RD  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് റദ്ദു  ലചേയ്യഭാനുലാം, LARR
Act  2013  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വലകമഭായ  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുവഭാന  ഭരണവകുപഭായ  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  നനിരകദ്ദേശലാം
നല്കേഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചു.   ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വകുപ്പു  മുഖഭാനരലാം
ഉത്തരവഭാകുന്ന  മുറയയ്  1-1-2014-ല്  നനിലവനില്  വന്ന  നനിയമവലാം  ചേടങ്ങളുലാം
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  അര്തനഭാധനികേഭാരനി
പഭാലനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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നഷലപട പടയങ്ങളക്കയ് പകേരലാം പുതനിയവ ലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി

209  (5073)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലത്തനിനയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ലചേങ്ങന്നൂര്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  1980-ല്  സമര്പനിച  പടയങ്ങള  നഷലപട്ടുകപഭായതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പുതനിയ  പടയങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിയ്കക്കണതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഒരനിക്കല് പടയലാം അനുവദനിച ഭൂമനിക്കയ്  വതീണ്ടുലാം
പടയലാം  അനുവദനിചയ്  നല്കേഭാനഭാവന്നതല.   എന്നഭാല്  പടയലാം  അനുവദനിച  ഫയല്
ലഭലമഭാകുന്നപക്ഷലാം സര്ടനിലഫ ഡയ് കകേഭാപനി അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

തൃക്കണ്ണഭാടയ് ഫനിഷറതീസയ് വകുപനിലന്റെ സലലാം കേകയ്യറനി ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചതനിലനതനിലര നടപടനി

210  (5074)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  കഹഭാസ്ദര്ഗയ്  തഭാലൂക്കനില്  ഉദമ
പഞഭായത്തനില് തൃക്കണ്ണഭാടയ് കക്ഷത്രത്തനിനയ് മുനവശലാം RS:No.237/11-ല് ഫനിഷറതീസയ്
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലലാം സസകേഭാരല വലകനി കേകയ്യറനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച
വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഫനിഷറതീസയ് വകുപയ് പ്രസ്തഡുത സലലാം ഒഴെനിപനിചയ് തരണലമന്നഭാവശലലപടയ്
ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനയ്  കേത്തയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)   ഉണയ്.   ഫനിഷറതീസയ്  ലഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,
ഫനിഷറതീസയ്  കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ഫനിഷറതീസയ്  ഡയറക്ടര്,
തനിരുവനനപുരലാം  എന്നനിവര്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനയ്  കേത്തയ്  നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  കേകയ്യറലാം  നടനലവന്നയ്
കേലണത്തുകേയലാം  ലചേയ്തതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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റനികസഭാര്ടയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കതഭാടഭൂമനി
ഏലറടുക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം

211 (5075) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കതഭാടഭൂമനി  മുറനിച്ചുവനില്ക്കുന്നതുലാം  അതയ്  റനികസഭാര്ടയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമഭായ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടഭൂമനി  മുറനിചയ്  വനില്ക്കുകേയലാം  മറയ്  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കതഭാടഭൂമനി  ഏലറടുക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

   ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  പതീരുകമടയ്  തഭാലൂക്കനില്
കപരനിയഭാര്,  വഭാഗമണ  വനികലജകേളനില്  കതഭാടഭൂമനിയനില്  റനികസഭാര്ടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലനതനിലര  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കസഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത ലതഭാടുപുഴെ തഭാലൂക്കനില് മുടലാം വനികലജനില് മലങ്കര എകസറയ്  വകേ കതഭാടഭൂമനി
മുറനിചയ്  വനിറനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഭൂമനിക്കയ്   ബഹു.ലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് കപഭാക്കുവരവയ് ലചേയനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  81  പ്രകേഭാരലാം  സതീലനിലാംഗയ്
പരനിധനിയനില്നനിന്നയ്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  നല്കേനിയ  ഭൂമനി
തുണ്ടുകേളഭാക്കനി ലകേമഭാറലാം നടത്തുകേയലാം ലകേമഭാറത്തനിലൂലട ഭൂമനി ആര്ജനിക്കുന്ന ആള
പ്രസ്തുത ഭൂമനി  അകത ആവശലത്തനിനുതലന്ന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രസ്തുത ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന
തരത്തനില്  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ഇക്കഭാ നഗറനില് ബനിനു പഭാപചന കേകയ്യറനിയ സലലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന നടപടനി

212  (5076)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികലജനില്  മൂന്നഭാര്  ഇക്കഭാ  നഗറനില്  സര്കവ  നമ്പര്
62/9-ല് വരുന്ന സര്ക്കഭാര് സലലാം ബനിനു പഭാപചന എന്നയഭാള കേകയ്യറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സലലാം ഒഴെനിപനിക്കണലമന്നയ് ലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു?
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  ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിലല ലകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികലജനിലല സര്ലവ നമ്പര്
62/9-ല്ലപടതുലാം  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
വകേയഭായതുമഭായ  07  ലസന്റെയ് സലലാം ശതീ.  ബനിനു പഭാപചലന്റെ മഭാതഭാവഭായ ശതീമതനി
മനിനനി പഭാപചന അനധനികൃതമഭായനി കേകയ്യറനിയതഭായനി കേണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ശതീ.  ബനിനു  പഭാപചനുലാം  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലാം  കേകയ്യറനിയ  സലങ്ങള
പതനിച്ചുനല്കേണലമന്നയ്  ആവശലലപടയ്  ടനിയഭാനുലാം  മറള്ളവരുലാം  കചേര്ന്നയ്  ബഹു.
ലഹകക്കടതനിയനില് സമര്പനിച റനിടയ്  ഹര്ജനികേളനില് അകപക്ഷകേലര കനരനില് കകേടയ്
അധനികേഭാരസനഭായ  ഉകദലഭാഗസന  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ലകേലക്കഭാകള്ളണതഭാലണന്നയ് ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇടുക്കനി ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ഇവലര  കനരനില്  കകേളക്കുകേയലാം  ബന്ധലപട  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേള
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  ലകേ.ഡനി.എചയ്. നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
സലലാം പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ അര്ഹത ടനിയഭാന്മഭാര്ക്കയ്  ഇലഭാലയന്നയ്
കബഭാദലലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഭൂമനി പതനിവനിനുള്ള അകപക്ഷ ജനിലഭാ കേളക്ടര്
നനിരസനിചയ്  ഉത്തരവഭായനി.  ഈ  ഉത്തരവനിലനതനിരഭായനി  ശതീ.  ബനിനു  പഭാപചന
ബഹു.ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  വതീണ്ടുലാം  റനിടയ്  ഹര്ജനി  ഫയല്  ലചേയലവങ്കനിലുലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട ഉത്തരവനിലനതനിരഭായനി സഭാറമ്മ്യൂടറനി അപതീല് ഫയല് ലചേയ്യഭാവന്നതഭാലണന്നയ്
നനിരതീക്ഷനിചയ്  കകേഭാടതനി  ടനി  റനിടയ്  ഹര്ജനി  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   പതനിവയ്  അകപക്ഷ
നനിരസനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നടപടനിക്രമത്തനിലനതനിലര
ശതീ.  ബനിനു പഭാപചന സര്ക്കഭാരനില് അപതീല് ഫയല് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഈ അപതീല്
അകപക്ഷയനികന്മലുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനിയഭാന
ബഹു.കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയനില് 13147/17-ാംനമ്പരഭായനി റനിടയ് ലപറതീഷന ഫയല്
ലചേയ്യുകേയലാം  ടനി  കകേസനിലല  11-4-2017-ലല  വനിധനിനലഭായത്തനില്  പരഭാതനിക്കഭാരലന
കനരനില്  കകേടകശഷലാം  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  അപതീല്  തതീര്പഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി  ബഹു.ലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
അതനിനപ്രകേഭാരലാം ടനിയഭാലന കനരനില് കകേളക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനിയലാം മഭാഫനിയഭാ
ഭതീഷണനി കനരനിടുന്നവര്ക്കയ് സലാംരക്ഷണവലാം

213  (5077)  ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  റവനമ്മ്യൂവകുപനിലല
അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

331/2020
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  കേകയ്യറലാം  ലചേയ്യുകേകയഭാ  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭാവകേകയഭാ
ലചേയ്യഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  ശനിക്ഷണനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂനനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുന്ന  റവനമ്മ്യൂ
ഉകദലഭാഗസര്  മഭാഫനിയഭാ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നതയ്  സർക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസലര ഭതീഷണനിലപടുത്തുന്ന ക്രനിമനിനലുകേളനില്നനിന്നയ്  അവര്ക്കയ്
സലാംരക്ഷണലാം നല്കേഭാന സർക്കഭാർ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ
224 റവനമ്മ്യൂ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുകേ  എന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയമഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതല
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ചേനില ഭതീഷണനികേള കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)   ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വഹണത്തനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
പരനിപൂര്ണ്ണ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണയ്.

ലപരുവനഭാനത്തയ് ടനി. ആര്. ആന്റെയ് റതീ കേമ്പനനി അനധനികൃതമഭായനി ലകേവശലാം
വചനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി

214 (5078) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .  സജതീന്ദ്രന  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനിയനിലല  ലപരുവനഭാനലാം  ഗ്രഭാമപ ഞഭായത്തനില്  6000  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ടനി.  ആര്.  ആന്റെയ്  റതീ  കേമ്പനനി  അനധനികൃതമഭായനി  ലകേവശലാം
വചനിരനിക്കുനലവന്ന  പരഭാതനിയനില്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  എങ്കനില്
എനഭാണയ് കേലണത്തല് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി കേകയ്യറനിയ ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് തനിരുവനനപുരലാം
ലഭാന്റെയ് റനിസലാംപ്ഷന കസറയ് ലസഷലല് ഓഫതീസറുലട നടപടനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്?
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   ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   സസതനലത്തനിനു  മുമ്പയ്  വനികദശ  കേമ്പനനികേളുലാം  പഇൗരന്മഭാരുലാം
ലകേവശലാം  വചനിരുന്നതുലാം  സസഭാതനലഭാനനരലാം  നനിലവനിലല  ലകേവശക്കഭാര്ക്കയ്
നനിയമഭാനുസൃതലാം  ലകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  മുഴുവന  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം
ലകേ.എല്.സനി. നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് നനികയഭാഗനിച ലസഷലല് ഓഫതീസര്
ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ലപരുവനഭാനലാം  വനികലജനിലല  ടനി.ആര്.  &  ടനി  കേമ്പനനിയലട
ലകേവശ  ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിച  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ടനി  ഭൂമനി
സസഭാതനലത്തനിനുമുമ്പയ്  വനികദശ  കേമ്പനനി  ലകേവശലാം  വചനിരുന്ന  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  ടനി  ഭൂമനിയനില്  നനിനലാം
ഒഴെനിഞ്ഞുകപഭാകുന്നതനിനയ്  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  ലസക്ഷന  12  പ്രകേഭാരലാം
ടനി.  ആര്.  &  ടനി  കേമ്പനനിക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ലസഷലല്
ഓഫതീസറുലട  നടപടനിലക്കതനിലര  കേമ്പനനി  ഫയല്  ലചേയ്ത   WP(C)26798/2016
നമ്പര്  കകേസനില്  ബഹു.  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  തുടര്നടപടനികേള  കസ
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. കകേസനില് അനനിമ ഉത്തരവയ് ആയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.

വനികദശത്തുള്ളവര്ക്കു വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം
215 (5079) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  : 

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന  : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  നല്കുന്ന  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  കനറനിവനിറനി
സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നനിവയലട കേഭാലഭാവധനി എത്രയഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്രതീമനിലലയര്  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി  ഓഫതീസുകേള കേയറനിയനിറകങ്ങണനി
വരുന്ന സനിതനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുന്നതയ് പ്രകതലകേഭാവശലത്തനിനഭായഭാണയ്. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധുതഭാ
കേഭാലയളവയ്  ആജതീവനഭാനമഭാണയ്. (27-4-2007)  ലല സ.ഉ. (കേലയ്യഴുത്തയ്) 136/07/
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ആര്.ഡനി.)  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  സഭാധുതഭാ  കേഭാലയളവയ്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  25-4-2013-ലല  ജനി.  ഒ.(പനി)  160/2013/  ആര്.ഡനി
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി)  കനഭാണ ക്രതീമനിലലയര് സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള
കേഭാലവനിളലാംബലാം കൂടഭാലതതലന്ന തതീര്പഭാക്കനിവരുനണയ്.

(സനി)  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കയ്  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുന്നതയ്  അകപക്ഷകേലന്റെ/രക്ഷകേര്ത്തഭാവനിലന്റെ  സതലവഭാങ്മൂലത്തനിലന്റെയലാം
വനികലജയ് ആഫതീസറുലട പ്രഭാകദശനികേഭാകനസഷണത്തനിലന്റെയലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.

ലക്ഷലാം വതീടുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ് പടയലാം നല്കേനിയതയ്
സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവകേള

216  (5080) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലക്ഷലാം  വതീടയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപട്ടുലാം  അലഭാലതയലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി
ലക്ഷലാം വതീടുകേളനില് തഭാമസനിച്ചുവരുന്ന ആളുകേളക്കയ് പടയലാം നല്കേഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ
പകേര്പയ് കമശപ്പുറത്തു വയകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  ലക്ഷലാം വതീടുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന
എത്ര കപര്ക്കയ് പടയങ്ങള നല്കേനിലയന്ന വനിവരലാം ജനില തനിരനിചയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനയ് കശഷലാം ലക്ഷലാം വതീടുകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന എത്ര കപര്ക്കയ് പടയലാം നല്കേനിലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  കേഭാലഘടത്തനില്
ലക്ഷലാം  വതീടുകേളക്കയ്  പടയലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ  എലഭാ  ഉത്തരവകേളുലടയലാം  പകേര്പയ്
കമശപ്പുറത്തുവയകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  നല്കേഭാറുണയ്.

(ബനി)   ലക്ഷലാം  വതീടയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട
പടയലാം,  കപഭാക്കുവരവയ്  ഇവയമഭായനി  ബന്ധലപട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപട
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ലകേ)  നമ്പര്  289/15/റവ.  തതീയതനി  30/06/2015  പ്രകേഭാരലാം
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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(സനി)                                       
ജനില പടയങ്ങള

 തനിരുവനനപുരലാം                            45

ലകേഭാലലാം                                        129

 ആലപ്പുഴെ                                        12

പത്തനലാംതനിട                                 170

 കകേഭാടയലാം                                     463 (കകേഭാളനനി പടയലാം ഉളലപലട)

ഇടുക്കനി                                           11

എറണഭാകുളലാം                                    9

 തൃശ്ശൂര്                                           97

 പഭാലക്കഭാടയ്                                   325 (4 ലസന്റെയ് കകേഭാളനനി പടയങ്ങള)

 മലപ്പുറലാം                                       211

  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്                               348

 കേണ്ണൂര്                                         167

  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്                          നല്കേനിയനിടനില

 വയനഭാടയ്                                       20

(ഡനി)  
തനിരുവനനപുരലാം നല്കേനിയനിടനില
ലകേഭാലലാം        21
ആലപ്പുഴെ നല്കേനിയനിടനില
പത്തനലാംതനിട നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന
കകേഭാടയലാം         4
ഇടുക്കനി         1
എറണഭാകുളലാം         8
തൃശ്ശൂര്         1
പഭാലക്കഭാടയ്    115  (കകേഭാളനനി പടയങ്ങള)
മലപ്പുറലാം        19
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്        28
കേണ്ണൂര്        62
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്        44
വയനഭാടയ്        40

   (ഇ)  കശഖരനിചയ് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.                       
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റവനമ്മ്യൂ റനിക്കവറനി കുടനിശ്ശേനികേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന പരഭാതനി

217  (5081)  ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനമ്മ്യൂ  റനിക്കവറനി  കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല്  തവണകേളഭായനി  തനിരനിചടവയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുലട  അധനികേഭാരപരനിധനി  ഉയര്ത്തനി
നലനിലയങ്കനിലുലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  അതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കനരനിടഭാകണഭാ  ഈ  അധനികേഭാരലാം  കേയ്യഭാളുന്നലതന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;  കേതീഴുകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  അധനികേഭാരലാം  ലകേമഭാറനി
നലനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ജനിലഭാ കേളക്ടര് കനരനിട്ടുലാം ചേനില ജനിലകേളനില് കേതീഴുകദലഭാഗസര്ക്കയ് പ്രസ്തുത
അധനികേഭാരലാം  ലകേമഭാറനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  അഭഭാവത്തനില്
അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ബുദനിമുടയ്  ഉണഭാകേഭാത്ത  തരത്തനില്  ബന്ധലപട  ലഡപമ്മ്യൂടനി
കേളക്ടര്മഭാര്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കുകവണനി  റവനമ്മ്യൂ  റനിക്കവറനി  കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല്
തവണകേള അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.

റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ തസ്തനികേകേള

218  (5082)  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവനമ്മ്യൂ വകുപനില് എത്ര തഭാലഭാലനികേ തസ്തനികേകേള നനിലവനിലുണയ്;

(ബനി)  5  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴെക്കമുളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തസ്തനികേകേള
സനിരലാം തസ്തനികേയഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂപരനിഷ്കരണവമഭായനി ബന്ധലപട ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ജതീവനക്കഭാലര
പുനര്  വനിനലസനിയഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിയന്നതയ്  ഭൂപരനിഷ്കരണനനിയമലത്ത
ദര്ബലലപടുത്തുലമന്നതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ)  ലഭാനഡയ് റവനമ്മ്യൂ വകുപനില് ആലകേ  4360  തഭാല്ക്കഭാലനികേ തസ്തനികേകേള

നനിലവനിലുണയ്.
(ബനി)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തുടര്ചഭാനുമതനി  നല്കേനിവരുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ

തസ്തനികേകേള  'സനിരലാം  തസ്തനികേകേളഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം'  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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(സനി)  ഉണയ്.  കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ
തലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന Quasi Judicial  അധനികേഭാരമുള്ള സഭാപനങ്ങളഭാണയ്
തഭാലൂക്കയ്  ലഭാനഡയ്  കബഭാര്ഡയ്  &  ലഭാനഡയ്  ടനിബമ്മ്യൂണല്.   തഭാലൂക്കയ്  ലഭാനഡയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലചേയര്മഭാന  ചുമതല  വഹനിക്കുന്നതയ്  സഭാധഭാരണയഭായനി  ലഡപമ്മ്യൂടനി
കേളക്ടര് എല്.ആര്, സബയ് കേളക്ടര്, റവനമ്മ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര്മഭാര് തുടങ്ങനിയ
തസ്തനികേകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരഭാണയ്.   1980-കേളക്കുകശഷലാം  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമലത്ത  ദര്ബലലപടുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  ഈ  ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം  മറ
കമഖലകേളനികലയലാം വനിഷയങ്ങളനികലയലാം മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി കേഭാണുന.  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ബഭാധലതലപട
ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം  മറയ്  കമഖലകേളനികലയയ്  മഭാറനിയതനിനഭാലഭാണയ്  നനിലവനില്
ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പ്രസകനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇത്ര  കേണയ്  കുറയഭാന
കേഭാരണലാം.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനിലലഭാലത
ഭൂപരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബന്ധലപട  ആഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  ജതീവനക്കഭാലര
മറകജഭാലനികേളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കഭാറനില.

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂരഹനിതര്

219  (5083)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അരൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരഭായ എത്ര കുടുലാംബങ്ങള ഉലണന്നയ് വനികലജയ്
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

  ഉത്തരലാം
അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  വനികലജയ്

തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് വനികലജയ് ഭൂരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങളുലട
എണ്ണലാം

1 അരൂര് 595
2 എഴുപുന്ന 188
3 കകേഭാടലാംതുരുത്തയ് 59
4 കേറുത്തനിയകതഭാടയ് 110
5 തുറവൂര് 113
6 അരൂക്കുറനി 18
7 പഭാണഭാവള്ളനി 350
8 ലപരുമ്പളലാം 21
9 പള്ളനിപ്പുറലാം 403
10 ലതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി 61

ആലകേ 1918
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ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് തതീര്പഭാക്കഭാലതയള്ള ദരനിതഭാശസഭാസ സഹഭായ

അകപക്ഷകേള
220  (5084)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര  മുഖലമനനിയലട
ദരനിതഭാശസഭാസ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനികന്മല്  അനനര
നടപടനികേള ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല വനിലജയ്  ആഫതീസുകേള,  തഭാലൂക്കയ് ആഫതീസുകേള,
കേളക്ടകററയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് തതീര്പഭാക്കഭാലതയകണഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില്  ഈ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട
അനനര  നടപടനികേള  ഇകപഭാഴുലാം  തതീര്പഭാക്കഭാലത  ലപനഡനിലാംഗനിലുകണഭാ  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  ലപനഡനിലാംഗനിലുള്ള  അകപക്ഷകേരുലട  കപരു  വനിവരങ്ങള
സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  അകപക്ഷകേള  ലപനഡനിലാംഗനിലഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനികലജയ്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.   മുഖലമനനിയലട
ദരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനികലയയ്  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  ആറയ്  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  517
അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണയ്.   ജനിലഭാകേളക്ടറുലട  ഓഫതീസനില്
കമല്പറഞ കേഭാലയളവനില് അകപക്ഷകേള ലപനഡനിലാംഗനില.

(ബനി-ഡനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസനില് അകപക്ഷകേള ലപനഡനിലാംഗനില.

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള കേലവറ മുകഖന
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കുവഭാന പദതനി

221  (5085)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളഭായ സനിമന്റെയ്, മണല്,
കേമ്പനി  തുടങ്ങനിയവയലട  വനില  അനുദനിനലാം  വര്ദനിചയ്  വരുന്നതുമൂലലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെ  വതീടയ്  എന്ന  സസപലാം  സസപമഭായനിത്തലന്ന  അവകശഷനിക്കുന്ന
വസ്തുത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  ലലലഫയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ഇടത്തരക്കഭാരഭായ

ആളുകേളക്കുലാം നനിശ്ചനിത വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഒരു

വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനിയഭായ  കേലവറ  മുകഖന  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്

ലഭലമഭാക്കുവഭാന എലനങ്കനിലുലാം പദതനിയകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് അത്തരത്തനിലലഭാരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ
എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഇല.  നനിലവനില് 600 ചേതുരശ അടനി വലര തറ വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബനി.പനി.എല്. ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് മഭാത്രമഭാണയ് കേലവറയനില് നനിനലാം
സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി  എന്നനിവ  ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  വനിലകയക്കഭാള  (നനിര്മ്മേനിതനിക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന)  15% സഇൗജനല നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന്നതയ്.

(സനി)   1000  ചേതുരശ അടനി  തറ  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
എ.പനി.എല്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുലാം  സഇൗജനല  നനിരക്കനില്  കേമ്പനി,  സനിമന്റെയ്
എന്നനിവ നല്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേഭാര്ഡമലാം ഹനില് റനിസര്വയ് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള

222  (5086)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനിയനിലല  കേഭാര്ഡമലാം  ഹനില്  റനിസര്വയ്  (സനി.  എചയ്.  ആര്.)  എത്ര
ഏക്കര് ഭൂപ്രകദശത്തഭാണയ് സനിതനി ലചേയ്യുന്നതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂപ്രകദശലാം  വനഭൂമനിയഭായനികടഭാ  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയഭായനികടഭാ
കനഭാടനിഫനികക്കഷന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഭൂമനി  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  പഭാടത്തനിനയ്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആര്ലക്കലഭാലാം;  എത്ര  ഏക്കര്/ലഹക്ടര്  വതീതലമനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സനി.  എചയ്.  ആര്.  അതതീവ  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
ഭൂപ്രകദശമഭാകണഭാ;  എങ്കനില് പ്രസ്തുത കമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1897-ലല വനിളലാംബരലാം പ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഡമലാം ഹനില്സയ് റനിസര്വയ്  എന്നയ്
വനിളനിക്കലപടുന്നതുലാം  ടനി  വനിളലാംബരത്തനില്  പ്രകതലകേലാം  അതനിര്ത്തനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പ്രകദശലാം  15720  ഏക്കറഭാണയ്.   എന്നഭാല്  9-8-1958-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്)  804/1958/റവ.  പ്രകേഭാരലാം  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  334  ചേതുരശ  ലമലുലാം
പതീരുകമടയ്,  ഉടുമ്പനകചേഭാല,  കദവനികുളലാം  എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളനില്  കൂടനി
ഉളലപട്ടുവരുന്നതുമഭാണയ്.

(ബനി)   11-8-1897-ല്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  ഗസറനില്  1392-ാം  നമ്പര്  ആയനി
പ്രസനിദലപടുത്തനിയ  ഉത്തരവനില്  പറയന്ന  അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനിലുള്ള  ഏകേകദശലാം
15720  ഏക്കര്  ഭൂപ്രകദശലാം  റനിസര്വയ്  വനഭൂമനിയഭായനി  കേരുതഭാവന്നതഭാലണന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  പതീരുകമടയ്,  ഉടുമ്പനകചേഭാല,  കദവനികുളലാം,  ഇടുക്കനി
എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളനില്  ഏലലാം  കൃഷനിക്കഭായനി  32000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
പഭാടത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിശദവനിവരലാം  കശഖരനിച്ചു
നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)   അലത.  സനി.എചയ്.ആര്.  ഭൂപ്രകദശവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നനിലവനിലുള്ള
പതനിവയ്/പഭാട  ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരവലാം ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരവലാം ടനി  ഭൂപ്രകദശലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരൂരനിലല മലയഭാളലാം സര്വകേലഭാശഭാലയകവണനി നനിര്കദ്ദേശനിച ഭൂമനിയലട
സര്ലവ നമ്പര്

223  (5087)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുരനിലല  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയകവണനി  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം
കേലണത്തനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  ഭൂമനിയലട  സര്ലവ  നമ്പരുകേളുലാം,  ബനി.റനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം
അതനില് ഓകരഭാന്നനിലന്റെയലാം ഇനവലാം തരവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മതനിപ്പുവനില  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക  നനിയമ  വലവസ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  വനില  നനിശ്ചയനിചലതന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ലവ  നമ്പരനിലല  ഭൂമനിക്കയ്  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  മരലഭാദ  വനില
ആര്-നയ് എത്രയഭാണയ്  ;  കേണക്കഭാക്കനിയ മതനിപ്പുവനില പ്രകേഭാരലാം ആര്-നയ് എന്തു വനില
വരുലാം;

(ഡനി) ഈ ഭൂമനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  2013-ലല എല്.എ.ആര്.ആര്.  ആക്ടയ് അനുസരനിചയ് ഏലറടുക്കുന്ന

ഭൂമനിക്കയ്  ഒരു  ആറനിനയ്  1,01,542  രൂപ  കേണക്കഭാക്കനി  അടനിസഭാനവനില

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  17-2-2016-ലല  ജനിലഭാതല  വനില  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി

കയഭാഗത്തനില്  ഒരു  ആറനിനയ്  4,19,900 രൂപ  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനിവനില

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)   മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  ആസഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  വനി.സനി  17-12-2014-ല്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ

പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിയലട  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  സമര്പനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചതയ്.

വനികലജയ് മഭാനുവല് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലട അതനിര്ത്തനി പരനികശഭാധന 

224 (5088)  ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജയ്  മഭാനുവല്  അധലഭായലാം  ഒനപതനിലല  134-ാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
അനുസരനിചയ്  വനികലജയ്  അസനിസനമഭാര്  മൂന  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയലട  അതനിര്ത്തനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  അളന്നയ്  തനിടലപടുത്തുകേയലാം
ലചേയ്യണലമന്നയ് നനിബന്ധനയകണഭാ;

(ബനി) ഈ നനിബന്ധനപ്രകേഭാരലാം ലമഭാത്തലാം ഭുമനിയലട 10% റവനമ്മ്യൂ ഇനലസക്ടറുലാം
5%  തഹസതീല്ദഭാരുലാം,  മൂന  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധന
നടകത്തണതുകണഭാ;

(സനി)  അധനികേഭാരനികേള കകേരളത്തനിലല ഏലതങ്കനിലുലാം  സലത്തയ് കമല്പറഞ
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായ
രതീതനിയനില്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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(എ)   വനികലജയ്  മഭാനസല്  അധലഭായലാം  9-ലല  ഖണ്ഡനികേ  134  അനുസരനിചയ്
അനധനികൃത  പ്രകവശനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനികലജയ്
അസനിസന്റെയ്  3  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ഭൂമനികേളുലട
അതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള  സര്കവ  അടയഭാളങ്ങള  സൂകമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണതുലാം,
വനിവരലാം വനികലജയ് ആഫതീസലറ ധരനിപനികക്കണതുമഭാലണന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  അനധനികൃത പ്രകവശനലാം സലാംബന്ധനിചയ് വനികലജയ് അസനിസന്റെയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുന്ന കകേസുകേളനില്  10%  റവനമ്മ്യൂ  ഇനലസക്ടറുലാം,  5%  തഹസതീല്ദഭാരുലാം  ഓവര്
ലചേക്കയ് ലചേയ്യഭാന ഈ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ബഭാധലസരഭാണയ്.

(സനി)   കമല്പറഞ നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുവഭാന ബന്ധലപട
എലഭാവര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

ഭൂമനിയലട അടനിസഭാന നനികുതനിയലാം കേരലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന അവകേഭാശമുള്ള
ഉകദലഭാഗസനുലാം

225  (5089)   ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനിയലട  അടനിസഭാന  നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതനിനയ്  വലവസ
ലചേയലകേഭാണ്ടുളള 1961 -ലല കകേരളഭാ ഭൂനനികുതനി ആകയ് നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
പ്രസ്തുത ആകനിലല പ്രസകമഭായ വലവസകേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1895-ലല  മലബഭാര്  ലഭാനഡയ്  രജനികസഷന  ആകയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ഈ  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വസ്തുവനിലന്റെ  ഉടമസനഭാലണന്നയ്
അവകേഭാശമുന്നയനിക്കുന്ന  ആളക്കയ്  ഏതയ്  ഉകദലഭാഗസനഭാണയ്  അവകേഭാശലാം
നനിര്ണ്ണയനിചയ് കേരലാം ഒടുക്കനി നല്കുന്നതയ്;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് കേരലാം ഒടുക്കനി നല്കുന്നതനിനയ് ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസലന
ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
പകേര്പയ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനിനു കമല് സഷതീകേരണലാം
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  പ്രസ്തുത  ആക്ടനിലല  വകുപയ്  5  പ്രകേഭാരലാം  ഏതയ്
വനിവരണത്തനില്ലപടതഭായഭാലുലാം,  ഏതയ്  നടപവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം  ലകേവശലാം
വയയ് ക്കുന്നതഭായഭാലുലാം,  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഭൂമനികേള സലാംബന്ധനിച്ചുലാം അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനി ചുമത്തനി വസൂലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  വകുപയ്  6  പ്രകേഭാരലാം അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി
നനിരക്കയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വകുപയ്  6  എ  പ്രകേഭാരലാം  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വകുപയ്  7  പ്രകേഭാരലാം  സര്കവ  ലചേയ്തനിടനിലഭാത്ത  ഭൂമനികേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികുതനി ചുമത്തുന്നതനിനുലാം വലവസയണയ്.
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(ബനി & സനി)  ഇല.

നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കുന്ന ആവശലത്തനികലയഭായനി  1961-ലല കകേരള ഭൂനനികുതനി

ആക്ടയ് നനിലവനില് വന്നതനിനഭാലുലാം, 2005-ലല റദ്ദേഭാക്കലുലാം ഒഴെനിവഭാക്കലുലാം ഓര്ഡനിനനസയ്

പ്രകേഭാരലാം 1895-ലല മലബഭാര് ലഭാനഡയ് രജനികസഷന ആക്ടയ് റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം,

മലബഭാര്  ലഭാനഡയ്  രജനികസഷന  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  ഇനനി

സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധലമല.   പ്രസ്തുത  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കുന്ന

ആവശലത്തനികലയഭായനി  1961-ലല  ഭൂനനികുതനി  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരവലാം,  1957-ലല  Land

Conservancy Act പ്രകേഭാരവലാം ഉള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.

പടനിയൂര് വനികലജനിലല ആരലങ്കഭാടയ് പ്രകദശത്തയ് പടയത്തനിനയ് ലഭനിച

അകപക്ഷ

226 (5090)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ഇരനിടനി തഭാലൂക്കനില് പടനിയൂര് വനികലജനിലല ആരലങ്കഭാടയ്

പ്രകദശത്തയ് എത്ര കുടുലാംബങ്ങളഭാണയ് ഭൂമനി പതനിചയ് ചേടപ്രകേഭാരലാം പടയത്തനിനയ് അകപക്ഷ

നല്കേനിയതയ്; അകപക്ഷകേരുലട കപരയ് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേര്  പടയത്തനിനയ്  കയഭാഗലരഭാലണന്നയ്

കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്; അവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം  അകപക്ഷകേള  നനിരസനിയകേയണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ

ആരുലടലയഭാലക്ക  അകപക്ഷകേളഭാണയ്  നനിരസനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;

ഓകരഭാരുത്തരുലടയലാം  അകപക്ഷകേള  നനിരസനിക്കഭാനനിടയഭായ  കേഭാരണലമലനന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  89 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിചനിട്ടുണയ്.  അകപക്ഷകേരുലട കപരുവനിവരങ്ങള 

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി  &  സനി)  കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കുലാം കകേരള

ഭൂ  പതനിവയ്  ചേടങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  ഭൂമനി  പതനിചയ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  നടനവരുന.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.   നനിലവനില്

അകപക്ഷകേലളഭാനലാം നനിരസനിചനിടനില.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  



286 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

വരളച സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തഭാന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം
227 (T5091)    ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല:

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുലസന തങ്ങള:
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബയ്:
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വരളചലയക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രലാം  നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ധ  സലാംഘലാം
ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേള  സന്ദര്ശനിച്ചു;  കൂടുതല്  കൃഷനിനഭാശലാം  ഏലതഭാലക്ക
ജനിലയനിലഭാലണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വരളചലയക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാന  കകേരളത്തനിലലത്തനിയ  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടയ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനില് സന്ദര്ശനലാം നടത്തനിയനിരുന.  ഖഭാരനിഫയ്  സതീസണനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,
വയനഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭാണയ്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കൃഷനി  നഭാശലാം
കരഖലപടുത്തനിയതയ്.  റഭാബനി സതീസണനില് കൂടുതല് കൃഷനി നഭാശലാം കരഖലപടുത്തനിയതയ്
പഭാലക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാലലാം,  കേണ്ണൂര്,  പത്തനലാംതനിട,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ
ജനിലകേളനില് ആണയ്.

സര്ലവ വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള ഭൂമനിയലാം ലകേടനിടങ്ങളുലാം

228 (5092)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ലവ വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുളള ഭൂമനിയലടയലാം ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേളുലട  വനിവരവലാം
വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  ഓകരഭാ  ലകേടനിടത്തനിനുലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  നല്കുന്ന
തുകേയലട വനിവരലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  കേലണത്തനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.+

(ബനി) അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബന്ധലാം III ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)   ബന്ധലപട  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  അധനികേഭാരനികേള   സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടലാം
ലഭലമലഭാലയന്ന  എന.എ.സനി.  നല്കുന്ന  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങള
കേലണത്തനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചയ്  ലകേടനിടലാം  ഏലറടുത്തയ്  ഓഫതീസയ്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസുകേള മഭാറനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചേഭാലക്കുടനി ഒ. എല്. കജഭാസനിനയ് പടയലാം കേനിട്ടുന്നതനിനയ് നടപടനി

229 (5093)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനില്ലപട കേനിഴെക്കുലാംമുറനി  വനികലജയ്,  ലകേഭാരടനി  കദശത്തയ്
ഒ.എല്.  കജഭാസയ്,  ഒലനിയപുരലാം വതീടയ്,  ലകേഭാരടനിയലട  "ഇടവഴെനി പുറകമ്പഭാക്കയ്"  ഭൂമനിയയ്
പടയലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്  (File
No.29045/L3/14/RD) സര്ക്കഭാര് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില്  തതീര്പ്പു
കേല്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  പടയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  കേനിഴെക്കുലാംമുറനി  വനികലജയ്  ഒ.എല്.കജഭാസയ്,
ഒലനിയപുരലാം  വതീടയ്,  ലകേഭാരടനി  എന്നവരുലട  ലകേവശത്തനിലുള്ള  ഭൂമനി  ഇടവഴെനി
പുറകമ്പഭാക്കനില്ലപടതുലാം  ലകേഭാരടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.
പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനികലയയ്  പുനര്നനിക്ഷനിപമഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനയ്
ശതീ.  ഒ.  എല്.  കജഭാസനിലന്റെ  അകപക്ഷ  ലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഫയല്
(29045/L3/14/RD)  17-6-2016-ല്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി)  പ്രസ്തഡുത ഭൂമനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപയ് റവനമ്മ്യൂ വകുപനികലയയ് പുനര്
നനിക്ഷനിപമഭാക്കനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിച്ചു  കേഴെനിഞഭാല്  മഭാത്രകമ  നനിലവനിലല
നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീ.  കജഭാസനിനയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

+ ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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പൂഞഭാര് തഭാലൂക്കയ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

230 (5094)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൂടുതല് ജനസഭാന്ദ്രതയള്ള ഈരഭാറകപട കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പൂഞഭാര് തഭാലൂക്കയ്

രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടലാം വലരയഭായനി എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  No.B1-8061/06/dt.17-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലഭാ

മതീനചനില് തഹസതീല്ദഭാറുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റവനമ്മ്യൂ  (എഫയ്)  വകുപയ്  F1/51/2017/RD  (e-1305076)  നമ്പര്

31-3-2017 തതീയതനിയനിലല കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം ലഭാന്റെയ് റവനമ്മ്യൂ കേമ്മേതീഷണകറഭാടയ് പൂഞഭാര്

തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ആവശലലപടതനികന്മല്  എന്തു

നടപടനി  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പകേർപയ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനിയലട  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച

30-11-2016-ലല 879731/F1/2016/RD നമ്പര് കേത്തനിലന്റെ പകേർപയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പത്തയ്  പഞഭായത്തുകേള  ഉളലപടയ്  കേനിടക്കുന്ന  ജനസഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ

പൂഞഭാര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഭഭാഗമഭായ  ഈരഭാറകപടയനില്

പൂഞഭാര്  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  അനുകൂല  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ഇ)   പൂഞഭാര്  കകേന്ദ്രമഭായനി  തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം

സലാംബന്ധനിചയ്  ലഭാന്റെയ്  റവനമ്മ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്

പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  ലഭാനഡയ് റവനമ്മ്യൂ കേമ്മേതീഷണറനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   ലഭാന്റെയ്  റവനമ്മ്യൂ  കേമ്മേതീഷണറുലട  റനികപഭാര്ടയ്  അനുബന്ധലാം  I

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.+

+ ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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ഹരനിപഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസയ് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ വഭാടകേ

231 (5095) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  വഭാടകേ
പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫയലനിലന്റെ  നനിലവനിലുളള  അവസ
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഫയല് തതീര്പഭാക്കഭാന ലലവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഹരനിപഭാടയ്  വനികലജനില്  നനിലലകേഭാള്ളുന്ന  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി
തഭാലൂക്കഭാഫതീസയ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  വഭാടകേ നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഈ
വകുപനിലന്റെ ഫയല് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കേഭാണലാം-ലവറുലാംപഭാടലാം അവകേഭാശനികേള

232  (5096)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാണലാം-ലവറുലാംപഭാടലാം  അവകേഭാശനികേളഭായനി  നഭാളനിതുവലര  നനികുതനി
സര്ടനിഫനിക്കറലാം ലകേവശകരഖകേളുലാം ലഭനിക്കഭാലത,  വതീടുകേളുലാം കൃഷനിയമഭായനി കേഴെനിയന്ന
കുടുലാംബങ്ങള പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് എത്ര കപരുണയ്;

(ബനി) ഇവര് വനികലജയ്-തഭാലൂക്കയ്-ജനിലഭാഓഫതീസുകേളനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുലാം
അധനികേഭാരനികേള തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന ലവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലവളളനികനഴെനി
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  6  കുടുലാംബങ്ങള  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി  നല്കേനിയതയ്
എന്നഭാലണനലാം  എലനഭാലക്ക  തുടര്നടപടനികേള  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ഏതുകേഭാലഘടലാംവലരയള്ള  കരഖകേള
നല്കേനിയനിരുന; 2016 - ൽ മുനസര്ക്കഭാര് ഇവര്ക്കയ് കരഖകേള നല്കകേണതനിലലന്നയ്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പയ്  സഹനിതലാം
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവര്ക്കയ് കരഖകേള നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിയവഭാനുലാം മുനസര്ക്കഭാര്
അവസഭാന  നഭാളനില്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവയ്  റദ്ദേഭാക്കുവഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിയലാം എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

331/2020
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(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് കേഭാണലാം/ലവറുലാംപഭാടലാം അവകേഭാശമഭായനി വതീടുകേളുലാം

കൃഷനിയമഭായനി കേഴെനിയന്ന കുടുലാംബങ്ങളുലട പടയ സലാംബന്ധമഭായ 35,000-ല് അധനികേലാം
കകേസുകേള നനിലവനിലുണയ്.

(ബനി)   അകപക്ഷ  സമര്പനിചവര്  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന
മുറയഭാണയ്  കുടനിയഭായ്മ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.   കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കഭാന ലവകുന്നതയ്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന
ലവകുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകുനണയ്.

(സനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലവള്ളനികനഴെനി  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനിലല  6  കുടുലാംബങ്ങള  റതീസര്കവ  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണയ്  13-3-2014,  4-7-2014  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുന്നതയ്.   ടനി  അകപക്ഷകേളനികന്മലുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള
ഒറപഭാലലാം  അസനിസന്റെയ്  തഹസനില്ദഭാര്  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഒറപഭാലലാം  റതീസര്കവ
സൂപ്രണനിനയ് വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  2016  കമയയ്  മഭാസലാം വലര കരഖകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   2016-ല് മുന
സര്ക്കഭാര്  ഇവര്ക്കയ്  കരഖകേള  നല്കകേണതനിലലന്നയ്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  ഇവരുലട അകപക്ഷകേളനില് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനില് കവനല് മഴെയനിലുലാം കേഭാറനിലുലാം ലപടയ് കേനിടപഭാടലാം
നഷലപടവര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം

233 (5097)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനമ്മ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കവനല്മഴെയനിലുലാം കേഭാറനിലുലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന നഭാശനഷങ്ങൾക്കയ് അടനിയനര
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനത്ത കവനല് മഴെയനിലുലാം കേഭാറനിലുലാംലപടയ്  കേനിടപഭാടലാം  നഷലപടവര്ക്കയ്
വതീടയ്  പുനര്നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി
മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല ഏലതഭാലക്ക അകപക്ഷകേര്ക്കയ്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിനഭാശവമഭായനി  ബന്ധലപട  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനില്  നനിന്നയ്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 
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(എ)   23-7-2015-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം 'ശകമഭായ കേഭാറയ്' ഒരു സലാംസഭാന ദരനമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ശകമഭായ  കേഭാറനിലന  തുടര്നണഭാകുന്ന  നഭാശനഷങ്ങളക്കയ്  'സലാംസഭാന  ദരന
പ്രതനികേരണ നനിധനി'യലട മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ദരനിതഭാശസഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
വലവസയള്ളതയ്.  സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം
'നഷപരനിഹഭാരലാം'  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  വലവസയനില.   കവനല്മഴെ  ഒരു  പ്രകൃതനി
ദരനമല.

(ബനി)   സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ദരനപ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം
ആശസഭാസ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാറനില.  ശകമഭായ കേഭാറനില് തകേര്ന്ന വതീടുകേളക്കയ്
ദരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയലട മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം അതഭാതയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് മുകഖന
ആശസഭാസ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയഭാണയ് ലചേയവരുന്നതയ്.

(സനി)   പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  പ്രനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലട  പ്രഥമ  വനിവര
റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലയനില്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  288  കേര്ഷകേര്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   തഭാലൂക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  അല  കബഭാക്കയ്
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.   ആയതനിലന്റെ  വനിശദ
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഓചനിറയനിലല പഴെയ കദശതീയ പഭാതയനിലല അനധനികൃത കേകയ്യറങ്ങള

234  (5098)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓചനിറ  ഭഭാഗത്തയ്  പഴെയ  കദശതീയപഭാത  കേടനകപഭാകുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില്
അനധനികൃത  കേകയ്യറങ്ങള  നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഭഭാഗലത്ത പഴെയ കദശതീയപഭാത കേടനകപഭാകുന്ന ഭഭാഗങ്ങള അളന്നയ്

തനിടലപടുത്തനി അതനിരടയഭാളങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യലട കേത്തയ്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനികന്മല് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ

(സനി)  പ്രസ്തഡുത  പ്രകദശലാം  അളന്നയ്  തനിടലപടുത്തനി  അതനിരടയഭാളങ്ങള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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(എ)   കേകയ്യറലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   പഴെയ  എന.എചയ്.  കറഭാഡനില്
ലചേയനികനജയ്  0/000  മുതല്  1/200  കേനി.മതീ.  വലര  കറഭാഡയ്  അളന
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (നനിരത്തയ്)  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം കേത്തയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
അളവനടപടനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (നനിരത്തയ്)  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര് അറനിയനിപയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം മറുപടനി ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  (നനിരത്തയ്)  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം അളവയ്  നടപടനിക്കയ്
ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതഭായള്ള  അറനിയനിപയ്  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയയ് അളവയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

സര്വതീസയ് ഇനഭാലാം ഭൂമനി പതനിചയ് ലഭനിക്കഭാന അകപക്ഷ

235 (5099) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്വതീസയ്  ഇനഭാലാം  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  31-12-2018  വലര  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നല്കേനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  എന്നകത്തക്കയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?  

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   1981-ലല  കകേരള  സര്വതീസയ്  ഇനഭാലാം  ലഭാന്റെയ്  (Vesting  and
Enfranchisement)  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം ഇനഭാലാം ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  31-12-2018  വലര  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന

236 (5100) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനമ്മ്യൂവലാം 
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  നനിലവനില്  വന്നതയ്
എകപഭാഴെഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഓഫതീസുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നതയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേളനില്  സല  പരനിമനിതനി  മൂലലാം
അനുഭവലപടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  സമഗ്രമഭായ  മഭാസര്  പഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   1998  ആഗസയ്  27-നയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന
നനിലവനില് വന.

(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനില്  നനിലവനില്  10  ഓഫതീസുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില് കസഷനനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസയ്,  സനിവനില് സപ്ലളസയ് ഓഫതീസയ്,  ലസയനില്സയ് ടഭാകയ് ഓഫതീസയ്
എന്നനിവ  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം  ബൂദനിമുട്ടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ഡനിജനിറല് ഇനഡല ലഭാനഡയ് ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ് കമഭാഡലണകസഷന
പദതനി

237  (5101)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ഡനിജനിറല്  ഇനഡല  ലഭാനഡയ്
ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ്  കമഭാകഡലണകസഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ
എന്നനിവ ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിയന്ന  പദതനികേള
എലനഭാക്കയഭാണയ്;  ഈ വർഷലത്ത കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രവതീതമഭാണയ്
എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  നഭാഷണല്  ലഭാന്റെയ്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ്
കമഭാഡലണകസഷന പദതനി  (NLRMP)  പ്രകേഭാരലാം  (ഇകപഭാള ഡനിജനിറല് ഇനഡല
ലഭാന്റെയ്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ് കമഭാഡലണകസഷന പദതനിക്കയ്  (DILRMP))  അനുവദനിച
തുകേയലാം  ആയതയ്  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ഡനിജനിലറകസഷന  കജഭാലനികേളക്കുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിയതുലാം,  ജനി.പനി.എസയ്.  ലനറയ്  വര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കല്,
ഇ-കരഖ കപ്രഭാജക്ടയ്, 14 ജനിലകേളനിലല ഡനിജനിലറകസഷന ലസന്റെറുകേള, ലറകക്കഭാര്ഡയ്
റൂലാം  സഭാപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ ലചേലവകേള  സലാംബന്ധനിച  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള വരവയ്
ലചേലവയ്  കേണക്കയ്  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  I  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  2014-15,
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ടനി പദതനിക്കയ് കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം ലഭനിചനില.

പ്രസ്തുത  പദതനി  ഡനിജനിറല്  ഇനഡല  ലഭാന്റെയ്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സയ്
കമഭാഡലണകസഷന  പദതനി  (DILRMP)  ആയനി  പ്രഖലപനിചതനിനുകശഷലാം
പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  12.49  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ആയതനില് ഡഭാറഭാ എനടനി/റതീഎനടനി/ലമകഗ്രഷന/ ലവരനിഫനികക്കഷന/
ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണകനിവനിറനി/ലഭാകപഭാപയ്/പനി.സനി.വഭാടകേ/മറനിനലാം  എന്നനിവയഭായനി
13  ജനിലകേളനികലയയ്  7,80,20,396  രൂപ  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതനിലന്റെ  വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രസ്തുത പദതനിയലട  (100%  CSS)
ഭഭാഗമഭായനി  റവനമ്മ്യൂ,  രജനികസഷന,  സര്കവ  എന്നതീ  മൂന  വകുപ്പുകേകളയലാം
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിനഭാണയ്
സലാംസഭാനലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.   ആയതനിനുകവണനി  142.05  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനി കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കയ് ആഫതീസനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

238  (5102)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കയ്  ആഫതീസനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസയ്  നനില്ക്കുന്ന  സലത്തയ്  പുതനിയ
ഓഫതീസയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആവശലമഭായ
തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില്  സര്കവയര്മഭാരുലട  കുറവയ്  കേഭാരണലാം  റതീ
സര്കവ നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാകുന്നനില എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
ഇതനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തു ലകേടനിട

വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില്  സര്കവയര്മഭാരുലട  2  തസ്തനികേ

നനിലവനിലുള്ളതുലാം ടനി തസ്തനികേകേളനില് 2 കപര് കജഭാലനി ലചേയവരുന്നതുമഭാണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല റതീ സര്ലവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

239 (5103) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  റതീ-സര്ലവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതയ്

ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  ജതീവനക്കഭാലരയഭാണയ്  പ്രകതലകേമഭായനി

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  മറയ്  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  സതീ  ജതീവനക്കഭാലരയലാം  കരഭാഗനികേളഭായ

ജതീവനക്കഭാലരയലാം റതീ-സര്ലവ കജഭാലനിക്കഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുലണന്ന

പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് മനുഷലതസപരമഭായ സമതീപനലാം സസതീകേരനിചയ്

അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് 11 വനികലജകേളുലട റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

റനിക്കഭാര്ഡുകേള  റവനമ്മ്യൂ  ഭരണത്തനിനയ്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  കഹഭാസ്ദര്ഗയ്

തഭാലൂക്കനിലല  കഹഭാസ്ദര്ഗയ്,  അജഭാനൂര്,  ലചേറുവത്തൂര്,  പതീലനികക്കഭാടയ്,  മഭാണനിയഭാടയ്,

പള്ളനിക്കര-I,  പള്ളനിക്കര  II,  കേതീക്കഭാന,  ചേനിത്തഭാരനി,  ഉദമ എന്നതീ  10  വനികലജകേളുലട

റതീസര്കവ കജഭാലനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

പൂകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ബനി)  436 ജതീവനക്കഭാര്.

(സനി & ഡനി) വകുപനില്  40%-ല്  അധനികേലാം  സതീ  ജതീവനക്കഭാര്  ഉള്ള

സഭാഹചേരലത്തനില് സതീ ജതീവനക്കഭാലര പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയനില.

ഇക്കഭാരലത്തനില്  ജതീവനക്കഭാര്  സമര്പനിചനിരുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചയ്

നനിജസനിതനി  കബഭാദലലപട  കകേസുകേളനില്  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

പഭാങ്ങപഭാറ വനികലജനിലല വസ്തുകേരലാം കുടനിശ്ശേനികേ

240  (5104)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  തഭാലൂക്കനില്  പഭാങ്ങപഭാറ  വനികലജനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി

കേരലാം ഒടുക്കഭാത്ത എത്ര ഭൂമനിയലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂ  ഉടമകേളനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  കേരലാം  ഒടുക്കുവഭാന  അനുമതനി

നല്കുണലമന്നയ് അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളവര് എത്ര കപരുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  2013-നയ്  കശഷലാം  ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

ആരുലടലയലഭാലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനയ്

കേഭാലതഭാമസലമലനന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി  &  സനി)   കുടനിശ്ശേനികേ  കേരലാം  ഒടുക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  അകപക്ഷ

സസതീകേരനിക്കഭാലത  തലന്ന,  കേക്ഷനി  കുടനിശ്ശേനികേ  കേരലാം  ഒടുക്കുവഭാന  എത്തുകമ്പഭാള

ആവശലലമങ്കനില്  ബഭാധലതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ലകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്

എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചയ് നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി കേരലാം ഒടുക്കനി നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)   കുടനിശ്ശേനികേ  കേരലാം  ഒടുക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.
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കതഭാപ്പുലാംപടനി, പള്ളുരുത്തനി, ഇടലക്കഭാചനി വനികലജകേളനില് കബഭാടയ്-ഇന-
ലഭാനഡയ് വസ്തുക്കള

241 (5105)   ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡയ്  ആക്കനിയനിട്ടുള്ള  വസ്തുക്കള  ഏലറടുക്കുന്നതയ്

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാപ്പുലാംപടനി,  പള്ളുരുത്തനി,  ഇടലക്കഭാചനി  വനികലജകേളനില് കബഭാടയ്-ഇന-

ലഭാനഡയ്  ആക്കനിയനിട്ടുള്ള  വസ്തുവകേകേള  ഏലതലഭാലമനലാം  ഇതയ്  എന്നഭാണയ്  കബഭാടയ്-

ഇന-ലഭാനഡയ് ആക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലല തടസങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21-7-2015 –  ലല  42989/എചയ്3/2015/റവ.  നമ്പര് സര്ക്കുലറനിലല

മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമഭാണയ്  കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡഭാക്കനിയ  വസ്തുക്കള  ഏലറടുക്കുന്നതയ്.

(പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന)*.

(ബനി)   ഇടലക്കഭാചനി  വനിലജനില്  സര്ലവ  നമ്പര്  349/1,2,  350/1,2,4,5

എന്നനിവയനില്ലപട  01.23.00  ഏക്കറുലാം  സര്ലവ  287/2,  289/1,2,3,4,8

എന്നനിവയനില്ലപട  01.69.420  ഏക്കര് ഭൂമനിയലാം  കതഭാപ്പുലാംപടനി  വനികലജനില് സര്ലവ

2421/1-ല്ലപട  1.50.529  ഏക്കര്  ഭൂമനിയലാം  കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡഭായനി

ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  11.04.1973–ല് ആണയ് ടനി വസ്തു ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  പള്ളുരുത്തനി

വനികലജനില് കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡയ് ഇല.

(സനി)   പ്രസ്തുത ഭൂമനികേള കകേരള റവനമ്മ്യൂ  റനിക്കവറനി  നനിയമലാം  1968  പ്രകേഭാരലാം

കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡഭായനി  ഏലറടുത്തയ്  അഞ്ചു  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞതനിനഭാല്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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ചേടയമലാംഗലലത്ത ഭൂപ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതയ് നടപടനി

242  (5106)  ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  വയലനികക്കഭായഭാ  തങ്ങള  ഭൂപ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

വയലനികക്കഭായ  തങ്ങള  പടയ  ഭൂമനി  പ്രശ്നലാം  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
3-1-2017-ല്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ
വനിഷയലാം  ആതലനനികേമഭായനി  പഠനിചയ്  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അടങ്ങനിയ സമഗ്രമഭായ റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി അസനിസന്റെയ് കേമ്മേതീഷണര്
(എല്.എ)–ലയ  ചുമതലലപടുത്തനി  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ഈ
വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കകേസുകേളനില്  റവനമ്മ്യൂ
വകുപ്പുലാം  ഇടനിവ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുലാം  കേക്ഷനി  കചേരുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം
ഉപഭാധനിരഹനിതമഭായനി പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില് നനിനലാം കേരലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനിലുലാം,
അഡതീഷണല് അഡസകക്കറയ് ജനറലനികനഭാടയ് നനിയകമഭാപകദശലാം ആരഭാഞനിട്ടുണയ്.

പഭാട ഭൂമനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം

243  (5107)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  പഭാട  ഭൂമനിയനിൽനനിനലാം
സര്ക്കഭാരനിനയ് 2016-17 വര്ഷലാം എത്ര വരുമഭാനലാം ഉണഭായനി എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലാം എത്ര തുകേയഭാണയ് പഭാട കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനിക്കഭാനുളളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?       

 ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  പഭാട  ഭൂമനിയനില്നനിനലാം

സര്ക്കഭാരനിനയ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 13,82,70,133 രൂപ (പതനിമൂന്നയ് കകേഭാടനി
എണപത്തനി രണയ് ലക്ഷത്തനി എഴുപതനിനഭായനിരത്തനി ഒരുന്നൂറനി മുപത്തനി മൂന്നയ് രൂപ
മഭാത്രലാം) വരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 63,21,76,127 രൂപ (അറുപത്തനി മൂന്നയ്
കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിലയഭാന്നയ്  ലക്ഷത്തനി  എഴുപത്തനി  ആറഭായനിരത്തനി  ഒരുന്നൂറനി
ഇരുപത്തനി  ഏഴെയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിക്കുവഭാനുണയ്.
ഇതനില്  52,34,68,850  രൂപ തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല ലമകസഴ്സയ് ലവഗ ത്രഡ്സയ് എന്ന
സഭാപനത്തനിലന്റെ മഭാത്രലാം പഭാട കുടനിശ്ശേനികേയഭാണയ്.
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സലാംസഭാനത്തയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ള പടയങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള

244 (5108) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  പടയങ്ങളഭാണയ്

പ്രധഭാനമഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യലപടനിട്ടുള്ള  പടയങ്ങളനില്  1950-ലല

ടഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന  ലഭാന്റെയ്  അലസനലമനറയ്  ആക്ടുലാം  1960-ലല  കകേരള  ലഭാന്റെയ്

അലസനലമനറയ്  ആക്ടുലാം  ഈ  നനിയമത്തനിന  കേതീഴെനിലുള്ള  ചേടങ്ങളുലാം

ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളവ എത്ര ശതമഭാനമഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള 1964 പ്രകേഭാരവലാം, 1995-ലല മുനനിസനിപല്

കകേഭാര്പകറഷന ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരവലാം, മനിച ഭൂമനിയഭായനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള

ഭൂമനികേളുലാം, സര്ക്കഭാര് കബഭാടയ് ഇന ലഭാനഡഭായനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള ഭൂമനികേളക്കുലാം പടയലാം

വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടഭാലത കദവസസലാം പടയലാം, എല്.റനി.പടയലാം, വനഭൂമനി

പടയലാം,  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പടയലാം,  കകേഭാളനനി പടയലാം,

ലക്ഷലാം വതീടയ് പടയലാം എന്നതീ പടയങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ള പടയങ്ങളനില് 1964-ലല കകേരള ഭൂമനി

പതനിവയ്  ചേട  പ്രകേഭാരവലാം  1995-ലല  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  ഭൂമനി  പതനിവയ്

ചേടപ്രകേഭാരവമഭാണയ് പടയലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയതനിനഭാല് 1950-ലല ടഭാവനകൂര്

ലകേഭാചനിന  ലഭാനഡയ്  അലസനലമന്റെയ്  ആക്ടുലാം  1960-ലല  കകേരള  ലഭാനഡയ്

അലസനലമന്റെയ് ആക്ടുലാം ടനി നനിയമത്തനിന കേതീഴെനിലുള്ള ചേടങ്ങളുലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളവ

എത്ര ശതമഭാനലമന്നയ് വലകമഭായ കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ഭൂരനിഭഭാഗലാം

പടയങ്ങളുലാം  1960-ലല കകേരള ലഭാനഡയ് അലസനലമന്റെയ് ആക്ടുലാം ടനി നനിയമത്തനിലന്റെ

കേതീഴെനിലുള്ള ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.
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മൂന്നഭാറനില് ലവദമ്മ്യൂതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ സലലാം കേകയ്യറനിയതയ്
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

245 (5109) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില്  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലലാം
കേകയ്യറനിയതഭായനി  കേഭാണനിചയ്  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡയ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എത്ര ഏക്കര് സലലാം കേകയ്യറനിലയനലാം, എത്ര ആളുകേളഭാണയ്
കേകയ്യറലാം നടത്തനിയലതനലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പു കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)   കേകയ്യറനിയ  സലത്തനിലന്റെ  സര്ലവ  നമ്പരുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡയ്  നല്കേനിയ  കേത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ലകേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാനഭായനി  റവനമ്മ്യൂ  വകുപയ്  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ഇ)  ലഭാന്റെയ്  കേണസര്വനസനി ആക്ടയ് അനുസരനിചയ് കേകയ്യറക്കഭാര്ക്കയ് കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  കബഭാര്ഡയ്  വകേ  സലലാം  കേകയ്യറനിയതഭായള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മലുള്ള
അകനസഷണലാം  പല  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേളുലടയലാം  അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഫലപ്രഭാപനിയനിലല
ത്തനിയനിടനിലഭാത്തതുലാം,  തുടര്നടപടനികേളനിലനിരനിക്കുന്നതുലാം,  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കകേസുകേളനിലുലാം
കേകയ്യറലാം തനിടലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.

(സനി) 

1. പ്രനിനസയ്, ലകേ.ഡനി.എചയ്. വനികലജയ്, സര്ലവ നമ്പര് 843

2. ബനിനുപഭാപചന  (ലകേ.ഡനി.എചയ്  വനികലജയ്,  സര്ലവ  നമ്പര്
843 –9.5 ലസന്റെയ്)
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3. ആഷഭാ  അലകയ്  (ലകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികലജയ്,  സര്ലവ  നമ്പര്  843  -7.5
ലസന്റെയ്)

ടഭാറഭാ ടതീ.  ലനി.  (ലപരനിയ കേനഭാല് എകസറയ്,  ചേനിന്നക്കനഭാല് കബഭാക്കയ്  8,
സര്ലവ നമ്പര് 219 -1.1758 ലഹ.)

4. വനിവനിധ വലകനികേള (26 കപര്)

(ചേനിന്നക്കനഭാല് കബഭാക്കയ് 8, സര്ലവ നമ്പര് 219- 5.0898 ലഹ.)

5. ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം ലനി. (പൂപഭാറ കബഭാക്കയ്  13,  സര്ലവ നമ്പര്  1 –
5.5896 ലഹ.)

6. വനിവനിധ വലകനികേള  (5  കപര്), (പൂപഭാറ കബഭാക്കയ്  13  സര്ലവ നമ്പര് 1,
2.1408 ലഹ.)

(ഡനി) മൂന്നഭാര് കമഖലയനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
അഡതീഷണല്  തഹസതീല്ദഭാര്,  കദവനികുളലാം,  അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്,
ഉടുമ്പനകചേഭാല,  ലസഷലല്  റവനമ്മ്യൂ  ആഫതീസര്,   മൂന്നഭാര്,  എന്നനിവരുലട
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  റവനമ്മ്യൂ-സര്ലവ-ഭൂസലാംരക്ഷണ  കസന  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഒരു
പ്രകതലകേ  സലാംഘലാം  കദവനികുളലാം  സബയ്  കേളക്ടറുലട  നനിയനണത്തനിലുലാം
ഏകകേഭാപനത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം കബഭാദലലപടുന്ന കകേസുകേളനില് ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം (ലഭാന്റെയ് കേണസര്വനസനി ആക്ടയ്) പ്രകേഭാരമുള്ള കനഭാടതീസയ് നടത്തഭാറുണയ്.

മൂന്നഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഒഴെനിപനിലചടുക്കഭാന നടപടനികേള

246  (5110)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാര് ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുളലപലട സലാംസഭാനത്തയ് നടന്ന സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി കേകയ്യറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് രഭാഷ്ട്രതീയ കഭദമനിലഭാലത എലനലഭാലാം അടനിയനര
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മൂന്നഭാര് കമഖലയനില് കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കലനിലൂലട തനിരനിച്ചുപനിടനിച റവനബ 
ഭൂമനി എത്രലയന്നയ് കേകയ്യറനിയവരുലട വനിവരലാം സഹനിതലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ) മൂന്നഭാര് കമഖലയനിലല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി

അഡതീഷണല്  തഹസതീല്ദഭാര്  കദവനികുളലാം,  അഡതീഷണല്  തഹസതീല്ദഭാര്,
ഉടുമ്പനകചേഭാല,  ലസഷലല്  റവനമ്മ്യൂ  ആഫതീസര്   മൂന്നഭാര്  എന്നനിവരുലട
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  റവനമ്മ്യൂ-സര്ലവ-ഭൂസലാംരക്ഷണ  കസന  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഒരു
പ്രകതലകേ  സലാംഘലാം  കദവനികുളലാം  സബയ്  കേളക്ടറുലട  നനിയനണത്തനിലുലാം
ഏകകേഭാപനത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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വനകേനിട കേകയ്യറക്കഭാര് കേരമടക്കുന്ന ഭൂമനികേകളഭാടയ്  കചേര്നള്ള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനികന്മലുള്ള  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പരനിവര്ത്തനലാം
എന്നനിവ  നടത്തനിയ  കകേസുകേളനില്  1957-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം,
1971-ലല  കേണ്ണന  കദവന  മലകേള  (ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല്)  നനിയമലാം  എന്നനിവ
പ്രകേഭാരമുള്ള  ഒഴെനിപനിക്കല്  നടപടനികേളുലാം,  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  (കഭദഗതനി
2009)  പ്രകേഭാരമുള്ള ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുലാം പടയലാം ലഭനിച ഭൂമനിയനില് പടയവലവസഭാ
ലലാംഘനലാം,  സനി.എചയ്.ആര്.  കമഖലയനിലുള്ള  പഭാടഭൂമനികേളനില്  ടനി  വലവസകേളുലട
ലലാംഘനലാം  എന്നനിവ  കബഭാദലലപടുന്ന  കകേസുകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം
ചേടങ്ങളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനി നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനികന്മലുള്ള  കേകയ്യറലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള
കകേസുകേളനികന്മല്  സസതീകേരനിച  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേളലക്കതനിരഭായനി  കേക്ഷനികേള  ഫയല്  ലചേയ്ത  ഹര്ജനികേള  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനില്  തുടര്നടപടനികേളനിലനിരനിക്കുന്നതുലാം,  പല  കകേസുകേളുലാം  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേളുലട  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലുമഭായനി  തുടര്നടപടനികേളനില്
ഇരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  മൂന്നഭാര്
കമഖലയനില്  കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിലചടുത്ത  കകേസുകേളുലട  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള
ഇകതഭാലടഭാപലാം കചേര്ത്തുലകേഭാള്ളുന.

1. മനു,  S/O  മുത്തു,  പുതുകക്കഭാടയനില്,  ആനചഭാല്,  കുഞനിത്തണ്ണനി,  വനികലജയ്
കബഭാക്കയ്-14, സര്ലവ നമ്പര്-164, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 0.00.24 ലഹ.

2. അലനിയഭാര്,  S/O  ലമതതീന,  ലചേരയക്കുടനിയനില്  അമ്പഴെചഭാല്,  അജഭാസയ്,
S/O  അലനി,  മഠത്തുലാംപടനിയനില്  ആനചഭാല്,  കുഞനിത്തണ്ണനി,  കബഭാക്കയ്-10,
സര്ലവ നമ്പര്-9 5/3 വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം-  13.71 ലഹ.

3. ലകേ.  വനി.  കജഭാസയ്.,  ലപരനിങ്ങരകുഴെ,  മൂവഭാറപുഴെ,  (എലാം.ഡനി.,  വനിച്ചൂസയ്
കേണസക്ഷനസയ്),  പള്ളനിവഭാസല്,  സര്ലവ.നമ്പര്  222/2,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  -
0.63.00-ലഹ.

4. മണനി,  S/O  ലൂര്ദ്ദേയ്,  കദവനികുളലാം,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  20/1,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  -  10
ലസന്റെയ്.

5. ഒന്നനിലധനികേലാം വലകനികേള, ലകേ.ഡനി.എചയ്. 20/1,വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 32 ലസന്റെയ്.

6. ജയകമരനി,  ജയഭവന,  തടഭാത്തനിമുക്കയ്,  പള്ളനിവഭാസല്, 50/1-1,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
- 40 സസയര് മതീറര്.

7. വനിവനിധ വലകനികേള, ലകേ.ഡനി.എചയ്. 20/1, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 40 ലസന്റെയ് .
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8. മഭാരനിയമ്മേഭാള,  ലസവനമല  എകസറയ്,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്  20/1,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം -     03 ലസന്റെയ്.

9. പഭാണനിയമ്മേഭാള, മൂന്നഭാര് കകേഭാളനനി, ലകേ.ഡനി.എചയ്. 20/1, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 03
ലസന്റെയ്.

10. ആനന്ദനി,  മൂന്നഭാര്  കകേഭാളനനി,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  20/1,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  -  02
ലസന്റെയ്.

11. സനനില്  പനി.എലാം.,  പഭാകറക്കഭാടനില്  ചേഭാലകശ്ശേരനി,  കേഭാരനികക്കഭാടയ്,  സര്ലവ
നമ്പര് 256/12, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 09.74 ആര്.

12. കുറുപ്പു  സസഭാമനി,  ഇക്കഭാനഗര്,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  20/1,  മൂന്നഭാര്,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 03 ലസന്റെയ്.

13. ചേന്ദ്രകശഖരന,  എലാം.ജനി.കകേഭാളനനി,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  20/1,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 05 ലസന്റെയ്.

14. ഭഭാഗലലാം,  രഭാജതീവയ്  ഗഭാന്ധനി കകേഭാളനനി,  ഇക്കഭാനഗര്,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്
843, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 03 ലസന്റെയ്.

15. മഹഭാലകനി, എലാം.ജനി.കകേഭാളനനി, മൂന്നഭാര്, ലകേ.ഡനി.എചയ്. 20/1, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
- 02 ലസന്റെയ്.

16. പനിചയ്യ,  എലാം.ജനി.കകേഭാളനനി,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്.  20/1,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  -
02 ലസന്റെയ്.

17. വനിവനിധ വലകനികേള, ലകേ.ഡനി.എചയ്. 843, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 63 ലസന്റെയ്.

18. ലഷലഭാ  ബതീവനി,  എലാം.  ജനി.  കകേഭാളനനി,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്  20/1,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 10 ലസന്റെയ്.

19. കജഭാര്ജയ്,  S/O  കുരലന,  പനതീരുലാംപഭാറ,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്  20/1,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 05 ലസന്റെയ്.

20. എ.ലഎ.റനി.യ.സനി  ആഫതീസയ്,  ഗവ.എചയ്.എസയ്.-നയ്  സമതീപലാം,  പഴെയ
മൂന്നഭാര്, ലകേ.ഡനി.എചയ്, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം -  02 ലസന്റെയ്.

21. മൂന്നഭാര്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്  62/28,
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 03 ലസന്റെയ്.

22. ലൂര്ദ്ദേയ്  കമരനി, 9-   ാാ റൂലാം ലലന,  മൂന്നഭാര്,  ലകേ.ഡനി.എചയ്,  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  - 20
ലസന്റെയ്.
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23. കേഭാളനി  സസഭാമനി  മുതല്  കപര്,  കേന്നനിമല  എകസറയ്,  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന,
മൂന്നഭാര്, ലകേ.ഡനി.എചയ്, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 07 ലസന്റെയ്.

24. രവനി ചേന്ദ്രന, ലകേ.ഡനി.എചയ്., 912, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 08 ലസന്റെയ്.

25. ജയലകനി,  W/O  പളനനി സസഭാമനി,  ആറകേഭാടയ്,  പള്ളനിവഭാസല്, 169,  170,
170/1, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 39.080 ലസന്റെയ്.

26. കടഭാലാം  സക്കറനിയ ലവള്ളുക്കുകന്നല്,  സൂരലലനലനി,  (സനിരനിറയ്  ഇന  ജതീസസയ്
മനിനനിസതീസയ്), ചേനിന്നക്കനഭാല്, 34/1, വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം - 300 ഏക്കര്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കേളക്ടകററനില് തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേള

247 (5111) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കേളക്ടകററനില്  തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  എത്ര
ഫയലുകേളുലണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഫയലുകേള  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത  അനനമഭായനി  കേനിടക്കഭാന
കേഭാരണലമലനന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  ഫയലുകേൾ  ഏതു  വനിഷയവമഭായനി
ബന്ധലപടവയഭാലണനലാം  ലപലടന്നയ്  തതീര്പഭാക്കഭാവന്നതുലാം  എന്നഭാല്  ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലട  കൃതലവനികലഭാപവലാം  അലസതയലാം  കേഭാരണലാം
തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതുമഭായ ഫയലുകേള ഏതഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു മഭാസമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കേളക്ടകററനില് കേനിടനിയ  അകപക്ഷകേള
എത്രയഭാലണന്നയ് ലസക്ഷന തനിരനിച്ചു വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഈ അകപക്ഷകേളനില് തതീരുമഭാനമഭാകേഭാന എത്ര ദനിവസലാം കവണനിവരുലമന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തഭാലുക്കയ്  ഓഫതീസനിലല  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത
ഫയലുകേളുലട  എണ്ണലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശവലാം  അവ  എന്നകത്തക്കയ്
തതീർപഭാക്കഭാനഭാകുലാം എന്ന വനിവരവലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  33,339 ഫയലുകേള.
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(ബനി &  സനി)  റവനമ്മ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുലാം, കകേഭാടതനി
കകേസകേളുമഭായനി ബന്ധലപടതുലാം ഭൂമനി സലാംബന്ധനിചതുലാം,  തണ്ണതീര്ത്തടലാം,  ലനല്വയല്
നനികേത്തല്  കകേസുകേള  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനില്  ഉടന  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കഭാന
പറഭാത്തതുലകേഭാണഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതയ്.   ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലട
കൃതലവനികലഭാപവലാം അലസതയലാംലകേഭാണയ് ഫയല് കുടനിശ്ശേനികേ ഇല.

(ഡനി)   2017  ഏപ്രനില്  15  മുതല്  2017  കമയയ്  16  വലര  ലമഭാത്തലാം  ലഭനിച
തപഭാലുകേള  5458  ആണയ്.   ഇതനില്  ജനങ്ങളുലട  അകപക്ഷകേള  2837  ആണയ്.
ലസക്ഷന തനിരനിച്ചുള്ള അകപക്ഷകേളുലട കേണക്കയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ)  അകപക്ഷയലട സസഭഭാവമനുസരനിചഭാണയ് ഫയല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതയ്.
കകേഭാടതനി കകേസുലാം റവനമ്മ്യൂ റനിക്കവറനി,  ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച ഫയലുകേള കൂടഭാലത സബയ്
ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനികക്കണ  അകപക്ഷകേള  ഒഴെനിലകേ  മലറലഭാലാം
തലന്ന ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

(എഫയ്) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തഭാലൂക്കനില് തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത ഫയലുകേളുലട എണ്ണലാം
5736.  ഇതനില് കകേഭാടതനി കകേസയ്, ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച ഫയലുകേള, ഒഴെനിപനിക്കല് കകേസയ്
(ലകേ.എല്.സനി.)  ബന്ധലപട  ഫയലുകേള  2112  ആണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  3624
ഫയലുകേളനികന്മല് 6 മഭാസത്തനിനകേലാം തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

ലവള്ളലപഭാക്ക ദരനിതഭാശസഭാസ ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് കറഭാഡുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം

248  (5112)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവള്ളലപഭാക്ക  ദരനിതഭാശസഭാസ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡുകേള
പുനരുദഭാരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റതീ-ടഭാറനിങ്ങയ്  പ്രവൃത്തനികേള  മഭാത്രമഭാകണഭാ  ഈ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയന്നതയ് ;

(സനി)  കറഭാഡുകേളുലട  കകേഭാണക്രതീറയ്/ഡ്രയനികനജയ്/ലവഡനനിങ്ങയ്  തുടങ്ങനിയ
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഈ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവള്ളലപഭാക്ക  ദരനിതഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് ലഗഡയ് ലലൻ  പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനിൽ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
331/2020
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ഉത്തരലാം

(എ -  സനി)  10-10-2012-ലല സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര് 384/2012/  ഡനി.എലാം.ഡനി.
ഉത്തരവനില്  വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പ്രകൃതനി
കക്ഷഭാഭത്തനില്  തകേര്ന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
അനുവദനിച  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനികക്കണതയ്.   പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  തകേര്ന്ന
കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനി  മഭാത്രമഭാണയ്  കമല്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനതീയമഭായതയ്.

(ഡനി)  ഇല. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സ.ഉ.

(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  തതീയതനി  20-5-2015  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനമഭാണയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്/

കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനയ്  തുകേ

അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

ഡനിസഭാസര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് അകതഭാറനിറനിയലട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ടയ്

249  (5113)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2005-ലല  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ആക്ടനിലന്റെ  ലസക്ഷന  70  (2)

പ്രകേഭാരലാം  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  കസറയ്  അകതഭാറനിറനി  അതനിലന്റെ  ഓകരഭാ

വര്ഷലത്തയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിച  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി

സര്ക്കഭാരനിനയ് അയച്ചു ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  സഭയലട  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്കക്കണ  ഒന്നഭാകണഭാ;

എങ്കനില് 2005-നയ് കശഷലാം കസറയ് അകതഭാറനിറനി വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ടയ് നനിയമസഭയലട

കമശപ്പുറത്തയ്  വയന്നതനിനുകവണനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?    

ഉത്തരലാം

(എ)   2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള  വഭാര്ഷനികേ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലാം

എസയ്.ഡനി.എലാം.എ.-യലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിച  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രസ്തുത

കേഭാലയളവനില് എസയ്.ഡനി.എലാം.എ.  ലസക്രടറനി എന്ന പദവനി വഹനിചനിരുന്ന ലഭാനഡയ്

റവനമ്മ്യൂ കേമ്മേനിഷണര് സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 307

(ബനി)   അലത   2007-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ  സലാംസഭാന  ദരന  നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനിക്കയ്,  2012  മുതലഭാണയ്  സഭാകങ്കതനികേ  പ്രവര്ത്തകേലര  ലഭനിചതുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടതുലാം. 2011-12 മുതലുള്ള എലഭാ വഭാര്ഷനികേ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലാം
എസയ്.ഡനി.എലാം.എ.-യലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  നല്കുന്ന  മുറയഭാണയ്  സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനി
ലഭലമഭാകുന്നതയ്.  ഇവ  ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷയനിലഭാണയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നതയ്.  മുടക്കലാം
കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് നല്കുന്നതനിനഭാല് ഈ നനിധനി ലഭലമഭാകുനലാം
ഉണയ്.

ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായ,  18-2-2016-ല്  കചേര്ന്ന  സലാംസഭാന
ദരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയലട  കസറയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനി,  ഒരു  പ്രകതലകേ
കഫഭാര്മഭാറനില്,  2015-16  മുതല്  ഉള്ള  റനികപഭാര്ടയ്  കസറയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനി
മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  ദരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയലട
കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.   ഇതയ്  പ്രകേഭാരലാം  20-10-2016-നയ്  കചേര്ന്ന
കസറയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  ഇലാംഗതീഷനില്  ഒരു  വനിശദമഭായ  വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിച്ചു.  ഇതയ് പരനിഗണനിച കസറയ് എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനി, സലാംസഭാന
ദരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയലട  2015-16-ലല  വനിവരങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി,
മലയഭാളത്തനില്  തര്ജമ  ലചേയ്തയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാറനിനയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.   ആയതനുസരനിചയ്  2015-16-ലല  സലാംസഭാന  ദരന  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയലട  അവസഭാന  വരവയ്-ചേനിലവയ്  കേണക്കുകേള  ഉളലപടുത്തനിയ  റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് പരനികശഭാധനിചയ് സഭയനില് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശകനികുളങ്ങര ഹഭാര്ബറനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കല്

250 ( T5114) ശതീ  .  എന  .   വനിജയന പനിള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശകനികുളങ്ങര ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന
നടപടനിയലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിയഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് എലനങ്കനിലുലാം തടസങ്ങള ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശകനികുളങ്ങര  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ലനകഗഭാകഷലറ ഡയ്  പര്കചസയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  18-6-2015  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്3143/15/റവ.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്,  17-2-2016-നയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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അടനിസഭാനവനില  റനികപഭാര്ടയ്  (BVR)  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.   ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനയ്  22-2-2016,
11-8-2016  തതീയതനികേളനില്  ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നനിരുലന്നങ്കനിലുലാം,  ഭൂവടമകേള  തമ്മേനില്  അവകേഭാശ  തര്ക്കങ്ങളുലാം  കകേഭാടതനി
കകേസുകേളുലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് ധഭാരണയനില് എത്തഭാന
സഭാധനിചനില.  ബഹു.  മതലബന്ധനവലാം  തുറമുഖവലാം  വകുപ്പുമനനിയലട
സഭാന്നനിദലത്തനില്  6-5-2017–  നയ് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനിലുലാം പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില്
ധഭാരണയനിലലത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  LARR  ആക്ടയ്,  2013
പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള അര്തനഭാധനികേഭാരനിയഭായ
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വകുപയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂരഹനിതര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന
പരലഭാപമഭായ ഭൂമനി

251  (5115)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരഭായ എത്രകപര് ഭൂമനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലണന്നയ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  വനികലജയ്
അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില്  2016  ജൂണ  1-നു കശഷലാം എത്ര കപര്ക്കയ്
ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയലവന്നയ്  വനികലജയ്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കേണക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂരഹനിതര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന പരലഭാപമഭായ ഭൂമനി റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുകണഭാ; ലഭലമഭായ ഭൂമനിയലട അളവയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം വനികലജയ്
അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ
3268  കപര്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതനിലന്റെ  വനികലജയ്
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  2016  ജൂണ  1-നയ്  കശഷലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്ത
പടയലാം വനികലജയ് തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  കതവലക്കര     -   1 (എല്.എ.പടയലാം)

2.  വടക്കുലാംതല     -   18(കകേഭാളനനി പടയലാം)

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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3.  ആലപഭാടയ്       -   1(സുനഭാമനി പടയലാം)

4.  കഭാപന          -   1(സുനഭാമനി പടയലാം)

5.  കേകലലനിഭഭാഗലാം  -   1(കകേഭാളനനി പടയലാം)

  ആലകേ     -   22 പടയങ്ങള

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് ചേവറ വനികലജനില് കബഭാക്കയ് 20 റതീസര്ലവ

309/10-ല്ലപട  4.27  ആര്സയ്  സലലാം  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്

ലഭലമഭാണയ്.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് റവനമ്മ്യൂ ടവര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

252  (5116)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  "ചേഭാലക്കുടനിയനില്  റവനമ്മ്യൂ  ടവര്"

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റവനമ്മ്യൂ  ടവര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ചേഭാലക്കുടനിയനില്  റവനമ്മ്യൂ  ടവര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട ലകേവശത്തനിലുള്ളതുലാം,  ചേഭാലക്കുടനി ലഫ്ലഓവറനിനയ്

കചേര്ന്നയ്  കേനിടക്കുന്നതുമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  സലലാം  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനയ്  ലകേമഭാകറണതുലാം,  ടനി  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരവലാം ഫണ്ടുലാം

ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ കതഭാടങ്ങള

253  (5117)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തു  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതഭായ  എത്ര
കതഭാടങ്ങളഭാണുള്ളതയ്;  ഓകരഭാ  കതഭാടത്തനിലന്റെയലാം  വനിസ്തൃതനി  സഹനിതലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  സലങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളുലട
ഉടമസതയനിലുള്ളതഭാണയ്;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ  ഏലതങ്കനിലുലാം  കതഭാടങ്ങളുലട  കേഭാലഭാവധനി  പുതുക്കനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക;  ഓകരഭാ  കതഭാടത്തനിലന്റെയലാം  വനിസ്തൃതനി  എത്രലയന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ  കതഭാടങ്ങളുലട  കേഭാലഭാവധനി  ഇനനിയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നനിലലങ്കനില്  ഈ  ഭൂമനി  എന്തു  ലചേയ്യഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് റവനമ്മ്യൂ വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില് പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ
കതഭാടങ്ങള ഉള്ളതയ് ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ആണയ്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് പഭാടക്കഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ  4  കതഭാടങ്ങളുലാം കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ  13  കുത്തകേപഭാട കകേസുകേളുലാം ഉണയ്.
ആയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

തഭാലൂക്കയ് വനിസ്തൃതനി
(ഏക്കറനില്)

ഉടമസത/റനിമഭാര്കയ്

1 ലതഭാടുപുഴെ 1413.5
ഏക്കര്

M/s.HML കേമ്പനനിക്കയ് നല്കേനിയതയ്.  
ഗവണലമന്റെയ് ലഭാനഡയ് റനിസലാംപ്ഷന 
ലസഷലല് ഓഫതീസര് അകനസഷണലാം 
നടത്തനിവരുന.

2 ഇടുക്കനി 64.5
ഏക്കര്

റവനമ്മ്യൂ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില്

3 ലതഭാടുപുഴെ 2.16
ഏക്കര്

മലങ്കര റബ്ബര് കേമ്പനനിക്കയ് പഭാടത്തനിനയ് 
നല്കേനിയതയ്

4 ഉടുമ്പനകചേഭാല 4.18
ഏക്കര്

ലഹലനിബറനിയ ടതീ എകസറനിനയ് പഭാടത്തനിനയ് 
നല്കേനിയതയ്

കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ   13   കുത്തകേപഭാട കകേസുകേള
ക്രമ നമ്പര് കപരയ് വനിസ്  തൃതനി

1 മഭാമല എകസറയ് 15.10 ഏക്കര്

2 ലസമനിനനിവഭാലനി എകസറയ് 0.68 ഏക്കര്

3 ലഹലനിബറനിയ എകസറയ് 6.39 ഏക്കര്

4 ലഗനകമരനി എകസറയ് 0.75 ഏക്കര്
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5 ലടകഫഭാര്ഡയ് എകസറയ് 5 ഏക്കര്

6 ലഹലനിബറനിയ എകസറയ് 23.81 ഏക്കര്

7 ലടകഫഭാര്ഡയ് എകസറയ് 4.95 ഏക്കര്

8 ആലലാംപള്ളനി എകസറയ് 27.65 ഏക്കര്

9 ആലലാംപള്ളനി എകസറയ് 17.61 ഏക്കര്

10 ലഹലഭാനഡയ് ലപ്രഭാഡമ്മ്യൂസയ് കേമ്പനനി 7.2 ഏക്കര്

11 അമരഭാവതനി എകസറയ് 01.60 ഏക്കര്

12 മുരനിക്കടനി എകസറയ് 0.5 ഏക്കര്

13 മുരനിക്കടനി എകസറയ് 2.6 ഏക്കര്

തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില്  വനലാംവകുപയ്  മുഖഭാനരലാം  പഭാടത്തനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കതഭാടങ്ങള  ഉള്ളതഭാണയ്.   ഇതനിനയ്  പുറലമ  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില,
മലമഴെ  –  1  വനികലജനില്  ഏമൂര്  ഭഗവതനി  കദവസസത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
319.8914 ലഹക്ടര് വനിസ്തൃതനിയനില്  കതഭാടങ്ങള ഉള്ളതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി  &  ഡനി)  നനിയമങ്ങളുകടയലാം ചേടങ്ങളുകടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.

കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനില് റനിവര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഫണയ്

254  (5118)   ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ഫണയ്
അനുവദനിക്കുവഭാനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ഫണനിനു  കവണനിയള്ള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായ
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില്  ഫണയ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  ഉടന
പുറലപടുവനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  റനിവര്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ''  കുറനിപ്പുറലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  കപരശ്ശേന്നൂര്
കക്ഷത്രത്തനിനയ് സമതീപലാം പുഴെയലട വലതുഭഭാഗലാം സലാംരക്ഷണലാം  ''  എന്ന പ്രവൃത്തനിയലട
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി ലപ്രഭാകപഭാസലുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്
നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള മറയ് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അടുത്ത കസറയ് ലഹലലവല് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം, കുടനികയറലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചയ് വലതലസ്ത
സമതീപനലാം

255 (5119)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുലസന തങ്ങള  :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  .:
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറലാം ഏറവലാം കൂടുതലഭായനി കേലണത്തനിയ
കമഖലകേലള  കവര്തനിരനിചയ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലല  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം,  കുടനികയറലാം  എന്നനിവ

കവര്തനിരനിച്ചുകേണയ്  സർക്കഭാർ  സമതീപനത്തനില്  വലതലസ്തത  പുലര്ത്തുന്ന  നയലാം

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അനധനികൃത  ലകേകയ്യറ-കുടനികയറങ്ങളുലട  ഒഴെനിപനിക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

ഉകദലഭാഗസരുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  തമ്മേനികലഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  രഭാഷ്ട്രതീയ

പ്രസഭാനങ്ങളുലാം  തമ്മേനികലഭാ  അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസങ്ങള  ഉടലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

ഒഴെനിപനിക്കലുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഉകദലഭാഗസലര തടഞ സലാംഭവങ്ങളുണഭായനിട്ടുകണഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറലാം  കൂടുതലഭായനി  കേലണത്തനിയ

കമഖലകേലള  കവര്തനിരനിചയ്  കരഖലപടുത്തനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയനിലുലാം

വനഭൂമനിയനിലുലാം  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കേഭായല്-പുഴെ  പുറകമ്പഭാക്കയ്

കേകയ്യറങ്ങളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കേകയ്യറക്കഭാലര ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കുടനികയറക്കഭാരനില് കയഭാഗലരഭായവര്ക്കയ്

നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   അനധനികൃത  കേകയ്യറ-കുടനികയറങ്ങളുലട  ഒഴെനിപനിക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

ഉകദലഭാഗസരുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  തമ്മേനികലഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  രഭാഷ്ട്രതീയ

പ്രസഭാനങ്ങളുലാം തമ്മേനികലഭാ അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.

ഒഴെനിപനിക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  റവനമ്മ്യൂ  ഉകദലഭാഗസലര  തടഞ  സലാംഭവങ്ങള ഇടുക്കനി

ജനിലയനില് ഉണഭായനിട്ടുളളതഭാണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 313

മഭാമ്പഴെത്തറക്കഭാര്ക്കയ് ലകേവശഭാവകേഭാശകരഖ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

256 (5120)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുനലൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  ലതന്മല  വനികലജനില്  മഭാമ്പഴെത്തറ  പ്രകദശലത്ത

ജനങ്ങളുലട ലകേവശമുള്ള ഭൂമനിക്കയ് ലകേഭാലലാം ലസഷലല് ലഭാന്റെയ് ലടബൂണല് 1976-ല്

കുടനികേനിടപവകേഭാശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  ലതന്മല  വനികലജയ്
ഓഫതീസര് ലകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(സനി)  ഇവർക്കയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണ  എടുക്കുന്നതനിനുകപഭാലുലാം  കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചയ്  ലകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സർക്കഭാർ അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  പുനലൂര് തഭാലൂക്കനിലല ലതന്മല വനികലജനില് സര്ലവ 872/1/893- ല്ലപട
14.84.62 ലഹക്ടര് ഭൂമനി വനികലജയ് റനിക്കഭാര്ഡയ് പ്രകേഭാരലാം മഭാമ്പഴെത്തറ കദവസസലാം വകേയയ്
ലകേഭാടഭാരക്കര  കദവസസലാം  സൂപ്രണനിലന്റെ  കപരനില്  47-ാംനമ്പര്
തണകപരനില്ലപടതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനിലല കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്ക്കയ് 1976-ല് ലകേഭാലലാം
ലസഷലല് മുനസനിഫയ് ലഭാന്റെയ് ടനിബമ്മ്യൂണല് വഴെനി ക്രയ സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി)  ടനി സര്ലവയനില്ലപട വസ്തുവനിലന്റെ വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനില് വലതലഭാസലാം
കബഭാധലലപടതനിനഭാല്  ക്രയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേളുലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ആധഭാരങ്ങളുലാം  വനികലജയ്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  പരനികശഭാധനിചതനില്
ബനി.റനി.ആര്.-ലുലാം തണകപരനിലുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനികയക്കഭാള കൂടുതല് ഭൂമനിക്കയ്
ക്രയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  പ്രകേഭാരലാം  പതനിവയ്  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നയ്  കബഭാദലലപട്ടു.
അതനിനഭാല് ടനി  ക്രയ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  പ്രകേഭാരലാം  തണകപരയ്  പനിടനിചയ്  കേരലാം ഒടുക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത വരനികേയലാം ക്രയ സര്ടനിഫനിക്കറകേളനില് ചേനിലതയ് റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
ഈ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്  പ്രസ്തഡുത  ഭൂമനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്
ലകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.
ആയതനിനഭാല് ലകേവശ വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തണകപര് പനിടനിചയ്
കേരലാം  ഒടുക്കനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.   ഈ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  ലകേവശഭൂമനിക്കയ്  ലകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വതീടുനനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് വയല് നനികേത്തഭാനനുവഭാദലാം നല്കുന്ന ഉത്തരവയ്
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257  (5121)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാമസത്തനിനഭായനി  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തുകേളനില്
10  ലസന്റെയ്,  നഗരങ്ങളനില്  5  ലസന്റെയ്  എന്നതീ  രതീതനിയനില്  വയല്  നനികേത്തുന്നതനിനയ്
അനുവഭാദലാം  നല്കുന്ന  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലലങ്കനില്
ഏതുതരത്തനിലുള്ള ഉത്തരവഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്; ഇതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  കൃതലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഉത്തരവനില്
ഉൾലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഇതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിലല  വകുപയ്  5(3)(i)  പ്രകേഭാരലാം  ലനല്വയലനിലന്റെ  ഉടമസര്ക്കയ്  വതീടയ്
വയന്നതനിനുകവണനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  10  ലസനലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനനില്  5  ലസനലാം  നനിയമത്തനിലല  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി
പരനിവര്ത്തനലപടുത്തുവഭാന വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലല
വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനില് നനിലലമന്ന വനിഭഭാഗത്തനികലഭാ
തണ്ണതീര്ത്തടലമന്ന  വനിഭഭാഗത്തനികലഭാ  ഉളലപടഭാത്തതുലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിലല
നനിര്വചേനപ്രകേഭാരലാം  ലനല്വയലനികലഭാ,  തണ്ണതീര്ത്തടത്തനികലഭാ  ഉളലപടഭാത്തതുലാം
എന്നഭാല്  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലലാം  അഥവഭാ  തത്തുലലപദങ്ങളനില്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ ഭൂമനിയനില് ഭൂ ഉടമയലട സസനലാം വതീടയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഉപയകമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള  1967-ലല കകേരള ഭൂവനിനനികയഭാഗ
ഉത്തരവയ്  കകഭാസയ്  (6)  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്/ആര്.ഡനി.ഒ  വതീടയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  പഞഭായത്തനില്  10  ലസനലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനനില് 5 ലസനലാം ഭൂമനി നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചയ് ആയതനിനയ് ബന്ധലപട
വനികലജയ്  ആഫതീസര്,  കൃഷനി  ആഫതീസര്  എന്നനിവരുലട  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനി
പരനികശഭാധനിച  കശഷലാം  അനുമതനി  നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്  എന്നയ്  22-12-2016-ലല
46848/പനി1/2016/റവനമ്മ്യൂ  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
(പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)*

1964-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്ത
പടയങ്ങള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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258  (5122)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കകേരള ഭൂമനിപതനിവയ് ചേടങ്ങള 1964 പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം
ജനിലകേളനില് പടയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്ത പടയങ്ങളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ്  ചേടങ്ങള  1964  പ്രകേഭാരലാം എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഭൂമനി പതനിവയ് ചേടങ്ങള 1964
പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലടയലാം  അര്ഹതയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമഭാനുസരണമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാണയ്  പടയ  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതയ്.

(ബനി)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന  :

തനിരുവനനപുരലാം -        2738 പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാലലാം  -  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  84  പടയങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

പത്തനലാംതനിട -  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ജനിലയനില് 2026 പടയങ്ങളുലാം
ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് 29 പടയങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ആലപ്പുഴെ  -  ജനിലയനില് 4/17 വലര 10496 പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടയലാം  -  ജനിലയനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് 1016 എല്എ. പടയലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

വയനഭാടയ്  -  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ജനിലയനില് 185 പടയങ്ങളുലാം ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  24  പടയങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

കേണ്ണൂര്  -   2011  നു  കശഷലാം  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിച പടയത്തനിനു പുറലമ 12 പടയങ്ങളുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറതനിനു കശഷലാം പടയങ്ങള ഒനലാം അനുവദനിചനിടനില.

എറണഭാകുളലാം  -  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം 31-3-2017
വലര 797 പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  -   കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  38 പടയങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടയങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്തനിടനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  -  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ആലകേ 11,444 പടയങ്ങളുലാം
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  2982  കപര്ക്കുലാം  പടയ
വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

മലപ്പുറലാം  -   നനിലവനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം
പദതനിയനിലൂലടയഭാണയ്  പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയവരുന്നതയ്.   ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം 309 പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

പഭാലക്കഭാടയ്  -   കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  121  കപര്ക്കയ്  പുരകമ്പഭാക്കയ്
പടയങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ഇടുക്കനി  -   കേഴെനി ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  15156 പടയങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തൃശ്ശൂര്  -  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം കേഭാലത്തയ് തൃശ്ശൂര്,
തലപനിള്ളനി,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  മുകുന്ദപുരലാം,  ചേഭാലക്കുടനി,  ചേഭാവക്കഭാടയ്  എന്നതീ
തഭാലൂക്കുകേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  415,322,244,171,20,154  എന്നനിങ്ങലന  1326
പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

പയ്യന്നൂര് കേഭാകങ്കഭാല് വനികലജനില് ആലക്കഭാടുള്ള 250 കുടുലാംബങ്ങള

259  (5123)   ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില്ലപട കേഭാകങ്കഭാല് വനികലജനില്
ആലക്കഭാടുള്ള പഭാറപ്രകദശത്തയ് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം  3  ലസന്റെയ് വതീതലാം  250  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് പതനിചയ് നലനിയ
ഭൂമനിയനില്  വതീടയ്  വചയ്  തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  ജനസമ്പര്ക്കപരനിപഭാടനിയനില്
30-1-17  നയ്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  നലനിയ  പരഭാതനിയനികന്മല്  (രജനിസര്  നമ്പര്
15141914,  അകപക്ഷഭാ  നമ്പര്  10227)  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനിൽ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   അകപക്ഷയനികന്മല്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   പയ്യന്നൂര്
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വനികലജനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേയയ്,  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  തളനിപറമ്പയ്  തഭാലൂക്കനിലല കേഭാകങ്കഭാല് വനികലജനിലഭാണയ്  ഭൂമനി  അനുവദനിചതയ്.
ഭൂമനി  കേഭാകങ്കഭാല്  വനികലജനിലഭായതനിനഭാല്,  പയ്യന്നൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  നനിനലാം
അര്ഹതലപടവര്ക്കയ്  വതീടയ്  വയന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള,
അകപക്ഷകേയയ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്നതഭാണയ്  പരഭാതനി.
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം, വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനി  ഇല.  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്ന  പഞഭായത്തയ്  സതീമനില്  അകപക്ഷകേലയ  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്
കേഭാകങ്കഭാല് - ആലപടമ്പ പഞഭായത്തയ് ലസക്രടറനിക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കയ് പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി

260  (5124)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാല്പതയ് വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ള വതീടുകേള സനിതനി ലചേയ്യുന്ന സലലാം കപഭാലുലാം
ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനില് ഉളലപടതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇത്തരലാം ഭൂമനിയനില് വതീടയ് വയഭാന പറഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്
ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കയ് ഉടന പരനിഷ്കരനിക്കഭാൻ സർക്കഭാർ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ഇത്തരലാം  ഭൂമനിയനില്  പഞഭായത്തനില്  10  ലസനലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനനില്  5  ലസനലാം വതീടയ്  വയന്നതനിനഭായനി അനുവഭാദലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ്
നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.   അനനിമ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  തനിരുത്തലുകേള  വരുത്തുവഭാന
നനിലവനില്  നനിയമത്തനില്   വലവസ  ലചേയ്തനിടനില.   അതനിനുള്ള  വലവസ
ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണയ്.

കകേഭാടയലാം  റതീ സര്ലവ അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് ഓഫതീസയ്

261 (5125)   ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം റതീ സര്ലവ അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് ഓഫതീസയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ സലപരനിമനിതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിനയ്  എത്ര  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  ഉലണനലാം  അതനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേൾക്കയ്  എത്ര  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  ആവശലമുലണനലാം
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അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനില് അധനികേനനിലകൂടനി പണനിയന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശവലാം  നനിലവനിലല  സനിതനിയലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനിനയ്  3736  സസയര് ഫതീറയ്  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം ഉണയ്.  ഈ
ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  റതീ  സര്ലവ  അസനിസന്റെയ്  ഡയറക്ടര്  ഓഫതീസനിനയ്
3160  സസയര്  ഫതീറലാം  കടഭാറനസയ്  ഓഫതീസനിനയ്  1500  സസയര്  ഫതീറലാം  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
ആവശലമുണയ്.

(സനി)   ഉണയ്.   പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനില്  അധനികേനനില  പണനിയന്നതനിനയ്
49,40,965  രൂപ  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ലഹഡനില്  27/10/2016-ല്  ഡനികപഭാസനിറയ്
ലചേയ്തനിട്ടുമുണയ്.  ലകേടനിടലാം പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല റതീ-സര്ലവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.

262 (5126) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .  ജയലഭാല്  : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസര്  :  
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  റതീ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതയ് സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനിയനില്  റതീ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
തടസങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇടുക്കനിയനിലല റതീ- സര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അടുത്ത വര്ഷലമങ്കനിലുലാം 
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  പഴെയ  സര്കവ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലട  അഭഭാവലാം,  പതനിവയ്  ഭൂമനിയലട
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ലസച്ചുകേളുലട  അഭഭാവലാം,  കുത്തകേപഭാട  ഭൂമനികേളുലട  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുലട  അഭഭാവലാം,
ജനിലയനിലല റതീസര്കവ ഇതര കജഭാലനികേളുലട ആധനികേലലാം (പടയലാം, കേകയ്യറലാം, കഫഭാറസയ്
സര്ലവ,  മനിചഭൂമനി  സര്കവ  മുതലഭായവ)   തുടര്ചയഭായനി  സര്കവ  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
പ്രതനികൂല കേഭാലഭാവസ,  മറയ്  ജനിലകേകളക്കഭാള  ഫതീല്ഡയ്  കജഭാലനിക്കയ്  പ്രയഭാസമുള്ള
ഭൂപ്രകൃതനി,  വനല ജതീവനികേളുലട സഭാമതീപലലാം,  വലഭാജ പടയങ്ങള,  വലഭാജ ആധഭാരങ്ങള
എന്നനിവ ജനിലയനിലല റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന.

(സനി)  24-1-2017-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസയ്)  നമ്പര്  28/2017/റവനമ്മ്യൂ പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  റതീസര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലുലാം  റതീസര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്

5  വനികലജകേളുലട  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

സര്ലവ വകുപനില് നനിലവനിലുള്ള സര്ലവ സൂപ്രണയ് തസ്തനികേ

263 (5127)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ലവ വകുപനില് നനിലവനിലുള്ള സര്ലവ സൂപ്രണയ് തസ്തനികേയലട എണ്ണവലാം ,

സര്ലവ സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട എണ്ണവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ലവ  സൂപ്രണയ്  തസ്തനികേയനിലുള്ള  ഏലതങ്കനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്

വനികദശകത്തഭാ,  മറയ്  സലങ്ങളനില്  കജഭാലനിക്രമതീകേരണ  വലവസയനികലഭാ

കജഭാലനിലചേയ്യുനകണഭാ;എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അതനിനുള്ള കേഭാരണവലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലങ്ങളനില്  സര്ലവ  സൂപ്രണ്ടുമഭാര്ക്കു  പകേരലാം  ഫതീല്ഡയ്

ജതീവനക്കഭാലര  നനികയഭാഗനിചയ്  സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട  കസവനലാം  വകുപനില്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ലവ സൂപ്രണയ് തസ്തനികേകേള     - 65

   നനിലവനിലല സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട എണ്ണലാം - 62

 റനിടയര്ലമന്റെയ് ഒഴെനിവയ്                        -   3
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(ബനി)  ഉണയ്.  മഭാനനവഭാടനി  റതീസര്ലവ  സൂപ്രണഭായ    ശതീ.  അജനിത്തയ്

കുമഭാര്.ആര്.ജനി.  എന്നയഭാലള  CBI-യനിലല  RC  04(E)  /2014  നമ്പര്  കകേസയ്

അകനസഷണത്തനിനഭായനി CBI-യലട അഭലര്തന പ്രകേഭാരലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   സര്കവ  സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില്  ടനി  ചുമതല  ഫതീല്ഡയ്

ജതീവനക്കഭാരഭായ ലഹഡയ് സര്ലവയര്മഭാര്ക്കയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നല്കേഭാറുണയ്.

കതഭാടഭൂമനി വലവസകേള ദരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്നതയ് തടയഭാന ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമത്തനില് മഭാറലാം

264 (5128) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന   : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .  ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ്   : 
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം   : 
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടഭൂമനി  മുറനിചയ്  വനില്പന  നടത്തുന്നതു  തടയഭാന  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിനഭായനി  ഏലതഭാലക്ക  വലവസകേള  നനിയമത്തനില്
ഉളലപടുത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കതഭാടഭൂമനി  സലാംബന്ധനിച  നനിയമ  വലവസകേള  ദരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്തയ്
എത്രകത്തഭാളലാം  ഭൂമനി  മറനിച്ചു  വനിറനിട്ടുലണനലാം,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ലകേവശലാം  വചനിട്ടുണയ്
എന്നതുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതു
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണയ്.   കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  81  പ്രകേഭാരലാം
സതീലനിലാംഗയ്  പരനിധനിയനില്നനിന്നയ്  വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  നല്കേനിയ
ഭൂമനി തുണ്ടുകേളഭാക്കനി ലകേമഭാറലാം നടത്തുകേയലാം ലകേമഭാറത്തനിലൂലട ഭൂമനി ആര്ജനിക്കുന്ന
ആള  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  അകത  ആവശലത്തനിനയ്  തലന്ന  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രസ്തുത ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഉതകുന്ന തരത്തനില് കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)   കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  81(1)(e)  പ്രകേഭാരലാം  ഇളവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കതഭാടഭൂമനിയനില്നനിനലാം  മുറനിചയ്  വനിറതഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള
ഭൂമനിയലട വനിവരങ്ങള ജനില തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന.                     
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തൃശ്ശൂര് 35.34  ഏക്കര്,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 40  ഏക്കര്,

വയനഭാടയ് 153.72.503  ഏക്കര്

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 256.41  ഏക്കര്

മറജനിലകേളനില്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കതഭാടഭൂമനി  ദരുപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിടനില.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് പ്രതീഫഭാബയ് സഭാകങ്കതനികേ വനിദല

265 (5129) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-ലല  കകേരള  സലാംസഭാന  പഭാര്പനിട  നയലാം  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  ഭൂമനിയലട  ലഭലത  കുറവഭായ
കകേരളത്തനില്,  ഭൂലഭലതയനുസരനിച്ചുള്ള  ഒരു  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലട വനിലക്കയറലാം പരനിഗണനിചയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയനില് ദര്ബല ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട ആശങ്ക പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക
ഇടലപടലുകേളഭാണയ് നടത്തുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രതീഫഭാബയ്  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2011-ലല  കകേരള  സലാംസഭാന  പഭാര്പനിട  നയലാം  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്തനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  സമഗ്ര
കകേരള വനികേസനത്തനിനുകവണനി അഞ്ചു വര്ഷലാം ലകേഭാണയ് ജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷ  പദതനിക്കയ്  (ലലഫയ്)
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഈ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലട വനിലക്കയറലാം പരനിഗണനിചയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയനില് ദര്ബല ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ആശങ്ക പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  2009-ല്  ആരലാംഭനിച  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലട നലഭായവനില വനിപണനകകേന്ദ്രമഭായ കേലവറ നനിലവനില്  8
ജനിലകേളനിലഭായനി  (തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്)   12  എണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
5 എണ്ണത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലുലാം  ഉടനതലന്ന  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ലകേസനിക്കനിലന്റെ  കേലവറകേള  കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനിയലാം സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി എന്നനിവ സഇൗജനല നനിരക്കനില് ബനി.പനി.എല്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് നല്കുന്നതനിനഭായള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.
നനിലവനില് 600 ചേ.അടനി വലര തറ വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബനി.പനി.എല്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  കേലവറയനില്നനിനലാം  സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി  എന്നനിവ  ലപഭാതു
വനിപണനിയനിലല വനിലകയക്കഭാള 15% സഇൗജനല നനിരക്കനിലഭാണയ് നല്കേനിവരുന്നതയ്.

(ഡനി)  പ്രതീ  ഫഭാബയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനികന്റെയലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള
സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പദതനി
വനിഹനിതത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  രണയ്  വതീടുകേളുലട  മഭാതൃകേകേള  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവനില് പനി.റനി.പനി.  നഗറനിലുള്ള കേഭാമ്പസനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  8  ലക്ഷലാം  രൂപയയ്  പ്രതീഫഭാബയ്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
ഉപകയഭാഗനിചയ് പഭാലക്കഭാടയ് മഭാതൃകേ വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഈ  മഭാതൃകേകേള  കേഭാണുന്നതനിനുലാം  കേണയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം സഭാഹചേരലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സലാംസഭാനത്തയ്  ചേനിലവ  കുറഞ  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രതീ ഫഭാബയ് സഭാകങ്കതനികേ വനിദല  (Pre-fab Technology)
ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.   ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലട
ദഇൗര്ലഭലവലാം  വനില  വര്ദനവലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കുറവലാം
വര്ദനിച  കൂലനിയലാം  കേഭാരണലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവയ്  ദനിനലാംപ്രതനി  വര്ദനിച്ചു
വരുന്നതനിനഭാല്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  നൂതനമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാചനിയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ ഫഭാക്ടനിലന്റെ ഒരു ഉപ-ഉല്പന്നമഭായ ജനി.എഫയ്.ആര്.ജനി (ഗഭാസയ് ലഫബര്
റനി-ഇനകഫഭാഴ്സയ്ഡയ്  ജനിപലാം)  പഭാനലുകേള  മദഭാസയ്  ലഎ.ലഎ.ടനി.യലട  സഭാകങ്കതനികേ
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സഹഭായകത്തഭാലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തയ് ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുനണയ്.
ഈ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  കബഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  തുടക്കമഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കചേഭാറഭാനനിക്കര  സഭാഫലലലാം  ഭവന  പദതനി  ഈ
വനിദലയനിലൂലടയഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനിക്കയ്  സനിമന്റെയ്,
മണല്,  ചേലനി,  കേമ്പനി  എന്നനിവയലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറഞ  കതഭാതനില്
മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്.   ചുമരുകേള  സനിമന്റെയ്  പൂകശണ  ആവശലമനില.   തറയകടയലാം
സഭാബുകേളുകടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഈ  പഭാനലുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്  കകേഭാണക്രതീറയ്  പരനിമനിതമഭായ  കതഭാതനില്  മഭാത്രലാം
മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്.  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള   കുറച്ചു  മതനി.   കുറഞ  നനിര്മ്മേഭാണ
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഈ
രതീതനിയനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലക്രയനിന  മുതലഭായ
ലമഷനിനറനി  ലസറനിലലത്തനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  പ്രകദശത്തനിലല
സലസഇൗകേരലലാം കൂടനി കേണക്കനിലലടുകക്കണതുണയ്.  Mass construction വരുകമ്പഭാള
കമല്പറഞ  രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതഭാണയ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
അഭനികേഭാമലലാം.

കദവനികുളലാം ടഇൗണനില് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വകുപനിലന്റെ ലകേടനിടലാം ഉദ്ഘഭാടനലാം
ലചേയ്യഭാന നടപടനി

266  (5130)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കദവനികുളലാം  ടഇൗണനില്
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപനിലന്റെ  ഒരു  ലകേടനിടലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്യഭാലത  കേനിടക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ഈ ലകേടനിടലാം ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്യഭാന എനയ് നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കദവനികുളത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഭവന പദതനിയനില് 12  ഫ്ലഭാറകേള കകേരള സലാംസഭാന
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി  &  സനി)   നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പ്രസ്തുത  12  ഫ്ലഭാറകേള
12-8-2015-നയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  കദവനികുളലാം  സബയ്  കേളക്ടര്ക്കയ്
ലകേമഭാറുകേയലാം ടനി ഫ്ലഭാറകേളനില് ലവദമ്മ്യൂതനി, ജലലാം തുടങ്ങനിയവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തഹസതീല്ദഭാര്  മുകഖന  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഉദ്ഘഭാടനലാം,  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല ഹഇൗസനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ് വനനിതഭാ കഹഭാസല്

267  (5131)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ഹഇൗസനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ് പണനികേഴെനിപനിച
വനനിതഭാ  കഹഭാസല്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  കേഴെനിഞയ്  മഭാസങ്ങള  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചയ്  വനനിതഭാകഹഭാസലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) കസവന കവതന വലവസകേള, റൂലാം ലറന്റെയ് എന്നനിവയലട നനിബന്ധനകേള
പഭാലനിചയ് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചയ് കഹഭാസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എത്രയലാം ലപലടന്നയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള (എന.ആര്.ഡനി.ഡബമ്മ്യൂ.പനി.) പദതനി 

268 (5132) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷത  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവളള
(എന.ആര്.ഡനി.ഡബമ്മ്യൂ.പനി.)  പദതനിയലട  സലാംസഭാനലത്ത  നഭാളനിതുവലരയളള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജനില
അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വർഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാൻ കപഭാകുന്ന പദതനികേള
എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇതനിനുള്ള കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
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(എ)  എന.ആര്.ഡനി.ഡബമ്മ്യൂ.പനി. പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 2009-10 മുതല്
2016-17  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലടയള്ള
242  പദതനികേളക്കയ് അനുമതനി നല്കുകേയണഭായനി.   കൂടഭാലത ഈ കേഭാലയളവനില്
മുനവര്ഷങ്ങളനിലുളലപലട കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട ഏലറടുത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനികേളനില്  131  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ  പദതനികേളനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തയ്  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ഏകേകദശലാം  29  ലക്ഷലാം  ജനങ്ങളക്കയ്
പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   നനിലവനില്  (2016-17)  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  188  പദതനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണയ്.
കമല് പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂലട സലാംസഭാനത്തയ് ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല
കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശൂദതീകേരനിച  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കൂടുതല്
പ്രകദശങ്ങളനികലയയ് പദതനിയലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം എന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
കസഭാതസകേളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  ശൂദജലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
പരനിശതീലന  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള,  കേലാംപമ്മ്യൂടലറകസഷന  എന്നനിവയലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇതനില്  പരനിശതീലന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെതീലുള്ള  CCDU,  ശുചേനിതസ  മനിഷന  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള വഴെനിയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. 

എന.ആര്.ഡനി.ഡബമ്മ്യൂ.പനി.-ക്കയ്  2009-10 മുതല്  2016-17  വലര  ലഭനിച
തുകേയലടയലാം  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേയലടയലാം  കേണക്കയ്  അനുബന്ധലാം  (1)  ആയനി
കചേര്ക്കുന.+

പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ലചേലവഴെനിച കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കയ് അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലടയള്ള
ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കുള്ള  സലാംസഭാനവനിഹനിതമുളലപലട  ഗ്രഭാമതീണ
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്
2487.3 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനയ്
48.76  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനു  പുറലമ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തതനുസരനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  50-ല്പരലാം  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമങ്കനിലുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് നടനവരുന്ന
പദതനികേളുലട എണ്ണലാം പരനിമനിതലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.

എന്നഭാല്  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനുള്ള

+ ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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കകേന്ദ്രവനിഹനിതത്തനിലുണഭായ  കേഭാരലമഭായ  കുറവയ്  പുതനിയ  പദതനികേള
ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് തടസമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതുകേഭാരണലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കദശതീയഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പുതനിയ
പദതനികേലളഭാനലാം  ഏലറടുത്തനിടനില.   നനിലവനില് സനസദയ്  ആദര്ശയ്  ഗ്രഭാമകയഭാജന
പഞഭായത്തുകേള,  ഫ്ലൂലറഡയ്/ആര്സനനികേയ്  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള,  ലവളനിമ്പ്രകദശ
മലവനിസര്ജനരഹനിത  പ്രകദശങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയയ്  മഭാത്രകമ  കദശതീയ
ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പുതനിയ പദതനികേള
അനുവദനിക്കുനള.

ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ലവളനിമ്പ്രകദശ മലവനിസര്ജനരഹനിത പ്രകദശങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കയ് മുനഗണന നല്കേണലമന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  നടനവരുന്ന  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലടയള്ള
പദതനികേളക്കയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിയനണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ആവശലമഭായ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കണലമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല് ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് ഇതുവലരയലാം അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനമുണഭായനിടനില.

വനിളപനില് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് കുടനിലവള്ള പദതനി

269 (5133)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിളപനില്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്
കുടനിലവള്ള  പദതനി  31-3-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്.330/2016/ഡബ്ളു.ആര്.ഡനി  പ്രകേഭാരലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവലരയഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നയ്  ആരലാംഭനിയഭാനഭാകുലമനലാം  തുടര്നള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എനഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയലട കേനിണര്,  കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗയ് ലമയനിന,
ജലശുദതീകേരണശഭാല,  ചേതീലപഭാറയനിലുള്ള  ഉന്നതതല  സലാംഭരണനി  എന്നതീ
ഘടകേങ്ങളുലട  എസനികമറകേളക്കയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഈ പദതനിയലട മറയ്  ഘടകേങ്ങളുലട എസനികമറയ്  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മൂന്നയ്  മഭാസത്തനിനകേലാം
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സനി. എല്. ആര്./എചയ്. ആര്. ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ദനിവസകവതനലാം
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270 (5134)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇറനികഗഷന വകുപനിനുകേതീഴെനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സനി. എല്. ആര്./എചയ്.

ആര്. ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ദനിവസ കവതനലാം എത്രയഭാണയ്; ഇതയ് പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചതയ്

ഏതയ് വര്ഷമഭാണയ്;

(ബനി) കുറലഭാടനി ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജക്ടനിനുകേതീഴെനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സനി. എല്.

ആര്./എചയ്. ആര്. ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ദനിവസ കവതനലാം 300 രൂപ മഭാത്രമഭാലണന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വര്ദനിപനിച  കവതനലാം  ഇഇൗ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

തടസലമനഭാലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജലകസചേന  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  സനി.എല്.ആര്.
എചയ്.  ആര്.  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഇകപഭാള  നല്കുന്ന  ദനിവസകവതനലാം  600
രൂപയഭാണയ്.  2016-ലഭാണയ് ഇപ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചതയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്  കവതനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര് (ലഎ & എ)-യയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

നദതീ സലാംരക്ഷണ പദതനികേളക്കഭായനി ലതരലഞടുക്കലപട നദനികേള
271 (5135)  ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നദതീ  സലാംരക്ഷണ പദതനികേളക്കുകവണനി ഏലതഭാലക്ക നദനികേലളയഭാണയ്
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ് ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിനഭായനി  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  എത്ര തുകേ കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിച്ചുലവനലാം ഇതയ്
ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളലക്കനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ ?   

 ഉത്തരലാം
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(എ)  പമ്പഭാ നദനി.

(ബനി)  പമ്പഭാ  നദനിയലട  സലാംരക്ഷണലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായത്തനിനഭായനി  പമ്പഭാ  ആക്ഷന  പഭാന  Phase-1  എന്ന  പദതനി  2001-ല്
തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുകേയലാം 2003-ല് ഈ പദതനിക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയലാം
ലചേയ.  ഈ പദതനിയലട കേഭാലഭാവധനി 2017 മഭാര്ചയ് 31 വലര ആയനിരുന.

(സനി) പമ്പഭാ ആക്ഷന പഭാന  Phase-1-നഭായനി 70:30 എന്ന കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
അനുപഭാതത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  ലചേലവ  പങ്കനിടുന്ന
വലവസയനില്  18.45  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിക്കഭാണയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതയ്.
1-4-2015  മുതല്  ഫണനിലന്റെ  അനുപഭാതലാം  50:50  ആക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  12.886  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.   ഇതനില്  2.75  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പമ്പഭാ  ആക്ഷന  പഭാനനില്  ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേളക്കുകവണനി
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ജലകസചേന  വകുപയ്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡയ് എന്നതീ വകുപ്പുകേളക്കഭാണയ് ഈ തുകേ അനുവദനിചതയ്.

ഡഭാലാം റതീഹഭാബനിലനികറഷന ആന്റെയ് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാജക്ടയ്

272 (5136)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാലാം റനിഹഭാബനിലനികറഷന ആന്റെയ് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാജക്ടയ് എന്ന കലഭാകേ
ബഭാങ്കയ്  സതീമനില്  എത്ര  ഡഭാമുകേലള  ഉളലപടുത്തഭാനഭാണയ്  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  വര്ഷത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്;എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബജറയ്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കേഴെനിഞ  അഞയ്  വര്ഷലാം
വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയലടയലാം  ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേയലടയലാം  കേണക്കുകേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണയ്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ശമ്പളയനിനത്തനില് നല്കേനിയലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തഡുത  പദതനിയനില്  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  എനയ്  സഭാകങ്കതനികേ
തടസമഭാണയ് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  ഫണയ്  ലഭാപഭാക്കനിയ
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
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(എ)   മലമഴെ,  കപഭാത്തുണനി,  ചുള്ളനിയഭാര്,  മതീനകേര,  കേഭാഞനിരപ്പുഴെ,  മലങ്കര,
ചേനിമ്മേനിണനി,  പഴെശ്ശേനി,  ലപരനിയഭാര്വഭാലനി,  മൂലത്തറ,  കേലട,  വഭാഴെഭാനനി,  പതീചനി,  ലനയ്യഭാര്,
വഭാളയഭാര്, കുറനിയഭാടനി എന്നതീ 16 ഡഭാമുകേള, ബഭാകരജകേള, റഗുകലററുകേള എന്നനിവയലാം
ഡഭാമുകേളുലട  സര്വതീലനസയ്,  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  എന്നനിവയലാം  തനിരുവനനപുരലത്ത
ഡഭാലാം  കസഫനി  ലഹഡയ്  കകേസഭാര്കടഴ്സനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭാണയ്  DRIP  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയള്ള  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേള  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യലട
അധതീനതയനിലുള്ള  37  ഡഭാമുകേളഭാണയ്  ഡഭാലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  &  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
കപ്രഭാജക്ടനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  വര്ഷത്തനില്
ജലകസചേന വകുപനിനയ് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇതനില് 39,93,10,871  രൂപ വകുപയ്
ലചേലവഴെനിച്ചു.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കുകവണനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പദതനിക്കഭായനി
സലാംസഭാന ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ – 25 കകേഭാടനി.

2016-17 വര്ഷത്തനില് 31.78 കകേഭാടനി രൂപ KSEBL ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)
ജലകസചേന  വകുപനിനയ്  ബജറയ്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കേഴെനിഞ  അഞയ്  വര്ഷലാം
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയലാം ലചേലവഭാക്കനിയ തകേയലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ബജറയ്
വനിഹനിതലാം
(കകേഭാടനി)

ലചേലവഴെനിച തുകേ

2012-13 42.5 85,26,000

2013-14 40 2,49,24,343

2014-15 30 6,47,23,953

2015-16 40 7,36,98,896

2016-17 40 39,93,10,871

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ് ബജറയ് ശതീര്ഷകേത്തനില് കേഴെനിഞ അഞയ് വര്ഷലാം 
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയലാം ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേയലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം സലാംസഭാന
ബജറനില്

ലചേലവഴെനിച തുകേ
(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)
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വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
(റനിലവസ്ഡയ് ബജറയ് 
അകലഭാകക്കഷന പ്രകേഭാരലാം 
(രൂപ കകേഭാടനിയനില്))

2012-13 18.75 0.05

2013-14 30 2.8

2014-15 32 3.33

2015-16 30 6.98

2016-17 25 31.78

(ഡനി)   ജലകസചേന  വകുപയ്  DRIP-ലന്റെ  Head  of  Account-ല്  നനിനലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നനില.   ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില്  ഡഭാലാം  കസഫനി
വനിഭഭാഗമഭാണയ് ഡ്രനിപയ് സതീമനില്ലപട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഡഭാലാം കസഫനി
വനിഭഭാഗത്തനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളയനിനത്തനില്  ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേ  9.72
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

(ഇ)   DRIP  പദതനിക്കയ്  2012-ല്  ഉടമ്പടനി  വലചങ്കനിലുലാം  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ

സഹഭായകത്തഭാലട നടത്തുന്ന ഈ പദതനിക്കയ് പല നനിയനണങ്ങളുലാം ഉണഭായനിരുന.

പദതനികേളുലട  അനുമതനികേളക്കഭായനി  ഓകരഭാ  പദതനിയലടയലാം  കപ്രഭാജക്ടയ്  സതീനനിലാംഗയ്

ലടലാംകപറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  Central  Water  Commission  (CWC)-ലന്റെയലാം  കലഭാകേ

ബഭാങ്കനിലന്റെയലാം  അനുമതനിക്കഭായനി  അയയ്കക്കണതുണയ്.   CWC-യലട  കേതീഴെനിലുള്ള

ലസനടല് കപ്രഭാജക്ടയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് യൂണനിറനികന്റെയലാം കലഭാകേ ബഭാങ്കനിലന്റെയലാം അനുമതനി

കേനിടനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  വനിവനിധ  കജഭാലനികേളുലട  ലടനഡര്  നടപടനികേള  നടത്തുവഭാന

കേഴെനിയകേയള.   കപ്രഭാജക്ടയ്  സതീനനിങയ്  ലടലാംകപറയ്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഡഭാമുകേളുലട ലഹകഡ്രഭാളജനി റനിവമ്മ്യൂ പഠനങ്ങളുലടയലാം,  ഡഭാലാം കസഫനി റനിവമ്മ്യൂ പഭാനല്

രൂപതീകേരനിചയ്  അവരുലട  പരനികശഭാധനകേളുലടയലാം  ശനിപഭാര്ശകേളുലടയലാം

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  സതീനനിലാംഗയ്  ലടലാംകപറനിനയ്  അനുമതനി  നല്കുന്നതയ്.

ഡഭാമുകേളുലട  ലഹകഡ്രഭാളജനി  റനിവമ്മ്യൂ  നടത്തുന്നതനിനുലാം  അവയലട  അനുമതനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതുകപഭാലല  ഡഭാലാം  കസഫനി  റനിവമ്മ്യൂ  പഭാനലനിലന്റെ

പരനികശഭാധനകേളക്കുലാംകവണനി  വളലരയധനികേലാം  സമയലാം  കവണനിവന.

ഇത്തരത്തനിലുള്ള  തയ്യഭാലറടുപ്പുകേളക്കുലാം  കലഭാകേ  ബഭാങ്കയ്,  CWC  തുടങ്ങനിയ

സഭാപനങ്ങളുലട  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  സമയലാം  കവണനി

വന്നതനിനഭാല്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്ത  തരത്തനില്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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ആദലഘടങ്ങളനില്  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട്ടു,   2015-ഓടു  കൂടനി

സനിതനിഗതനികേള  ലമചലപടുകേയലാം  ഡഭാമുകേളുലട  വര്ക്കുകേള  ലടണര്  ലചേയ്യുകേയലാം

ലചേയ.  പല രൂപത്തനില് ഉണഭായ വലവഹഭാരങ്ങളുലാം തടസങ്ങള സ വൃഷനിക്കുനണയ്.

(എഫയ്)  തുകേ ലചേലവഴെനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത ഫണയ് ഇതുവലര ലഭാപഭായനിടനില.

കേരമന-കേനിള്ളനിയഭാറുകേലള മഭാലനിനലമുകമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

273 (5137)ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേരമന-കേനിള്ളനിയഭാറുകേലള  മഭാലനിനല

മുകമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ജലകസഭാതസകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേരമന - കേനിള്ളനിയഭാര്

റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ

വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരമന  നദനി  ശഭാസതീയ  പരനിപഭാലന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  (KRSM)
കേനിള്ളനിയഭാര്  മഭാലനിനലമുകമഭാക്കുന്ന  ലപലറയ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഒന്നഭാലാം
ഘടമഭായനി തഭാലഴെ പറയന്ന 4 പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്:

1. ശനിവനഗര് പ്രകദശലത്ത സസതീവര് ലലന പുനരുദഭാരണലാം

2. ശഭാസനി നഗര് പ്രകദശലത്ത സസതീവര് ലലന പുനരുദഭാരണലാം

3. ലകേലഭാസയ് നഗര് പ്രകദശലത്ത സസതീവര് ലലന പുനരുദഭാരണലാം

4. കുരലഭാത്തനി  പമ്പനിലാംഗയ്  കസഷനനില്  3  പുതുതലമുറ  പമലസറകേള
സഭാപനിക്കല്.

ഇതുകൂടഭാലത കേനിള്ളനിപഭാലലാം  മുതല് തനിടക്കുടനി  പഭാലലാം വലര ബണയ് കറഭാഡനില്
പുതനിയ  സസതീവര്  ലലന  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയലട  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന
പ്രവൃത്തനിലയഭാഴെനിലകേ ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്റെര് കേണക്ഷന
പ്രവൃത്തനി ലചേയ്യുവഭാനഭായനി ടഭാര് കേടനിലാംഗയ് സഭാങ്ഷന ലഭലമഭാകകേണതുണയ്.  രണഭാലാംഘട
പ്രവൃത്തനിയനിലുളലപടുത്തനി  3  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുകൂടനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടകനിക്കല്  സഭാലാംഗ്ഷനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  കേരമന  കേനിള്ളനി  മലനിനതീകേരണ
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി ശഭാസതീയ പരനിപഭാലന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി രണ്ടു



332 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

നദനികേളുലടയലാം  നഗരഭാതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള  പഭാലങ്ങളനില്  ലഫനസനിലാംഗയ്  പനിടനിപനിച
പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാടുകൂടനി  പഭാലത്തനിലൂലട  ആറനികലയയ്  വഭാഹനങ്ങളനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നയ്  തള്ളുന്ന  ഇറചനി  കവസയ്  ഉളലപലടയള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  തടയവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

മലനിനതീകേരണലാം  തടയന്നതനിനുകവണനി  നഗരഭാതനിര്ത്തനിക്കുപുറകമയള്ള  കേരമന
കേനിള്ളനി  നദനികേളനിലല  പഭാലങ്ങളനില്കൂടനി  ലഫനസനിലാംഗയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ആറനിലന്റെ  പുറകമ്പഭാക്കയ്  കേകയ്യറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി നടപഭാക്കുന്ന ബകയഭാലഡകവഴ്സനിറനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ പണനി
കേരമന പഭാലത്തനിലന്റെ തഭാഴ്ഭഭാഗത്തയ് വലതുകേരയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  സതീകവജയ്  വഹനിക്കുന്ന  ലപപ്പുകേള
കേഭാലപഴെക്കവലാം  അപരലഭാപവമഭായതനിനഭാല്  അവ  ലപഭാടനി  മലനിനജലലാം  സമതീപ
കതഭാടുകേളനില്ക്കൂടനി  ആക്കുളലാം-കവളനി  കേഭായല്,  ടനി.  എസയ്.  കേനഭാല്,  കേരമനയഭാര്,
കേനിള്ളനിയഭാര്  എന്നതീ  ജലഭാശയങ്ങളനില്  എത്തനികചര്ന്നയ്  ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം
ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം കേഭാരണമഭാവന്നതനിനഭാല് 107 MLD കശഷനിയള്ള സതീകവജയ്
ടതീറയ്ലമന്റെയ് പഭാന്റെയ് മുടത്തറയനില് സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷനനില്
ഉണഭാകുന്ന  സസതീകവജയ്  മുഴുവന  ശുദതീകേരനിക്കഭാന  കശഷനിയള്ള  ഒരു  പഭാന്റെഭാണയ്
സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേന്ന ലപപ്പുകേള മഭാറനി കൂടുതല് കശഷനിയള്ള
ലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  പമ്പനിലാംഗയ്  കസഷനുകേള  ലമചലപടുത്തനിയലാം  മുഴുവന
സസതീകവജലാം  STP-യനില്  എത്തനിചയ്  സലാംസരനിചഭാല്  നഗരത്തനിലല  ജലഭാശയങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേളുലട  വലനിപലാം,  വൃഷനി  പ്രകദശത്തനിലന്റെ
സവനികശഷതകേള,  നതീലരഭാഴുക്കയ്,  ലജവ  ലവവനിധലലാം  എന്നനിവ
കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള ഓകരഭാ നദനിക്കുലാം പ്രകതലകേമഭായനി മഭാകനജലമന്റെയ് അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  ശഭാസതീയ  സമതീപനമല.   കൂടഭാലത  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
രൂപലപടഭാനുള്ള  സഭാധലതയലാം  ഉണയ്.   ഇതയ്  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനതലത്തനില് ഒരു അകതഭാറനിറനിയലാം അതനിനു കേതീഴെനില് റനിവര് കബഭാര്ഡുകേളുലാം
(ഒന്നനികലലറ നദനികേള കചേര്ന്ന കസര്) രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ് ഉചേനിതലാം.

പമ്പ ഇറനികഗഷന പദതനിയലട കേനഭാലുകേളുലട പഴെക്കലാം

274  (5138)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാര്  ഡഭാമനില്നനിനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  പമ്പ  ഇറനികഗഷന
പദതനിയലട  കേനഭാലുകേളുലട  പഴെക്കലാംമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  അപകേടഭാവസ
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ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനഭാലനിലന്റെ  പഴെക്കലാംമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  അപകേടങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവഭാന പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഴെക്കലാംമൂലലാം  ഉണഭാകയയഭാവന്ന  അപകേടഭാവസ  ചേനില  സലങ്ങളനില്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ബ ഡ്ജറനില്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേയയ്  അനുസരനിചയ്  കേനഭാലുകേളുലട
അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയലാം നടത്തഭാറുണയ്.  ഫണനിലന്റെ അപരലഭാപതമൂലലാം മുഴുവന
കേനഭാലുകേളുലട  അറകുറപണനികേള  ചേനിലകപഭാള  നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാലതവരുന.
മുന വര്ഷങ്ങളനില് കേനഭാലുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേളക്കുകവണനി ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ  4  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം
കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  കേനഭാലുകേളനില്ക്കൂടനി  കചേഭാര്ചയണഭാ  കുന്നതുമൂലലാം
അപകേടഭാവസയയ്  സഭാധലതയണയ്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പമ്പഭാ
ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജക്ടനിനുകവണനി  4  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചയ് ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള കേനഭാലുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേളക്കുള്ള  മുനഗണനഭാപ്രവ വൃത്തനികേള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
ആക്ഷന  പഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.   ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  ഈ  വര്ഷലാംതലന്ന
ലടണര്ലചേയ്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   പമ്പഭാ
ഇറനികഗഷന  പദതനിയലട  കേഭാലപഴെക്കലാംലചേന്ന  എലഭാ  കേനഭാലുകേളുലടയലാം
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനുലാം ജലകസചേന നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം
ഉളലപടുത്തനി ഒരു സമഗ്ര പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

പ്രധഭാന നദനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള പദതനികേള
275 (T5139) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാന നദനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  തണ്ണതീര്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേള നനിലവനില് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളനില് പ്രധഭാനലാം

നതീലരഭാഴുക്കനിലല കുറവലാം ജലമലനിനതീകേരണവമഭാണയ്.   ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവ  ആവശലമുള്ളനിടങ്ങളനില്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം

ഓരു  ജലക്കയറലാം  തടയന്നതനിനഭായനി  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയലട

സഹഭായകത്തഭാലട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.  ആദലഘടത്തനില് ഇരുപതയ്

നദനികേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  നദനികേലളത്തലന്ന

ലചേറുസലാംഭരണനികേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  കേഴെനിയന്നനിടത്തയ്  ലചേക്കയ്  ഡഭാമുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ആകലഭാചേനയണയ്.

(ബനി)  ജലഭാശയങ്ങള,  തണ്ണതീര്തടങ്ങള  എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്

മുനഗണന  നല്കുന്നതഭാണയ്.   ഹരനിതകകേരള  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  മണ്ണയ്-

ജലസലാംരക്ഷണ  മനിഷന  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  സമതീപനകത്തഭാടുകൂടനി  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന

കബഭാക്കയ്തല  നതീര്ത്തട  മഭാസര്  പഭാനുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണയ്

മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഇവ  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഈ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  പരമ്പരഭാഗത  ജലഭാശയങ്ങളഭായ

കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനയ് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാചനി കേരുകവലനിപടനി പമ്പയ് ഹഇൗസനികലയള്ള കേഭാലഹരണലപട ലപപയ്

ലലന മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

276  (5140)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേരുകവലനിപടനി  പമ്പയ്
ഹഇൗസനികലക്കുള്ള 70 മനി.മനി. പ്രനികമഭാ ലമയനിന പമ്പനിലന്റെ ലവരുമഭാന്നൂര് പമ്പയ് ഹഇൗസയ്
മുതല്  കതവര  ജലാംഗ്ഷന  വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  കേഭാലഹരണലപടതഭാകണഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഹരണലപടതഭാലണങ്കനില്  ഇതയ്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാ
പുതനിയ ലപപയ് ലലന ഇടുന്നതനികനഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ - സനി) ഉണയ്. ലപരുമഭാന്നൂര് പമ്പയ് ഹഇൗസയ് മുതല് കതവര ജലാംഗ്ഷനവലര
സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ് 700 മനി.മതീ. പ്രനികമഭാ (കകേഭാണക്രതീറയ്) ലപപയ് ലലന ആണയ്.  ഈ
ലപപയ്  ലലന  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയതയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കസറയ്  പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനി  320  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലപരുമഭാന്നൂര്
പമ്പയ്  ഹഇൗസയ്  മുതല്  കതവര  വലര  2200  മതീറര്  700  മനി.മതീ.  ഡനി.ഐ.  ലപപയ്
സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയലട  കേരഭാര്  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉടമ്പടനി ഉറപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  എന്നഭാല് നഭാളനിതുവലര കറഭാഡയ് മുറനിചയ്
ലപപയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ബന്ധലപട  കറഭാഡയ്
അധനികേഭാരനികേളനില്നനിന്നയ് ലഭനിചനിടനില.

കേരഭാര് പ്രവൃത്തനികേള ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി പഭാലനികക്കണ നനിബന്ധനകേള
277 (5141) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനില്  4  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കൂടുതല്  മുതല്  മുടക്കുള്ള

കേരഭാര് പ്രവൃത്തനികേള ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി അനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ് മുമ്പയ് ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്  (കപ്രഭാജക്ടയ്)  പഭാലനികക്കണ  നനിബന്ധനകേള  എലനലഭാലമന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  4  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കൂടുതല്  മുതല്  മുടക്കുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട
സക്ചറല്  ഡ്രഭായനിലാംഗുകേള  ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
പരനികശഭാധനികക്കണ ആവശലലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  കേരഭാര് പ്രവൃത്തനി ലചേകയ്യണ സലലാം സസകേഭാരല വലകനിയലട ലകേവശലാം
ആലണങ്കനില്,  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  എനയ്  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനികക്കണതയ്  എന
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനില്  4  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കൂടുതല്  മുതല്  മുടക്കുള്ള
ഏലതഭാരു  കേരഭാര്  പ്രവ വൃത്തനിയലാം  ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  അനുമതനികേള  (സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി,  ഭരണഭാനുമതനി,
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി)  ലഭലമഭായനിട്ടുലണന്നയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
ഉറപ്പുവരുകത്തണതുണയ്.   കൂടഭാലത  കപ്രഭാജക്ടയ്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
അനുസരനിചഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ് എനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണയ്.

(ബനി) 4  കകേഭാടനി  രൂപ എസനികമറയ്  തുകേ വരുന്ന പ്രവൃത്തനിയഭാലണങ്കനിലുലാം  ഈ
പ്രവൃത്തനികേള ചേനിലകപഭാള ഒന്നനിലധനികേലാം ലമനര് ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള (VCB,
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കേളവര്ട്ടുകേള,  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള,  ചേഭാലുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മുതലഭായവ
കപഭാലുള്ളവ)  കചേര്ന്നതഭായനിരനിക്കഭാലാം.   ഇങ്ങലനയള്ള  ഓകരഭാ  പ്രകതലകേ
പ്രവൃത്തനിയകടയലാം  എസനികമറയ്  തുകേ  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാലഴെയഭാണയ്
വരുന്നലതങ്കനില്  ഇവയലട  ഡനിലസകനഭാ  സക്ചേറല്  കഡ്രഭായനിലാംകഗഭാ
ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  പരനികശഭാധനികക്കണതനില.    എന്നഭാല്
ഓകരഭാ സക്ചേറനികന്റെയലാം സസഭഭാവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് അവയലട എസനികമറയ് തുകേ ഒരു
കകേഭാടനിയനില് കൂടനിയതഭാലണങ്കനില് അത്തരത്തനിലുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ഡനിലസനുകേളുലാം
കഡ്രഭായനിലാംഗുകേളുലാം ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനില്നനിനലാം തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണയ്.

(സനി)  കേരഭാര് പ്രവൃത്തനി ലചേകയ്യണ സലലാം സസകേഭാരലവലകനിയലട ലകേവശലാം
ആലണങ്കനില്  അതയ്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  സസതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള സലലാം ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ്
free surrender  ലചേയ ലഭനിക്കുന്നതനികനഭാ അലലങ്കനില് പ്രസ്തുത ഭൂമനി അകേസയര് ലചേയ
ലഭനിക്കുന്നതനികനഭാ  ഉള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിനുകശഷമഭാണയ്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.   എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലടയലാം  മറയ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയലാം  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  75%  എങ്കനിലുലാം സലലാം ലഭലമഭാലണങ്കനില്
ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേഭാറുണയ്.  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
ബഭാക്കനി ആവശലമുള്ള സലലാം നനിര്മ്മേഭാണ കവളയനില് ലഭലമഭാക്കനി നല്കേഭാലമനളള
പഞഭായത്തയ്  അധനികൃതരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  ഉറപനികന്മല്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട
അറനികവഭാടുകൂടനി  ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേഭാറുണയ്.   കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  സസകേഭാരല  വലകനികേളുകടതയ്
ആലണങ്കനില് 2013-ലല "The Right to fair compensation and transparency in
land acquisition, Rehabilitation and resettlement Act, 2013” നനിയമപ്രകേഭാരലാം
ഏലറടുക്കുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് ലപപയ് ലലന നതീടല് നടപടനി
278  (5142)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വരളചഭാ  കേഭാലത്തയ്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്

ലപപയ്  ലലന  എകയ്റനഷന  നടപടനികേളക്കഭായനി  ലഭനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ഏലതഭാലക്ക;

(ബനി) ഇതനിനകമല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി) മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ – സനി) ലപപയ്  ലലന  നതീടലനിനഭായനി  ലഭനിച  ശനിപഭാര്ശകേള  മണ്ഡലലാം

തനിരനിചയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  വരളചഭാ ദരനിതഭാശസഭാസ പദതനിയനില്

പ്രധഭാനമഭായലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേടഭായ  ലപപയ്  ലലന

മഭാറനിയനിടുകേ,  ഇലകനിക്കല്  അറകുറപണനികേള  എന്നനിവയഭാണയ്  മുനഗണന

നല്കേനിയതയ്.

തഭാനൂര് പൂരപ്പുഴെയനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് സഭാപനിക്കല്

279 (5143)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര് പൂരപ്പുഴെയനികലക്കയ്  കേടലനില്നനിനലാം ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറനി  ഏക്കറു

കേണക്കനിനയ് കൃഷനി നശനിക്കുന്നതനിനുലാം കുടനിലവളളലാം മലനിനമഭാകുന്നതനിനുലാം ഇടയഭാകുന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ പ്രശ്നത്തനിലന്റെ ശഭാശസത പരനിഹഭാരമഭായനി  പൂരപ്പുഴെയനില് ലറഗുകലറര്

കേലാം ബനിഡ്ജയ് സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  വനിഷയത്തനില്  നനിലവനില്  വല  പദതനികേളുലാം

നനിലവനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) ഈ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരമഭായനി  ബജറയ്

പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പൂരപ്പുഴെയയ്

കുറുലകേ  (ലകേട്ടുങ്ങല് ബതീചനിനടുത്തയ്)  ലകേട്ടുങ്ങല് കതഭാടനിനയ്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തയ് ഉപ്പുലവള്ള

നനിര്മ്മേഭാര്ജന ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുകവണനി  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  മണ്ണയ്  പരനികശഭാധനയള്ള

ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറയ്  ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനികലയയ്  സമര്പനിക്കുകേയലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പരലകവഷണ  പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി

നല്കുന്നതനികലയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വഭാമനപുരലാം ആറനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ പദതനികേള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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280  (5144)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം ആറനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ജലകസചേന  പദതനികേളഭാണയ്  ഈ  നദനിയനില്  നനിലവനില്
ഉള്ളതയ്;

(സനി)  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  ജലമഭാണയ്  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
ആവശലമുളളതയ്;

(ഡനി)  ജലലഭലതയനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഏലതങ്കനിലുലാം പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നദതീസലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള അടക്കമുള്ളവരുലട അഭനിപ്രഭായലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  ആറനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയന്ന
പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കേടയഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  മതീരഭാന  കേടവയ്  കേറനിചടനിമൂല  കറഭാഡനില്
മതീരഭാന  കേടവയ്  പഭാലത്തനിനുസമതീപലാം  അഞ്ചുലതങ്ങയ്  കേഭായലനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. വനിതുര  പഞഭായത്തനില്  തവയന  കേടവയ്  ഭഭാഗത്തയ്  ബലനിക്കടവനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വഭാമനപുരലാം  നദനിയലട  ഇടതുകേരയലട  സലാംരക്ഷണവലാം
സലാംബന്ധനിച പ്രവൃത്തനി.

ബജറയ്  പ്രഖലഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  KIIFB  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  വഭാമനപുരലാം
നദനിയനിലല ആയനിലലാം കേടവനിലുലാം കേഭാകരറലാം ലറഗുകലററുകേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുണയ്.
ഈ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാവശലമഭായനി  ലസറയ്  ഇനലവസനികഗഷനുലാം  ഡനിലസനുലാം
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
പൂവമ്പഭാറ പഭാലത്തനിനു തഭാഴ്ഭഭാഗലാം  40  മതീറര്  വതീതനി  2  മതീറര്  ലപഭാക്കത്തനില് ഉപയ്
ലവള്ളലാം കേയറഭാതനിരനിക്കഭാന ഒരു ലചേക്കയ് ഡഭാലാം നനിലവനിലുണയ്.

ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വനിതുര  പഞഭായത്തനില്  ലചേറചല്
സൂരലകേഭാനനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പമ്പയ് ഹഇൗസനിനുസമതീപലാം  28  മതീറര് വതീതനി,
1.5 മതീറര് ലപഭാക്കത്തനില് ഒരു ലചേക്കയ് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  നനിലവനിലുള്ള  19  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
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പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  പ്രതനിദനിനലാം  68.28  എലാം.എല്.ഡനി.  ജലമഭാണയ്
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന്ന  പദതനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  പ്രതനിദനിനലാം  39.22
എലാം.എല്.ഡനി. ജലലാം കൂടനി ആവശലമഭായനിവരുലാം.

(ഡനി)  ഉറവനിടമഭായ  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനില്  ആവശലത്തനിനയ്
ജലമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കേനിളനിമഭാനൂര്,
പഴെയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയള്ള  സമഗ്ര  ഗ്രഭാമതീണ
ശുദജലവനിതരണ  പദതനി,  പള്ളനിപ്പുറലാം  ലടകകഭാസനിറനിക്കുകവണനിയള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി  എന്നനിവയലട  കേമ്മേതീഷനനിലാംഗയ്  നടത്തഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  കവണത്ര
മുനകേരുതലുകേള സസതീകേരനിചതനിനഭാല് നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള ഒനലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി
നനിലചനിടനില.

(ഇ)  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട  കൂടനി  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമഭാണയ്  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ്.

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ലചേക്കയ് ഡഭാമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

281  (5145)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം  എത്ര  ലചേക്കയ്  ഡഭാമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്  എന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലചേക്കയ് ഡഭാമുകേള എത്രയഭാലണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ ലചേക്കയ് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നബഭാര്ഡയ്  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  മൂന്നഭാര്  പഞഭായത്തനില്
കേണ്ണനിമല നദനിക്കയ് കുറുലകേ രണയ് ലചേക്കയ് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഇനലവസനികഗഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനിലസന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാനല്ലൂര്  പഞഭായത്തനില്  കേതീഴെഭാന്തൂര്  വനികലജയ്  ഡ്രനിപയ്  ഇറനികഗഷന
സതീമനിനുകവണനിയള്ള  ലചേക്കയ്  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട
ആവശലപ്രകേഭാരലാം  200  മതീറര്  മുകേള  വശകത്തയയ്  മഭാറനി  പണനിയന്നതനിനുകവണനി
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നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തഭാലഴെപറയന്ന ലചേക്കയ് ഡഭാമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്:

1. കേഭാനല്ലൂര് പഞഭായത്തനിലല കകേഭായകക്കഭാടയ്  ലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷനുകവണനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലചേക്കയ് ഡഭാലാം.

2. കേഭാനല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ലവടയ്ക്കഭാടനിനയ്  സമതീപത്തുള്ള  കുതുര  എന്ന
സലത്തയ് ലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷനുകവണനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലചേക്കയ് ഡഭാലാം.

കൂടഭാലത  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലചേക്കുഡഭാമുകേളുലട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തു  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലചേക്കയ്
ഡഭാമുകേളുലട എണ്ണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലചേക്കയ്
ഡഭാമുകേള

അടനിമഭാലനി 4 4

കേഭാനല്ലൂര് 4 1

മറയൂര് 6 4

മഭാങ്കുളലാം 16 14

(സനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ലചേക്കയ്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ഡനി.പനി.സനി. കയഭാഗങ്ങള

282  (5146)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  2010  മുതല്  2017  വലര  ഹയര്

ഡനി.പനി.സനി., കലഭാവര് ഡനി.പനി.സനി. കയഭാഗങ്ങള എന്നനിവ എത്ര തവണ കൂടനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് കചേര്ന്ന ഡനി.പനി.സനി.  കയഭാഗത്തനില് പരനിഗണനയയ്

വന്നതനില്  എത്ര  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കേഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാലത  മഭാറനി

വചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇവരുലട  കപരനില്  വനിജനിലനസയ്  കകേകസഭാ  അചടക്ക  നടപടനികയഭാ

ഉണഭായനിരുന്നതുലകേഭാണഭാകണഭാ ഇപ്രകേഭാരലാം മഭാറനി വയലപടലതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

എങ്കനില് കപരു സഹനിതമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
(ഡനി)  ഡനി.പനി.സനി.-യനില്  പരനിഗണനിക്കഭാലത  മഭാറനിവയന്നതനിനുള്ള
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മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  വനിജനിലനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
ഘടന എനഭാണയ്; എലനഭാലക്ക അകനസഷണങ്ങളഭാണയ് ഈ വനിഭഭാഗലാം നടത്തുന്നതയ്;

(എഫയ്) 2017, 2018, 2019  വര്ഷങ്ങളനില് ഡനി.പനി.സനി.-യലട പരനിഗണനയയ്
വകരണ  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കപരനില്  വനിജനിലനസനിലന്റെ  അചടക്ക
നടപടനികേള  അവകശഷനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര് ഡനി.പനി.സനി. 21  തവണയലാം കലഭാവര് ഡനി.പനി.സനി  10  തവണയലാം
കൂടനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പതനിലനഭാന്നയ്.

(സനി)  ഇവരുലട കപരനില് അചടക്ക നടപടനികേള നനിലനനിന്നനിരുന്നതനിനഭാലഭാണയ്
മഭാറനിവയലപടതയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ഡനി.പനി.സനി.  കകേരള  കസറയ്  &
സകബഭാര്ഡനികനറയ്  സര്വതീസയ്  റൂളസയ്,  1958-ലല  ചേടലാം  28  ബനി  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഇ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലരയള്ള
പരഭാതനികേളനികന്മല് നടപടനിലയടുക്കുന്നതനിനയ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറക്ടറുലട ഓഫതീസനിലല വനിജനിലനസയ് ലസക്ഷനഭാണയ് ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഈ ലസക്ഷനനില് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനില് അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതനിനുകവണനി
ലടകനിക്കല്  ലമമ്പറനിലന  ലഹഡയ്  ആക്കനിലക്കഭാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു
ലഡപമ്മ്യൂടനി ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുലാം ഒരു എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയറുലാം രണയ് അസനിസന്റെയ്
എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയറുലാം അടങ്ങുന്ന വനിജനിലനസയ് വനിലാംഗയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഈ വനിജനിലനസയ് വനിലാംഗനില്നനിനലാം അകനസഷനിക്കുവഭാന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
മറയ്  ഓഫതീസര്മഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല്
വനിജനിലനസയ്  ലസക്ഷന  സതീനനിയര്  സൂപ്രണയ്,  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്,  ലഡപമ്മ്യൂടനി ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്  (വനിജനിലനസയ്),  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്
(HRD  &  GI),  ലടകനിക്കല്  ലമമ്പര്,  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്  എന്നനിവര്
പരനികശഭാധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന.  കൂടഭാലത  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറ്ടര്ക്കയ്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായമഭാകുന്നതനിനുകവണനി ലടകനിക്കല് ലമമ്പര്,  ചേതീഫയ്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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എഞനിനതീയര്  (എചയ്.ആര്.ഡനി.  &  ജനറല്),  ലഡപമ്മ്യൂടനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
(വനിജനിലനസയ്)  എന്നനിവര്  അടങ്ങനിയ  വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേനിറനിയലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ഗവണലമന്റെനില്നനിനലാം വനിജനിലനസയ് ആന്റെയ് ആനറനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭായനില്നനിനലാം
അലഭാലതയലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ
തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേളനിലുലാം  അകതഭാറനിറനിയലട  പരനിധനിയനില്നനിനലാം അകനസഷണലാം
നടത്തുനണയ്.  അകതഭാറനിറനിയലട  പരനിധനിക്കയ്  പുറകത്തയയ്  അകനസഷണലാം
ആവശലമഭാലണങ്കനില് സര്ക്കഭാരനികലയ്കക്കഭാ വനിജനിലനസയ് ആന്റെയ് ആന്റെനി കേറപ്ഷന
ബമ്മ്യൂകറഭായനികലയ്കക്കഭാ  തുടര്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യഭാറുണയ്.
ഗവണലമന്റെനില്നനിനലാം  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭായനില്
വനിജനിലനസയ്  ലസക്ഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുവരുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി
അവയലട റനികപഭാര്ട്ടുലാം നല്കേനിവരുനണയ്.  

(എഫയ്)  ഡനി.പനി.സനി.-യലട പരനിഗണനയവകരണ ഓഫതീസര്മഭാരുലട അചടക്ക
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് കൃഷനിക്കയ് ആവശലമഭായ ജലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

283 (5147)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ഒന്നഭാലാംവനിള, രണഭാലാംവനിള തുടങ്ങനിയ കൃഷനികേളക്കയ്
ആവശലമഭായ ജലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇഇൗ വര്ഷലാം കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് കൃഷനിയയ് മുടക്കലാം കൂടഭാലത ജലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിയവഭാന  ഉകദ്ദേശനിയന്നതയ്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി ഒരു മഭാസര്പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒന്നഭാലാം വനിളയയ് ആവശലഭാനുസരണലാം ജലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല്  ഈ  വര്ഷലത്ത  കേടുത്ത  വരളച  മൂലമുണഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനിലവള്ളത്തനിനയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിലക്കഭാണയ്
ജലവനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത രതീതനിയനില് ജലവനിതരണലാം നടത്തുകേയലാം ആയതുലകേഭാണയ്
രണഭാലാം വനിളയയ് ആവശലമഭായ ജലലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനില.  പ്രസ്തുത
വനിഷയലാം കേര്ഷകേ പ്രതനിനനിധനികേളുലട സഭാന്നനിദലത്തനില് കേര്ഷകേലര കനരലത്തതലന്ന
അറനിയനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ലതക്കു പടനിഞഭാറന കേഭാലവര്ഷവലാം  തുലഭാവര്ഷവലാം നല രതീതനിയനില്
ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് ജലലാം പഭാഴെഭാക്കഭാലത ജലസലാംഭരണനികേളനി ല് സലാംഭരനിച്ചുലകേഭാണയ്
കൃഷനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  രതീതനിയനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   മഭാസര്
പഭാന തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ഓപകറഷന ഡമ്മ്യൂ കഡ്രഭാപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകരഭാപണ വനികധയരഭായവര്

284 (5148)  ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-ല് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ ഓപകറഷന
ഡമ്മ്യൂ കഡ്രഭാപയ് എന്ന നടപടനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനിയനികന്മലുള്ള  തുടരകനസഷണപ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാപണ
വനികധയരഭായനി എത്ര കപരുലണനലാം ഇവര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇവര്ലക്കതനിലര
എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചലതനലാം  നടപടനികേള  ലവകേഭാന
കേഭാരണലമലനനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഓപകറഷന  ഡമ്മ്യൂ  കഡ്രഭാപയ്  -ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  ആകരഭാപണ  വനികധയരഭായവര്ക്കയ്  2015-നയ്  കശഷലാം  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആര്ലക്കലഭാലാം;

(ഡനി)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയഭായനി ഡനി.  പനി.  സനി.  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കൂടഭാറുകണഭാ;  ഡനി.പനി.സനി.-യലട  കനിയറനസനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണയ് ഡനി. പനി. സനി. ലഗഡയ് ലലനസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  അചടക്ക  നടപടനികേള  കനരനിട
ഉകദലഭാഗസലരയഭാണയ് ഡനി.പനി.സനി. -യലട പരനിഗണനയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ്;
ഇപ്രകേഭാരലാം ഡനി. പനി. സനി. കനിയറനസയ് നടത്തഭാലത 2010 മുതല് 2017 നഭാളനിതുവലര
എത്ര ഉകദലഭാഗസലര ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്; കപരു വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  നടപടനിയനില്  തുടരകനസഷണലാം  ആവശലമഭായവയനില്  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനിയനികന്മലുള്ള തുടരകനസഷണലാംപ്രകേഭാരലാം  3  ഫയലുകേളനില്
14  കപര് ആകരഭാപണവനികധയരഭായനിട്ടുണയ്.   ഇവരനില് ശതീ.  ലകേ.  മധു,  ശതീ.  സഭാബു
എലാം.  കജഭാണ  എന്നനിവര്  കുറക്കഭാരഭാലണന്നയ്  കേണയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ശതീ.  കയഭാഹന്നഭാന,
ശതീ.  എ.ബനി.  രഭാജന,  ശതീ.  എസയ്.  ലകേ.  കൃഷ്ണകുമഭാര്,
ശതീ. വസനകൂമഭാര്, ശതീ. രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്, ശതീമതനി ആര്. ശതീകേല, ശതീ.എലാം. ജയറഭാലാം,
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ശതീമതനി ലളനിതമ്മേഭാള, ശതീ. പനി. എന. സസഭാമനിനഭാഥയ്, ശതീ. വനി. എലാം. പ്രവതീണ കുമഭാര്,
ശതീ.വനി.ലകേ.ശശനി  എന്നനിവരനില്നനിനലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിശദതീകേരണലാം
കതടുകേയലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുകേയമഭാണയ്.

ഓപകറഷന  ഡ മ്മ്യൂ  കഡ്രഭാപയ്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  അകനസഷണലാം
നടത്തുവഭാന  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിജനിലനസയ്  ലസലനിലനയഭാണയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.   വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  മുഴുവന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
അകനസഷണലാം  നടത്തുന്നതയ്  വനിജനിലനസയ്  ലസല്  ആകേയഭാല്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടഭാറുണയ്.   

(സനി) ഓപകറഷന ഡമ്മ്യൂ കഡ്രഭാപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട കകേന്ദ്ര
കേഭാരലഭാലയത്തനിലല  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  139  കപര്ക്കയ്  ലമകമ്മേഭാ
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലകേലക്കഭാണ  അചടക്കനടപടനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശതീ.  പനി.  വനി.  ലസല്വരഭാജയ്,  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണയ്,  ശതീ.  എ.  രഭാജന,  അസനിസന്റെയ് എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് എന്നനിവര്ക്കയ്
കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഉണയ്.

കകേരള കസറയ് &  സകബഭാര്ഡനികനറയ് സര്വതീസയ് റൂളസയ്, 1958-ലല ചേടലാം 28(b)
പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഡനി.പനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഇ)  വനിജനിലനസയ്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭായകടകയഭാ  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗത്തനികലഭാ  ലഭനിച  പരഭാതനികേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കുറഭാകരഭാപണപത്രലാം
നല്കേനിയവലരയഭാണയ് സഭാധഭാരണയഭായനി ഡനി. പനി. സനി. ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
ഡനി.പനി.സനി.  കനിയറനസയ്  നടത്തഭാലത  2010  മുതല്  2017 നഭാളനിതുവലര  11
ഉകദലഭാഗസലര ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുന.  വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

285  (5149)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം,  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ജലവനിഭവവകുപനിനുകേതീഴെനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കനരലത്ത  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള
മണ്ഡലത്തനില് നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപരയ്,  എസനികമറയ്  തുകേ,  പ്രവൃത്തനികേള  ഇകപഭാള
ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജലവനിഭവവകുപനിനുകേതീഴെനില്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഉകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപട കേഭാരലങ്ങള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നയ്  ഇതനിനകേലാം  സമര്പനിച
പദതനികേള ഉകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപയ്  :

ഉണയ്.  മണനിയൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ലചേരണത്തൂര്ചേനിറ  എല്.ഐ.സതീമനിലന്റെ
ഫതീല്ഡയ് ചേഭാനലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എസനികമറയ് തുകേ    25 ലക്ഷലാം.  പ്രവൃത്തനി ലടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് കേരഭാറുകേഭാരനയ് ലസറയ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

ഭൂജല വകുപയ്  :

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനില്  ലകേപമ്പയ്  ഘടനിപനിച  കുഴെല്ക്കനിണറനിലല
റനിപയര്  പ്രവൃത്തനികേള  ലമഭാത്തലാം  10  എണ്ണത്തനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രവൃത്തനികേളുലട പഞഭായത്തയ് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

മണനിയൂര് - 2

ആയകഞരനി- 2

കുറലഭാടനി - 2

വനിലലഭാപള്ളനി - 2

പുറകമരനി - 2

ജലനനിധനി  :

കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആയകഞരനി,  പുറകമരനി,  വനിലലപള്ളനി,
മണനിയൂര്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ്  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന്നതയ്.  ജലനനിധനി  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  നനികയഭാജകേ
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മണ്ഡലത്തനിലല  കുനമ്മേല്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  എലഭാ
പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തുടര്  നടത്തനിപനിനഭായനി
ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴെപറയന്ന
പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്:

1. കവളലാം  പഞഭായത്തനിലല  പഭായഭാടനിക്കുന്നയ്-നമ്പഭാലാംലപഭായനില്-പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനി കുടനിലവള്ള പദതനി - 34 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. കവളലാം പഞഭായത്തനിലല ലവള്ളപഭാടനില് കുടനിലവള്ള പദതനി  - 40  ലക്ഷലാം
രൂപ.

(ബനി) ഭൂജലവകുപയ്  :

മണനിയൂര് പഞഭായത്തനില് 2 എണ്ണലാം, കുറലഭാടനി 1 എണ്ണലാം, വനിലലപള്ളനി 2 എണ്ണലാം
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മറള്ളവ പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ജലനനിധനി   :

ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘടത്തനില്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന്ന
പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കനരലത്ത  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാലഴെപറയന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള മണ്ഡലത്തനില് ജല അകതഭാറനിറനിക്കുകേതീഴെനില് നടനവരുന.

1. തനിരുവളര്  പഞഭായത്തനിലല  എലാം.പനി.എല്.എ.ഡനി.  കുയ്യഭാന  കുന്നയ്
കുടനിലവള്ള പദതനി

2. എന.ആര്.ഡനി.ഡബ.പനി.  -  21-ാാമതത എസയ്.എല്.എസയ്.എസയ്.സനി.-
കുനമ്മേല് പഞഭായത്തനിലല കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി.

(സനി) ഭൂജലവകുപയ്

ഭൂജല  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ജലനനിധനി

ജലനനിധനി  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന്ന
പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിയലാം  എസനികമറയ്  തുകേയലാം  മറവനിവരങ്ങളുലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി) ജലകസചേന വകുപയ്

ഉണയ്.  കുറലഭാടനി  പുഴെയനില്  ലപരനികഞരനിക്കടവനില്  ആര്.സനി.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ഇ) ജലകസചേന വകുപയ്

മണനിയൂര് പഞഭായത്തനിലല ഏഴെഭാലാം വഭാര്ഡനില് ലകേകയലനി കതഭാടനിനയ് കുറുലകേ
വനിസനിബനി  കേലാം  ബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പനി.എലാം.ലകേ.എസയ്.ലവ.-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുകേ 90 ലക്ഷലാം.

ലചേരണത്തൂര്ചേനിറ എല്.ഐ. സതീമനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം റതീഹഭാബനിലനികറഷന
ഓഫയ് എല്.ഐ. സതീമനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുകേ – 60 ലക്ഷലാം

ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്  ,   പദതനി വനിഭഭാഗലാം   - 1

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
തഭാലഴെപറയന.

എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  27  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
"Dismantling  the  damaged  syphon  and  Reconstruction  of  RCC  barrel
across Kavil Theekkuni Kuttiady Road at ch:2/187 Km. In Nadakkuthazha
sub distributary between ch:0/550 Km to 0/650 Km.” എന്ന പ്രവൃത്തനി.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കസറയ്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയന്ന ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.

1. പ്രവളലാം  പഞഭായത്തനിലല  തടഭാനകുന്നയ്  മണനിമല  എകസറയ്  കറഭാഡനില്
തകേരഭാറഭായ ലപപയ് മഭാറന്നതനിനയ് 9.70 ലക്ഷലാം രൂപയലട പദതനി

2. തനിരുവളര്  അയകഞരനി  കറഭാഡനില്  ലപകങ്ങഭാടഭായനില്  തകേരഭാറഭായ
ഇരുമ്പയ്  ലപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  കവണനി  9  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
പദതനി.

3. ആയകഞരനി  കേടകമരനി  കറഭാഡനില്  തകേരഭാറഭായ  ലപപയ്  ലലന  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് 3.50 ലക്ഷലാം രൂപയലട പദതനി.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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4. പുറകമരനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  എളമ്പനിലഭായയ്  കക്ഷത്രലാം
കറഭാഡനില് തകേരഭാറഭായ ലപപയ് ലലന മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് 8 ലക്ഷലാം
രൂപയലട എസനികമറയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

5. തനിരുവളര്  ആയകഞരനി  വനികലജകേളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട

ഗുളനികേപ്പുഴെയനിലുള്ള  പമ്പയ്  ഹഇൗസനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭാവശലമഭായ

8 ലക്ഷലാം രൂപയലട പദതനികേളക്കുള്ള എസനികമറയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

6. കുറകങ്കഭാടയ്  കേടവയ്  പമ്പയ്  ഹഇൗസനികലയള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ

പ്രവൃത്തനിക്കുകവണനി 18 ലക്ഷലാം രൂപയലട എസനികമറയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

റഭാന്നനിയനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

286  (5150)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടഭാങ്ങല്  -  ആനനിക്കഭാടയ്,  റഭാന്നനി  -  ലചേറുകകേഭാല്  -  നഭാരങ്ങഭാനലാം,

എഴുമറ്റൂര്  എന്നതീ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  എസനികമറയ്  തുകേ

വലകമഭാക്കുകമഭാ ; ഇതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങ്കനില് ഓകരഭാന്നനിനുലാം

എത്ര രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം

എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മലപള്ളനി  -  ആനനിക്കഭാടയ്  -  കകേഭാടങ്ങല്  (ഭഭാഗനികേലാം)  കുടനിലവള്ള

പദതനിയലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനയ്  2400  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര് നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേറുകകേഭാല്-നഭാരങ്ങഭാനലാം-റഭാന്നനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്

റനികപഭാര്ടയ്  2015-ല്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.   പ്രസ്തുത  ഡനി.ഇ.ആര്.  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയലട  പനി.പനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   എഴുമറ്റൂര്

പഞഭായത്തുകൂടനി  ഉളലപട പുറമറലാം,  കേല്ലൂപഭാറ കുന്നനഭാനലാം,  എഴുമറ്റൂര്,  കകേഭായനിപ്രലാം,

ഇരവനികപരൂര്,  കതഭാടപ്പുഴെകശ്ശേരനി  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയള്ള  സമഗ്ര

കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കയ്  ഗ്രതീന  ബുക്കയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  4235  ലക്ഷലാം

രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര്നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കേയ്യഭാര് വനികലജനിലല കതഭാടനിലന്റെ പഭാര്ശസഭനിത്തനി
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

287(T5151)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ലലപവളനിലഗ  പഞഭായത്തനിലല  കേയ്യഭാര്
വനികലജനില്ലപട  കൂടഭാല്  മര്ക്കള,  സഭാനനിഹനിത്തുലു,  മുന്നൂര്,  ലമര്ക്കള  എന്നതീ
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലൂലട  കേടന്നയ്  കപഭാകുന്ന  കതഭാടനിലന്റെ  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  തകേര്ന്നയ്
പഭാടകശഖരങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീര്ന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അനുബന്ധ
പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ബഹുമഭാനലപട ശതീ.  പനി.ബനി.  അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് എലാം.എല്.എ.
മുഖഭാനരലാം  22/02/2017-ല് മലാംഗല്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലൂലട ഒഴുകുന്ന സസര്ണ്ണഗനിരനി
കതഭാടനിലന കുറനിചയ് പരഭാതനി ലഭനിചനിരുന.

എന്നഭാല് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ലപവളനിലഗ പഞഭായത്തനിലല കേയ്യഭാര്
വനികലജനിലല  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  കതഭാടനിലന  സലാംബന്ധനിച
പരഭാതനിലയഭാനലാം ഇതുവലര ലഭലമഭായതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

പയ്യന്നൂര് ഉളനിയത്തയ് കേടവനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

288 (5152)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പയ്യന്നൂര്  ഉളനിയത്തയ്കേടവനില്  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയലട ഡനി.  പനി.  ആര്.
എന്നയ് സമര്പനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉളനിയത്തയ് കേടവയ്  ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള സഭാധലതഭാ
പഠനലാം  നടത്തനി  ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
ഇനലവസനികഗഷന നടത്തനിയകശഷലാം ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനില് നനിന്നയ് ഡനിലസന
ലഭലമഭാക്കനി ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് (ജലകസചേനവലാം ഭരണവലാം) ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയലട ഡനി.പനി.ആര് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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ആമയനിഴെഞഭാന കതഭാടയ് നവതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപടനി

289 (5153) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  തമ്പഭാനൂര്  ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഈ
പ്രവ വൃത്തനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  പ്രസ്തുത
പദതനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് ആമയനിഴെഞഭാന കതഭാടനിലന്റെ ഒബ്സര്കവററനി
മുതല്  കേണ്ണമ്മൂലവലരയള്ള  ഭഭാഗങ്ങളുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന്നതയ്  ലകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി.  (കകേരള  സലസയനിനബനിള  അര്ബന
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്)  മുകഖനയഭാണയ്.   18-5-2017-ല് ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  മതീറനിലാംഗനില്  ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടുളലപലടയള്ള
തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല  കതഭാടുകേളുലട  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തുടങ്ങുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കടഭാക്കന  ലപ്രഭാവനിഷനഭായ  100  രൂപ  2016-17  ബജറനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  ആമയനിഴെഞഭാന കതഭാടനിലന്റെ കേണ്ണമ്മൂല ഭഭാഗലാം മുതല് ആക്കുളലാം
വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവൃത്തനിക്കയ്
പുതുക്കനിയ നനിരക്കനില് എസനികമറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  

തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനിലല കതഭാടുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുന്ന കജഭാലനി

290 (5154) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല
കതഭാടുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്ന  കജഭാലനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണലമനഭാണയ്;
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(ബനി)  ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടയ്,  ഉളളര്  കതഭാടയ്,  കേണ്ണമ്മൂല  കതഭാടയ്  എന്നനിവ
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  മഭാലനിനലലാം  ലകേഭാണ്ടുലാം ലചേളനിയടനിഞ്ഞുലാം വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതയ്
കേഭാരണലാം  നഗരത്തനില്  പകേര്ച  വലഭാധനികേള  പടരുന്നതഭായള്ള  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  ഏജനസനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  കതഭാടുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള
കജഭാലനി ഏലറടുത്തനിട്ടുളളതയ്;

(ഡനി)  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിൽ  ഏകകേഭാപനമനിലഭാത്തതഭാണയ്  കതഭാടുകേള
വൃത്തനിയഭാക്കുന്ന  കജഭാലനി  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനയ്  കേഭാരണലാം  എന്ന  ആകക്ഷപലാം
സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ:  എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനരമഭായനി
ഇടലപടയ്  വര്ഷകേഭാലത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  കതഭാടുകേള  ശുചേനിയഭാക്കുന്ന  നടപടനി
ലലകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല  ലതക്കനക്കര  കേനഭാല്,

ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ  കേണ്ണമ്മൂല  ഭഭാഗലാം  മുതല്  ആക്കുളലാം  വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം,

ഉളര്  കതഭാടയ്  എന്നനിവയഭാണയ്  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പ്രധഭാന

കതഭാടുകേള.   അവയനില്  ലതക്കനക്കര  കേനഭാല്  വൃത്തനിയഭാക്കുന്ന  കജഭാലനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ  കേണ്ണമ്മൂല  ഭഭാഗലാം  മുതല്  ആക്കുളലാം

വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  13.50  കകേഭാടനി

രൂപയലട  എസനികമറയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി

സമര്പനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം ഫണനിലന്റെ അഭഭാവത്തഭാല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ  ഒബ്സര്കവററനി  മുതല്  കേണ്ണമ്മൂല  ഭഭാഗലാം  വലരയള്ള

പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന്നതയ്

ലകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി മുകഖനയഭാണയ്.  ഉളര് കതഭാടനിലല ലചേളനിമഭാറല് ഉളലപലടയള്ള

നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കേരഭാര്  നനിലവനിലുണയ്.   പണനി  എത്രയലാംകവഗലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് കേരഭാറുകേഭാരകനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടുളലപലടയള്ള  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല

കതഭാടുകേളനിലല  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  യദകേഭാല

അടനിസഭാനത്തനില്  തുടങ്ങുവഭാന  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി

ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
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(സനി)
1. തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല  ലവള്ളലക്കടയ്  നനിവഭാരണവമഭായനി

ബന്ധലപടയ്  ഉളര്കത്തഭാടനിലന്റെ  ഇരുകേരകേളുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ലകേഭാലവനിള  പഭാലലാം  മുതല്  പഭാറ്റൂര്  വലരയള്ള  ഭഭാഗങ്ങളനില്  കതഭാടയ്
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തനി  (ബഭാലനസയ്  വര്ക്കയ്)
ഗവണലമന്റെയ് കകേഭാണടഭാക്ടര് ശതീ. രഭാജ ഏലറടുത്തയ് നടത്തനിവരുന.

2. തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് ലവള്ളലക്കടയ്  നനിവഭാരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ഉളര് കതഭാടയ് മുതല് ലകേഭാലവനിള വലര ഇരുകേരകേളുകടയലാം സലാംരക്ഷണവലാം
വൃത്തനിയഭാക്കലുലാം  സലാംബന്ധനിച  പ്രവൃത്തനി  ഗവണലമന്റെയ്  കകേഭാണടഭാക്ടര്
ശതീ. റനി. അപ്പുക്കുടന ഏലറടുത്തയ് നടത്തനിവരുന.

ആമയനിഴെഞഭാന കതഭാടനിലന്റെ ഒബ്സര്കവററനി മുതല് കേണ്ണമ്മൂല ഭഭാഗലാം വലരയള്ള
പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന്നതയ്
ലകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി. മുകഖനയഭാണയ്.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  18-5-2017-ല്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  ആമയനിഴെഞഭാന  കതഭാടുളലപലടയള്ള
തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല  കതഭാടുകേളനിലല  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തുടങ്ങുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
അതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഒരു
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ഓചനിറ കക്ഷത്രത്തനിനുസമതീപത്തയ് കൂടനി ഒഴുകുന്ന കതഭാടയ് കേകയ്യറത്തനിലനതനിലര
നടപടനി

291  (5155)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓചനിറകക്ഷത്രത്തനിനു  സമതീപത്തുകൂടനി  ഒഴുകുന്ന  കതഭാടയ്

ജലവനിഭവവകുപനിലന്റെ ചുമതലയനിലുളളതഭാകണഭാ; പ്രസ്തുത കതഭാടയ് സസകേഭാരല വലകനികേള

കേകയ്യറനിയനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കതഭാടനിലന്റെ കദശതീയപഭാതകയഭാടു കചേര്ന്ന ഭഭാഗങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം

മൂടലപട നനിലയനിലഭാലണനളളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത ഭഭാഗലത്ത കതഭാടയ്

പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കതഭാടനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചയ്  അതനിരടയഭാളങ്ങള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ജലവനിഭവവകുപയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അലത.  കേകയ്യറലാം ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കതഭാടനിലന്റെ  കദശതീയപഭാതകയഭാടയ്  കചേര്ന്ന  കുലറ  ഭഭാഗങ്ങള
പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി.  ഓട ലകേടനി സഭാബയ് ഇടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബഭാക്കനിയള്ള ഭഭാഗങ്ങള
സമതീപത്തുള്ള  കേടകേളുലടയലാം  മറയ്  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  മഭാലനിനലങ്ങളഭാല്
മൂടലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ ഭഭാഗലാം കദശതീയപഭാതകയഭാടയ് കചേര്ന്നയ് കേനിടക്കുന്നതനിനഭാല്
പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി,  റവനമ്മ്യൂ,  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
മഭാത്രകമ പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനഭാവകേയള.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനിലഭാണയ് വരുന്നതയ്.

മഴെക്കുഴെനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം
292 (5156) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്  :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്:
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ്  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂഗര്ഭജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരലകവഷണത്തനിനുലാം
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
വനിലയനിരുത്തല് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ചേനില വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലാം ഫ്ലഭാറകേളുലാം ഭൂഗര്ഭജലലാം അമനിതമഭായനി
ഊറന്നതഭായള്ള  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലനതനിലര
കേര്ശനമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനികലയയ്  ഊര്ന്നനിറങ്ങുന്നതനിനുലാം  അതുമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭ
ജലവനിതഭാനലാം ഉയരുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേമഭാകുന്ന മഴെക്കുഴെനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഭൂജലപരലകവഷണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  "ഭൂജലത്തനിനുള്ള

അകനസഷണവലാം  വനികേസനവലാം"  എന്ന  പദതനി  ഭൂജല  വകുപയ്  നടപഭാക്കനിവരുന.
വനിവനിധതരലാം  കുഴെല്കേനിണറുകേളുലട  ശഭാസതീയമഭായ  സഭാനനനിര്ണ്ണയലാം,  വനിവനിധ
കുഴെല്കേനിണറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനിണര്  ലഡവലപനിലാംഗയ്,   ജലലഭലതഭാ
പരതീക്ഷണലാം,  കലഭാഗനിലാംഗയ്,  ഭൂവനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തല്,  ജലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരത്തനില് നനിര്ണ്ണയലാം എന്നനിവ ഇഇൗ പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ലചേയവരുന.

331/2020
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ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഇഇൗ
കസവനലാം  വകുപയ്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.   ഭൂജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  "ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം"  എന്ന  പദതനി  ഭൂജല  വകുപയ്
നടപഭാക്കനിവരുന. 

കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  കൂടുതല് ജലലാം  ഭൂമനിയനികലയയ്  തഭാഴ്ത്തുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരുന.   അടനിയണകേള,  തുറന്ന  കേനിണര്/കുഴെല്കേനിണര്
വഴെനിയള്ള റതീചേഭാര്ജനിലാംഗയ് എന്നനിവ ഇതനില്ലപടുന.

'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനിയനിലൂലട  കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്
എന്നനിവ  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂജലവനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഭൂജലവകുപയ്  871 നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനില് നനിനലാം എലഭാ മഭാസവലാം ജലവനിതഭാനലാം
എടുക്കുകേയലാം  അപഗ്രഥ  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന.   സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജലവനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജലവകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്രഭൂജലകബഭാര്ഡുലാം
സലാംയകമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഡയനഭാമനികേയ് ഗ്രഇൗണയ് വഭാടര് റനികസഭാര്സയ് ഓഫയ് കകേരള-മഭാര്ചയ്-
2013  വലരയള്ള  റനികപഭാര്ടയ്  അനുസരനിചയ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  സനിതനിലയ
അടനിസഭാനലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കയ്
അമനിത ചൂഷനിത കബഭാക്കഭായലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കബഭാക്കയ്,
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മലമഴെ  കബഭാക്കയ്  എന്നനിവ  ക്രനിടനിക്കല്  കബഭാക്കുകേളഭായലാം,
കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണ്ണൂര് കബഭാക്കയ്, പഭാനൂര് കബഭാക്കയ്, തലകശ്ശേരനി കബഭാക്കയ്, ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല കേടപന, ലനടുങ്കലാം കബഭാക്കുകേള, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല മകഞശസര്,
ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  മുഖത്തല  കബഭാക്കയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ബഭാലുകശ്ശേരനി,
കുന്നമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  അതനിയന്നൂര്,
ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്,  പഭാറശ്ശേഭാല കബഭാക്കുകേള,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലചേഭാവന്നൂര്,  മതനിലകേലാം
കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം,  ബഭാക്കനിയള്ള  131  കബഭാക്കുകേള
കസഫയ് വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭാണയ് ഉളലപടുന്നതയ്.

(സനി)  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അമനിത  ചൂഷണലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേളനികന്മല്
ഭൂജലവകുപയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  അതതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കുനണയ്.   ചേനില  പരഭാതനികേളനില്  ഭൂജല  വകുപയ്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  പനിഴെ
ചുമത്തുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  14  കപര്ക്കയ്  പനിഴെ
ചുമത്തുകേയണഭായനിട്ടുണയ്.
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എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് രണയ് കുപനിലവള്ള സഭാപനങ്ങളക്കയ് കസഭാപയ് ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

കൂടഭാലത  സനി.എ.  ഹലാംസ,  കചേകരഭാടത്തയ്  ഹഇൗസയ്,  കുടമകശ്ശേരനി  കതഭാട്ടുമുഖലാം,
പനി.  ഒ.,  ആലുവ നടത്തനിവന്ന അനധനികൃത  ജലചൂഷണലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനിലൂലട
നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ശനിവഭാനന്ദന S/o  തങ്കപന,  കേളത്തനില് വതീടയ്,  തൃപള്ളലാം
കേഭാഞനിരക്കടവയ് മലമഴെയ്ലക്കതനികരയലാം  ഇത്തരത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഭൂജല സമ്പത്തയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണ പദതനികേള ഭൂജല വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.   മഴെക്കുഴെനികേള,
തുറന്ന  കേനിണര്,  കുഴെല്  കേനിണര്  എന്നനിവ  മുകഖനയള്ള  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണലാം,
അടനിയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ  വകുപയ്  നടത്തനിവരുന.   ഇത്തരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനില് സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗനിനഭായനി ലതരലഞടുക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

293 (5157)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂജല നനിരപയ്  കുറയന്നതയ്  തടയഭാനഭായനി  കേനിണര് റതീ-
ചേഭാര്ജയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗനിനഭായനി  കേനിണറുകേള  തനിരലഞടുക്കുന്നതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിലന്റെ  നടത്തനിപനികലക്കഭായനി  ചുമതലലപട  ഏജനസനി
ഏതഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഭൂജലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം
എന്ന  പദതനി  ഭൂജല  വകുപയ്  നടപഭാക്കനിവരുന.   തുറന്ന  കേനിണറുകേള,  കുഴെല്
കേനിണറുകേള വഴെനിയള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ലക്ഷലമനിടുന.
നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകുപനിനയ്  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  വഴെനിയള്ള  41  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗയ്
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളുലട  ഉടമസതയനിലുള്ള  കേനിണറുകേളഭാണയ്  ഭൂജല  വകുപയ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന്നതയ്.

(സനി)  ഭൂജല വകുപയ്,  കൃഷനി വകുപയ്,  ജലകസചേന വകുപയ്,  മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ
വകുപയ്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയവ  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്  കൃത്രനിമ
ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

294 (5158)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  40  വര്ഷകത്തഭാളലാം  പഴെക്കമുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലാം
ഉപകേരണങ്ങളുമഭാണയ്  ടൂബയ്  ലവല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രകതലകേനിചയ്
ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  എന്നതനിനഭാൽ  ഇവ  മഭാറനി
ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന ശമനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉപകേരണങ്ങള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പഴെയ ടക്കയ്
ലടപയ് വണനി മഭാറനി  ലചേറനിയതുലാം കേപഭാസനിറനിയള്ളതുമഭായ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുവഭാന
ശമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുഴെൽക്കനിണറുകേൾ  കുഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  കമയയ്  21  വലരയള്ള നനിയനണലാം
നതീടനിനല്കുവഭാന സഭാധലതയകണഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല  കുഴെൽക്കനിണറുകേൾ  കുഴെനിക്കുന്നവലര  നനിയനനിക്കുവഭാന
നനിയമങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  നനിരവധനി ഉപകേരണങ്ങള വന്നനിട്ടുലാം  1983 -ല് നനിലവനില് വന്ന ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാടര്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലല  സഭാഫയ്  പഭാകറണനില്  മഭാറലാം
ഉണഭാകേഭാത്ത വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുള്ള  ഏജനസനി  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാടര്
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെഭായനിരനിലക്ക,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  ലകേമഭാറുന്ന
പദതനികേള  പലതുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേകയഭാ  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനികപഭാവകേകയഭാ
ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പഞഭായത്തനിനയ്  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം പ്രകതലകേ ഫണയ് അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാടര്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലല  ദനിവസകവതന  ജതീവനക്കഭാരുലട
നനിലവനിലല (396 രൂപ ) ശമ്പളലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി ലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?
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(എ)  40  വര്ഷലാം  പഴെക്കമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  പുതനിയ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ലചേറനിയതുലാം  കേപഭാസനിറനിയള്ളതുമഭായ  വഭാഹനങ്ങളഭാണയ്  പുതനിയതഭായനി

വഭാങ്ങുന്നതയ്.

(സനി)  നനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാകള്ളണതയ്

ദരനനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയഭാണയ്.

(ഡനി)  പ്രഭാകദശനികേ  ജലലഭലതയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രലാം  N.O.C

നല്കുന്നതയ് വഴെനി നനിയനനിചനിട്ടുണയ്.

(ഇ ) ഭൂജല വകുപയ് ഡയറക്ടര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(എഫയ്)  ഇക്കഭാരലലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്

വരുന്നതഭാണയ്.

(ജനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പനക്കചനിറ വഭാടര് സലപ സതീലാം നടപഭാക്കണലമന്ന നനികവദനലാം 

295  (5159)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പൂഞഭാര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല

കകേഭാരുകത്തഭാടയ്,  മുണക്കയലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേലള ഉളലപടുത്തനി പനക്കചനിറ വഭാടര്

സലലപ  സതീലാം  അടനിയനരമഭായനി  നടപഭാക്കണലമന്ന  എലാം.എല്.എ.  യലട

നനികവദനത്തനികന്മല്  ബഹു.മനനി  ആവശലമഭായ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ജലവനിഭവ

ലസക്രടറനിയയ്  14-2-2017  -ൽ  1723/എലാം.(ഡബ.ആര്)വനി.ഐ.പനി./2017  നമ്പർ

പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  കേത്തനികന്മൽ  നഭാളനിതുവലര  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്ന വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ജലവനിഭവ  ലസക്രടറനിയലട  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകയഭാ;  എങ്കനിൽ  കകേഭാപനി

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രകദശലത്ത കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിയഭാന എലനഭാലക്ക

നടപടനികേള സസതീകേരനിയലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ - സനി) 1723/എലാം(ഡബബ.ആര്)വനി.ലഎ.പനി/2017  നമ്പര് കേത്തു മുകഖന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയ പ്രകേഭാരലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  കകേഭാടയലാം  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡനിവനിഷനനികലയലാം  പനി.പനി.ഡനി.യനികലയലാം
ഉകദലഭാഗസര്  12-4-2017-ല്  പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസയ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേഭാരുകത്തഭാടനിനയ്  അഴുതയഭാര്
കസഭാതസഭാക്കനി ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ് ഉചേനിതലാം എന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  എരുകമലനി  പഞഭായത്തനിനുകവണനിയള്ള  ശുദജല  പദതനിയനില്  നനിനലാം
അതനിലന്റെ ശുദതീകേരണശഭാലയലട കശഷനി വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് പുതനിയ കനിയര് വഭാടര്
ലമയനിന  (ഏകേകദശലാം  14  കേനി.മതീ.)  സഭാപനിചഭാല് മുണക്കയലത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനലാം കേലണത്തുകേയണഭായനി.

പനക്കചനിറ  വഭാടര്  സലപ  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സലപരനികശഭാധന
നടത്തനി കേരടുരൂപലാം തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനികലയള്ള നനിയമന രതീതനി

296 (5160) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്,  ലടകനിക്കല്
ലമമ്പര്,  അക്കഇൗണയ്സയ്  ലമമ്പര്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനികലയളള  നനിയമന  രതീതനിയലാം,
കയഭാഗലതയലാം  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളുലട  അധനികേഭാരപരനിധനിയലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  അക്കഇൗണയ്സയ്  ലമമ്പറുലട  തസ്തനികേ  എത്ര
വര്ഷങ്ങളഭായനി ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലവന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്,  ലടകനിക്കല്
ലമമ്പര്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനികലയള്ള  നനിയമനലാം  കകേരള  വഭാടര്  സലപ  ആന്റെയ്
സസതീവകറജയ്  ആക്ടയ്  1986  (ആക്ടയ്  14  ഓഫയ്  1986)-ലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരവലാം
അതനിനുകേതീഴെനില്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരവലാം  ആയനിരനികക്കണതഭാണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 359

അധനികേഭാര പരനിധനിയലാം ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം അതനിന പ്രകേഭാരലാം തലന്നയഭാണയ്.

(ബനി) 5 വര്ഷമഭായനി ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനി 

297 (5161)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട 2014-15, 2015-16, 2016-
17 വര്ഷങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണയ്;

(ബനി)  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട (എന.ആര്.ഡനി.ഡബ.പനി.)
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ബനില്ലുകേളഭാണയ്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഇകപഭാള
കുടനിശ്ശേനികേയള്ളതയ്;

(സനി)  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  (എന.ആര്.ഡനി.ഡബ.പനി.)
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;
ഇതനില് എത്ര പണനികേള മുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുകേളനിലല  ബനില്  ഡനിസഇൗണനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായലാം  മറയ്  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കപഭാലലയള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനികേളനിലുലാം നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
സലാംസഭാന സർക്കഭാർ വനിഹനിതലാം ഉടലന നല്കുകമഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  ഫണയ്  ഇനത്തനില് കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.  

                                            (തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

വര്ഷലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം

2014-15 124.1

2015-16 48.05

2016-17 75.22

(ബനി)  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  (എന.ആര്.ഡനി.ഡബ.പനി)
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18-11-2015 മുതല് 31-3-2017 വലരയള്ള   234.20 കകേഭാടനി രൂപയലട ബനില്ലുകേളഭാണയ്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് ഇകപഭാള കുടനിശ്ശേനികേയഭായള്ളതയ്.

(സനി)  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  (എന.ആര്.ഡനി.ഡബ.പനി)
2075.40  കകേഭാടനി  രൂപയലട  188  പദതനികേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ഇതനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി) ഇഇൗ നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(ഇ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

മുക്കലാം കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി 

298 (5162) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി,  ലകേഭാടുവള്ളനി,  കുന്ദമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്ത മുക്കലാം കമജര് കുടനിലവള്ള
പദതനിയലട നനിലവനിലല അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഈ  വര്ഷലാം  തലന്ന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി,  ലകേഭാടുവള്ളനി,  കുന്ദമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്ത  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം
പഞഭായത്തനിനുലാം  സമതീപത്തുള്ള  8  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയള്ള  സമഗ്ര
കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ സര്കവ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2017-18  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളനില് പ്രസ്തഡുത പദതനി ഉളലപടനിടനില.

അടൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം

299 (5163)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടൂര് മണ്ഡ ലത്തനിലല കുടനിലവളള പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എത്ര  പുതനിയ  കുടനിലവളള  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭലമഭായനിട്ടുലണനലാം ആയവ ഏലതലഭാലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് എത്ര പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നയ്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉണഭായനിട്ടുളള  സഭാകങ്കതനികേ

തടസങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇഇൗ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

1. ഏഴെലാംകുളലാം,  ഏനഭാദനിമലാംഗലലാം,  ഏറത്തയ്,  കേലഞ്ഞൂര്  (ഭഭാഗനികേലാം)   എന്നതീ

പഞഭായത്തുകേള ഉളലപടുന്ന പദതനി.

2. പള്ളനിക്കല്, കേടമ്പനഭാടയ് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേള ഉളലപടുന്ന പദതനി

3. പനളലാം  ലതകക്കക്കര,  തുമ്പമണ  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേള  ഉളലപടുന്ന

പദതനി.

4. വള്ളനികക്കഭാടയ്, ലകേഭാടുമണ കുടനിലവള്ള പദതനിയലട വനിപുലതീകേരണലാം.

(ബനി -ഡനി) ഉചേനിതമഭായ  ഫണ്ടുകേളനില്  ഉളലപടുത്തനിയകശഷലാം  വനിശദമഭായ

എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണയ്.   അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ

ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി

300  (5164)  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന കുടനിലവള്ള പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി

നഭാടനികേ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലചേവ്വൂര്-മരത്തഭാക്കര-ഇലനിക്കല്-ചേനിറയല്

ശുദതീകേരണശഭാലയകവണനി  ലപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;



362 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

(ബനി)  നഭാടനികേ  മണ്ഡലത്തനിലല  രണയ്  പദതനികേളക്കയ്  ഏകേകദശലാം  7  ലക്ഷലാം

രൂപകയഭാളലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  എനയ്  നടപടനി  നഭാളനിതുവലര

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യനിൽ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അടയ്കക്കണ  തുകേ
അടക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലചേവൂര് മരത്തഭാക്കര കുടനിലവള്ള പദതനിയലട കകേടഭായ ലപപ്പുകേള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയലാം  കേരഭാര്  നല്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ചേഭാഴൂര്,  തഭാന്നലലാം,  അനനിക്കഭാടയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  കവണനിയള്ള  സമഗ്ര
കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  കറഭാ  വഭാടര് പമ്പനിലാംഗയ്  ലമയനിന ഇലനിക്കല് പമ്പയ്  ഹഇൗസയ്
മുതല്  ചേനിറയല്  ജലശുദതീകേരണശഭാല  വലര  മഭാറന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയലാം  ലടനഡര്  ക്ഷണനിചയ്  എഗ്രനിലമന്റെയ്  വയകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ധനകേഭാരല വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട്ടു
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പനി.ഡബ.ഡനി.-യനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അടയ്കക്കണ  തുകേ
അടയന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം

301 (5165) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ

ശുദതീകേരണത്തനിനയ്  നനിലവനില്  അവലലാംബനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഏലതലഭാലമന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല്  എലനലഭാലാം  തുടര്നടപടനികേള  ലകേലക്കഭാള്ളഭാനഭാകുലമന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ശുദതീകേരണത്തനിനയ്  ശുദതീകേരണശഭാലയലട
ഭഭാഗമഭായനി  എയകററര്,  കഭാരനിഫ്കളഭാക്കുകലറര്,  ഫനില്ടര് യൂണനിറയ്,  ക്കളഭാറനികനഷന
തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണയ്.   ശുദതീകേരണശഭാലകേളനിലഭാത്ത ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല
പദതനികേളനില് ഇനഫനില്കടഷന ഗലഭാലറനി  മുകഖനയള്ള ശുദതീകേരണവലാം ബതീചനിങയ്
പഇൗഡര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  അണുനശതീകേരണവമഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.   കകേരള
ജലഅകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കൃതലമഭായ
ഇടകവളകേളനില്  ജലഅകതഭാറനിറനിയലട  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  വനിഭഭാഗലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചയ്  കവണ  നടപടനികേള  ലകേലക്കഭാള്ളുകേയലാം
ലചേയ്യഭാറുണയ്.   കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ   ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടനുബന്ധനിചയ്  ലഭാകബഭാറടറനികേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഇഇൗ  പരനികശഭാധനയനില്  കേളര്  (നനിറലാം),  ഓഡര്  (മണലാം),
ടര്ബനിഡനിറനി  (കേലക്കല്),  പനി.എചയ്.  മൂലലലാം,  ഇലകനിക്കല്  കേണടക്ടനിവനിറനി,
അസനിഡനിറനി, ആല്ക്കലനിനനിറനി, സളകഫറയ്, റനി.ഡനി.എസയ്. ഹഭാര്ഡ്നസയ്, കേഭാല്സലലാം,
മഗതീഷലലാം,  കകഭാലറഡയ്,  ഫ്ലൂലറഡയ്,  അയണ,  ലനകടറയ്,  റസനിഡബല്  കകഭാറനിന,
കകേഭാളനികഫഭാലാം,  ഇ.കകേഭാളനി  മുതലഭായവ  BIS  10500-2012  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാലണന്നയ്  ഉറപയ്  വരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്. പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേള കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുളലപലട
ബന്ധലപട ലമയനിന്റെനനസയ് ഓഫതീസുകേളനില് അറനിയനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ജല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  കസറയ്
റഫറല് ഇനസനിറമ്മ്യൂട്ടുലാം  14  ജനിലഭാതല ലഭാബുകേളുലാം  33  സബ്ഡനിവനിഷന ലഭാബുകേളുലാം
ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   ഇതുകൂടഭാലത ശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം
ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല്
ആവശലമഭായ പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സഹനിതലാം സബ്ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനികലയലാം
ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനികലയലാം നല്കേനി കവണ നടപടനികേള ലകേലക്കഭാള്ളഭാറുണയ്.
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ജലശുദനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന സസച്ഛപഭാനനി
302 (5166) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലശുദനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സസച്ഛപഭാനനി  എന്ന  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേവനിദല,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  ഇനഡലന  ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ്  ഓഫയ്
ഇനഫര്കമഷന  ലടകകഭാളജനി  ആന്റെയ്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  കകേരള,  ഐ.ബനി.എലാം-ലന്റെ
സഹകേരണത്തനില്  വനികേസനിപനിലചടുത്തതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സർക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  തുടര്ചയഭായനി  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം,
മഭാലനിനലലാം കേണഭാല് ഉടന മുന്നറനിയനിപ്പു നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം എന്നവകേഭാശലപടുന്ന ഈ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലലയക്കുറനിചയ്  വനിലയനിരുത്തനി  ഉപകയഭാഗപ്രദലമങ്കനില്
ശുദജലവനിതരണ രലാംഗത്തയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതു സലാംബന്ധനിച മഭാധലമ റനികപഭാര്ട്ടുകേള മഭാത്രമഭാണയ് ശദയനില്ലപടതയ്.

(ബനി)  ഇഇൗ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇനഡലന
ഇനസനിറമ്മ്യൂടയ് ഒഭാഫയ് ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനി ആന്റെയ് മഭാകനജലമന്റെയ് കകേരളയമഭായനി
ബന്ധലപടുന്നതഭാണയ്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വനിജനിലനസയ് നടപടനികേള കനരനിടുന്ന
ജതീവനക്കഭാര്

303 (5167) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  വനിജനിലനസയ്  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന
ജതീവനക്കഭാലര ഡനി.പനി.സനി. ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഡനിസനിപനിനറനി  നടപടനികേള  കനരനിടുന്നതുലാം  വനിജനിലനസയ്  നടപടനികേള
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായ ഉകദലഭാഗസലര ഡനി.പനി.സനി.-യനില് ഉളലപടുത്തുകമ്പഭാള
അവര്ക്കയ് ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള പരനിഗണനിചയ് ഡനി.പനി.സനി.-യനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാറുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിജനിലനസയ് നടപടനികേള കനരനിടുന്ന ജതീവനക്കഭാലരയലാം ഡനി.പനി.സനി.യലട
ഫതീല്ഡയ്  ഓഫയ്  കചേഭായ്സനില്  (ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുവഭാന  പരനിഗണനയനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട പടനികേ) ഉളലപടുത്തഭാറുണയ്.

(ബനി)  ഒഴെനിവഭാക്കഭാറുണയ്.  കകേരള കസറയ് സകബഭാര്ഡനികനറയ് സര്വതീസയ് റൂളസയ്,
1958-ലല ചേടലാം  28 (b)  പ്രകേഭാരമഭാണയ് ഡനി.പനി.സനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഫതീല്ഡയ്
ഓഫയ്  കചേഭായ്സനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം  അവരുലട  ലമറനിറലാം
എബനിലനിറനിയലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ലപ്രഭാകമഭാഷനയ്  അര്ഹതയള്ള  ജതീവനക്കഭാലര
ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്  ഡനി.പനി.സനി.  ആണയ്.   ആയതനിനഭാല്  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
പരനിഗണനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതയ് ഡനി.പനി.സനി. ആണയ്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനകേള

304 (5168)   ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഏലതലഭാലാം  കേഭാറഗറനിയനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാരഭാണയ് ഓഫതീസര്/സൂപര്ലലവസറനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന്നതയ്;

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനകേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  നടന്ന  റഫറണത്തനില്  ഏലതലഭാലാം
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണയ് കവഭാടവകേഭാശലാം ഇലഭാതനിരുന്നതയ്;

(സനി)  റഫറണത്തനില്  കവഭാടവകേഭാശമനിലഭാത്ത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നനിലവനിലുള്ള  ലതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങളനുസരനിചയ്  കടഡയ്
യൂണനിയനുകേളനില് അലാംഗതസലമടുക്കഭാന അവകേഭാശമുകണഭാ;

(ഡനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേളുലട  ലലബലഭാ
പ്രകേഭാരലാം  റഫറണത്തനില്  കവഭാടവകേഭാശമനിലഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അലാംഗതസലാം
നല്കുനകണഭാ; നനിലവനിലുള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇത്തരത്തനില് അലാംഗതസലാം നല്കുന്നതയ്
അനുവദനതീയമഭാകണഭാ;

(ഇ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഓഫതീസര്,  സൂപര്ലലവസറനി  തസ്തനികേകേളനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര്ക്കയ് സലാംഘടനഭാ സസഭാതനലലാം നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  റഫറണത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
സലാംഘടനകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാനുലാം  അവരുമഭായനി  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച
ലചേയ്യഭാനുലാം തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?
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(എ) അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  2017-ലല  റഫറണത്തനിനു
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  കലബര് ഓഫതീസനില് രജനിസര് ലചേയ്ത  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  നടന്ന
ചേര്ചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയര്  മുതല്  മുകേളനികലഭാടയ്  ഉള്ളവര്ക്കുലാം  മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഡനിവനിഷണല്  അക്കഇൗണന്റെയ്  മുതല്  മുകേളനികലഭാടയ്  ഉള്ളവര്ക്കുലാം  കവഭാടവകേഭാശലാം
നല്കകേണതനില  എന  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.   അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് കവഭാടവകേഭാശലാം ഇലഭായനിരുന.

(സനി)  കടഡയ്  യൂണനിയനുകേളനില്  അലാംഗതസലമടുക്കുന്നതയ്  അതഭാതയ്
യൂണനിയനുകേളുലട നനിയമഭാവലനി അനുസരനിചഭാണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേള,  അതഭാതു  സലാംഘടനകേളുലട
നനിയമഭാവലനി  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അലാംഗതസലാം  നല്കുന്നതയ്.   ഇതയ്
നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭാണയ്.

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംഘടനഭാ  സസഭാതനലലാം
നനികഷധനിചനിടനില.  എന്നഭാല് സര്ക്കഭാര് ചേടങ്ങളുലാം നനിയമങ്ങളുലാം ബഭാധകേമഭാണയ്.

(എഫയ്) ഇഇൗ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര് അവരുലട സലാംഘടനയയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുവഭാനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  അകതഭാറനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയയ്
വനികധയമഭായലാം  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായലാം  തതീരുമഭാനലാം  ലചേയ്യഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയയ് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ജലസലാംഭരണനികേളനിലല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
305 (5169) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്:
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  ജലസലാംഭരണനികേളുലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുലണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവയലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന ആരഭാണയ് നടത്തുന്നതയ്;

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ജലസലാംഭരണനികേള ഉലണന ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി) എലഭാ ജലസലാംഭരണനികേളുലടയലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാന
നടപടനി ലലകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ജലസലാംഭരണനികേള (ഉപരനിതല/ഭൂതല/സമ്പയ്) നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്
റതീ  ഇനകഫഭാഴ്സയ്ഡയ്  സനിമന്റെയ്  കകേഭാണക്രതീറയ്  (ആര്.സനി.സനി.)  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്.
രൂപകേല്പന  ജലഅകതഭാറനിറനിയലട  കേണസളടനസനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ് കശഷമഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് നല്കുന്നതയ്.

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ കമല്കനഭാടവലാം ഗുണകമന്മയലാം ഉറപഭാക്കുന്നതയ് ബന്ധലപട
കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡനിവനിഷനുകേളനിലല  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  മുതല്  ഓവര്സനിയര്
വലരയള്ള സഭാകങ്കതനികേ വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസരഭാണയ്.   നനിലവനിലല  IS 456:2000
പ്രകേഭാരമുള്ള ഡനിലസന മനികയ് കകേഭാണക്രതീറയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി ലഭാബുകേളനില് ആവശലമഭായ
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സര്ടനിഫനികക്കഷനുകശഷമഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  പ്രസ്തുത
കകേഭാണക്രതീറയ് മനികയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കുന്നതയ്.

നനിര്മ്മേഭാണ  കവളയനില്  ഓകരഭാ  ബഭാചയ്  കകേഭാണക്രതീറനിലന്റെയലാം  കേമ്മ്യൂബുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി  IS  നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭാക്കനി
കകേഭാണക്രതീറനിലന്റെ  ഉറപയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ
കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സലാംഭരണനികേള  ലവള്ളലാം
നനിറചയ്  ലതീക്കയ്  പ്രൂഫയ്  ലടസയ്  നടത്തനി  കചേഭാര്ചയനിലലന്നയ്  ഉറപഭാക്കനിയഭാണയ്
പദതനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുതുടങ്ങുന്നതയ്.  ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള ജലസലാംഭരണനികേളുലട
കചേഭാര്ച  ഉളലപലടയള്ള  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ബന്ധലപട  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്,
അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  എന്നതീ
ഉകദലഭാഗസര് നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷനിചയ് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി)  ബന്ധലപട  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയര്  ഉളലപലടയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തുനണയ്.  പ്രകതലകേ  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശഭാധന  ആവശലമുള്ളകപഭാള  ജല
അകതഭാറനിറനിയലട  കേണസളടനസനി  വനിഭഭാഗമഭായ  വഭാകസഭാണനില്  നനിനലാം
എഞനിനതീയര്മഭാര് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുണയ്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് ആലകേ 2056 ജലസലാംഭരണനികേള ഉണയ്.

(ഡനി)  എലഭാ  ജലസലാംഭരണനികേളനിലുലാം  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസര് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

 വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പഭാകലഭാടയ് ലസക്ഷനനില് നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള
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306  (5170)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട
പഭാകലഭാടയ്  ലസക്ഷനനില്  നനിലവനിലുള്ള  തസ്തനികേകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് എത്ര തസ്തനികേകേളനില് ഒഴെനിവണയ്; കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവലാം  ഓഫതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനലവനലാം  അതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കയ്
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനലമനള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാകലഭാടയ് ലസക്ഷനനില് 6 തസ്തനികേകേള നനിലവനിലുണയ്.

 വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് - 1

ഓപകററര് - 1
ഓവര്സനിയര് - 2
എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ് - 1
പലാംബര് - 1

(ബനി) നനിലവനില് 4 തസ്തനികേകേളനില് ഒഴെനിവണയ്.

അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര് - 1

ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡയ്-3 - 2

എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ് - 1

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനില് പഭാകലഭാടയ്  ലസക്ഷന അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയറുലട അധനികേ
ചുമതല  ലനടുമങ്ങഭാടയ്  ലസക്ഷന  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഓവര്സനിയര്  കഗ്രഡയ്  3-ലന്റെ  2  ഒഴെനിവകേളനികലയലാം  18-5-2017-ലല  ഓര്ഡര്
KWA/JB/E2(B)/15659/2006  പ്രകേഭാരലാം  2  ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   മറ
തസ്തനികേകേളനില്  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
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307  (5171)   ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  തമനിഴഭാടുമഭായനി  അതനിര്ത്തനി  പങ്കനിടുന്ന
സലങ്ങളനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില് കുടനിലവളള വനിതരണത്തനിനയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള കേഭാരലക്ഷമമല എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് അധനികൃതര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഇല.   ജലഅകതഭാറനിറനിയലട  പദതനികേള  ഇലഭാത്ത  കുടനിലവള്ള
ദഇൗര്ലഭലലാം  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  റവനമ്മ്യൂ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള
കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചയ്  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേളനില്  ലവള്ളലാം  എത്തനിചയ്  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടത്തുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

(സനി)  ഇകപഭാള  ഇത്തരലാം  കമഖലകേളനില്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
ടഭാങ്കര് കലഭാറനി വഴെനി ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ എസനികമറയ് സമര്പനിക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം

308  (5172)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ എസനികമറയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് പഭാണ്ഡവനപഭാറ പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിയനിലല കുടനിലവള്ള
പദതനിയലട വനിശദമഭായ എസനികമറയ് സമര്പനിക്കണലമന്നയ് ആവശലലപടയ്  9/3/17 ല്
പനി1-22944/16(1)  നമ്പരനിലുള്ള  കേത്തയ്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  നനിന്നയ്
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ് എനജനിനതീയര്ക്കയ് അയചനിട്ടുലാം നഭാളനിതുവലരയഭായനി
എസനികമറയ് സമര്പനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിശദമഭായ എസനികമറയ് എന്നയ് സമര്പനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) 9-3-2017-ല് പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഡയറക്ടറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില്

331/2020
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നനിന്നയ്  അയച കേത്തയ്  15/3/2017-ല് ആലപ്പുഴെ പനി.എചയ്.ഡനിവനിഷന എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് ലഭനിചനിരുന.  അതയ് പ്രകേഭാരലാം വനിശദമഭായ എസനികമറയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനികലയയ്  18/3/2017-ല്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്
മഭാകവലനിക്കര  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
സര്കവ ഉളലപലടയള്ള പ്രവൃത്തനികേള ആവശലമഭായതനിനഭാല് പനി.പനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം
വഴെനി  സര്കവ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
എടുത്തുവരുന.

(സനി)  സര്കവ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനി  വനിശദമഭായ  എസനികമറയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  രണയ്  മഭാസത്തനിനകേലാം  സമര്പനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പയ്യഭാവൂര്  വഭാടര് സലപ സതീലാം

309  (5173)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിക്കൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പയ്യഭാവൂര് വഭാടര് സലപ സതീമനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി
ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  കേനിണറനിലന്റെയലാം  ബൂസര്  കസഷലന്റെയലാം  സലലാം
ലനകഗഭാഷനികയറഡയ്  പര്കചസയ്  നടത്തുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിനഭായനി ബഹു. ജനിലഭാ കേളക്ടര് 10-4-2017-നയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേനിണറനിലന്റെയലാം  ബൂസര്  കസഷലന്റെയലാം  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പൂഞഭാര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന പദതനി

310  (5174)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പൂഞഭാര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
ഈരഭാറകപട  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  പൂഞഭാര്,  തതീകക്കഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേലള
ഉളലപടുത്തനി  ഈരഭാറകപട  വഭാടര്  സലപ  സതീലാം  അടനിയനരമഭായനി
നടപഭാക്കണലമന്ന  31-1-2017  -ലല  എലാം.  എൽ  .  എയലട  നനികവദനത്തനികന്മല്
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ബഹു.  മനനി  14.02.2017-  ൽ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലാം.ഡനി.-യയ്  ലകേഭാടുത്ത
1724/M(WR)VIP/2017  നമ്പർ കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവലര എനയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാരലത്തനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലാം.ഡനി.  യലട
റനികപഭാര്ടയ്/നടപടനികേളുലട പകേർപയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അടനിയനരമഭായനി
പരനിഹരനിയവഭാന  പദതനി  നടപഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതനികലയഭായനി  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിയലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ - സനി) പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  സഭാധലതഭാ  പഠന

റനികപഭാര്ടയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.    ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കകേഭാടയലാം  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഡനിവനിഷനനികലയലാം  പനി.പനി.ഡനി.യനികലയലാം
ഉകദലഭാഗസര്  12/4/2017-ല്  ഇഇൗരഭാറകപട  പഞഭായത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  കസഭാതസയ്  പരലഭാപമല  എന്നയ്
കേലണത്തുകേയണഭായനി.  ആയതനിനഭാല് മലങ്കര ഡഭാലാം കസഭാതസഭായനിട്ടുള്ള   രഭാമപുരലാം
പദതനിയനില്  ഇഇൗരഭാറകപട മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കൂടനി ഉളലപടുത്തനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം
ലപപയ് ലലന ഇഇൗരഭാറകപടയനികലയയ് ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം കവണലാം. (പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).  സര്കവ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പൂഞഭാര്,  തതീകക്കഭായനി  പഞഭായത്തുകേളുലട  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി

311  (5175)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ളപദതനി
(സനി.ഡബ.എസയ്.എസയ്.  ജനി.ഒ.(Rt)  നമ്പര്.893/2016/ഡബ.ആര്.ഡനി.  തതീയതനി
16-11-16)  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവലരയഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നയ്  തുടങ്ങഭാനഭാകുലമനലാം  തുടര്നള്ള  നടപടനികേള
എനഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) പദതനിയനില് പനിടഭാരത്തയ് 4.30 ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനി വതീതമുള്ള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനിയലടയലാം,  ഭൂതല ജല സലാംഭരണനിയലടയലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം,
പൂവടയനില്  8.70  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  സലാംഭരണകശഷനിയള്ള  ഭൂതല ജലസലാംഭരണനിയലട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം,  വനിളവൂര്ക്കല്  പഞഭായത്തനിലല  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലകേള
സഭാപനിക്കലുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  പനിടഭാരത്തയ്  നനിര്മ്മേനികക്കണ
ജലസലാംഭരണനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലലാം  പഞഭായത്തയ്  ഏലറടുത്തയ്
ജലഅകതഭാറനിറനിക്കയ്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  പൂവടയനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണ
ജലസലാംഭരണനിക്കുള്ള  സലലാം  പഞഭായത്തയ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  ജല
അകതഭാറനിറനിക്കയ് ലകേമഭാകറണതുണയ്.

(ബനി)  പൂവടയനില്  ജലസലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനികക്കണ  സലലാം
ലകേമഭാറുന്നതനുസരനിചയ്  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാകുലമന്നയ്
പറയഭാന കേഴെനിയകേയള.

ലവങ്കനിടങ്ങയ് കേകണ്ണഭാത്തയ് കുടനിലവള്ള പദതനി

312  (5176)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങ്കനിടങ്ങയ്  പഞഭായത്തനിലല  കേകണ്ണഭാത്തയ്
കുടനിലവളള പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കഡ്രഭാടയ്  ഫണനില്
നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചുലവന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  )  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങ്കനിടങ്ങയ്  കേകണ്ണഭാത്തയ് കുടനിലവള്ള പദതനി
28-9-2015-ല് ഭഭാഗനികേമഭായനി ചേഭാര്ജയ് ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) 15-3-2017-ല് 3  ലക്ഷലാം രൂപയലാം, 10-5-2017-ല് 20  ലക്ഷലാം രൂപയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.   വരളചഭാ ദരനിതഭാശസഭാസ പദതനിയനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ള  23  ലക്ഷലാം
രൂപയയ്  ബഭാക്കനി  ലചേയ്യുവഭാനുളള   പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലഭാശയങ്ങള മലനിനലപടുത്തുന്ന സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള
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നടപടനികേള

313 (5177)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)ജലഭാശയങ്ങള മലനിനലപടുത്തുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതയ്;വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് കകേസകേള രജനിസര് ലചേയ്യലപടഭാറുകണഭാ;എങ്കനില്
എത്ര കകേസകേളഭാണയ് നഭാളനിതുവലര രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസകേള  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനികക്കണ
തഭായനിട്ടുലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ജലഭാശയങ്ങള  മലനിനതീകേരനിക്കലപടുന്നതയ്  തടയന്നതനിനഭായനി

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായലാം നടപടനി സസതീകേരനികക്കണതയ്.
എന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ജലഭാശയങ്ങള  ശുചേനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം,
നഗരകത്തഭാടയ്  കചേര്നവരുന്ന  നദനികേളനിലല  പഭാലങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  മഭാലനിനലലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  തടയന്നതനിനുമഭായനി  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനവലാം
ജലകസചേന  വകുപയ്  മുകഖന  നനിര്വഹനിച്ചുവരുന.  ജലഭാശയങ്ങള  മഭാലനിനല
മുകമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഹരനിതകകേരള  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുനഗണന  നല്കുന്നതനിനയ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.

ജലകസഭാതസകേളുലട  മലനിനതീകേരണലാം തടയന്നതനിനഭായനി  ജല  നനിയമലാം  1974

പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണകബഭാര്ഡയ്  നനിയനണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.   വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട

സമുചയങ്ങള, വലനിയ കഹഭാടലുകേള, റനികസഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിലന്നലഭാലാം

പുറത്തുവനിടുന്ന  സസതീകവജയ്  ഉളലപലടയള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനയ്

കേഭാരണമഭാകുലാം.  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങലള  ജലനനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അനുമതനി

പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവന്നയ് ശഭാസതീയമഭായ മലനിനജല ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഏര്ലപടുത്തനിയലാം അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇടയനിലട കമഭാണനിറര് ലചേയലാം സലാംസഭാന

മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ് ജലമലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിച്ചുവരുന.

ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  മറലാം  അനധനികൃതമഭായനി  മഭാലനിനലങ്ങള  വലനിലചറനിയന്നതയ്

പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിക്കുനണയ്. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല അറവശഭാലകേള,

മഭാര്ക്കറകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്  നനിനള്ള  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി

സലാംസരനികക്കണതുമഭാണയ്.

സസതീകവജയ്  മൂലമുള്ള  മലനിനതീകേരണലാം  തടയന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  നഗരങ്ങളനിലുലാം
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പടണങ്ങളനിലുലാം പ്രധഭാന പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി സസതീകവജയ് സനിസവലാം

സസതീകവജയ്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്  പഭാനലാം  ഏര്ലപടുകത്തണതയ്  അനനിവഭാരലമഭാണയ്.  പ്രശ്ന

പരനിഹഭാരത്തനിനയ്  നടപടനിലയടുകക്കണതയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭാണയ്.

ജലനനിധനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില്  മനുഷലവനിസര്ജലലാം

ജലഭാശയങ്ങളനില്  കേലരഭാന  സഭാഹചേരലമുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലപഭാതു  ലസപ്റനികേയ്

ടഭാങ്കുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനണയ്.   കൂടഭാലത  മലനിനജലലാം  ഒഴുകേനി  ജലഭാശയങ്ങളനില്

എത്തഭാന  സഭാധലതയള്ള  സലങ്ങളനില്  മലനിന  ജലലാം  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനഭായനി

ഓടകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.   കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്

നനിനലാം നഭാളനിതുവലര 76 -ഓളലാം കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2011-ല്  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്  ഫയല്

ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  കേളമകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയമഭായനി  ബന്ധലപട  കകേസഭാണയ്  ഇകപഭാള

നനിലവനിലുള്ളതയ്.  ഇഇൗ കകേസനിലന്റെ വഭാദലാം ഇതുവലര തുടങ്ങനിയനിടനില.

അതനിരപനിള്ളനി, പരനിയഭാരലാം, കകേഭാടകശ്ശേരനി പഞഭായത്തുകേളനിലല

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

314  (5178)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കകേഭാടകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തുകേളനിലല

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  ബജറനില്

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടൃപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തനി  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനയ്

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18-ല്  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

കകേഭാടകശ്ശേരനി,  പരനിയഭാരലാം,  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  കേടനിലവള്ള

പദതനിക്കഭായനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട
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വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

ശുദതീകേരണശഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  (ഒരു  ഏക്കര്)  എകയ്

സര്വതീസയ്  ലമന  ലസഭാലസറനിയലട  ലകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  ലകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കുനമ്മേല് അനുബന്ധ കുടനിലവള്ള പദതനി

315  (5179)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കുനമ്മേല്  അനുബന്ധ  കുടനിലവള്ള

പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന നഭാദഭാപുരത്തയ് പ്രസ്തുത

പദതനി ലവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി, പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാന നടപടനി 

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുനമ്മേലനിനുലാം സമതീപ വനികലജകേളക്കുലാം കവണനിയള്ള സമഗ്ര ശുദജല

വനിതരണ  പദതനി  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ആറു  വനികലജകേളഭായ  വളയലാം,

വഭാണനികമല്, തുകണരനി, നരനിപറ, കേഭായലക്കഭാടനി, നഭാദഭാപുരലാം, കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല

കുറലഭാടനി വനികലജയ് എന്നതീ 7  വനികലജകേളക്കുകവണനിയള്ളതഭാണയ്.  ഇഇൗ പദതനിയലട

പ്രവൃത്തനികേള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.   പദതനിയലട  പ്രധഭാന  ഗ്രഭാവനിറനി

ലമയനിനനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ഒഴെനിചയ്  മറ  ഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേലളലഭാലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഗ്രഭാവനിറനി  ലമയനിന  സഭാപനികക്കണ  പ്രവൃത്തനി  അനനിമ

ഘടത്തനിലഭാണയ്.   കസറയ്  ലഹകവ  38-ല്  കേക്കഭാടയ്  ജങ്ഷനനിലുലാം  വഭാണനികമല്

പഞഭായത്തനിലല  പഭാകക്കഭായനി  കറഭാഡുലാം  മുറനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിയലാം

PWD-യനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണതുണയ്.
(ബനി)   ഇഇൗ പദതനിയലട  അസലാംസ്കൃത ജല പമ്പയ്  ഹഇൗസനികലയലാം ശുദജല

പമ്പയ്  ഹഇൗസനികലയലാം  ലവദബതനി  കേണക്ഷന  കേനിടഭാന  തഭാമസനിചതനിനഭാലുലാം
പദതനിയലട അസലാംസ്കൃത ജല പമ്പയ് ലസറലാം ശുദജല പമ്പയ് ലസറലാം വര്ഷങ്ങള മുമ്പയ്
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സഭാപനിചതുലകേഭാണയ്  ആയതനിലന്റെ  ഓവര്  കഹഭാളനിങയ്  നടത്തനി  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാകക്കണ  പ്രവൃത്തനിയലാം  നടകത്തണതഭായലാം  വന.   ഇതയ്  പദതനി
ലവകുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.  NRDWP  പദതനികേളക്കുള്ള കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ഗണലമഭായനി ലവടനിക്കുറചതയ് കേഭാരണലാം കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കയ് നല്കുവഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേയലാം
PWD-യനില്  ഒടുകക്കണതഭായ  തുകേയലാം  ഉളലപലട  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  കേലണത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം
കറഭാഡയ്  കേടനിലാംഗയ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള തഭാമസവലാം  പദതനി നനിര്വഹണലാം
ലവകുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുന്ന ശുദജല
വനിതരണ പദതനികേള

316 (5180) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഡനിസനിബമ്മ്യൂഷന ലലനുകേള , പമ്പയ് ലസറയ് മുതലഭായവ തകേരഭാറനിലഭായതു
കേഭാരണവലാം ഡനിസനിബമ്മ്യൂഷന ലലന ഇലഭാത്തതയ് കേഭാരണവലാം പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി
കേനിടക്കുന്ന  എത്ര  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേള  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഉണയ് എന്നതയ് പഞഭായത്തയ്, വഭാര്ഡയ് തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ജല  അകതഭാറനിറനിയലട  കേതീഴെനില് ഉണഭായനിരുന്ന ലകേഭായനിലഭാണനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  ലകേഭായനിലഭാണനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  (മുനനിസനിപഭാലനിറനി
വഭാര്ഡയ് നമ്പര് 39 (ഭഭാഗനികേലാം), 41 (ഭഭാഗനികേലാം) പമ്പയ് ലസറയ്,  വനിതരണ ശലാംഖല ഇവ
പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായതനിനഭാല് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല.

ജലനനിധനിയലട  കേതീഴെനില്  2001-2008  കേഭാലയളവനില്  ജലനനിധനി
ലചേമ്മേകഞരനിയനില്  28  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവനില്
29  പദതനികേളുമഭാണയ്  ജലനനിധനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
തുടര്നടത്തനിപനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ഏല്പനിചതയ്.   ജലനനിധനി  പദതനിയലട
നനിയമഭാവലനി  പ്രകേഭാരലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  തുടര്നടത്തനിപ്പുലാം
പരനിപഭാലനവലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ചുമതലയഭാണയ്.

തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനിലല കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
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317 (5181) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
കുടനിലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഗരത്തനില് വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ലവള്ളത്തനിലന്റെ

ഗുണനനിലവഭാരലാം സനിരമഭായനി പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി)  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്

അവലലാംബനിക്കുന്ന രതീതനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറവലാം  അവസഭാനലാം  നടത്തനിയ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ

റനികപഭാര്ട്ടുകേള കമശപ്പുറത്തുവയഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരുവനിക്കരയനിലുലാം  തനിരുവനനപുരത്തുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ശുദതീകേരണ

ശഭാലകേളനില്  ശുദതീകേരനിച  ജലമഭാണയ്  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില്  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതയ്.

ജലകസഭാതസനില്  നനിനലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  എത്തുന്ന  ജലത്തനില്

ആവശലമഭായ  കതഭാതനില്  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  (ആലവലാം  കുമ്മേഭായവലാം)  കചേര്ത്തയ്

കഭാരനിഫയറനില്  കൂടനി  കേടത്തനിവനിടതനിനുകശഷലാം  ഫനില്റര്  ലബഡനില്  അരനിലചടുത്ത

ജലത്തനില്  കകഭാറനിന  ഗലഭാസയ്  കേലര്ത്തനി  അണുവനിമുകമഭാക്കനി  സലാംഭരനിചയ്

വനിതരണത്തനിനയ് തയ്യഭാറഭാക്കുന.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  നനിനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ

ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഓകരഭാ  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിടയ്  കേലക്കല്,  പനി.എചയ്.,  ജലത്തനിലല

കകഭാറനിലന്റെ അളവയ് എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചയ് ഉറപഭാക്കുന.  കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം

ലവള്ളയമ്പലത്തുള്ള ജലഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന ലഭാബനില് കുടനിലവള്ളവനിതരണ
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പദതനിയലട  വനിതരണശലാംഖലയനില്  നനിനലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  നനിനലാം

കുടനിലവള്ള സഭാമ്പനിളുകേള എടുത്തയ് ഫനിസനിക്കല്, ലകേമനിക്കല്, ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജനിക്കല്

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.   പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സതീമുകേളുലട

ചുമതലയള്ള ഉകദലഭാഗസലര അറനിയനിക്കുകേയലാം ആവശലമഭായ പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

അതഭാതു ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനില് സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  TWSS-ലന്റെ  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  നടത്തനിയ  ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനഭാഫലലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കുളകത്തഭാട്ടുമല കുടനിലവള്ള ശുചേതീകേരണ പദതനി

318  (5182)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുളകത്തഭാട്ടുമല  കുടനിലവള്ള  ശുചേതീകേരണ  പദതനിയലട  നനിലവനിലല

സനിതനിലയനഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങ്കനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ  ;

എങ്കനില്  തടസങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നയ്  ആരലാംഭനിയവഭാന

കേഴെനിയലമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  പഞഭായത്തനിനയ്  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി

കുളകത്തഭാട്ടുമലയനില്  ജലശുദതീകേരണശഭാലയലാം  അനുബന്ധ  ഘടകേങ്ങളുലാം

ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  10  കകേഭാടനി  രൂപ  മതനിപയ്  ലചേലവയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഒരു

പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ജലശുദതീകേരണശഭാലയലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  പഞഭായത്തയ്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്

പദതനിയലട  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.

എന്നഭാല് കേഭാടഭാക്കട പഞഭായത്തനിലല കപഭാങ്ങറകക്കഭാണത്തയ്  0.625  ലക്ഷലാം ലനിറര്

സലാംഭരണകശഷനിയള്ള  സമലാം,  പമ്പയ് ഹഇൗസുലാം നനിര്മ്മേനിചയ്  കേഭാളനിപഭാറയനില് നനിനലാം

ലനയ്യഭാറനിനകേരയനികലയയ്  കപഭാകുന്ന  ടഭാനസനിഷന  ലമയനിനനില്  നനിനലാം  ശുദജലലാം

സമ്പനിലലത്തനിചയ്  പമ്പയ്  ലചേയ്തയ്  കുളകത്തഭാട്ടുമലയനിലല  നനിലവനിലുള്ള  ഭൂതല

ജലസലാംഭരണനിയനിലലത്തനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനിക്കയ്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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70  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പദതനിയലട

എസനികമറയ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) സലലാം ലഭലമഭാവഭാലത ഇരനിക്കുന എന്നതഭാണയ് തടസലാം.

കതഭാപ്പുലാംപടനിയനിലല വഭാടര് ടഭാങ്കനിലന്റെ കേപഭാസനിറനി

319 (5183) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശ്ചനിമ  ലകേഭാചനിയനിലല  കതഭാപ്പുലാംപടനിയനിലല  വഭാടര്  ടഭാങ്കനില്,  ടഭാങ്കനിലന്റെ

കേപഭാസനിറനിക്കനുസരനിചയ്  കുടനിലവളളലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  കശഖരനിക്കഭാനുലാം  വനിതരണലാം

ലചേയ്യഭാനുലാം സഭാധനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനി  എലനന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  പശ്ചനിമ  ലകേഭാചനിയനിലല  കതഭാപ്പുലാംപടനിയനിലല  വഭാടര്  ടഭാങ്കനിലന്റെ  കശഷനി

18  ലക്ഷലാം  ലനിററഭാണയ്.   ടഭാങ്കനിലന്റെ  കേപഭാസനിറനിക്കനുസരനിചയ്  ലവള്ളലാം  കശഖരനിചയ്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് കവണതഭായ ലഹകഡ്രഭാലനികേയ് ലഹഡയ്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനയ്

ജലലാം ടഭാങ്കനില് കേയറനിയകശഷലാം ഗ്രഭാവനിറനിയനിലഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

(ബനി &  സനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി JnNURM പദതനിയനില് നനിനലാം

15  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  അധനികേമഭായനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  കജഭാലനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  മടഭാകഞരനി  പഭാലത്തനിനടനിയനിലൂലട  പുതനിയ

600  മനി.മതീ.  എലാം.എസയ്.  ലപപയ്  സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കതഭാപ്പുലാംപടനി  (മടഭാകഞരനി  പഭാലലാം)  മുതല് കേരുകവലനിപടനി  വലര  പഴെയ  700  മനി.മതീ.

പ്രനികമഭാ  ലപപയ്  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയ  ലപപയ്   സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി

പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള
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320 (5184) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന  : 

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  : 

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസര്  : 

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ കമഖലകേളനിലുലാം  മറലാം  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേള മുകഖന കുടനിലവള്ളലാം

എന്ന വലഭാകജന മലനിനമഭായ ജലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജലവനിതരണത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലകസഭാതസകേളനില്

ജലമലനിനതീകേരണമനില  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  അവലലാംബനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്ക്കുകേള
സഭാപനിചയ് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ;  ടഭാങ്കര് കലഭാറനിയനിലൂലടയള്ള ജലവനിതരണലാം
പരമഭാവധനി ഈ കേനികയഭാസ്ക്കുകേളനികലക്കയ് പരനിമനിതലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പത്രവഭാര്ത്തകേള ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലവള്ളത്തനിലല  ഭഇൗതനികേ,  രഭാസ,  ലജവ  ഘടകേങ്ങളുലട  സഭാന്നനിദലലാം
കുടനിലവള്ളത്തനിനയ്  അനുവദനതീയമഭായ  കതഭാതനില്  സഭാധഭാരണ  ശുദതീകേരണ
പ്രക്രനിയകേളനിലൂലട  ശുദതീകേരനിക്കഭാവന്ന  ലവള്ളലാം  ഉള്ള  കസഭാതസകേളഭാണയ്  ജല
അകതഭാറനിറനി  ശുദജലവനിതരണ പദതനികേളക്കയ് ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്.   ഇഇൗ ജലലാം
ശുദതീകേരനിചയ്  അണുവനിമുകമഭാക്കനിയഭാണയ്  ജല അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.
ജലശുദതീകേരണശഭാലകേകളഭാടയ്  അനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ലഭാബുകേളനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
നനിയനണ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ജനിലഭാതല  ലഭാബുകേളനിലുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂലട
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജല  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  ഭഇൗതനികേ  രഭാസ  ലജവ  മഭാലനിനലങ്ങളുലട  സഭാന്നനിദലലാം
പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാലണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന.

(സനി)  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ആകലഭാചേനിചഭാണയ് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ സലങ്ങളനില്
കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതയ്.  കേനികയഭാസ്കുകേളനില്  കൂടനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുള്ള
കുടനിലവള്ളലാം ജലഅകതഭാറനിറനിയലട വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുനണയ്.

ജലവനിതരണത്തനിനുള്ള ഗുണനനിലവഭാര സര്ടനിഫനിക്കറയ് പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്ത
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വഭാഹനങ്ങള
321  (5185)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേടുത്ത  വരളചയലാം  മഴെലഭലതയനിലഭാത്തതുമഭായ
കേഭാലഭാവസ  മുതലഭാക്കനി  ഭൂജലലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  ചൂഷണലാം/കമഭാഷണലാം
നടത്തനി ടഭാങ്കറുകേളനിലുലാം  മറയ്  വഭാഹനങ്ങളനിലുമഭായനി  വനിതരണലാം നടത്തനി ജനങ്ങളനില്
നനിനലാം അമനിത വനില ഈടഭാക്കുന്നതയ് സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് വനിപണനലാം നടത്തുന്ന ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരകമഭാ
ഉറവനിടകമഭാ  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കറനിയഭാത്തതുമൂലലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ജലവലാം
വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജലവനിതരണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങളനില് ജലലാം ലഭനിച
സലലാം,  ആയതനിനുള്ള  ലലസനസയ്,  ഗുണനനിലവഭാര  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വനിതരണ
അനുമതനി  പത്രലാം  എന്നനിവ  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള
കേണ്ടുലകേടഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടക്കുന്ന  ജലചൂഷണലാം/കമഭാഷണലാം
തടയവഭാന സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂജല ചൂഷണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നതല.

(ഡനി)  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആക്ടയ്  നനിലവനിലുണയ്.
അമനിതമഭായനി  ജലചൂഷണലാം  നടത്തനി  വലഭാവസഭായനികേഭാവശലങ്ങളക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്നയ്  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തതനില്  ഭൂജല
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പനിഴെ
ചുമത്തുന്നതുളലപലടയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലഅകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലലാം  നനിയമവനിരുദമഭായനി
കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം  മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം   ആന്റെനി
ലതഫയ്  സസഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
നടപടനികേള ലകേലക്കഭാള്ളുകേയലാം ലചേയ്യുനണയ്.

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
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322 (5186) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ജലവനിതരണ  പദതനികേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില് എലനലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനലവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സനിരമഭായനി

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ജലഅകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  കസറയ്  റഫറല്

ഇനസനിറമ്മ്യൂട്ടുലാം  14  ജനിലഭാതല  ലഭാബുകേളുലാം  33  സബയ്  ഡനിവനിഷണല്  ലഭാബുകേളുലാം

ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  ലഭാബുകേള

നനിലവനിലുണയ്.   വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പ്രസ്തുത

ലഭാകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനിചയ്  IS  10500-2012  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന

അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാലണന്നയ്  ഉറപയ്  വരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.

ജലനനിധനി  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ജലവനിതരണ  പദതനിയലട

ഭഭാഗമഭായനി  കേനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നതനിനു  മുമ്പഭായനി  സമതീപലത്ത  കേനിണറുകേളനില്  നനിനലാം

പദതനിയലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസനില്  നനിനലാം

കശഖരനിക്കുന്ന  ലവള്ളലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചയ്

ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.  നനിശ്ചനിത ഇടകവളകേളനില് തുടര്നലാം ലടസ്റ്റുകേള

നടത്തുന.  കൂടഭാലത പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തകശഷലാം ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കു തലന്ന

കനരനിട്ടു  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  വഭാടര്  കേസഭാളനിറനി

ലടസയ് കേനിറകേളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) വഭാടര്  കേസഭാളനിറനി  ലടസയ്  കേനിറകേള  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 383

വനിതരണലാം  ലചേയലകേഭാണ്ടുള്ള  ജലപരനികശഭാധന  പുതുതഭായനി

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  Ministry  of  Drinking

Water  and  Sanitation  മുകഖന  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  കുടനിലവള്ള

ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സനി.സനി.ഡനി.യ.

വഴെനിയഭാണയ് വഭാടര് കേസഭാളനിറനി  ലടസയ് കേനിറകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ജലനനിധനി

പഞഭായത്തുകേളനില്  ഒരു  പഞഭായത്തനിനയ്  ഒന്നയ്  എന്ന  കേണക്കനിലഭാണയ്

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇഇൗ  കേനിറയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങള

അവരവരുലട  കുടനിലവള്ള  സതീമുകേളുലട  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതഭാണയ്.

ആറുമഭാസത്തനില് ഒരനിക്കല് ആണയ് ലടസ്റ്റുകേള നടത്തുന്നതയ്.

സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  ലഭാബുകേളക്കു  പുറകമ  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെയ്

സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഗ്രഭാമതീണ  ശുദജലവനിതരണ  പദതനി

(NRDWP)-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  31  സബയ്  ഡനിവനിഷണല്  ലഭാബുകേളക്കുകൂടനി

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

പഞഭായത്തുകേളക്കയ് സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി

323 (5187)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  സമഗ്രമഭായ  കുടനിലവള്ള

പദതനികേളക്കഭായനി  മഭാസര്  പഭാന  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്വനിശദ  വനിവരലാം

നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലക്കഭായനി  ഇത്തരത്തനില്  എലനങ്കനിലുലാം  സമഗ്രമഭായ

പദതനിയകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിനഭായനി ഇത്തരത്തനില് എലനങ്കനിലുലാം സമഗ്രമഭായ 

പദതനിയകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലജക്ക കുടനിലവള്ള പദതനി നടപഭാക്കഭാത്ത 9 ജനിലകേളഭായ പത്തനലാംതനിട,

കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടയ്,

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സമഗ്ര ജനിലഭാ പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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സമഗ്ര ജനിലഭാ  പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ചേനില പദതനികേളക്കയ്  കേനിഫ്ബനി,

കസറയ് പഭാന എന്നതീ ഫണയ് മുകഖന ഭരണഭാനുമതനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയള്ള

പദതനികേളക്കയ് ഉചേനിതമഭായ ഫണ്ടുകേളനില് ഉളലപടുത്തനിയതനിനയ്  കശഷലാം വനിശദമഭായ

എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മുഴുവന  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയള്ള

സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രസ്തുത  സമഗ്ര  ജനിലഭാ  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിനഭായനിട്ടുള്ള സമഗ്ര പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം

തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

1. മണ്ണൂര്,  കകേരളകശ്ശേരനി,  മങ്കര പഞഭായത്തുകേളക്കഭായള്ള  സമഗ്ര കുടനിലവള്ള

പദതനി- ഒന്നഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്2016 എസയ്.എല്.എസയ്.എസയ്.സനി.-

യനില് 2340 ലക്ഷലാം രൂപയലട അനുമതനി ലഭനിച്ചു.

2. കകേഭാകങ്ങഭാടയ്,  കേരനിമ്പ പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി

ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  2017-18-ലല  കേനിഫ്ബനിയനില്  25  കകേഭാടനി

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

3. പറളനി  പഞഭായത്തനിലല  സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനി  എന.സനി./

പനി.സനി.-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  പറളനി  പഞഭായത്തനിനയ്  ഒരു  കുടനിലവള്ള

പദതനി 16/09/2012-ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയ. ഇതനിനയ് ശുദതീകേരണശഭാലയലാം

വനിതരണശലാംഖലയലാം  അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല്  കേലമഴെ  മണ്ഡലത്തനിലല

മുണ്ടൂര് പഞഭായത്തനിനുലാം പറളനി പഞഭായത്തനിനുലാം കൂടനി സമഗ്ര കുടനിലവള്ള

പദതനിയഭാണയ് പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

4. കേഞനിരപ്പുഴെ,  കേഭാരക്കുറനിശ്ശേനി,  തചമ്പഭാറ  സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനി

16/02/2014-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2017 മഭാര്ചനില് കേമ്മേതീഷന ലചേകയ്യണ കേടനിലവള്ള പദതനി

324 (5188)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  2017  മഭാര്ചനില്  കേമ്മേതീഷന  ലചേകയ്യണ  എലനലഭാലാം

കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണയ്  ലകേ.ഡബമ്മ്യൂ.എ.-യലട  അനഭാസമൂലലാം
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മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതയ്;  ആയതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ

പദതനികേള മുകന്നഭാടയ് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേരഭാറുകേഭാര് തയ്യഭാറഭാകുനകണഭാ; ഇലലങ്കനില്

കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.ഡബമ്മ്യൂ.എ.-യനില്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ബനില്  ഡനിസഇൗണനിലാംഗയ്

സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ഡബമ്മ്യൂ.എ.  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്  ബഭാങ്കുകേള  സര്ഫഭാസനി  ആക്ടയ്

നടപഭാക്കഭാന കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുലാം ലകേ.ഡബമ്മ്യൂ.എ ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.ഡബമ്മ്യൂ.എ.യലട  അനഭാസമൂലലാം  2017  മഭാര്ചനില്  കേമ്മേതീഷന

ലചേകയ്യണതഭായ ശുദജലവനിതരണ പദതനികേള ഒനലാം തലന്ന മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നനില.

എന്നഭാല്  ഫണനിലന്റെ  കുറവയ്,  കറഭാഡയ്  കേടനിലാംഗയ്  അനുമതനിക്കുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം,

ലവദബത  കേണക്ഷനുള്ള  തഭാമസലാം,  വലവഹഭാരങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  മറ  കേഭാരണങ്ങള

ലകേഭാണയ്  2017  മഭാര്ചനില്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യഭാന  ലക്ഷലമനിടനിരുലന്നങ്കനിലുലാം

സഭാധനിക്കഭാത്ത പദതനികേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  യഥഭാസമയലാം

ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതയ്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള

ലമലലകപഭാക്കനിനു കേഭാരണമഭാകുന.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനികലതുകപഭാലല  ബനില്  ഡനിസഇൗണനിങയ്

സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.   എന്നഭാല്

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  SBI-ല് നനിന്നയ് ഓവര് ഡ്രഭാഫയ്  എടുത്തയ് കേരഭാറുകേഭാരുലട

ബനില് തുകേ കലഭാണ ആയനി നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ് സര്ഫഭാസനി ആക്ടയ് ബഭാധകേമല.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
     

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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  II  ഉത്തരത്തനിലലെ തനിരുത്തയ്

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട 410, നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത  2300, 3589 എനന
നമ്പര് കചടാദദ്യങ്ങളുലട തനിരുത്തനിയ ഉത്തരരം 

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശന  .    മടാതത്യു  ടനി  .    കതടാമസയ്):  സര്,  14-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയുലട  5-ാം  സകമ്മേളനത്തനിലലെ  2017  കമയയ്  15-ലലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട
കചടാദദ്യരം നമ്പര്  410-നയ് നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് വന ലതറയ് തനിരുത്തനിലകടാണ്ടുളള
കസ്റ്റേറയ്ലമനയ് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന.*

ലപടാതുമരടാമതരം  രജനികസ്ട്രേഷനരം വകുപ്പുമനനി  (ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്):  സര്,
14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  5-ാം  സകമ്മേളനത്തനിലലെ  2017  കമയയ്  8-ലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത കചടാദദ്യരം നമ്പര് 2300-നയ് നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് വന ലതറയ്
തനിരുത്തനിലകടാണ്ടുളള കസ്റ്റേറയ്ലമനയ് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന*.

ലതടാഴനിലരം എലലക്സെെസുരം വകുപ്പുമനനി  (ശന  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന്)  സര്, 14-ാം
കകേരള  നനിയമസഭയുലട  5-ാം  സകമ്മേളനത്തനിലലെ  2017  കമയയ്  12-ലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത കചടാദദ്യരം നമ്പര് 3589-നയ് നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് വന ലതറയ്
തനിരുത്തനിലകടാണ്ടുളള കസ്റ്റേറയ്ലമനയ് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന. *

III  അടനിയന്തരപ്രകമയരം

എചയ് 1 എന് 1 പനനി

മനി  .    സനകര്:  വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  വനിഷയമടാണയ്  റൂള്  50  ആയനി
തനനിരനിക്കുനതയ്.  ഇഇൗ സകമ്മേളനത്തനില് രണടാമലത്ത തവണയടാണയ് ഇകത വനിഷയരം
ഒകര  വദ്യകനിതലന  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  വനിഷയത്തനിലന  ഗഇൗരവരം  പരനിഗണനിചയ്
അനവദനിക്കുകേയടാണയ്.

സരംസടാനത്തയ് എചയ്  1  എന്  1  പനനി ഭനതനിജനകേമടായ രനതനിയനില് പടരുന
സടാഹചരദ്യരം  നനിയനനികടാനളള  കനിയടാത്മകേമടായ  സരംവനിധടാനരം  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളനില്  ഏര്ലപ്പെടുത്തടാത്തതനിനടാല്  മരണസരംഖദ്യ  ഉയരുനതുമൂലെരം
ഉളവടായനിട്ടുള്ളതടായനി പറയലപ്പെടുന ഗുരുതരമടായ സനിതനിവനികശഷരം സഭടാനടപടനികേള്
നനിര്ത്തനിവചയ് ചര്ച ലചയ്യണലമനടാവശദ്യലപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശന വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമടാര്,
പനി.  ലകേ.  ബഷനര്,  അനൂപയ് കജകബയ് എനന ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗങ്ങള് റൂള്  50
പ്രകേടാരരം കനടാട്ടനസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

* അനബന്ധമടായനി കചര്ക്കുന.
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ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെജ
ടനചര്):  സര്,  ഇഇൗ  വര്ഷരം  ജനവരനി  മുതല്  കകേരളത്തനില്  എചയ്  1 എന്  1  പനനി
ബടാധനിക്കുനതനില് വര്ദ്ധനവയ് വനനിട്ടുള്ളതയ് ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസരംബന്ധനിചയ്
ഉഇൗര്ജനിതമടായ  പരനികശടാധന  സരംസടാനതടനനളരം  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2349  കപരുലട  സസടാബയ് പരനികശടാധനിചതനില്  590  കപര്കയ്
(ഏകേകദശരം  25  ശതമടാനരം)  എചയ്  1  എന്  1  കപടാസനിറനവയ് ആയനിരുന.  ഇതനില്  40
കപരുലട മരണരം കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മരനിച 40 കപരനില് 24 കപര് ഗുരുതരമടായ
അസുഖങ്ങളുളളവരുരം  തുടര്ചയടായനി  മറയ്  പലെ  കരടാഗങ്ങള്കയ്  ചനികേനിത
നടതനവരുമടായനിരുന.  എചയ്  1  എന്  1  ലലവറസയ്  സടാധടാരണഗതനിയനില്
വര്ഷങ്ങള് ഇടവനിട്ടടാണയ്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനതടായനി കേടാണടാറുളളതയ്.  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്
2012-ല്  663  കകേസ്സുകേളുരം  13  മരണങ്ങളുരം  2015-ല്  900  കകേസ്സുകേളുരം  80
മരണങ്ങളുമുണടായനി,   2016-ല്  23  കകേസ്സുകേളുരം  1  മരണരം  മടാത്രമടാണയ്  ഉണടായതയ്.
2016-ല്  തടാരതകമദ്യന  എചയ്  1  എന്1  കുറവടായനിരുന.  ലലവറസയ്  പനനികേളുലട
കേടാരദ്യത്തനില്  കേണ്ടുവരുന  രനതനി,  അലതടാരു  ലലസകനികല്  പടാകറണനിലന
ഭടാഗമടായടാണയ് വര്ദ്ധനവയ് ഉണടാകുനതയ് എനടാണയ്. അങ്ങലനയടാണയ് ഇഇൗ വര്ഷലത്ത
എചയ്  1  എന്  1  പനനിയുലട കേടാരദ്യത്തനില് വര്ദ്ധനവണടായതയ്.   ദക്ഷനികണന്തദ്യയനില്
മുഴുവനടായുരം ഇഇൗ വര്ഷരം എചയ്  1 എന്1  പനനി ബടാധനിതരുലട എണ്ണത്തനില് വലെനിയ
വര്ദ്ധനവയ് ഉണടായനിട്ടുണയ്. തമനിഴടാട്ടനില് ഏകേകദശരം 917-ഓളരം കപര് മരനിച്ചു എനടാണയ്
കേണക്കുകേള്  ലെഭദ്യമടായനിട്ടുളളതയ്.  നടാഷണല്  ഇന്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ലലവകറടാളജനി
ആലെപ്പുഴ,  മണനിപ്പെടാല്  ലസനര്  കഫടാര്  ലലവകറടാളജനി  റനിസര്ചയ്,  രടാജനവയ്  ഗടാന്ധനി
ലസനര് കഫടാര് ബകയടാലടകകടാളജനി എനനിവനിടങ്ങളനില് പനനി പരനികശടാധനിക്കുനതനിനയ്
സഇൗകേരദ്യമുണയ്.  എലടാ  ജനിലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലരം  ആവശദ്യമടായ  ലഎലസടാകലെഷന്
സരംവനിധടാനവരം  ലമഡനികല്  കകേടാകളജുകേളനില്  ലഎ.സനി.  യൂണനിറരം  ലവനനികലെററുരം
തയ്യടാറടാകനിവയ്ക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  സരംവനിധടാനങ്ങലളലടാരം  ഏര്പ്പെടാടടാകനിയനിട്ടുണയ്.
ആവശദ്യത്തനിനയ്  കഡടാക്ടര്മടാരുലട  കസവനവരം  മരുനരം  ലെഭദ്യമടാകനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്
എചയ്  1  എന്  1  പനനി  വരുനലവനയ്  കേണയുടന്  തലന വളലര  നല രനതനിയനില്
ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പെയ് ഇടലപട്ടയ് ഇങ്ങലനലയടാരു സടാധദ്യതയുലണനളള അലവയര്നസയ്
ജനങ്ങള്കയ്  നല്കുകേയുരം  ലചയനിട്ടുണയ്.  സസകേടാരദ്യ  ആശുപത്രനികേള്കടകരം
എ.ബനി.സനി.  കപ്രടാകട്ടടാകകേടാള്  പൂര്ണ്ണമടായുരം  പടാലെനികണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശവരം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പരനികശടാധനയ്ക്കുരം  അതുകപടാലലെ  എചയ്  1  എന്  1
വദ്യടാപനികടാതനിരനിക്കുനതനിനമടായനി  ഗവണ്ലമനനിലന  എലടാ  സരംവനിധടാനങ്ങളുരം
സുസജമടാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതുലകേടാണയ്  അതനിഭയടാനകേമടായ  അവസയനില.  പനനി
പടരുനലണനളള  കേടാരദ്യരം  വസ്തുതയടാണയ്.  എനടാല്  അതനിലന  നനിയനനികടാന്
നമുകയ്  സടാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഏപ്രനില്,  കമയയ്  മടാസത്തനില്  പനനി  തുടങ്ങനിയതടാണയ്.
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31  മരണരം  തുടകത്തനിലണടായതനില്,  പലെതുരം  സസകേടാരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്
ചനികേനിതനിചയ്  വളലര  ഗുരുതരമടായ  അവസയനിലെടാണയ്  സര്കടാര്
ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്  എത്തനിയതയ്.  ഇകടാരദ്യരം സര്കടാരനിലന ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുകേയുരം
കേഴനിയുനതുരം  സര്കടാര്  ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്  അവര്  എത്തനികചരുനതനിനയ്
ആവശദ്യമടായ  നനിര്കദ്ദേശരം  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്.  സസകേടാരദ്യ  ആശുപത്രനികേകളടാടയ്  ഇത്തരരം
കേടാരദ്യങ്ങള്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയ്യടാന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  എലടാ  നടപടനികമങ്ങളുരം
സര്കടാര്  സസനകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതുലകേടാണയ്  മരണനനിരകയ്  ആദദ്യമുണടായ
അവസയനില്നനിനയ് വലെനിയ രനതനിയനില് ഉയരുനലവനയ് പറയടാന് സടാധനികനില. 40
മരണരം ഉണടായനിട്ടുലണനളളതയ് ഒരനികലരം സരംഭവനികടാന് പടാടനിലടാത്ത കേടാരദ്യമടാണയ്.
ഗവണ്ലമനയ് പ്രതനികരടാധ നടപടനികേള് ഇകടാരദ്യത്തനില് സസനകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികരടാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭടാഗമടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസരം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുരം ഉകദദ്യടാഗസരുലടയുരം കയടാഗരം വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലള  പലങ്കെടുപ്പെനിച്ചുലകേടാണയ്  മനനിതലെത്തനില്   നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുരം  ഉകദദ്യടാഗസരുലടയുരം
കയടാഗരം  വനിളനിച്ചു  കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.  എചയ്  1  എന്  1  പനനി  വടായുവനിലൂലട  പകേരുന
കരടാഗമടായതനിനടാല്  ചുമയ്ക്കുകമ്പടാള്  എടുകകണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ശദ്ധനികകണ
കേടാരദ്യങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവയനില്  വദ്യടാപകേമടായ  കബടാധവത്കേരണരം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതയ് ലകേടാതുകേയ്,  എലെനി തുടങ്ങനിയവ മുഖടാന്തരരം പകേരുന അസുഖമല,  അതുലകേടാണയ്
തലന  കരടാഗരം  വനയടാലള  ലഎലസടാകലെറയ്  ലചയയ്  തടാമസനിപ്പെനിക്കുകേയുരം
വനിശമനിക്കുകേയുരം  അടുത്തയ്  അധനികേരം  ആളുകേളുലട  സമ്പര്കമനിലടാലത  കനടാക്കുകേയുരം
ലചയടാല്  നനിയനനികടാന്  സടാധനിക്കുനതുമടാണയ്.  മഴകടാലെപൂര്വ്വ  ശുചനകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നല  രനതനിയനില്  തലന  സരംസടാനത്തയ്  നടനനിട്ടുണയ്,  വളലര
വദ്യടാപകേമടായ  രനതനിയനില്  നടനവരുനണയ്.  കുടനിലവളളരം  ശുദ്ധമടാലണനയ്
ഉറപ്പുവരുത്തടാനളള പ്രവര്ത്തനരം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുകപടാലലെ എലടാ കേടാരദ്യങ്ങളുരം
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  വളലര  ശകദ്ധയമടായനി  ലലകേകേടാരദ്യരം  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ രരംഗത്തയ്
ഉണടായനിട്ടുളള  കേടാരദ്യങ്ങള്  പരനികശടാധനികടാന്  റടാപ്പെനിഡയ്  ലറകസടാണ്സയ്  ടനരം
രൂപനകേരനിച്ചുലകേടാണയ് കമയയ് 19-നയ് ഉനതതലെ സമനിതനി വനണ്ടുരം കയടാഗരം കചര്നനിട്ടുണയ്.
എലടാ  മുന്കേരുതലകേളുരം  എടുക്കുനതനിനടാല്  എലടാവരുലടയുരം  സഹകേരണമടാണയ്
ആവശദ്യരം.  നനിരന്തരമടായനി  പ്രശരം  ചര്ച  ലചയ്യുകേ  എനളളതല,  ചര്ച  ലചയ,
അതനിനടാവശദ്യമടായ നടപടനികേള് സസനകേരനിച്ചു.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യടാസമനിലടാലത
സരംസടാനത്തയ്  പകേര്ചവദ്യടാധനി  മരണങ്ങള്  ഉണടാകേടാതനിരനികടാനളള
മുന്കേരുതലകേളടാണയ്  നമ്മേലളലടാവരുരം  കൂടനി  സസനകേരനികകണതയ്.  ഇതയ്  ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പെയ്  സസനകേരനിച്ചുവരനികേയടാലണനതനിനടാല്  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ലചകയ്യണ
പ്രശമടായനി ഇതുകേടാണുനനില.
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മരണലപ്പെട്ടുലവനയ് പറയുകമ്പടാള് അതയ് വളലര ഗഇൗരവമടായനി എടുകകണ കേടാരദ്യമടാണയ്.
കകേരളത്തനില്  ആലകേ  72-ഓളരം  ആളുകേളടാണയ്  മരണലപ്പെട്ടതയ്.  ഓകരടാ  ദനിവസവരം
ഓകരടാ  ആളുകേള്  കകേരളത്തനില്  മരണലപ്പെട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുന  എനള്ള  അതനവ
ഗുരുതരമടായ  സനിതനിവനികശഷമടാണയ്  ഞടാന്  ഈ  അവസരത്തനില്
ചൂണനികടാണനികടാന് ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.  

കകേരളത്തനില്  20-ാം  തനയതനി  വലര  850000  (എട്ടയ്  ലെക്ഷത്തനി
അമ്പതനിനടായനിരരം)  ആളുകേള്കയ്  പനനി  ബടാധനിചനിട്ടുണയ്.  20-ാം  തനയതനി  മടാത്രരം
ആശുപത്രനിയനില്  കപടായതയ്  9549  കപരടാണയ്.  ഒരടാഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയരം
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെടാള്  അതയ്  ഏകേകദശരം  9000  കപരടായനിരുന.   അതയ്
വര്ദ്ധനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  അടുത്ത  മൂനയ്  മടാസമടാണയ്
ഇതുകപടാലലെയുള്ള  ഒരു  സനിതനിവനികശഷരം  വകരണതയ്.  ഇതയ്  വളലര
അനനിയനനിതമടായനി  കപടായനിലകടാണനിരനിക്കുന  ഒരു  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.
എചയ്1  എന്1  പനനി ആയനിരുനടാലരം ലഡങ്കെനിപ്പെനനി ആയനിരുനടാലരം ഓകരടാ ദനിവസവരം
വളലര കൂടുതല്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയലകേടാണനിരനിക്കുന.   വടായുവനിലൂലട പകേരുന ഈ
കരടാഗരം  പ്രതനികരടാധനിക്കുനതനിനള്ള   പ്രവര്ത്തനങ്ങകളടാ    കബടാധവല്കരണകമടാ
നടതനനില.  രകണടാ  മൂകനടാ  സടാപനങ്ങളനില്  മടാത്രമടാണയ്  ഇതയ്  ലടസ്റ്റേയ്
ലചയ്യുനതനിനള്ള  സരംവനിധടാനമുള്ളലതനടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനി  പറഞ്ഞതയ്.
ലമഡനികല് കകേടാകളജുകേളനിലരം  ജനിലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലരം  തടാലൂകടാശുപത്രനികേളനിലരം
ഇതനിനള്ള സഇൗകേരദ്യങ്ങലളടാരുകണലമനടാണയ് എനനികയ് സൂചനിപ്പെനികടാനള്ളതയ്.   ഇതയ്
ലചലെകവറനിയ  പരനികശടാധനയടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള്  എലടാരം  ശുഭമടാലണനടാണയ്
ബഹുമടാനദ്യയടായ മനനി  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.   കരടാഗരം  പകേരുകമ്പടാള് ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പെയ്  പകേച്ചുനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ഒരു  കേടാരദ്യവരം  ഇവനിലട  നടക്കുനനില.
ചനികേനിതനിക്കുന കഡടാക്ടര്മടാര്ക്കുതലന കരടാഗരം പകേരുന ഒരു സനിതനിവനികശഷമുണയ്.
ഇതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  കേടാലെഘട്ടത്തനിലരം  ഉണടായനിട്ടനില.   ആവശദ്യമടായ  രനതനിയനില്
പ്രതനികരടാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനിലെടാകടാത്തതുലകേടാണടാണയ്  ഈ  ദ:സനിതനി
കകേരളത്തനിലണടായതയ്.    ലസകകട്ടറനിയറനിലന  മൂകനിനയ്  തടാലഴയുരം  ഡനി.എചയ്.എസയ്.
കകേടാമ്പഇൗണനിനകേതമടാണയ്  ജനറല്  ആശുപത്രനി  സനിതനിലചയ്യുനതയ്.  അവനിടരം
മടാലെനിനദ്യ  കൂമ്പടാരമടായനി  മടാറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഒരു  പ്രതനികരടാധ  പ്രവര്ത്തനവരം
ഇതുവലര നടനനിട്ടനില.  ആളുകേള് ചനികേനിതയ്ലകതന തലെസടാന നഗരത്തനിലന
ഹൃദയഭടാഗതള്ള  ഏറവരം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  ആശുപത്രനി  മടാലെനിനദ്യ  കൂമ്പടാരമടായനി
മടാറനിയനിരനിക്കുന  എനടാണയ്  കമയയ്  21-ലലെ  മടാതൃഭൂമനി  ദനിനപത്രത്തനിലലെ
എഡനികറടാറനിയലെനില് ചൂണനികടാണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  മരുനനിലനയുരം മനഷദ്യതസത്തനിലനയുരം
കകേന്ദ്രമടാകകേണ ആതുരടാലെയങ്ങള്,  മദദ്യശടാലെകേളടായനി  മടാറനിയനിരനിക്കുന കേടാഴ്ച  കകേരള
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ജനത അമ്പരകപ്പെടാലടയടാണയ് കനടാകനികണതയ്.  കകേരളത്തനിലന ചരനിത്രത്തനില് തലന
ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  സരംഭവരം  ആദദ്യമടായനിട്ടടാണയ്.   ഇലതടാനരം  നനിയനനികടാന്
ആരുമനിലടാത്ത  അവസയടാണുള്ളതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമടായനി  പദ്ധതനികേളുലട
പ്രഖദ്യടാപനങ്ങളലടാലത  അടനിസടാനപരമടായനി  ലചകയ്യണ  പ്രടാഥമനികേ  കേടാരദ്യങ്ങള്
ലചയ്യുനതനിലണടായ  വനഴ്ചയടാണയ്  ഇനയ്  കകേരളത്തനിലണടായനിലകടാണനിരനിക്കുന  ഈ
നരഹതദ്യ.   അടനിസടാനപരമടായനി  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചയ്യടാത്തതനിലന  ഭടാഗമടായുള്ള
വനഴ്ചയടാണയ്  കകേരളത്തനിലണടായനിരനിക്കുനതയ്.  കേടാടയ്  കേടാണുകേയുരം  മരരം  കേടാണടാലത
കപടാകുകേയുരം  ലചയ്യുനതുകപടാലലെയടാണയ്  ഇകടാരദ്യലമനയ്  മനനി   മനസനിലെടാകണരം.
വലെനിയ  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങള്  നടതകേയുരം  അതനസരനിചയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്
നടത്തടാതനിരനിക്കുകേയുരം  ലചയ്യുനതുമൂലെമുണടാകുന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമടാണനിതയ്.
കഡ്രൈ  കഡ  ആചരനികടാനരം  കഫടാഗനിരംഗയ്  തുടങ്ങടാനരം  ഈ  അസരംബനിയനില്  ഒരു
അടനിയന്തരപ്രകമയരം അവതരനിപ്പെനികകണ ഗതനികകേടയ് ഈ കേടാലെഘട്ടത്തനിലണടാലയനയ്
പറഞ്ഞടാല്  അതയ്  ദ:ഖകേരമകല?    കകേരളത്തനിലലെ  ആളുകേള്  എചയ്1  എന്  1,
ലഡങ്കെനിപ്പെനനി,  എലെനിപ്പെനനി  ഇവലയടാലക   പനിടനിലപട്ടയ്  കേഷ്ടലപ്പെടുകമ്പടാള്  നമ്മുലട
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെനിനതലന  ഈ   കരടാഗങ്ങലളലടാരം  ബടാധനിചനിരനിക്കുന  എനടാണയ്
ഞടാന് സരംശയനിക്കുനതയ്.  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പെയ് ഇകപ്പെടാള്  ലവനനികലെററനിലെടാലണനടാണയ്
എനനികയ് പറയടാനളളതയ്.  ഒരു കമഖലെയനിലരം വകുപ്പെനിലന പ്രവര്ത്തനരം നടക്കുനനില.
കേഴനിഞ്ഞ കേടാലെഘട്ടങ്ങളനില്  24 x 7  ലബയ്സനിസനില് മനനിയുലട ഓഫനസനില്തലന
ഒരു  കമടാണനിററനിരംഗയ്  സരംവനിധടാനമുണടായനിരുന.  അതുകപടാലലെ  ജനിലകേളനില്
അഡനഷണല് ഡയറക്ടര്മടാര്കയ്  ചുമതലെകേള് നല്കേനിയനിരുന.  ഓകരടാ  ജനിലയനിലരം
ഓകരടാ കകസനിസയ്  മടാകനജയ് ലമനയ്  ടനമനിലനയുരം റടാപ്പെനിഡയ്  ലറകസടാന്സയ്  ടനമനിലനയുരം
നനികയടാഗനിചനിരുന.   ഇലതലടാരം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന  കേടാലെഘട്ടത്തനില്
ലചയതടാണയ്.  ഇലതടാനരം  ലചയ്യടാത്തതുലകേടാണടാണയ്  ഈ  പ്രശങ്ങള്  മുഴുവന്
കകേരളത്തനിലണടായനിലകടാണനിരനിക്കുനതയ്.  

കപ്രവറയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതടാ  കപ്രടാകട്ടടാകകേടാള്  പടാലെനികടാത്തതു
ലകേടാണടാണയ്  മരണനനിരകയ്  ഉയരുനലതനയ്  ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനി
പറയുകേയുണടായനി.   22-2-2017-ല്  ഡനി.എചയ്.എസയ്.  ഇറകനിയ  ഒരു  സര്ക്കുലെര്
നടപ്പെനിലെടാക്കുനതനില്  പരടാജയലപ്പെട്ടുലവനയ്  മനനിതലന  സമ്മേതനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
കപ്രവറയ് ആശുപത്രനികേളനില് കപ്രടാകട്ടടാകകേടാള് നടപ്പെനിലെടാകണലമനയ് പറഞ്ഞുലകേടാണയ്
22.02.2017-ല്  ഡനി.എചയ്.എസയ്.-ലന  ഒരു  സര്ക്കുലെറുണടായനിരുന.   പടാവലപ്പെട്ട
ആളുകേള്  ചനികേനിതയ്ലകതനതുരം  മരണങ്ങള്  കൂടുതല്  സരംഭവനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുനതുരം  സര്കടാര്  ആശുപത്രനികേളനിലെടാണയ്.   അവനിലട  ആവശദ്യമടായ
ചനികേനിത ലെഭദ്യമടാകുനനില എനള്ളതടാണയ് ഏറവരം പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യരം.   അവനിലട
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ആവശദ്യമടായ  കഡടാക്ടര്മടാരുരം   സ്റ്റേടാഫരം   മരുനമനില.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെഘട്ടത്തനില് പകേര്ചപ്പെനനി നനിയനനിക്കുനതനിനള്ള പ്രതനികരടാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏലറടുക്കുനതനിനടായനി  ലടകനികല്  സ്റ്റേടാഫനിലന  നനിയമനിചനിരുന.    ലഹല്ത്തയ്
ഇന്ലസക്ടര്മടാര്,  സ് കപ്രലമന്,  കനനര്മടാര്,  ഫടാര്മസനിസ്റ്റേയ്,  കഡടാക്ടര്മടാര് ഉള്ലപ്പെലട
ആയനിരകത്തടാളരം ആളുകേലള നനിയമനിചനിരുന.  ഈ ഗവണ്ലമനയ് വനകപ്പെടാള് അവലര
ആവശദ്യമനിലലനയ് പറഞ്ഞയ് പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  

എലന  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില്  സ്റ്റേടാചത്യുവനിനയ്  ലതടാട്ടുതടാലഴ  ചനിറക്കുളരം
എലനടാരു കകേടാളനനിയുണയ്.  അവനിലട പടാവലപ്പെട്ട കേരനരം എന ആള് മരനിച്ചു.  ജനറല്
ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിതയനിലെടായനിരുന.  ഞങ്ങള്കയ്  കപ്രവറയ്  ആശുപത്രനിയനില്
കപടാകേടാന്  കേടാശനിലലനടാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന  ഭടാരദ്യ  എകനടാടയ്  പറഞ്ഞതയ്.
അതുലകേടാണടാണയ്  അവര്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കപടായതയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
24000 കപ്ലേറയ് ലെറയ് ഉണടായനിരുന ലഡങ്കെനി ഫനവര് ആയനിരുന.  അതനിനയ് അര്ഹമടായ
ചനികേനിത അവനിലട ലെഭദ്യമടായനില.  ആ കുടുരംബരം അനടാഥമടായനി.  ആ കുടുരംബത്തനിലന
ഏകേ  വരുമടാനമടാര്ഗരം  കേരനരം  ആയനിരുന.  എനനികയ്  വദ്യകനിപരമടായനി  അടുപ്പെമുള്ള
ഒരടാളടായനിരുന  അകദ്ദേഹരം.  കകേരളത്തനിലലെ  ആയനിരകണകനിനയ്  കുടുരംബങ്ങളുലട
സനിതനി  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  കേണനിലലനയ്  നടനിച്ചുലകേടാണയ്   നനിസടാരവല്കരനിചയ്
മുകനടാട്ടുകപടാകുകേയടാണയ്.  ഏറവരം വലെനിയ ആശുപത്രനിയടായ ജനറല് ആശുപത്രനിയുലട
സനിതനി  ഇതടാലണങ്കെനില്  മറയ്  ആശുപത്രനികേളുലട  സനിതനി  എന്തടായനിരനിക്കുരം?
മനനിസഭകേള്  മടാറനിയടാലരം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരം  സടാമൂഹദ്യകക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരം തുടര്ചയടായനിരനികണരം. 

കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന  കുറലപ്പെടുത്തനിയതുലകേടാണയ്  കരടാഗരം  മടാറനില.   മുന്
സര്കടാര്  ലചയ  നല  കേടാരദ്യങ്ങള്  തുടരടാന്  മടനികേടാണനിചതടാണയ്  കകേരളരം  ഇനയ്
കനരനിടുന  ആകരടാഗദ്യ  വനിപത്തനിനയ്  കേടാരണലമനയ്   ചൂണനികടാണനികടാന്  ഞടാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  പ്രതനികരടാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പെനിലെടാകടാനടായനി ഒരു കേലെണര് തലനയുണടായനിരുന.  ഓകരടാ
മടാസവരം   ഏലതലടാരം  വനിധത്തനിലള്ള  പകേര്ചവദ്യടാധനികേള്  വരടാന്  സടാധദ്യതയുണയ്;
എലന്തലടാരം  പ്രതനികരടാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ലചയ്യണരം  എനള്ളതയ്  പ്രസ്തുത
കേലെണറനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.   അതയ്  എലന  കേയ്യനിലണയ്.  (ഒരു  നനലെ പുസ്തകേരം
ഉയര്ത്തനികടാട്ടനി)  വളലര സമഗ്രമടായ ഒരു കേലെണര് എലടാവര്ഷവരം തയ്യടാറടാകണരം.
ഇതയ്  ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനികയ്  ഞടാന്  തരടാരം.   ഈ  വര്ഷരം  ഇതയ്
നടപ്പെനിലെടാകനികയടാ?   ജനവരനി  മടാസരം  മുതല്  പ്രതനികരടാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടപ്പെനിലെടാകകണതടാണയ്.   മുഖദ്യമനനി  കയടാഗരം  വനിളനിചതയ്  മടാര്ചയ്  മടാസത്തനിലെടാണയ്.
ഇതുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് ഓകരടാ പത്രങ്ങളനിലരം  വടാര്ത്തകേള് വരുനണയ്.  ഇതയ് ആരുരം
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കേടാണുനനികല?  മടാതൃഭൂമനി പത്രത്തനില് ഒരു കപജയ് മുഴുവന്,  മരംഗളരം,  മടാധദ്യമരം,  ഹനിന
എനന  ദനിനപ്പെത്രങ്ങളനിലരം  ഓകരടാ  ദനിവസവരം  വടാര്ത്തകേള്  വരുന  ഭനകേരമടായ
അവസയടാണുളളതയ്.  ജൂണ്,  ജൂകലെ  മടാസത്തനിലെടാണയ്  പകേര്ചവദ്യടാധനികേളുലട
ഭനകേരമടായ  അവസയുണടാകുനതയ്.  കകേരളത്തനില്  രണനിരട്ടനിയനിലെധനികേരം
മരണങ്ങളുണടാകേടാന്  കപടാകുന  ഒരു  സടാഹചരദ്യരം  മനസനിലെടാകനി  ഇകടാരദ്യങ്ങള്
കനരടായ  ദനിശയനികലെയയ്   ലകേടാണ്ടുവരുനതനിനരം  മരണ  സരംഖദ്യ  കുറയ്ക്കുനതനിനമുള്ള
നടപടനികേള്  സസനകേരനികടാന്  മനനി  മുകനടാട്ടുവരണലമനടാണയ്  എനനികയ്
പറയടാനള്ളതയ്. കേഴനിഞ്ഞ പ്രടാവശദ്യരം അടനിയന്തരപ്രകമയരം ഞടാന് അവതരനിപ്പെനിചതനിന
കശഷമടാണയ്  ഇവനിലട  മടാലെനിനദ്യനനിര്മ്മേടാര്ജനരം,  ലകേടാതുകേയ്  നനികരടാധനരം
എനനിവയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനി
ഏലറടുത്തതയ്.  എലന  മണ്ഡലെമടായ  തനിരുവനന്തപുരതള്ള  ലചങ്കെല്ചൂളയനില്  മനനി
വന.  ഞടാന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്. എനടാല് ഇതയ് എകന തുടകങ്ങണതടായനിരുന.
രണ്ടുമൂനയ്  മടാസത്തനിനമുമ്പയ്  തുടകങ്ങണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടാണനിതയ്.   ഇനനിയനികപ്പെടാള്
കൂടുതല്  പനനി  വരടാന്  കപടാകുകേയടാണയ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപ്പെനിചടാല്
മടാത്രകമ മനനി ഇഇൗ കേടാരദ്യങ്ങള് ലചയ്യുകേയുളളൂലവനയ് പറഞ്ഞടാല് അസരംബനി  25-ാം
തനയതനി  തനരുകേയടാണയ്.  അടുത്ത  മടാസരം  പനനി  വരുന;  ഇലതലടാരം
ആകലെടാചനിച്ചുലകേടാണ്ടുകവണരം  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചയ്യടാന്.  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്
ലസകട്ടറനിയടായ ശന.  രടാജനവയ്  സദടാനന്ദന് വളലര  മനിടുകനടാണയ്.   അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
എന്തയ്  പറനി?   അകദ്ദേഹരം  ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനികയ്  ആവശദ്യമടായ  ഉപകദശങ്ങള്
നല്കേണരം.   അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  അതനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനിലലങ്കെനില്  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങള്
പരനികശടാധനികടാനരം  നടപ്പെനിലെടാകടാനമടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  നനിയമനിചതു
കപടാലലെ  ഒരു ആകരടാഗദ്യ  ഉപകദഷ്ടടാവനിലന  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  നനിയമനികണരം.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്  ലചയ  നല  കേടാരദ്യങ്ങള്  തുടര്നകപടാകുനതനില്  മടനി
കേടാണനികരുലതനടാണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്. 

കേഴനിഞ്ഞ  പ്രവശദ്യരം  അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപ്പെനിചതനിനകശഷരം
പത്രമടാധദ്യമങ്ങളനില്  വന  വടാര്ത്തയടാണയ്,  ''മനനി  കമയലറ  വനിരട്ടനി;  ലസകട്ടറനി
കമയലറ കുറലപ്പെടുതന;  കമയര് ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പെനിലന കുറലപ്പെടുതന;  ഇലതലടാരം
കേണ്ടുലകേടാണയ്  മുഖദ്യമനനി  കയടാഗരം  വനിളനിചയ്  എലടാവലരയുരം  വനിരട്ടുന.''
എന്തുലകേടാണടാണയ്  ഇങ്ങലന  സരംഭവനിക്കുനതയ്?    പരസരരം  കുറലപ്പെടുതകമ്പടാള്
വനിലെലപ്പെട്ട ജനവനകേളടാണയ് നഷ്ടലപ്പെടുനലതനയ് ബഹുമടാനദ്യയടായ മനനിയുരം ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുരം മനസനിലെടാകണലമനടാണയ് എനനികയ് സൂചനിപ്പെനികടാനള്ളതയ്.   ഇനലലെത്തലന
101 കപര്കയ്  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി പനിടനിലപട്ടതടായനി കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  അതനില്  71
കപരുരം  തനിരുവനന്തപുരതള്ളവരടാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെഘട്ടത്തനില്
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ലമയനിലനയനിന് ലചയ ഒരു കേലെണറനിലന കേടാരദ്യരം ഞടാന് ഇവനിലട പറഞ്ഞു.  വനിവനിധ
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമന്റുകേലള സരംകയടാജനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനരം ഇവനിലട നടക്കുനനില.
സടാമൂഹനികേ  പരനിസനിതനി  ഘടകേങ്ങള്    കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യുനതനിനയ്  പഞടായത്തയ്,
നഗരകേടാരദ്യരം,  ജലെവനിഭവരം,  സടാമൂഹദ്യനനതനി,  കൃഷനി,  മൃഗസരംരക്ഷണരം,  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം,
ലതടാഴനില്,  ലപടാതുമരടാമത്തയ്,  മതദ്യവനിഭവരം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള്
കൂട്ടനികയടാജനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനരം  നടകണരം.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തയ്   പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലപ്രടാട്ടക്ഷന്  ഏജന്സനി  ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
രൂപനകേരനിചനിരുന.   അതയ്  ഇനയ്   നനിശ്ചലെടാവസയനിലെടാണയ്.  അതനിനയ്   പ്രകതദ്യകേ
ഫണയ്  അനവദനിച്ചുലകേടാണയ്   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏലറടുക്കുനതനിനകവണനിയുള്ള
നടപടനികേള്  സസനകേരനികണലമനടാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കുവടാനള്ളതയ്.
സര്കടാരനിലന  നനിസരംഗത  ലകേടാണയ്  ജനവന്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  72  കുടുരംബങ്ങളുണയ്.   ആ
കുടുരംബങ്ങള്കയ് രണ്ടുലെക്ഷരം രൂപവനതരം നഷ്ടപരനിഹടാരരം ലകേടാടുകണലമനയ്  ഞടാന്
ഇഇൗ അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിലൂലട ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണയ്.  

നകരന്ദ്രകമടാദനി ഗവണ്ലമനനിലന കനടാട്ടയ് പരനിഷ്ക്കരണരം മൂലെമുണടായ  ദരന്തത്തനിനയ്
ഇരയടായവര്കയ്  രണ്ടുലെക്ഷരം  രൂപവനതരം   ലകേടാടുക്കുനതനിനയ്  ഗവണ്ലമനയ്
തനരുമടാനനിച്ചു.  അതുകപടാലലെ  പടാവലപ്പെട്ട  ആളുകേള്കയ്,  മരണലപ്പെട്ട  ആളുകേളുലട
ആശനിതര്കയ്  രണ്ടുലെക്ഷരം  രൂപവലര  നഷ്ടപരനിഹടാരരം  ലകേടാടുക്കുകേയുരം
ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിതയനില്  കേഴനിയുന  ആളുകേള്കയ്  സഇൗജനദ്യകറഷന്
നല്കുനതനിനള്ള   കവണ  നടപടനി  സസനകേരനിക്കുകേയുരം  കവണരം.  കകേരളത്തനില്
കശടാകേടാര്ദ്രമടായ  അന്തരനക്ഷമടാണുള്ളതയ്.   ഓകരടാ  ദനിവസവരം  മരണനനിരകയ്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  സടാഹചരദ്യത്തനില്   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  ഒനടാരം  വടാര്ഷനികേത്തനിലന
ആകഘടാഷപരനിപടാടനികേളുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനതയ്  ഉചനിതമടാകണടാലയനകൂടനി
ആകലെടാചനികണലമനടാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപ്പെനികടാനള്ളതയ്.    ഓകരടാ  ജനിലകേളനിലരം
ഓകരടാ കടപ്പെയ് പനനിയടാണയ്.  എറണടാകുളത്തയ് ലലെപ്കറടാ; പത്തനരംതനിട്ടയനില് ലഡങ്കെനി;
അങ്ങലന ഓകരടാ ജനിലയ്ക്കുരം വനതനിച്ചുലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണയ്. എന്തു പ്രവര്ത്തനമടാണയ്
ഇവര് നടത്തനിയതയ്?  കേടാരദ്യങ്ങള് നനിസടാരവല്കരനികടാലത ഗഇൗരവമടായനി കേടാണണരം.
തകദ്ദേശസടാപനങ്ങളനിലള്ളവര്  അവനിലട  വനതടായനി  കേടാണുനനില;  ഇവര്  ഒരു
കേടാരദ്യവരം  ലചയനിട്ടനില.   തനിരുവനന്തപുരരം  കകേടാര്പ്പെകറഷനനില്  ഒരു  കേടാരദ്യവരം
നടനനിട്ടനില;  ഒരു സലെതരം ഒനരം ലചയനിട്ടനില,  ഫണയ് ലകേടാടുത്തനില.  അതുലകേടാണയ്
അതനവഗഇൗരവതരമടായ  ഈ  വനിഷയരം  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ലചയ്യണലമനയ്
ഞടാന് ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണയ്.  

ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (  ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ
ടനചര്  ):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട എരം.എല്.എ.-യുരം മുന്മനനിയുമടായ ശന.  വനി.  എസയ്.
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ശനിവകുമടാര്  ഇഇൗ  സഭലയയുരം  ജനങ്ങലളയുരം  ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇതയ്
തര്കനികകണ ഒരു വനിഷയമല; കൂട്ടടായനി കകേകേടാരദ്യരം ലചകയ്യണ ഒരു വനിഷയമടാണയ്.
അകദ്ദേഹരം  ഒരു നനലെ പുസ്തകേരം കേടാണനിചനിട്ടയ് അകദ്ദേഹത്തനിലന കേടാലെത്തയ് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ആലകേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടടാലണനയ്  പറയുകേയുണടായനി.    ഞടാന്  ഇഇൗ
സഭയനില് മുമ്പയ് ഇഇൗ വനിഷയരം അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെടാള്  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റുരം ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുരം  ലചയനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  വളലര  വനിശദമടായനി  സൂചനിപ്പെനിചതടാണയ്.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  വനഡനികയടാ  കകേടാണ്ഫറന്സയ്
നടത്തനിയതനിനകശഷരം  അവസടാനലത്ത   പരനികശടാധന  നടത്തനിയകപ്പെടാള്  അതനില്
പലങ്കെടുത്തതയ്  ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാരുരം  ജനിലടാ  പഞടായത്തയ്  പ്രസനിഡന്റുമടാരുരം  മറയ്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുരം  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെനിലലെ ഉകദദ്യടാഗസരുമടാണയ്.   ആ വനഡനികയടാ
കകേടാണ്ഫറന്സയ്  നടനതനിലന  വദ്യകമടായ റനികപ്പെടാര്ട്ടുരം  വനിശദവനിവരങ്ങളുരം  ഞടാന്
അകങ്ങയയ്  തരടാരം.  ജനിലടാ പഞടായത്തയ് പ്രസനിഡന്റുമടാലരലടാരം എല്.ഡനി.എഫയ്.-മടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടവരല; ജനിലയനില് യു.ഡനി.എഫയ്.-മടായനി ബന്ധലപ്പെടുന ജനിലടാ പഞടായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റുമടാരുമുണയ്.   ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാരുരം   വസ്തുനനിഷ്ഠമടായ  വനിവരങ്ങളടാണയ്
നല്കുനതയ്.  എരം.എല്.എ.യുരം മുന്മനനിയുമടായ അങ്ങയ് വനിചടാരനിക്കുനതയ് അങ്ങയുലട
കേടാലെത്തയ്  മടാത്രരം  ലചയനിട്ടുള്ള  എകന്തടാ  മഹടാത്ഭുതമടാലണനടാണയ്.  ജനവരനി  മുതല്
മുഖദ്യമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്   വനിവനിധ  വകുപ്പുമനനിമടാര്,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.,
എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്,  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  വകുപ്പുകേള്  എലടാരം
കചര്നയ്  നടത്തനിയ  മനറനിരംഗനിലന  ഭടാഗമടായനി  എടുത്ത  തനരുമടാനങ്ങള്  തടാകഴടാട്ടയ്
കപടായനിട്ടുണയ്.  അതുമടാത്രമല  ജനിലടാതലെത്തനിലരം  കബടാകയ്  തലെത്തനിലരം  പഞടായത്തയ്
തലെത്തനിലരം വടാര്ഡയ് തലെത്തനിലരം ഉള്ള ആകരടാഗദ്യകസന അവനിലട നടത്തനിയ സസടാഡയ്
പ്രവര്ത്തനവരം ശുചനകേരണവലമലടാരം അവര് വദ്യകമടായനി റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് ലചയനിട്ടുണയ്. 

ഇത്തവണ രണയ് പ്രധടാന കേദ്യടാമ്പയനിനടാണയ്  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പെയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
ഒനയ്,  ലഹല്ത്തനി കകേരള.  ഇതയ്  ജനവരനിയനില്  തലന തുടങ്ങനിയനിരുന.  അതനിലന
ഭടാഗമടായനി കനനനിരംഗയ്,  കഫടാഗനിരംഗയ്,  മരുനയ് കൃതദ്യമടായനി കസ്റ്റേടാകയ് ലചയ്യല്,  ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പെയ്  പ്രവര്ത്തകേരുലട  നനിരന്തരമടായ  ഗൃഹസന്ദര്ശനരം  എനനിവ.   അതനിലന
വദ്യകമടായ  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ഞടാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  വടായനികടാന്  ലകേടാടുകടാരം.
നടനകേഴനിഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങളടാണയ് ഇകപ്പെടാള് റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇലതലടാരം
കകേരളത്തനില്  കൃതദ്യമടായനി   നടത്തനിയതുലകേടാണടാണയ്  വലെനിയ  കതടാതനില്
അപകേടമുണടാകേടാലത  നമുകയ്  നനിയനനിക്കുനതനിനരം  എവനിലടലയങ്കെനിലരം  ഒരു  ഒഇൗട്ടയ്
കബ്രേകയ്  ഉണടായടാല്  അകപ്പെടാള്ത്തലന  ഇടലപട്ടയ്  നനിയനനിക്കുനതനിനരം
സടാധനിക്കുനതയ്.   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലലെ  മട്ടന്നൂരനില് ലഡങ്കെനി  ഒഇൗട്ടയ് കബ്രേക്കുണടായനി.
എത്രലപലട്ടനടാണയ്,  ഒരടാഴ്ച  ലകേടാണടാണയ്  അതനിലന  പനിടനിച്ചുലകേട്ടടാന്  സടാധനിചതയ്.
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അവനിലട  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  തനവ്രമടായ  ഇടലപടലണയ്.
ജനിലയനില്നനിനള്ള  40  അരംഗ  ടനമുരം  തനിരുവനന്തപുരതനനിനയ്  അഡനഷണല്
ഡനി.എചയ്.എസയ്.-ലന കനതൃതസത്തനിലള്ള ഒരു സരംഘവരം അവനിലട ഇടലപട്ടയ് അതനിലന
നനിയനനിചനികല?  അത്തരരം കരടാഗരം ലപടാട്ടനി പുറലപ്പെടുനതയ്    നനിയനനികടാന് പറടാലത
വനനിട്ടുള്ളതയ് എവനിലടയടാണയ്?  എചയ് 1 എന് 1-ലന കേടാരദ്യരം ഞടാന് ഇവനിലട പറഞ്ഞു.
ഒരു  അവകലെടാകേന  കയടാഗത്തനില്  ഞങ്ങള്  കേണതയ്,  തനിരുവനന്തപുരരം
കകേടാര്പ്പെകറഷനനില് ശുചനകേരണരം കവണത്ര പൂര്ത്തനിയടായനിട്ടനില എനതലനയടാണയ്.
അതനിലന  അര്ത്ഥരം,  കകേടാര്പ്പെകറഷന്  കമയറുരം  ഭരണസമനിതനി  അരംഗങ്ങളുരം  ഒനരം
ലചയനിട്ടനിലലനല;  അവര്  പ്രകതദ്യകേതരത്തനില്  ഒരു  പ്ലേടാനണടാകനി  അതനിലെനിടലപട്ടയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുരം  ശുചനകേരണത്തനിനയ്  ശമനിക്കുകേയുരം  ലചയനിരുന.   നമുകയ്
മലറടാരനിടവമടായനി തടാരതമദ്യരം ലചയ്യടാന് കേഴനിയടാത്ത വനിധത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലത്ത
മടാലെനിനദ്യ നനിര്മ്മേടാര്ജന പ്രശരം കുകറ കേടാലെമടായനി നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  അതയ് ഇകപ്പെടാഴുരം
തുടരുനണയ്. 

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുന്മനനി പറഞ്ഞു, അകദ്ദേഹരം പറഞ്ഞതനിനകശഷമടാണയ് ഞടാന്

ലചങ്കെല്ചൂളയനില് കപടായലതനടാണയ്.  ഞടാന് അവനിലട കപടായതയ് ലഡങ്കെനി കഡ-യുലട

ഭടാഗമടായനിട്ടുള്ള  ഫങ്ഷന്  നടത്തടാനടാണയ്.  കകേരളത്തനില്  എലടായനിടതരം

നല  ശുചനകേരണവരം  കഫടാഗനിരംഗുലമടാലക  നടത്തനി.  അങ്ങയുലട

കകേടാണ്സ്റ്റേനിറത്യുവന്സനിയനിലലെ  ഏറവരം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  കകേടാളനനിയനില്

അപടാകേതയുണടായനിരുനലവങ്കെനില്  അതയ്  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തടാന്  ഒരു

ജനപ്രതനിനനിധനിലയന നനിലെയയ്  അകങ്ങയ്ക്കുരം ഉത്തരവടാദനിതസരം ഉണടായനിരുന.   തടാങ്കെള്

അവനിലട പരനികശടാധനികടാന്  കപടാകുനതനിനകവണനി ഞടാന്  കേടാതനനില്കണകമടാ?

ഞടാന് അവനിലട  ലചല്ലുകമ്പടാള്  എലടാരം കനനടാകനി വചനിട്ടുണയ്.  ഞങ്ങള് രണ്ടുകപരുരം

പലങ്കെടുകകണതടായ ഒരു പരനിപടാടനിയടാണയ്  അവനിലട  വചതയ്.   അതനിലന ഭടാഗമടായനി

അവകശഷനിച  ഒരു  മണ്കുടത്തനിലലെ  ലവള്ളരം  ഞങ്ങള്  രണ്ടുകപരുരംകൂടനി

കേമഴനികളഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഞടാന് ലചല്ലുകമ്പടാള് അവനിലട കനനനിരംഗുരം കകടാറനികനഷനലമടാക

നടത്തനിയനിട്ടുണടായനിരുന.  അതയ്  എരം.എല്.എ.  അറനികഞ്ഞടാ  ഇലകയടാ  എനള്ള

കേടാരദ്യരം എനനികറനിയനില. ഞടാന് മനനിയടായനി ഉത്തരവടാദനിതസരം ഏലറടുത്ത ഉടന്തലന

ജനറല്  കഹടാസനിറല്  സന്ദര്ശനിചനിരുന.  അവനിടലത്ത  ബടാത്റൂരം

വൃത്തനികകേടടായനികനിടക്കുന,  അവനിടലത്ത  ശുചനകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കവണത്ര

തൃപനികേരമലടായനിരുന.  അനരം പത്രങ്ങളനില് ഒരു റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് ലകേടാടുത്തനിരുന; 'മനനി

തലന  മൂക്കുലപടാത്തനി  നനില്ക്കുന;  ബടാത്റൂരം  വൃത്തനികകേടടായനികനിടക്കുന.'

അങ്ങടായനിരുന  ലതടാട്ടുമുമ്പുവലരയുള്ള  ആകരടാഗദ്യവകുപ്പുമനനി.  ഞടാന്
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കുറലപ്പെടുത്തടാന്കവണനി  ഒനരം  ഉത്തരത്തനില്  പറഞ്ഞനിട്ടനില.   അങ്ങയ്  പറയുനതയ്,

ഞങ്ങലളലടാരം ഭദ്രമടാകനിയനിരുന;  ഇഇൗ ഗവണ്ലമനയ് വനകപ്പെടാള് ആകരടാഗദ്യ കമഖലെ

തകേര്നകപടാലയനള്ള  രനതനിയനില്  കദടാകഷ കേദൃകടായനി  കേടാരദ്യങ്ങള്

പറഞ്ഞതുലകേടാണയ് ഞടാന് സൂചനിപ്പെനിചതടാണയ്.  ആ പത്രവരം എലന കേയ്യനിലണയ്.  അനയ്

അലതലടാരം  രണ്ടുമടാസരംലകേടാണയ്  വൃത്തനിയടാകനി.  എലന  ധടാരണ  ഇകപ്പെടാഴുരം

അതുകപടാലലെ  കപടാകുനലണനയ്  തലനയടാണയ്.   വകുപ്പുമനനിമടാര്കയ്  എലടാ

സടാപനങ്ങളുരം  ദനിവകസന  പരനികശടാധനികടാന്  കേഴനിയനില.   ഞടാന്  അതനിനകശഷരം

എറണടാകുളരം ജനറല് കഹടാസനിറലെനിലരം,  കേണ്ണൂര് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ് കഹടാസനിറലെനിലരം,  ലകേടാലരം

ജനിലടാ  ആശുപത്രനിയനിലരം  കപടായനിട്ടുണയ്.  അവനിലടലയടാനരം  ഇങ്ങലനലയടാരു

സരംഭവമനില.   തനിരുവനന്തപുരരം  ജനറല്  കഹടാസനിറലെനിലള്ളതുകപടാലള്ള  സരംഭവരം

അവനിലടലയങ്ങുമനില.  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെടാള്  ലചനയ്  കനടാക;  പരനികശടാധനിക.

കകേരളത്തനിലലെ എലടാ ആശുപത്രനികേളുരം വൃത്തനിയടായനി എലനടാനരം അവകേടാശലപ്പെടടാന്

എനനികയ്  പറനില.  നനിരന്തരമടായനി  ഇത്തരരം  സസഭടാവരം  സൂക്ഷനിക്കുന  ചനിലെ

ആശുപത്രനികേളുണയ്.  അവലയ  പനിടനികൂടടാന്  തലനയടാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്

തനരുമടാനനിചതയ്;  ലവറുലത വനിടടാനല.  ലവറുലതയല ജനറല് കഹടാസനിറലെനില് കപടായനി

ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങലളലടാരം  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.

യുദ്ധകേടാലെടാടനിസടാനത്തനില്  കനനനിരംഗയ്  നടനനികല;  അവനിടലത്ത  കഡടാക്ടര്മടാരുരം

കനഴ്സുമടാരുരം  പത്തറുപതയ്  ആളുകേളുരം  കചര്നയ്  പനികറനയ്  എലടാരം  ശുചനിയടാകനിയനികല?

നമ്മേലളലടാരം  ശദ്ധനികകണ  ഒരു  വനിഷയരം,  ഇതയ്   സരംസടാനത്തയ്  നലലടാരു

അലവയര്ലനസയ്  ഉണടാകനിയനിട്ടുണയ്.  ഏലതങ്കെനിലരം  ഗവണ്ലമനയ്  ആശുപത്രനി

വൃത്തനികകേടടായനി കേനിടനടാല് ഇഇൗ ഗവണ്ലമനയ് ലവറുലത വനിടനില എന സകന്ദശരം ഇഇൗ

സരംസടാനത്തടാലകേ  എത്തനികചര്നനിട്ടുണയ്.   വളലര  കപടാസനിറനവടായനിട്ടുള്ള  ഒരു

സകന്ദശമടാണനിതയ്.  എലടാവരുരം  നനടായനി വൃത്തനിയടാകടാന് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

10.00 AM]

ഞടാന്  കകേരള  കപടാലെനസയ്  കസനലയ  അകങ്ങയറരം  ആദരനിക്കുന.   കകേരള
കപടാലെനസയ്  ഓഫനകസഴയ്  അകസടാസനികയഷനരം  കപടാലെനസയ്  അകസടാസനികയഷനരം
ആശുപത്രനികേളനില്  കനനനിരംഗനിനയ്  സഹടായരം  ആവശദ്യമുലണങ്കെനില്   ലചയ്യടാന്
ഞങ്ങള്കയ്  ആഗ്രഹമുലണനയ്  എലന  വനിളനിചയ്  പറഞ്ഞു.   അവര്  ജനറല്
ആശുപത്രനിയനില്  വനയ് വളലര അന്തസ്സുറ പ്രവര്ത്തനരം നടത്തനി.  അവനിലടലയലടാരം
വൃത്തനിയടാകനി.  ആ വൃത്തനി തുടരുനലണനയ് ഉറപ്പുവരുത്തലെടാണയ് ഇനനി വരുന നടാലെയ്
വര്ഷകടാലെരം ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പെനിലന പ്രധടാനലപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനരം.  ജനിലടാതലെത്തനില്
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അഡനഷണല്  ഡയറക്ടര്മടാര്കയ്  ചടാര്ജയ്  നല്കേനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുനണയ്.  ജനിലടാതലെത്തനില്  റടാപ്പെനിഡയ്  ലറകസടാണ്സയ്  ടനരം
രൂപനകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതുകപടാലലെ  പുസ്തകേരം  ആകനിയനിട്ടയ്  അകങ്ങയയ്  വടായനികടാന്
നല്കേടാരം.  അതുകപടാലലെ മഴകടാലെപൂര്വ്വ  ശുചനകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃതദ്യമടായനി
നടക്കുനണയ്.  മഴകടാലെപൂര്വ്വ  ശുചനകേരണവരം  എചയ്1 എന്1-ഉരം  ആയനി  വലെനിയ
ബന്ധമനില. കവറസയ് ഉണടാക്കുന കരടാഗമടാലണനരം അതനിലന മറ കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക
അകങ്ങയയ്  നനടായനി  അറനിയടാരം.   പനനിയുലട  എണ്ണരം  പറഞ്ഞയ്  കപടനിപ്പെനികടാന്
ഇടയടാകരുതയ്.  ശദ്ധനികണരം.  നല  ഉത്കേണ്ഠയുരം  മുന്കേരുതലരം  ആവശദ്യമടാണയ്.
ഒന്പതനിനടായനിരരം  കപര്കയ്  പനനി  ബടാധനിച്ചുലവനടാണയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  വനി.എസയ്.
ശനിവകുമടാര് പറഞ്ഞതയ്.  എലന കേയ്യനിലള്ളതയ്  2015-ലലെ കേടാരദ്യമടാണയ്.  കകേരളത്തനില്
11,98,329 കപര്  പനനിച്ചുകേനിടക്കുനലവനടാണയ് ഈ റനികപ്പെടാര്ട്ടനില് പറയുനതയ്.  2011
മുതല്  2015  വലര  എചയ്1 എന്1  ബടാധനിചയ്  96  കപര്  മരണലപ്പെട്ടു.  2015-ല്  76
കപരടാണയ്  മരനിചലതനയ്    അങ്ങയ് തലന അസരംബനിയനില് പറഞ്ഞതടാണയ്.   ഞടാന്
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  കേണകയ്  ലതറനി  68  എനപറഞ്ഞു.  പലക്ഷ  ഞടാന്  പറഞ്ഞതയ്
ശദ്ധനികടാലത അങ്ങയ് പനിനനടയ്   76  മരണരം ഉണടായനിട്ടുലണനയ് പറഞ്ഞു.  കേണകയ്
പരനികശടാധനിചകപ്പെടാള്  അനയ്  80  മരണരം  ഉണടായനിട്ടുലണനയ്  മനസനിലെടായനി.  ഞടാന്
കേണകയ്  പറഞ്ഞതയ്  പ്രതനികരടാധനികടാന്  കവണനിയല.   മഴകടാലെത്തയ്  എലടാവരുരം
ശദ്ധനികണരം.  ആദദ്യമടായനിട്ടല പത്രത്തനില് ഈ വടാര്ത്ത വരുനതയ്.  നമ്മേലളടാരുമനിചയ്
ലചകയ്യണതടാണയ്.   പത്തയ് ദനിവസത്തനിനനിലട ലഡങ്കെനി പനിടനിലപട്ടതയ് 173 കപര്കടാണയ്.
"എചയ്1 എന്1 മരണനനിരകയ് ഉയരുന.  പനനി കേനിടകയനില് കകേരളരം.  മരുനനിനയ് ഇല
കഡടാക്ടര്മടാര്”  -  2015-ലലെ  മടാതൃഭമനി  പത്രത്തനില്  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതടാണയ്.  ആ
സമയത്തയ്  ആകരടാഗദ്യവകുപ്പെനിനയ്  കേനഴനിലള്ള  അശുപത്രനികേളനില്  എത്ര  തസ്തനികേകേള്
ഒഴനിവലണന  കചടാദദ്യത്തനിനയ്  3454 തസ്തനികേകേള്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനലവനയ്  അങ്ങയ്
തലന  അസരംബനിയനില്  ലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ള  ഉത്തരത്തനില്  പറയുനണയ്.   അങ്ങയുലട
മറുപടനിയടാണനിതയ്.   2753 തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേടാണയ്  ഈ  ആശുപത്രനികേളനിലലെ
ഒഴനിവകേള്  ഒരുവര്ഷകടാലെരം  ലകേടാണയ്  നനികേത്തനി.   ഇനനി  കനികയറയ്  ലചയ
കപടാസ്റ്റുകേളനില്,  അനവദനികലപ്പെട്ട  തസ്തനികേകേളനില്   വയനടാടുരം   കേടാസര്കഗടാഡരം
കപടാലള്ള   ജനിലകേളനില്  രണ്ടുരം  മൂനരം  കഡടാക്ടര്മടാലര  കപടാസ്റ്റേയ്  ലചയ.
ഇവനിലടയനിരനിക്കുന  എരം.എല്.എ.മടാര്  അവരുലട  തടാലൂകയ്  ആശുപത്രനികേളനിലരം
സനി.എചയ്.സനി.കേളനിലരം  ഈ  ഒരു  വര്ഷകടാലെത്തനിനനിടയനില്  എത്ര  കഡടാക്ടര്മടാലര
കേനിട്ടനിയനിട്ടുലണനയ്  പറയലട്ട.  ഞടാന്  ആ  കേണകയ്  പറയുനനില.   എനനികയ്
അടുത്തറനിയടാവന കപരടാവൂരുരം ഇരട്ടനിയനിലരം കഡടാക്ടര്മടാലര കപടാസ്റ്റേയ് ലചയ.  ഞടാന്
കപരയ്  എടുത്തയ്  പറയുനനില.   ഇവനിലട  എലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലരം   കഡടാക്ടര്മടാലര
കപടാസ്റ്റേയ് ലചയനികല? 
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ഈ ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  എലടാരം  അട്ടനിമറനിക്കുകേയുണടായനി,   മനനികയ്
ഉപകദശരം ലകേടാടുകടാന് ആളനില എനവലര അകദ്ദേഹരം പറഞ്ഞു.  ഇകടാരദ്യങ്ങലളടാലക
അല്പ്പെസസല്പരം പഠനികടാന് കേഴനിയുന ബുദ്ധനിയുലണനടാണയ് എനനികയ് കതടാനനതയ്.
ഈ ഒരു വര്ഷകടാലെരംലകേടാണയ്  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെനില് എന്തടാണയ്  സരംഭവനിക്കുനതയ്;
എന്തടാണയ്  പ്രവര്ത്തനികകണതയ്;  എങ്ങലനയടാണയ്  ഇടലപകടണതയ്;  എവനിലടയടാണയ്
ഊനല് നല്കകേണതയ് എനയ് പഠനികടാന് മടാത്രരം അറനിഞ്ഞുകൂടടാത്ത വനിവരകകടുളള
ഒരടാളടാണയ്  ഞടാലനനയ്  പറയുനനില.   എനനികയ്  ഒരുപടാടയ്  അറനിലവടാനരം  ഈ
കമഖലെയനിലെനില.   ആകരടാഗദ്യകമഖലെയനിലലെ  കേടാരദ്യങ്ങള്  കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യടാന്
കേഴനിവനിലലനള്ള  രനതനിയനില്  ലകേടാചടാകകണ  ആവശദ്യമനില.   എലന  വകുപ്പെനിലലെ
ഉകദദ്യഗസരുരം  ആകരടാഗദ്യവകുപ്പെയ്  ലസകട്ടറനിയുരം  സമര്ത്ഥരടാണയ്.   അകദ്ദേഹത്തനിലന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ലെഭദ്യമടാകുനണയ്.   എനടാല്  ഇലതടാലക  പഠനിചയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്
തനരുമടാനനികടാന്  മനനികയ്  കേഴനിയടാത്തതുലകേടാണയ്  ആലരങ്കെനിലരം  ഉപകദശരം
ലകേടാടുകത്തയ്ക്കുലവന  കുതവടാകയ്  ഉണകലടാ  അതയ്  ഇവനിലട  പ്രകയടാഗനികകണ
കേടാരദ്യമനില.  അല്പ്പെസസല്പ്പെരം കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക മനസനിലെടാകടാന് പ്രടാപനിയുലണനള്ള
ആത്മവനിശസടാസകത്തടാലട  തലനയടാണയ്  പറയുനതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു വര്ഷകടാലെരം
ഈ  വകുപ്പെനില്  ലചയനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  പരനികശടാധനിച്ചുകനടാകനിയടാല്  ഈ
ഗവണ്ലമന്റുരം  യു.ഡനി.എഫയ്-ഉരം  തമ്മേനിലള്ള വദ്യതദ്യടാസരം  എന്തടാലണനയ്  നനിങ്ങള്കയ്
മനസനിലെടാകുരം.  ഇലതലടാരം  പത്ര കേട്ടനിരംഗ്സടാണയ്,  ഞടാന് ഇലതലടാരം  വടായനിക്കുനനില.
നനിങ്ങളുലട  കേടാലെത്തയ്   പനനി  വന,  "കകേരളത്തനില്  മരുനനിനനില  കഡടാക്ടര്മടാര്"
എനടാണയ്  പത്രങ്ങളനില് എഴുതനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇത്തവണ  പത്രത്തനില് അങ്ങലന
എഴുതടാന്  സടാധനിക്കുകമടാ;  കഡടാക്ടര്മടാര്  ഇലലനയ്  എഴുതനികയടാ?    പത്രങ്ങളനില്
എന്തടാണയ്  എഴുതനിയതയ്;  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി  പടരുനണയ്,  എചയ്1 എന്1  പടരുനണയ്
വളലരകയലറ ശദ്ധനികണരം.  കേഴനി ഞ്ഞ തവണ  11  ഗര്ഭനിണനികേളടാണയ്  എചയ്1 എന്1
പനിടനിലപട്ടയ് മരനിചതയ്.  അങ്ങയ് മറകണ.  ഇത്തവണ 2 കപര് മരനിച്ചു. 

ശന  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷനര്: സര്, കരടാഗപ്രതനികരടാധ കേടാരദ്യങ്ങള് സരംബന്ധനിചടാണയ്
ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതയ്.  ബഹുമടാനദ്യയടായ
മനനികയടാടുരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയടാടുരം  എനനികയ്  പറയടാനള്ളതയ്
തനിരുവനന്തപുരരം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  എചയ്.എരം.സനി-യനില് 81 ലെക്ഷരം
രൂപയടായനിരുന  ഫണയ്  ഉണടായനിരുനതയ്.  ശുചനിതസമനിഷനനില്  നനിനരം
എന്.എചയ്.എരം.-ല്  നനിനലമടാലക  കരടാഗപ്രതനികരടാധത്തനിനയ്  ഫണയ്
നല്കുനലണങ്കെനിലരം ശുചനകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുനനില.  സരംസടാനലത്ത
എലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലരം  എചയ്.എരം.സനി. ഫണയ്  ഉണയ്.  ആ  ഫണയ്
ലചലെവഴനിചനിരുലനങ്കെനില്  മനനി  കപടാകുകമ്പടാള്  അവനിലട  ശുചനിതസമനിലടായ്മയുലട  ഒരു
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ഗതനികകേടയ്  കേടാകണണ  ആവശദ്യരം  വരനിലടായനിരുന.   എചയ്.എരം.സനി.-യനില് നനിനരം
അനവദനിക്കുന  പണരം  ലചലെവഴനികകണതയ്  ലമഡനികല്  ഓഫനസര്മടാരുരം
സൂപ്രണ്ടുമടാരുമടാണയ്.  ഇതയ്  ലചയ്യടാത്ത  ആളുകേളുലട  കപരനില്  കേര്ശനമടായ  നടപടനി
സസനകേരനികടാന്  സര്കടാര് തയ്യടാറടാകുകമടാ?

മനി  .    സനകര്:   ആശുപത്രനികേളനിലലെ  ശുചനിതസമനിലടായ്മയല  നമ്മുലട  വനിഷയരം.
അതയ് പനിനനടയ് ചര്ച ലചയ്യടാരം. പനനിയടാണയ് വനിഷയരം.  

ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ ടനചര്  :  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം കചടാദനിച
കചടാദദ്യരം  വളലര  പ്രധടാനമടാണയ്.  കചടാദനിച  സനിതനികയ്  പറയുനതനില്  ലതറനില.
കഹടാസനിറല്  ലഡവലെപ്ലമനയ്  കേമ്മേനിറനികേള്  മനികവടാറുരം  സലെത്തയ്  ഫലെപ്രദമടായനി
ഇടലപടുനണയ്.   ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  കപടാരടായ്മയുണടാലയനയ്  ഞടാന്
പറഞ്ഞകലടാ.  അവനിലട ഞടാന് അവകരടാടയ് കചടാദനിചതുരം അതടാണയ്. 93  ലെക്ഷരം രൂപ
അവരുലട ഫണനില് ഉണയ്.  കനനനിരംഗയ് നടതനതനിനയ് ആരുരം തടസമനില.  അകടാരദ്യരം
അവര്കയ്  ലചയ്യടാമടായനിരുന,   അതനില്  കുറവയ്  വരുത്തനിയതുലകേടാണയ്  അവനിലട
ഇടലപട്ടനിട്ടുണയ്, പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്. ജനി.എചയ്-ലന കേഥ കേണയ് സരംസടാന വദ്യപകേമടായനി
ഇങ്ങലനയടാലണലനടാനരം  ധരനികകണ. അവര് അതയ് തനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജനി.എചയ്.
ഈ  സരംസടാനലത്ത  ഏറവരം  വൃത്തനിയുരം  ലവടനിപ്പുമുള്ള  സുന്ദരമടായ
ആശുപത്രനിയടായനിരനിക്കുരം  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിയുകമ്പടാലഴന
കേടാരദ്യത്തനില്  നനിങ്ങള്കയ്  ആര്ക്കുരം  ഒരു സരംശയവരം  കവണ.   അതനിനള്ള  എലടാ
പ്രവര്ത്തനവരം  അവനിലട  നടത്തനികഴനിഞ്ഞു.   ഞടാന്  ഈ  പത്ര  കേട്ടനിരംഗ്ലസടാനരം
മുഴുവനരം  വടായനിക്കുനനില.   ശന.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമടാര്  മനനിയടായനിരുനകപ്പെടാള്
അകദ്ദേഹരം  ലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ള  മറുപടനികേള്  എലന  കേയ്യനില്  ധടാരടാളമുണയ്.   അങ്ങയ്
ഇടയനിടയയ് പ്ലേനസയ് പറയുനതുലകേടാണയ് എനനികയ് ഇലതലടാരം വടായനികടാന് സടാധനികനില.
പനനി ഒരു സടാധടാരണ സരംഭവമടാണയ്,  അങ്ങലന ഉണടാകുനതടാണയ്,  എലടാ വര്ഷവരം
ഉണടാകുനണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ തവണ ഇവനിലടയനിരനിക്കുനവര് അവനിലടയനിരനിക്കുകമ്പടാള്
അങ്ങകയടാടയ്  കചടാദനിച  കചടാദദ്യങ്ങള്കയ്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  മറുപടനിയുലട  അത്ര
ലെടാഘവകത്തടാലട  ഞടാന്  മറുപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടനില.   സടാധടാരണ  മഴ  ലപയ്യുകമ്പടാള്
കകേരളത്തനില്  പനനി  പടരടാറുണയ്  അതനിലെപ്പുറരം  ഒനമനില  എന  രനതനിയനില്  അങ്ങയ്
പറഞ്ഞ ഉത്തരരം ഈ സഭടാ കരഖകേളനില് പ്രനിനയ് ലചയ വനനിട്ടുണയ്.  അലതലടാരം അങ്ങയ്
വടായനികണരം.  ഞടാന് അത്രയുരം ലെടാഘവകത്തടാലട പറകഞ്ഞടാ;  അങ്ങയുലട പകുതനി
ലെടാഘവകത്തടാലട  ഞടാന്  മറുപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടനില.  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  വളലര
ഗഇൗരവത്തനിലെടാണയ്  ഇകടാരദ്യരം  കേടാണുനതയ്.   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുലട
ശകമടായ നനിര്കദ്ദേശരം ഞങ്ങള്ക്കുണയ്.  ഉകദദ്യടാഗസര് സമര്ത്ഥമടായനി ഇടലപടുനണയ്.
ഞടാന് എലന വകുപ്പെനിലലെ ഉകദദ്യടാഗസലരലയടാനരം കുറരം പറയുനനില.    നനടായനി
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നയനികടാന്  പ്രടാപനിയുള്ള  ഉകദദ്യടാഗസലര  തലനയടാണയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
ഏലതങ്കെനിലരം  ഉകദദ്യടാഗസന്/ഉകദദ്യടാഗസ  വനഴ്ച  വരുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കെനില്  ഈ
ഗവണ്ലമനയ്  കേര്ശന  നടപടനിലയടുക്കുരം.   അതുലകേടാണയ്   ദക്ഷനികണന്തദ്യയടാലകേ
ലപടാട്ടനിപ്പുറലപ്പെട്ട   എചയ്1 എന്1  കകേരളത്തനില്  ശകമടായനി  പ്രതനികരടാധനിക്കുനതനിനയ്
ആകരടാഗദ്യവകുപ്പെയ്  ഒരുങ്ങനി  നനില്ക്കുനണയ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷലമന  കഭദമനിലടാലത
നമ്മേലളലടാരം  ഒരുമനിചയ്  ഇനനിയുരം  മരണരം ഉണടാകേടാലത കനടാക്കുകേയടാണയ്   കവണതയ്.
മരുനയ്  കൃതദ്യമടായനി  കസ്റ്റേടാക്കുണയ്.   അതനിലന  കേണകയ്  കേഴനിഞ്ഞ  അസരംബനിയനില്
പറഞ്ഞു.  അതനികനകടാള് വലെനിയ അപകേടലമടാനരം അതനിനകശഷരം ഉണടായനിട്ടനില.
ഇകപ്പെടാള്  ലകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്-ലരം എലടാ  ജനിലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലരം
'ഒസള്ട്ടടാമനിവനിര്' കസ്റ്റേടാക്കുണയ്.   അതടാണയ്   എചയ്1 എന്1-നയ്  ലകേടാടുക്കുന  മരുനയ്.
അതനില്  എ,  ബനി,  സനി  പറയുകമ്പടാള്  ബനി,  സനി  ഘട്ടങ്ങളനില്  വരുകമ്പടാള്  മരുനയ്
കേഴനികടാനള്ള  കപ്രരണ  നല്കേണരം.  ഈ  കരടാഗലത്ത  പ്രതനികരടാധനിക്കുനതനിനയ്
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  വളലര  ഉണര്നയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയടാണയ്.    അതുലകേടാണ്ടുതലന
സഭ നനിര്ത്തനിവചയ് ഇകടാരദ്യരം ചര്ച ലചകയ്യണ ആവശദ്യരം ഇകപ്പെടാഴനില.

മനി  .  സനകര്  : ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിയുലട  വനിശദനകേരണത്തനിലന
അടനിസടാനത്തനില് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനള്ള അവതരണടാനമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണത്തനിനയ് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്  (ശന  .    രകമശയ്  ലചനനിത്തലെ):  സര്,  കകേരളരം ആകരടാഗദ്യ
രരംഗത്തയ്  കനടനിയ  എലടാ  കനട്ടങ്ങലളയുരം  camouflage  ലചയ്യുന  തരത്തനിലെടാണയ്
ഇകപ്പെടാള്  പകേര്ച  വദ്യടാധനികേള്  വദ്യടാപകേമടാകുനതയ്.   ഇതയ്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വദ്യതദ്യടാസമനിലടാലത  അതനവ  ഗഇൗരവകത്തടാലട  കകേകേടാരദ്യരം  ലചകയ്യണ  ഒരു
വനിഷയമടാണയ്.  കലെടാകേത്തനിനമുമ്പനില്  നടാരം  കകേവരനിച  കനട്ടങ്ങള്  ഒരു  മടാതൃകേ
തലനയടാണയ്.  പലക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ കുലറകടാലെമടായനി മഴകടാലെത്തനിനമുമ്പയ് വദ്യടാപകേമടായനി
പടര്നപനിടനിക്കുന   വനിവനിധ  മടാരകേകരടാഗങ്ങള്  നനിരവധനി  വനിലെലപ്പെട്ട  ജനവനകേള്
അപഹരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഞങ്ങള്  ലചയ  കേടാരദ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞതനിനകേത്തയ്  എന്തയ്
ലതറടാണയ്  എലനനനികറനിയനില.   അതയ്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  പരനികശടാധനികടാന്
കവണനിയടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ശന.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമടാര്  ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന കേടാലെഘട്ടങ്ങളനില് വദ്യടാപകേമടായനി പനനി പടര്നകപ്പെടാള് വളലര
വദ്യകമടായനി  കൂടനിയടാകലെടാചന  നടത്തനി  ഒരു  കേലെണര്  തയ്യടാറടാകനിലകടാണയ്  മഴ
വരുനതനിനമുമ്പയ് ലഫബ്രുവരനി മടാസരം മുതല് ഇതനിനള്ള മുന്കേരുതല് ആകരടാഗദ്യവകുപ്പെയ്
സസനകേരനിക്കുമടായനിരുന. ആ മുന്കേരുതല് എടുത്തനിരുലനങ്കെനില് ഇതുകപടാലള്ള പകേര്ച
വദ്യടാധനികേള്  ഇനയ്  ലപടാട്ടനിപുറലപ്പെടനിലടായനിരുനലവന  വസ്തുതടാപരമടായ  ചനിത്രമടാണയ്
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മുനനില്വചതയ്.   വനിഷയരം  അവതരനിപ്പെനിക്കുന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  എരം.എല്.എ.-ലയ
അധനികക്ഷപനിക്കുന  രനതനിയനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിമടാര്  സരംസടാരനിക്കുനതയ്  ഒട്ടുരം
ശരനിയല.   കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെലത്ത  തലന  അനഭവരം  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  മുനനില്
വചടാല് എന്തടാണയ് ലതറയ്;  ആ കേടാരദ്യരം മനസനിലെടാകനി പ്രവര്ത്തനികടാന് കവണനിയടാണയ്
പറയുനതയ്.   ബഹുമടാനദ്യയടായ  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഒരു  ഉപകദശകേലന
വയണലമനയ്  പറഞ്ഞതയ്  ഇത്രയുരം  വലെനിയ  ലതറടാകണടാ;  ബുദ്ധനിയനിലടാത്തവരടാകണടാ
ഉപകദശകേലര  വയ്ക്കുനതയ്;   അങ്ങലനയടാലണങ്കെനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയ്
എത്ര  ഉപകദശകേരുണയ്;  മനനി  അതനിലന  അങ്ങലന  എടുകടാന്  പടാടനിലടായനിരുന.
ഇവനിലട  ഒരു  ഡനി.എചയ്.എസയ്.  ഉകണടാ;   കനരലത്ത  ഒരു  ഡനി.എചയ്.എസയ്.
ഉണടായനിരുനകലടാ,  ആരടായനിരുനലവനയ് എലടാവര്ക്കുരം അറനിയടാമകലടാ;  അലനടാരു
കേലെണര്  നനിര്മ്മേനിചയ്  പ്രവര്ത്തനരം  വളലര  ചനിട്ടകയടാടുകൂടനി  നടത്തനി  ഭരംഗനിയടായനി
ജനവരനി മടാസരം മുതല് ജൂണ്-ജൂകലെ മടാസങ്ങളനില് ഉണടാകുന മഴകടാലെ കരടാഗങ്ങള്
പ്രതനികരടാധനികടാനള്ള  നടപടനി  സസനകേരനിക്കുമടായനിരുന.  ആ  നടപടനിലയടു
ത്തനിലലനടാണയ് പറഞ്ഞതയ്.

ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി വനിളനിച കയടാഗത്തനില്, ഇകടാരദ്യങ്ങളനില് അകദ്ദേഹരം
അസസസനടായനി എനടാണയ്  ഞങ്ങള്കയ് കേനിട്ടനിയ വനിവരരം.   അങ്ങലനയടാലണങ്കെനില്
അതയ് നല കേടാരദ്യമടാണയ്.  ഇതയ് സരംസടാനലത്ത ജനങ്ങലള ബടാധനിക്കുന പ്രശമടാണയ്.
ഇതനില്  രടാഷനയലമടാനമനില.  മഴകടാലെതണടാകേടാന്  സടാധദ്യതയുള്ള
കരടാഗങ്ങലളക്കുറനിചയ് പഠനിചയ് മനസനിലെടാകനി മുന്കേരുതല് സസനകേരനികകണതയ് ഏലതടാരു
ജനകേനയ ഗവണ്ലമനനിലനയുരം  ചുമതലെയകല;  ശനമതനി  ലലശലെജ ടനചലറ  ഞങ്ങള്
കുറലപ്പെടുത്തനിയതലകലടാ;  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ്  ഇവനിലട  എന്തടാണയ്  ലചയ്യുനതയ്?  ഇതയ്
മറനികേടകകണ  ഉത്തരവടാദനിത്തമകല  മനനിക്കുള്ളതയ്.  ഇവനിലട  ലഹല്ത്തയ്
ലസകട്ടറനിയുരം ഡനി.എചയ്.എസയ്.-ഉരം മറയ് സരംവനിധടാനങ്ങളുമുണയ്.  ആ സരംവനിധടാനങ്ങള്
കവണരനതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചനില  എനള്ള  ഗുരുതരമടായ  അവസ  ഇവനിലടയുണയ്.
തനിരുവനന്തപുരരം  കകേടാര്പ്പെകറഷലനപ്പെറനി  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു,   കകേടാര്പ്പെകറഷന്
ഇതനിനകവണനി  എന്തു  ലചയ;   ഇവനിലടയുള്ള  മുഴുവന്  കവസ്റ്റുരം   ആമയനിഴഞടാന്
കതടാട്ടനിലെടാണയ്  ഒഴുകനിവനിടുനതയ്.  പനനിബടാധനിച  ആളുകേള്  തനിരുവനന്തപുരരം
ജനിലയനിലെടാണയ്  ഏറവരം  കൂടുതല്  കേഷ്ടലപ്പെടുനതയ്.  ഇകപ്പെടാള്  പടാലെകടാടുരം
എറണടാകുളവരം തൃശ്ശൂരുരം ഉള്ലപ്പെലട എലടാ ജനിലകേളനിലരം പനനി വദ്യടാപകേമടാവകേയടാണയ്.
മട്ടന്നൂരനിലലെ  വനിഷയരം  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  മട്ടന്നൂര്  എരം.എല്.എ.  പറഞ്ഞു
മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിയുലട  കുറമടാലണനയ്.   മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനികടാര്  പറഞ്ഞു  ഞങ്ങളുലട
കുറമലടാലയനയ്.  ഇതനിലന  കേടാരണലമന്തടാണയ്?  കകേടാ-ഓര്ഡനികനഷനനിലടായ്മയടാണയ്
ഇതനിലന  കേടാരണരം.  കനരലത്ത   എരം.എല്.എ.-മടാര്  പ്രടാകദശനികേടാടനിസടാനത്തനില്
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കയടാഗങ്ങള്  കചര്നയ്  പനനി  തടയടാനള്ള  നടപടനികേള്   സസനകേരനിക്കുമടായനിരുന.
മഴകടാലെരം  വരുനലവനയ്  കേണയ്  കനരലത്ത  തലന  ശുചനകേരണരം  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കയ്  കനതൃതസരം  ലകേടാടുക്കുമടായനിരുന.  ഇലതടാനരം  ഇവനിലട
നടനനിലടാലയനള്ളതടാണയ്  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യരം.  ലമടാത്തരം  പനനിബടാധനിചവരുലട  എണ്ണരം
എട്ടര  ലെക്ഷമടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  ദനിവസരം  മടാത്രരം  പനനി  ബടാധനിചതയ്   9549
കപര്കടാണയ്,  ആലകേ  72  കപര്  മരനിച്ചു.  ഇതയ്  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  കേണകടാണയ്.
അനഇൗകദദ്യടാഗനികേ കേണകയ് കവലറയുണയ്. എചയ്1.എന്1. ബടാധനിതരുലട എണ്ണരം 516-ഉരം
എചയ്1.എന്.1 ബടാധനിചയ് മരനിചവരുലട എണ്ണരം  40-ഉരം ആണയ്.  40 കപരടാണയ് എചയ്1
എന്1  പനനി  ബടാധനിചയ്  നടാലെയ്  മടാസത്തനിനള്ളനില്  മരനിചതയ്.   അകമരനികന്
ഭൂഖണ്ഡത്തനില് ലമക്സെെനികകടായനിലെടാണയ് ഇഇൗ പനനി കനരത്തലയടാലക ബടാധനിചനിരുനതയ്.
ഇന്ഫ്ലുവന്സ ഫനിവര്  എന ഒരു ലലവറസടാണയ്  ഇഇൗ പനനികയ്  കേടാരണമടാകുനതയ്.
അവനിലട  നനിനടാണയ്  നമ്മുലട  രടാജദ്യകത്തയയ്  ഇഇൗ  പനനി  വനലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ കേടാലെഘട്ടങ്ങളനില് എയര്കപടാര്ട്ടനില്  വനികദശതനനിനരം വരുന ആളുകേലള
എചയ്1.എന്1.  പനനിയുകണടാലയനയ്  പരനികശടാധനിക്കുകേയുരം  ഉലണങ്കെനില്  അവലര
ആശുപത്രനിയനില്  അഡനിറയ്  ലചയ്യുനതനിനള്ള  കമനകേരണങ്ങള്  ലചയ്യുമടായനിരുന.
ഡനി.എചയ്.എസയ്-ലന  പ്രകതദ്യകേ  സര്ക്കുലെറുണടായനിരുന.  ടനചര്  അലതടാലക  ഒനയ്
കനടാകണരം.  അതുകപടാലലെ  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനനില്  ഇതനിനകവണ  പ്രകതദ്യകേ
സരംവനിധടാനങ്ങളുണടായനിരുന.   ഓകരടാ  തടാലൂകടാശുപത്രനികേളനിലരം  പ്രകതദ്യകേ
കേണ്കടടാള് റൂമുകേളുണടായനിരുന.  സരംസടാരനിചടാല് പകേരുന മടാരകേമടായ കരടാഗമടാണയ്
എചയ്1  എന്1 പനനി.  തമനിഴയ് നടാട്ടനില് ഇഇൗ കരടാഗരം ബടാധനിചയ് നൂറുകേണകനിനയ് ആളുകേള്
മരനിച്ചു.  ദക്ഷനികണന്തദ്യയനിലലെ ഏറവരം വലെനിയ പ്രശമടായനി ഇതയ് മടാറനിയനിട്ടുണയ്.  ഞങ്ങള്
പറയുനതയ്  എന്തടാണയ്;   ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ്  ഉണര്ന  പ്രവര്ത്തനിചനില,  മനനിലയ
അലകലടാ പറയുനതയ്;  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ് ഉണര്ന പ്രവര്ത്തനിചനില,  ഇതനിലന ഗഇൗരവരം
കേണകനിലലെടുത്തനില.  കനരലത്ത ശുചനകേരണരം നടത്തനിയനില,  മഴകടാലെ കരടാഗങ്ങള്
ഉണടാകുലമനയ്  കേണ്ടുലകേടാണയ്  അതനിനടാവശദ്യമടായ  മുന്കേരുതലകേള്  സസനകേരനിചനില,
ഇതനിനയ്  ജനകേനയ  മുകനറമുണടായനില.  കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെഘട്ടങ്ങളനില്  നനികയടാജകേ
മണ്ഡലെടാടനിസടാനത്തനില്  എലടാ  രടാഷനയ  പടാര്ട്ടനികേളുലടയുരം  കയടാഗരം  വനിളനിചയ്
എലടാവരുരം  ഒരുമനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുമടായനിരുന.  കരടാഗലത്ത  കനരനിടുനതനില്
എല്.ഡനി.എഫയ്,  യു.ഡനി.എഫയ് എന വദ്യതദ്യടാസമുകണടാ? കരടാഗലത്ത കനരനിടുനതനില്
രടാഷനയമുകണടാ?  കകേരളത്തനില്  മുഴുവന്  കഫടാഗനിരംഗയ്  നടക്കുമടായനിരുന.  കഫടാഗനിരംഗയ്
എരം.എല്.എ.-മടാര്  പറയുന  സലെങ്ങളനില്  മടാത്രമല  നടതനതയ്.
പഞടായതകേളടായനിരുന അതനിനയ് കനതൃതസരം ലകേടാടുത്തതയ്.  പനനിലയ കനരനിടുനതനിനയ്
തകദ്ദേശ സസയരംഭരണ വകുപ്പെയ് ഇവനിലട എന്തുലചയ? ഇത്രയുരം വലെനിയ സരംഭവമുണടായനിട്ടയ്
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തകദ്ദേശ  സസയരംഭരണ  വകുപ്പെയ്  എന്തുലകേടാണയ്  ഉണര്നപ്രവര്ത്തനിചനില;  അവര്
ലചകയ്യണ കജടാലെനി എന്തുലകേടാണയ് ലചയനില? മുഖദ്യമനനി ആ കയടാഗത്തനില് ഇലതടാലക
കചടാദനിച്ചുലവനടാണയ്  എനനികയ്  കേനിട്ടനിയ  വനിവരരം.  കചടാദനിച്ചുലവങ്കെനില്   അതയ്   നല
കേടാരദ്യമടാണയ്.  ഒരു  പ്രതനിസന്ധനിയുണടാകുലമനയ്  മുന്കൂട്ടനി  കേണ്ടുലകേടാണയ്  വനിവനിധ
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമന്റുകേലള  കയടാജനിപ്പെനിചയ്  മുന്കേരുതലകേള്  സസനകേരനിചനില  എനതടാണയ്
ഇവനിടലത്ത ഏറവരം വലെനിയ പരടാതനി.  മടാലെനിനദ്യകമ്പടാരങ്ങള് വളലര വദ്യടാപകേമടായനി
ഉണടാകുന.  മഴകടാലെ  കരടാഗങ്ങള്  പ്രതനികരടാധനികടാന്  ജനിലടാ  കേളക്ടകററകേളനില്
കനരലത്ത  കേണ്കടടാള്  റൂമുകേള്  തുറക്കുമടായനിരുന.  അതയ്  ഇകപ്പെടാഴുരം  തുറകണരം.
അടനിയന്തരമടായനി  ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാലര  അലലെര്ട്ടയ്  ലചയലകേടാണയ്  കേളക്ടകററകേളനിലലെ
ഉകദദ്യടാഗസലര  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനി  അവനിലട  അതനിനള്ള  നടപടനി
സസനകേരനികണമടായനിരുന.  പലെ  ആശുപത്രനികേളനിലരം  മരുനനില  എന  പരടാതനി
വദ്യടാപകേമടാണയ്.  അതുസരംബന്ധനിചയ്  പരനികശടാധനികണരം.   ഞടാന്  അങ്ങലയ
കുറലപ്പെടുതകേയല, പരനികശടാധനികടാന്കവണനി പറയുകേയടാണയ്. 

ശനമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .     ലലശലെജ  ടനചര്:    സര്,  ചനിലെ  സമയത്തയ്  ചനിലെ
സലെങ്ങളനില്   കസ്റ്റേടാകയ്  തനരടാരം.   ഇനലലെ  കകേടാട്ടയരം  ജനിലടാ  ആശുപത്രനിയനില്
വടാക്സെെനികനഷലന  മരുനയ്   ഇലലന  പറഞ്ഞയ്  ഒരു  കരടാഗനി  എലന  വനിളനിച്ചു.
പരനികശടാധനിചകപ്പെടാള് മനിനനിഞ്ഞടാനയ്  മരുനയ് തനര്നനിരുനലവനയ് കേലണത്തനി. മരുനയ്
തനരുനതനിനമുകമ്പ അവര്  അവനിലട കസ്റ്റേടാകയ് ലചകയ്യണതടാണയ്.  ഞടാന് ഉടന്തലന
ഇടലപട്ടു, അനയ് ലലവകുകനരരം ആയകപ്പെടാകഴയ്ക്കുരം അവനിലട മരുലനത്തനിച്ചു. അപൂര്വ്വരം
ചനിലെയനിടങ്ങളനില്  മരുനയ്  തനര്നനിട്ടയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയ്യുനണയ്.  നനിങ്ങള്  തലന
പരനികശടാധന  നടത്തനി  കനടാക,  മരുനനിലടാത്ത  ഒരവസ  ഇനയ്  കകേരളത്തനിലലെ
ആശുപത്രനികേളനിലെനില.  എവനിലടലയങ്കെനിലരം   മരുനനില  എനയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയടാല്
അകപ്പെടാള് അവനിലട  ആ മരുനയ്  എത്തനികടാനള്ള കസ്റ്റേടാകയ്  ലകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്.-ല്
ഉണയ്.  അതനില് ഉറച വനിശസടാസമുള്ളതുലകേടാണടാണയ് ഞടാന് അതയ് പറയുനതയ്.

ശന  .    രകമശയ്  ലചനനിത്തലെ:  സര്,  എവനിലടലയടാലക  മരുനനില  എനള്ള
കേണകയ്   ഡനി.എചയ്.എസയ്.  എലടാ  ദനിവസവരം  എടുകകകണ?  സടാധടാരണ  ഇതയ്
എങ്ങലനയടാണയ്  ലചയ്യുനതയ്;  ഡനി.എചയ്.എസയ്.-നയ്   എവനിലടലയടാലക  മരുനനില
എനതയ് സരംബന്ധനിചയ്  ലഡയയ് ലെനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  കേനിട്ടനികല?  അതയ് ഞങ്ങള് പറകയണ
ആവശദ്യമുകണടാ;  മനനി  പറകയണ  ആവശദ്യമുകണടാ;  ഇഇൗ  ഉകദദ്യടാഗസര്കയ്
എന്തടാണയ്  കജടാലെനി?   ഇങ്ങലനയുള്ള  അടനിയന്തരഘട്ടങ്ങളനില്  കേണലകടുത്തയ്
ആവശദ്യമുള്ളനിടത്തയ്   മരുനയ്   എത്തനികണരം.  ലടകനഷദ്യന്മടാരനിലലങ്കെനില്  അതയ്
എത്തനികണരം.  കൂടുതല് ലെടാബുകേള് തുറകണരം.  രടാജനവയ് ഗടാന്ധനി ഇന്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂട്ടയ് ഓഫയ്
ബകയടാലടകകടാളജനികയടാടയ്  പറഞ്ഞടാല്  അവര്  കൂടുതല്  ലെടാബയ്  തുടങ്ങുമകലടാ;
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എചയ്1.എന്1.  പരനികശടാധനികടാനള്ള  നടപടനികേളുണടാകുമകലടാ?  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി  വളലര
അപകേടകേരമടായനി വനനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ആളുകേളുലട രകത്തനിലലെ കപ്ലേറയ് ലലെറകേളുലട
അളവയ്  കുറയുന,  ആളുകേള്  വളലരകയലറ  അവശരടായനിലകടാണനിരനിക്കുന.  നമ്മുലട
കേയ്യനിലളളതയ്  ഗവണ്ലമനയ്  ആശുപത്രനിയനിലലെ  കേണകടാണയ്.  സസകേടാരദ്യ
ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  കതടുന  ധടാരടാളരം  ആളുകേളുണയ്.   .  ഈ  വനിഷയരം
അവതരനിപ്പെനിച  ശന.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമടാര്  എകന്തടാ  ലതറയ്  ലചയമട്ടനിലെടാണയ്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി   ഇവനിലട  സരംസടാരനിചതയ്.  അതയ്  വളലര
ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടായനികപ്പെടായനി.  അങ്ങലന  പറയടാന്  പടാടനില.  ഞങ്ങള്   കേടാരദ്യങ്ങള്
ഇവനിലട  ഉനയനിക്കുനതയ്   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനികൂടനി  ആ  വനിഷയരം  അറനിയടാന്
കവണനിയടാണയ്.  മനനി അറനിയടാത്ത കേടാരദ്യങ്ങള് ഞങ്ങളുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടടാല് അതയ്
ഉനയനികകണ  ബടാധദ്യത  ഞങ്ങള്ക്കുണയ്.  കകേരളരം  പനനിചയ്  വനിറയ്ക്കുന.  ഇതനിലന
ഗഇൗരവമടായനി  കേണകനിലലെടുകണരം.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി  ഇതനിലന  റനിവറ്റ്യൂ
ലചയ്യടാന്  തയ്യടാറടാകേണരം.  സരംസടാനത്തയ്  ഉണടായനിലകടാണനിരനിക്കുന  ഇഇൗ
ഗുരുതരമടായ  അവസ കേണകനിലലെടുത്തയ് അടനിയന്തര നടപടനികേള് സസനകേരനികണരം.
ഇതനിലന  ഒരു  ജനകേനയ  മുകനറമടായനി  മടാറണരം.  എലടാ  രടാഷനയപടാര്ട്ടനികേളുരം
സഹകേരനികടാന്  തയ്യടാറടാണയ്.   അതനിലന  ഉപകയടാഗനിച്ചുലകേടാണയ്  കകേരളത്തനിലലെ
പനനിബടാധനിതരടായ  ആളുകേലള  രക്ഷനികടാനള്ള  സഹടായമുണടാകേണരം.  ഇവനിലട
നടാല്പ്പെകതടാളരം  കപരടാണയ്  പനനിബടാധനിച്ചു മരനിചതയ്.   അവരുലട സടാമ്പത്തനികേ നനിലെ
കേണകനിലലെടുത്തയ്,  അവരുലട  കുടുരംബടാരംഗങ്ങള്കയ്,  മുഖദ്യമനനിയുലട  ദരനിതടാശസടാസ
നനിധനിയനില്നനിനരം സടാമ്പത്തനികേ സഹടായരം  നല്കേടാവനതടാണയ്.  വളലര പടാവലപ്പെട്ട,
സടാധടാരണകടാരടായ  ആളുകേളടാണയ്  മരനിചനിരനിക്കുനതയ്.  അവര്കയ്
സഹടായലമത്തനികടാന്  മുകനടാട്ടുവരണരം.  ഗവണ്ലമനയ്  ഇഇൗ  കേടാരദ്യത്തനില്  ഉണര്നയ്
പ്രവര്ത്തനികടാത്തതനില്  ശകമടായ  പ്രതനികഷധരം  കരഖലപ്പെടുത്തനിലകടാണയ്  ഞടാനരം
എലന പടാര്ട്ടനിയുരം വടാകഇൗട്ടയ് നടതകേയടാണയ്.

(ഗവണ്ലമനയ്  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതടാവരം  അകദ്ദേഹത്തനിലന  പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അരംഗങ്ങളുരം  സഭ  വനിട്ടയ്
പുറതകപടായനി)

കഡടാ  .    എരം  .    ലകേ  .    മുനനര്:  സര്,   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി
ലതറനിദ്ധരനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  എചയ്1 എന്1,  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി  എനനിവലയടാലക  മനനി
പരതനലവന  രനതനിയനിലെടാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതയ്
എനള്ള ഒരു ധടാരണ  വനനിട്ടുകണടാലയനയ് സരംശയമുണയ്.    ഒരു പ്രകമയരം  വളലര
ശകമടായ ഭടാഷയനിലെടാണയ് പ്രതനിപക്ഷരം അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  പകക്ഷ ഒരു മനനിലയ
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സരംബന്ധനിചനിടകത്തടാളരം  കുറച്ചുകൂടനി  സരംയമനത്തനില്   മറുപടനി  പറഞ്ഞനിലലങ്കെനില്
അതവരുലട  രകസമ്മേര്ദ്ദേരം   വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുരം   ആകരടാഗദ്യലത്ത  ബടാധനിക്കുകേയുരം
ലചയ്യുലമനയ്  അവരുലട ആകരടാഗദ്യത്തനില് ആശങ്കെയുള്ള ഒരടാള് എനള്ള നനിലെയനില്
പറയടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്. 

എചയ്1  എന്1  കരടാഗരം  ഒരു  ഇന്ഫ്ലുവന്സ  ലലവറസടാണയ്.     അലതടാരു
epi demic  ആയനി  മടാറനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഈ  കരടാഗരം  മറയ്
സരംസടാനങ്ങളനിലമുണയ്.  ആനടാപ്രകദശയ്,  മഹടാരടാഷ,  പുതുകചരനി  എനനിവ
കേഴനിഞ്ഞടാല്  അതനിലന  ലതടാട്ടുതടാലഴ   കകേരളരം  വനനനില്ക്കുകേയടാണയ്.
ആകരടാഗദ്യരരംഗത്തയ്  കൂടുതല്  ശദ്ധനികകണ  ഒരു  സരംസടാനലമന  നനിലെയയ്  നമുകയ്
കുറച്ചുകൂടനി ശദ്ധനികകണതുണയ്.  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്  ലചറനിയ തുമ്മേലെനിലൂലട അതനിലന
droplet s  വരനികേയടാലണങ്കെനില്  അതയ് ലലകേലകേടാണയ് നമ്മേള്  ലതടാട്ടുകേഴനിഞ്ഞയ് നമ്മേള്
കേകണ്ണടാ മൂകകടാ  തുടച്ചുകേഴനിഞ്ഞടാല് ഈ കരടാഗരം  ലപലട്ടനയ് പടരുന രനതനിയനികലെയയ്
വരനികേയടാണയ്.  ഇതയ്  കൂടുതലെടായനി  വരുനതുലകേടാണയ് ഇതനിലന എങ്ങലന കനരനിടണരം
എനള്ളതയ്  നമ്മേലളലടാവരുരം  കൂട്ടടായനി  ആകലെടാചനികകണ   കേടാരദ്യമടാണയ്.
അതുലകേടാണടാണയ്   ഇതയ്  ചര്ച  ലചകയ്യണ  ഒരു വനിഷയമടാണയ്  എനയ്  ഞങ്ങള്
പറയുനതയ്.   ഭരണപക്ഷവരം പ്രതനിപക്ഷവരം എനള്ള  നനിലെയയ്  ചനിന്തനികകണതല.
ഇതനിലന  നമുകയ്  എങ്ങലന   കനരനിടടാരം.  മരണസരംഖദ്യ  വര്ദ്ധനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന.
എചയ്1 എന്1  കൂടുതല്  അപകേടമുണടാകുനതയ്   പ്രകമഹമുള്ള  കരടാഗനികേളനിലരം
ഗര്ഭനിണനികേളനിലരം  ലകേടാച്ചുകുട്ടനികേളനിലരം  immuno  suppression അലലങ്കെനില്
കരടാഗപ്രതനികരടാധരം  ഇലടാത്ത  ആളുകേളനിലലെടാലക  കൂടുതല്  സങ്കെനര്ണ്ണമടായനി
കവഗത്തനില് പടരടാനള്ള സടാധദ്യതയുണയ്.  കേടാറഗറനി എ, ബനി, സനി എനപറയുന മൂനയ്
തട്ടുകേളുണയ്.  

ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെജ
ടനചര്):  സര്,   Epi demic  ആയനി  മടാറനിയടാല്   ലലവറസനിലന  ആകമണകശഷനി
കുറയുകേയടാകണടാ കൂടുകേയടാകണടാ ലചയ്യുനതയ്?

കഡടാ  .   എരം  .   ലകേ  .   മുനനര്: സര്, Epi demic ആയനി കേഴനിഞ്ഞടാലരം ഈ ലലവറസയ്
മറള്ള  ആളുകേളനികലെയയ്  പടരുനതയ്  കൂടുകേയടാണയ്.  അതടാണയ്  epi demic
എനപറയുനതയ്.   ഒരു  സമൂഹലത്ത  മുഴുവന്  ബടാധനിക്കുന  രനതനിയനികലെയയ്  ഇതയ്
പടരുരം. ഞടാന് അതടാണയ് പറഞ്ഞുവരുനതയ്.  ഇതനിനയ് മൂനയ് കേടാറഗറനിയുണയ്. കേടാറഗറനി
എ-യുരം  ബനി-യുരം  ടനറയ്ലമനയ്  അധനികേരം  ആവശദ്യമുള്ളതല.  പകക്ഷ  'സനി'-യനില്
എതകമ്പടാകഴയ്ക്കുരം  അതടായതയ് പനനി കൂടുന, വനിറയല് വരുന, ഇതുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട
കകേടാരംപ്ലേനികകഷന്സയ്  ഉണടാകുന  സമയത്തയ്   കഹടാസനിറലലലെസയ്  ലചയയ്  ടനറയ്



അടനിയന്തരപ്രകമയരം 407

ലചയ്യണരം.   അതനിനടാവശദ്യമുള്ള  tamiflu എനള്ള  ഒറ  മരുകന  ഇതനിനളളൂ.
അകമരനികയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഒരു  മരുനടാണയ്.  ഇതലടാലത  കവലറ  മരുനനില.
അതുലകേടാണയ് ഇതനിനടാവശദ്യമടായനിട്ടുള്ള  precaut ions  എടുകണരം.  മരുനയ് കൃതദ്യമടായനി
ഉകണടാലയനയ്   എലടാ  ദനിവസവരം  കമടാണനിറര്  ലചയ്യണരം.   അലലങ്കെനില്  അതയ്
പ്രശത്തനികലെയയ്  കപടാകുരം.  ലഡങ്കെനിപ്പെനനിയുരം  ഇതുകപടാലലെ  ലകേടാതുകേയ്  ഉണടാക്കുന
കരടാഗമടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള്  വനികദശരടാജദ്യങ്ങളനില്  ലകേടാതുകുകേളനില്  ജനറനികേയ്
എഞനിനനയറനിരംഗയ്  ലചയ്യുന.  അതനിലൂലട  ഈ  കരടാഗലത്ത  പ്രതനികരടാധനികടാന്
സടാധനിക്കുരം.   വലെനിയ  ശകനിയനിലടാത്ത  ലകേടാതുകുകേളടാണയ്  പനിനനടയ്  മുട്ടയനിട്ടയ്
വനിരനിയുനതയ്.   അതനിനയ്  കരടാഗരം ഉണടാകടാന് കേഴനിയനില എലനടാരു കേണ്ടുപനിടനിത്തരം
ഇന്തദ്യയനിലലെ  ചനിലെ  സരംസടാനങ്ങളനില്  പരനക്ഷനിക്കുന.  ഉപകദശകേരുരം
ശടാസ്ത്രജ്ഞരുലമടാലക  കൂലടയുലണങ്കെനില്  അവകരടാടയ്  ആദദ്യരം  പറകയണതയ്   നമുകയ്
ഇതനിലന  അതനിജനവനികടാന്  പുതനിയ  എലന്തടാലക  മടാര്ഗങ്ങളുകണടാ  അലതടാലക
പരനക്ഷനികണലമനടാണയ്.  ഇതനിലന swab എടുത്തയ് പരനികശടാധനികടാനള്ള സഇൗകേരദ്യരം
ആലെപ്പുഴയനിലരം മണനിപ്പെടാലെനിലമുള്ള രണയ് ലലവകറടാളജനി ലസനറുകേളനില് മടാത്രകമയുള.
അതുലകേടാണയ്  ആകരടാഗദ്യവകുപ്പെയ്   ഗഇൗരവമടായനി   ഇകടാരദ്യത്തനില്  ശദ്ധനികണരം.
മുഖദ്യമനനികയടാടയ്  എനനികയ്   പറയടാനള്ളതയ്,   അങ്ങയ്  ജനിലടാതലെത്തനില് മനനിമടാലര
വനിട്ടുലകേടാണയ് ഉകദദ്യടാഗസ തലെത്തനില് ഇതയ് എങ്ങലന ലലകേകേടാരദ്യരം ലചയ്യടാലമനടാണയ്.
ഇതയ്  എരം.എല്.എ.കപടായനി  കനടാകണരം  എലനടാനരം  മനനി  പറയരുതയ്.  ഓകരടാ
സലെതരം എരം.എല്.എ.-മടാര് കപടാകുകമ്പടാഴുരം  ഉകദദ്യടാഗസര് ഏതയ് രനതനിയനിലെടാണയ്
അവകരടാടയ്  ലപരുമടാറുനതയ്  എനയ്  നനിങ്ങള്കറനിയടാരം.  അതുലകേടാണയ്  മനനി  തലന
കനരനിട്ടയ് ഇതയ് ലചയ്യണലമന അഭദ്യര്ത്ഥന ഞടാന് വയ്ക്കുകേയടാണയ്.   പകക്ഷ ഇലതടാനരം
ചര്ച ലചയ്യടാന് കേഴനിയനില എനള്ള  അവസയനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞടാനരം എലന
പടാര്ട്ടനിയുരം വടാകഇൗട്ടയ്  നടതന.

(ഗവണ്ലമനയ്  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡടാ.  എരം.  ലകേ.  മുനനറുരം
അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അരംഗങ്ങളുരം സഭ വനിട്ടയ് പുറതകപടായനി.

ശന  .    അനൂപയ് കജകബയ്: സര്,  ഇങ്ങലനലയടാരു അടനിയന്തരപ്രകമയരം ഇവനിലട
രണടാമലത്ത  പ്രടാവശദ്യമടാണയ്  പ്രതനിപക്ഷരം  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.   ഈ  വനിഷയരം
ചര്ച  ലചകയ്യണതുതലനയടാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ   പ്രടാവശദ്യരം  അടനിയന്തരപ്രകമയരം
അവതരനിപ്പെനിചതുലകേടാണയ്  ഗുണകേരമടായ  മടാറമുണടായനി.  നനികയടാജകേ
മണ്ഡലെടാടനിസടാനത്തനില് കയടാഗരം  വനിളനികണലമനള്ള ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുലട കേത്തയ് എനനികയ് ലെഭനിക്കുകേയുണടായനി.  ഞങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ പ്രടാവശദ്യരം
പറഞ്ഞതുരം അതുതലനയടായനിരുന.  വളലര മുന്കൂട്ടനി ഇത്തരത്തനിലള്ള പ്രതനികരടാധ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള  ഏകകേടാപനിപ്പെനിചയ്  നടകത്തണനിയനിരുന.
ലലവകേനിയടാലണങ്കെനില്കപടാലരം  അത്തരത്തനിലള്ള  നടപടനികേളനികലെയയ്  ഗവണ്ലമനയ്
കേടനനിട്ടുണയ്.  തലെസടാനത്തയ്  മടാത്രമല കകേരളത്തനിലലെ എലടാ സലെങ്ങളനിലരം  പനനി
പടരുനലവനതടാണയ്  ഭയടാനകേമടായ കേടാരദ്യരം.  തലെസടാനകത്തടാ  ഗ്രടാമപ്രകദശങ്ങള്
ഉള്ലപ്പെലട എലടാ പ്രകദശങ്ങളനിലരം ലകേടാതുകേയ് നനിവടാരണരം അടകമുള്ള പരനിപടാടനികേള്
പരടാജയലപ്പെട്ടതനിലന   അനന്തരഫലെമടാണയ്  നമ്മേള്  അനഭവനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.
എചയ്1 എന്1,  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി  എനനിവയുള്ലപ്പെലട  പനനി  ബടാധനിതരടായവരുലട  എണ്ണരം
വര്ദ്ധനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.    നടാലെയ്   മടാസത്തനിനനിലട  40  കപര് എചയ്1 എന്1
ബടാധനിചയ്  മടാത്രരം  മരണലപ്പെട്ടുലവനളള  കേണക്കുകേള്  നമ്മുലട  മുനനില്
വനനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി ബടാധനിചയ് മരണലപ്പെടുനവരുലട എണ്ണരം കവലറടാരു
ഭടാഗത്തയ്  നനില്ക്കുന.   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  വനിഴനിഞ്ഞരം  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത
കതടനിയ ഒരു കുട്ടനി മരനിക്കുകേയുണടായനി. ആ കുട്ടനിയുലട മടാതടാപനിതടാകളുലട ആകക്ഷപരം
എനപറയുനതയ്  യഥടാസമയരം  ലഡങ്കെനിപ്പെനനി  സനിരനകേരനിക്കുവടാന്  കഹടാസനിറലെനില്
സരംവനിധടാനമുണടായനിരുനനില  എനള്ളതടാണയ്.  ഒരു  കുട്ടനിയുലട  ജനവന്  അവനിലട
കഹടാമനികലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന. തനര്ചയടായുരം ഒരു അനടാസ ആ ഭടാഗത്തയ് ഉണടായനിട്ടനികല;
ഇതടകമുള്ള എത്രകയടാ കേടാരദ്യങ്ങള്, ഈ  രണടാഴ്ചയനിടയനില് വനിവനിധ  പത്രങ്ങളനില്
വനനിട്ടുള്ള എഡനികറടാറനിയല്,  കലെഖനങ്ങള് എനനിവലയടാലക ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി
ശദ്ധനിചനിട്ടുണടാകുലമനയ്  ഞടാന് കേരുതുന.  'പനനികയ്  മുനനില് കേനഴടങ്ങരുതയ്'  എനയ്
മകനടാരമ  ഉള്ലപ്പെലട  എലടാ  പ്രമുഖ  പത്രങ്ങളുരം   എഡനികറടാറനിയല്  എഴുതനി.  ഈ
എഡനികറടാറനിയലകേലളലടാരം  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലനതനിലരയുള്ള  കുറപത്രമടാണയ്.   ഒരു
വര്ഷരം  പൂര്ത്തനിയടാക്കുന  ഗവണ്ലമനയ്  ആകരടാഗദ്യകമഖലെയനില്  ഇകപ്പെടാള്
പടര്നപനിടനിചനിരനിക്കുന   വലെനിയ  ദരന്തത്തനിനമുമ്പനില്   നനിസരംഗതകയടാലട
നനിനലവനള്ളതനിലന   ഉദടാഹരണങ്ങളടാണയ്  ഈ  അടുത്ത  കേടാലെങ്ങളനില്  വന
കലെഖന  പരമ്പരകേലളലടാരം.   അതയ്   ഈ സര്കടാരനിലനതനിലരയുള്ള  കുറപത്രമടായനി
നമ്മുലട  മുമ്പനില്  നനില്ക്കുകേയടാണയ്.   ഈ  വനിഷയരം  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച
ലചയ്യടാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞടാനരം വടാകഇൗട്ടനില് പങ്കുകചരുന. 

(ഗവണ്ലമനയ് നനിലെപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ശന.  അനൂപയ് കജകബയ് സഭ വനിട്ടയ്
പുറതകപടായനി.)

ശന  .    ലകേ  .    എരം  .    മടാണനി:  സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യവരം  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച
ലചയ്യുകേയനില   എനള്ള   നനിലെപടാടയ്  ഗവണ്ലമനയ്  സസനകേരനികടാന്  പടാടനില.
അടനിയന്തരമടായനി  ചനിലെ  പ്രശങ്ങള്  വനടാല്  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ലചയ്യണരം.
'സരംസടാനത്തയ്  പകേര്ചപ്പെനനി  വദ്യടാപനിക്കുന,  അകനകേരം  കപര്  മരനിക്കുന,  നടാലെയ്
മടാസത്തനിനകേരം നടാല്പ്പെതയ് കപര് മരനിച്ചു'  ഇത്രമടാത്രരം  ഭനകേരമടായ,  ഭയടാനകേമടായ ഒരു
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സനിതനിവനികശഷരം   നമ്മുലട സരംസടാനത്തയ്  ഉദ് ഭുതമടായടാല്,  ആ വനിഷയരം സഭ
നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ലചയ്യുകേയനില  എനള്ള  നനിലെപടാടയ്  തനികേച്ചുരം
പ്രതനികഷധടാര്ഹമടാണയ്.   അതയ്  ഒരനികലരം  അനവദനികത്തകതല.   മുഖദ്യമനനി,
ദയവടായനി  സഭ  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ലചയ്യണരം.     ഞങ്ങള്  ഗവണ്ലമനനിലന
പ്രതനികട്ടനില് നനിര്തനകണടാ;  ഇല. പകേര്ചവദ്യടാധനി  പടരുനതയ് ഗവണ്ലമനനിലന
കുഴപ്പെമല.  പകക്ഷ  എന്തയ്  നടപടനികേള്  സസനകേരനിച്ചുലവനള്ളതടാണയ്  പ്രശരം.
മനനികയടാടയ്  അതടാണയ്  ഞങ്ങള്  കചടാദനിക്കുനതയ്.  എന്തയ്  നടപടനിയടാണയ്  മനനി
സസനകേരനിചതയ്;  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെനിലനകയടാ  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  വകുപ്പെനിലനകയടാ
സജമടാകനിയനിട്ടുകണടാ;  എന്തയ്  പ്രതനിവനിധനിയടാണയ്  സസനകേരനിചതയ്;   ശുചനിതസലത്ത
കുറനിചയ്  പറഞ്ഞകപ്പെടാള്  അങ്ങയ് അലതടാലക  പുചനിച്ചുകേളഞ്ഞു.   ശുചനിതസരം  ഒരു
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  വനിഷയമകല?  കേഴനിഞ്ഞ  അവകലെടാകേന  കയടാഗത്തനില്  തലന
ശുചനകേരണ പ്രവര്ത്തനത്തനില് തനിരുവനന്തപുരരം കകേടാര്പ്പെകറഷന് വട്ടപ്പൂജദ്യമടാലണനയ്
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  മുഖദ്യമനനികയടാടയ്  പരടാതനിലപ്പെട്ടതടായനി  പത്രത്തനില്  കേണ്ടു.
ഇലതടാലക  അനടാസയകല  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്;  നമ്മുലട  സരംസടാനത്തയ്
നനിലെനനില്ക്കുന  സനിതനിവനികശഷമകല  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്;  അതുലകേടാണയ്
നമുകടാവശദ്യമടായ  പ്രതനിവനിധനികേളുണടാകേണരം.  നനിവടാരണ  നടപടനികേള്
സസനകേരനികണരം.  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്   ഇലതടാനരം  സസനകേരനിക്കുനനില.   അതനില്
മടാത്രമടാണയ്  ഞങ്ങള്കയ്  പ്രതനികഷധരം.   അതുലകേടാണയ്  ഈ  നടപടനിയനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചുലകേടാണയ് ഞടാനരം  എലന പടാര്ട്ടനിയുരം വടാകഇൗട്ടയ് നടതന.  

(ഗവണ്ലമനയ്  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശന.  ലകേ.  എരം.  മടാണനിയുരം
അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അരംഗങ്ങളുരം സഭ വനിട്ടയ് പുറതകപടായനി.)

ശന  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല്:  സര്,  പനനി  വദ്യടാപനിചനിട്ടുള്ളതനിലന  സരംബന്ധനിചയ്
സരംസടാനലത്തടാട്ടടാലകേ  ലപടാതുലവ  പരടാതനിയുണയ്.   പകക്ഷ   ഏറവരം  കൂടുതല്
മരണവരം ഏറവരം കൂടുതല്  i nci dent s-ഉരം ഉണടാകുനതയ് അധനികേടാരനികേലളടാലകയുള്ള
തലെസടാനത്തയ്  തലനയടാണയ്  എനള്ളതയ്  ഒരു  വനികശഷലപ്പെട്ട   വസ്തുതയകല?
സരംസടാനരം  കകേടാര്പ്പെകറഷലന  കുറലപ്പെടുതരം   കകേടാര്പ്പെകറഷന്  സരംസടാനലത്ത
കുറലപ്പെടുതരം എനതടായനിരുന പണലത്ത സനിതനി.  ഇനയ് അതനിനയ് നനിവൃത്തനിയനില.
ഇനയ് എലടാവലരയുരം ലപടാതുലവ ആകക്ഷപനിക്കുന ഒരു സടാഹചരദ്യരം വനനിരനിക്കുന.
ജനങ്ങള് സഹനിക്കുന. തനിരുവനന്തപുരരം നഗരത്തനിലള്ള ഒരു തടാലൂകടാശുപത്രനിയുലട
ഗതനിലയപ്പെറനി ഇനലത്ത പത്രത്തനില് തലന പറയുനണയ്. അവനിലട കഡടാക്ടര്മടാരനില.
ഉള്ള  സലെത്തയ്  കവണ  രനതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  ഗുരുതരമടായ  രനതനിയനില്
കനമലത്ത  തടാലൂകടാശുപത്രനിലയ  സരംബന്ധനിചയ്   രൂക്ഷമടായ  വനിമര്ശനരം
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എണ്ണനിലയണ്ണനി പറയുനണയ്. ഇവനിലട ഒനമനില, എലടാരം ശരനിയടായനി കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന
എലനടാലക  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞയ്  കേലയ്യടാഴനിയടാന്  ശമനിക്കുകേയടാണയ്.
തനര്ചയടായുരം  ഈ ഒരു സടാഹചരദ്യരം  തലെസടാനതതലന ഉണടായനിട്ടുരം  അതനിലന
കവണരനതനിയനില്  ഗഇൗരവത്തനില്  കേടാണുനനില,  സര്കടാര്  ഉദടാസനന  നയരം
കേടാണനിക്കുനലവനതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞടാന് വടാകഇൗട്ടയ്  ലചയ്യുന. 

(ഗവണ്ലമനയ് നനിലെപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ശന.  ഒ.  രടാജകഗടാപടാല് സഭ വനിട്ടയ്
പുറതകപടായനി.  

സഭവനിട്ടയ്  പുറതകപടായ  അരംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തനിനകശഷരം  സഭയനില്
തനിരനിലകേ പ്രകവശനിച്ചു.)

IV.  ശദ്ധ ക്ഷണനികല്

(1)  ലകലഷകേളുലട പ്രവര്ത്തനരം

ശന  .   പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  : സര്, നമ്മുലട സരംസടാനത്തയ് ശനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയുലട
കേനഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകലഷകേളുലടയുരം  അതനിലലെ  അറുന്നൂകറടാളരം  വരുന
ജനവനകടാരുലടയുരം  പരനിതടാപകേരമടായ  സനിതനിവനികശഷരം  ഞടാന്  അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുതകേയടാണയ്.   ഓകരടാ  ലസനറനിലരം  ശരടാശരനി  25  കുട്ടനികേളുണയ്.
6  മടാസരം  മുതല്  3 വയസ്സുവലരയുള്ള  കുട്ടനികേലളയടാണയ്  ഈ  ലകലഷകേളനില്
പരനിപടാലെനിക്കുനതയ്.   രടാവനിലലെ  9  മണനി  മുതല്  കവകുകനരരം  5  മണനി  വലര
8  മണനികര് കജടാലെനി ലചയ്യുന ജനവനകടാരടാണയ് അവനിലടയുള്ളതയ്.  പലക്ഷ ഇവര്കയ്
കേനിട്ടുന  കവതനരം  വളലര  പരനിതടാപകേരമടാണയ്.   വര്കര്/ബടാലെകസവനികേയയ്  1,200
രൂപയുരം  ലഹല്പ്പെര്കയ്  800  രൂപയുമടാണയ്  കേനിട്ടനിയനിരുനതയ്.   ഈ  അവസയനില്
ലചറനിലയടാരു  മടാറമുണടായതയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  പടാര്ലെലമനയ്  ലമമ്പര്  സഖടാവയ്
പനി.  കേരുണടാകേരലന  ഇടലപടല്മൂലെമടാണയ്.   അകദ്ദേഹത്തനിലന  ഇടലപടല്മൂലെമടാണയ്
ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയനില്  കജടാലെനി  ലചയ്യുന  ബടാലെകസവനികേയയ്  3,000  രൂപയുരം
ലഹല്പ്പെര്കയ്  1,500  രൂപയുമടായനി  മടാസകവതനരം  ഇന്ഡദ്യന് കേഇൗണ്സനില് കഫടാര്
കചല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്   വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു  നല്കേനിയതയ്.   ഈ  തനരുമടാനരം
നടപ്പെനിലെടാകനിയതയ്  3  മടാസരം മടാത്രമടാണയ്.  2016  ജനവരനി മുതല് മടാര്ചയ് വലരയുള്ള
3 മടാസരം മടാത്രമടാണയ് ഈ കവതനരം കേനിട്ടനിയതയ്.  ഏറവരം ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടായ ഒരവസ,
കേഴനിഞ്ഞ  14  മടാസകടാലെമടായനി  ചനിലനികടാശയ്  ഈ ലകലഷകേളനിലലെ ജനവനകടാര്കയ്
കേനിട്ടുനനില.  നനിരവധനി തവണ നനികവദനങ്ങള് ലകേടാടുത.  ഒകട്ടലറ പ്രകക്ഷടാഭങ്ങള്
സരംഘടനിപ്പെനിച്ചു.  ഒരു ഫലെവമുണടായനില.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന ഭടാഗതനനിനള്ള
തടസമടാലണനടാണയ് അറനിയടാന് കേഴനിഞ്ഞതയ്.  സഖടാവയ് പനി. കേരുണടാകേരന്, എരം.പനി.
ഇകടാരദ്യത്തനില് വനണ്ടുരം ഇടലപട്ടു.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളനില് അനവദനിച     ഫണനിലന
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 ഓഡനിറയ് റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് സരംസടാന ശനിശുകക്ഷമ സമനിതനി നല്കേടാത്തതനിനടാലെടാണയ് ഈ
ഫണയ് തടഞ്ഞു വചനിരനിക്കുനലതനടാണയ്  മനസനിലെടാകടാന് കേഴനിഞ്ഞതയ്.   ഇന്ഡദ്യന്
കേഇൗണ്സനില് കഫടാര് കചല്ഡയ് ലവല്ലഫയര് ഇകപ്പെടാള് കസ്റ്റേറയ് ഗവണ്ലമന്റുകേള്കയ്
കനരനിട്ടയ്  ഫണയ്  ലകേടാടുക്കുകേയടാലണനടാണയ്  അറനിയടാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ
14  മടാസകടാലെമടായനി  ഈ  ലകലഷകേളനിലലെ  വര്കകഴനിനയ്  5  കപസകപടാലരം
കവതനമടായനി  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  ബടാലെകസവനികേയടാലണങ്കെനിലരം  ലഹല്പ്പെറടാലണങ്കെനിലരം
ലതടാഴനിലലെടുക്കുനവരകല;  അവര്കയ്  ജനവനികടാനടാവശദ്യമടായ  കവതനരം
നനിര്ബന്ധമടായുരം  ലകേടാടുകകണതകല;  ജനവനകടാലരലടാരം   കേട  ബടാധദ്യതയനിലെടാണയ്.
വലെനിയ   പ്രയടാസരം  അവര്  കനരനിട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഈ  ലകലഷകേളുലട
വടാടകേയനിനത്തനില്  300  രൂപയടാണയ്  ലകേടാടുക്കുനതയ്.   ലകലഷകേളനില്  മതനിയടായ
സഇൗകേരദ്യങ്ങളനില.  കുട്ടനികേള്കടാവശദ്യമടായ  ഇരനിപ്പെനിടങ്ങളനില,  കേനിടകയനില,
കേളനിപ്പെടാട്ടങ്ങളനില,  കേകസുകേളനില.   മനിക  ലകലഷകേളുരം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്
പരനിതടാപകേരമടായ  അവസയനിലെടാണയ്.  സ്ത്രനകേളുലടയുരം  കുട്ടനികേളുലടയുരം
കക്ഷമത്തനിനകവണനി  സടാമൂഹദ്യനനതനി  വകുപ്പുരം  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  സടാപനങ്ങളുരം
നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്,  ഫണ്ടുരം അനവദനിക്കുനണയ്.   പലക്ഷ
ഇതനിലലെടാനരം ഈ ലകലഷകേലള പരനിഗണനിക്കുനനില. സമൂഹത്തനില് ഏലറ ശദ്ധയുരം
കേരുതലരം  കവണ  ഈ  സടാപനങ്ങള്  അവഗണനികലപ്പെടുകേയടാണയ്.  ഈ
ലകലഷകേളുലട ഭഇൗതനികേ സടാഹചരദ്യരം ലമചലപ്പെടുത്തണരം.  അവനിലട കജടാലെനി ലചയ്യുന
ജനവനകടാര്കയ്  അവരുലട  ജനവന്  നനിലെനനിര്ത്തടാനള്ള  കവതനലമങ്കെനിലരം
ലകേടാടുകണരം.  അതലലങ്കെനില് അവര്കയ് ജനവഹടാനനി സരംഭവനിക്കുരം.  ഈ അവസയയ്
അടനിയന്തരമടായനി  പരനിഹടാരമുണടാകേണരം.    ലകലഷകേളനിലലെ ബടാലെകസവനികേമടാര്കയ്
8,000  രൂപയുരം  ലഹല്പ്പെര്മടാര്കയ്  5,000  രൂപയുരം  ലകേടാടുകണലമനടാണയ്
മനഷദ്യടാവകേടാശ കേമ്മേനഷലന ഉത്തരവയ്.  സടാമൂഹദ്യനനതനി വകുപ്പെയ്  14  ജനിലകേളനിലെടായനി
250 പുതനിയ ലകലഷകേള് ആരരംഭനികടാന് തനരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്. അതയ് അടുത്തകേടാലെത്തയ്
പത്രത്തനില്  വനതടാണയ്.   ഇതയ്  ജനവനകടാലര  സരംബന്ധനിചനിടകത്തടാളരം  വലെനിയ
ആശങ്കെയുണടാക്കുനണയ്.   നനിലെവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന  ലകലഷകേലള
നടാശത്തനികലെയയ്  തള്ളനിവനിടരുതയ്.  ജനവനകടാലര  അനടാഥമടാകരുതയ്.  പലെ
ജനവനകടാരുരം  25  വര്ഷലത്ത  കസവനമനഷ്ഠനിചവരടാണയ്.  കകേരളത്തനിലലെ
ലതടാഴനിലലെടുക്കുനവരുലട  അവകേടാശങ്ങള്  അരംഗനകേരനിക്കുന,  തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്
ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിക്കുന ഈ ഗവണ്ലമന്റുരം സടാമൂഹദ്യനനതനി വകുപ്പുരം ഇവരുലട കവതനരം
സരംബന്ധനിച  വനിഷയരം  കനരനിട്ടയ്  ഏലറടുകണരം.   അവരുലട  കവതനരം
കേടാലെടാനസൃതമടായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനികണരം.  ലകലഷകേളനിലലെ  ഭഇൗതനികേ  സടാഹചരദ്യരം
ലമചലപ്പെടുത്തണരം.   ഒനകേനില്  ഇവരുലട  കവതനരം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ,  നനിലെവനിലള്ള
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ലകലഷകേലള ശകനിലപ്പെടുതകേ  അലലങ്കെനില്  സടാമൂഹദ്യനനതനി വകുപ്പെയ് പുതനിയതടായനി
പ്രഖദ്യടാപനിച  ലകലഷകേളനില്  ഈ  ജനവനകടാലര  ഉള്ലകടാള്ളനികണരം.  ഇന്ഡദ്യന്
കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  കചല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  സരംസടാന  ഗവണ്ലമന്റുകേള്കയ്
കനരനിട്ടയ്  ഫണയ്  നല്കുനതുലകേടാണയ്  സരംസടാന  സടാമൂഹദ്യനനതനി  വകുപ്പെയ്
ഇകടാരദ്യത്തനില്  ഇടലപട്ടയ്  മതനിയടായ  തനരുമടാനലമടുകണലമനയ്  ഞടാന്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (  ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ
ടനചര്  ): സര്,  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയമടാണയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  ഇവനിലട
ശദ്ധക്ഷണനികലെടായനി  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   കകേന്ദ്ര  വനനിതടാ  ശനിശുകക്ഷമ
മനടാലെയരം  2006  മുതല് കകേന്ദ്ര സടാമൂഹദ്യകക്ഷമ കബടാര്ഡയ്  (CS WB),  ഇന്ഡദ്യന്
കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  കചല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  എനനിവ  വഴനി  നടപ്പെനിലെടാകനി
വനനിരുന  പദ്ധതനിയടാണയ്  രടാജനവയ്  ഗടാന്ധനി  നടാഷണല്  ലകലഷ  സനരം.   മടാസ
വരുമടാനരം  12,000  രൂപയനില്  കേവനിയടാത്ത കുടുരംബങ്ങളനിലലെ കജടാലെനികയ്  കപടാകുന
അമ്മേമടാരുലടയുരം മറര്ഹരടായ സ്ത്രനകേളുലടയുരം  6  വയസ്സുവലരയുള്ള കുട്ടനികേള്കയ് കഡ-
ലകേയര് സഇൗകേരദ്യരം  ലെഭദ്യമടാക്കുകേയടായനിരുന പദ്ധതനി.   01.01.2016  മുതല് പദ്ധതനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുരം  മടാസത്തനില്  15  ദനിവസവരം  വര്ഷത്തനില്  6  മടാസലമങ്കെനിലരം
കജടാലെനികയ് കപടാകുന സ്ത്രനകേളുലട  6  മടാസരം മുതല്  6  വയസ്സുവലരയുള്ള കുട്ടനികേള്കയ്
ലകലഷ  സഇൗകേരദ്യരം  പരനിമനിതലപ്പെടുതകേയുരം  ലചയ.   കകേന്ദ്ര  സഹടായരം  90
ശതമടാനവരം  10  ശതമടാനരം  ലകലഷ  നടതന  സടാപനവരം
വഹനികണലമനടായനിരുന നനിബന്ധന. 25  കുട്ടനികേളുള്ള ഒരു ലകഷനിനയ്  13,06,440
രൂപ ഗ്രടാന്റുരം സപ്ലേനിലമനനിനരം നറ്റ്യൂടനഷനമടായനി ഒരു കുട്ടനികയ് 12 രൂപ നനിരകനിലരം പ്രന-
സ്കൂള്  എഡറ്റ്യൂകകഷന്  കേനിറനിനടായനി  വര്ഷത്തനില്  2,000  രൂപയുരം  നല്കുനതടാണയ്
പദ്ധതനി.  കകേരളത്തനില് CS WB  വഴനിയുരം  IC C W  വഴനിയുരം ധനസഹടായരം ലെഭനിക്കുന
767  ലകലഷകേളടാണയ്  ഉണടായനിരുനതയ്.   ലകലഷകേളനിലലെ വര്കര്കയ് പ്രതനിമടാസരം
3,000 രൂപയുരം ലഹല്പ്പെര്കയ് 1,500 രൂപയുമടാണയ് ഓണകററനിയരം നല്കേനിയനിരുനതയ്.
സരംസടാന  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുലട  നനിയനണത്തനില്  220  ലകലഷകേളടാണയ്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതയ്.   കശഷനിചതയ് മറയ്  വനിഭടാഗങ്ങള് നടതനതടാണയ്.   ഇന്ഡദ്യന്
കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  ലലചല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  വഴനിയടാണയ്  ഈ  ലകലഷകേള്കയ്
ഗ്രടാനയ് ലെഭനിചനിരുനതയ്. ഇകപ്പെടാള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനയ് ഇത്തരരം എലടാ ലകലഷകേള്ക്കുരം
ഗ്രടാനയ്  നല്കുനതയ്  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുരം  അതയ്  സരംസടാന ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുത്തയ്
നടത്തണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുരം  ലചയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇതയ്  സരംബന്ധനിചയ്
സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിനയ്  ഗ്രടാനയ്  നല്കുലമനയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   അതനിനള്ള
തുകേ  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിനയ്  ലെഭദ്യമടായനികഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  നല്കുലമനയ്
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പ്രതനക്ഷനിക്കുനണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുലട
കനതൃതസത്തനിലള്ള  ലകലഷകേളനിലള്ളവര്കയ്  ശമ്പളരം  കേനിട്ടനിയനിട്ടനിലലനയ്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനരം  കുലറകടാലെമടായനി
അവതടാളത്തനിലെടായനിരുന.   നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്  അതനില്  നനിലെനനിനനിരുന.
ഏതടായടാലരം  പുതനിയ  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുലട  ഭരണസമനിതനി  നനിലെവനില്
വനതനിനകശഷരം ഈ പ്രശങ്ങലളലടാരം പരനിഹരനികടാനള്ള സജനവമടായ ഇടലപടല്
നടതനണയ്.  ശനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയുലട ഭടാരവടാഹനികേളുമടായുരം കസടാഷദ്യല് ജസ്റ്റേനിസയ്
വനിഭടാഗത്തനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗസരുമടായുരം  ഇകടാരദ്യരം   ചര്ച  ലചയനിട്ടുണയ്.    വലെനിയ
ബുദ്ധനിമുട്ടനിലടാലത  നമുകയ്  ഏലറടുകടാന്  കേഴനിയുനതയ്  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുലട
കനതൃതസത്തനിലള്ള  ലകലഷകേളടാണയ്.    അവ  ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുത്തയ്
നടതനതനിനള്ള  എലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം  ചര്ച  ലചയനിട്ടുണയ്.   അതയ്  സരംബന്ധനിച
വദ്യകമടായ  തനരുമടാനരം  അടുതതലനയുണടാകുരം.  ഇവരുലട  കസവന  കവതന
വദ്യവസകേള്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതയ്  സരംബന്ധനിചയ്  സടാമൂഹദ്യനനതനി  വകുപ്പെയ്  മടാത്രരം
ആകലെടാചനികകണ  ഒരു  വനിഷയമല.    പരനികശടാധനിചയ്  ആവശദ്യമടായ  മടാറരം
വരുതനതടാണയ്.  പ്രതനിമടാസരം  ബടാലെകസവനികേയയ്  3,000  രൂപയുരം  ലഹല്പ്പെര്കയ്
1,500  രൂപയുലമനള്ളതയ്  അശടാസ്ത്രനയമടാണയ്.   അതയ്  സരംബന്ധനിചയ്  ഒരു
ലപ്രടാകപ്പെടാസല് സടാമൂഹദ്യനനതനി വകുപ്പെയ് തയ്യടാറടാക്കുനതടാണയ്.   

സടാമൂഹദ്യനനതനി  വകുപ്പെയ്  250  പുതനിയ  ലകഷുകേള്  തുടങ്ങടാന്
തനരുമടാനനിചനിട്ടുലണനയ്  പറഞ്ഞു.   അതയ്  അങ്കെണവടാടനികേളുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടടാണയ്.
നനിലെവനിലള്ള  ലകലഷകേള്കയ്  യടാലതടാരു  തരത്തനിലള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുരം  ഉണടാകേടാത്ത
വനിധത്തനില്  അങ്കെണവടാടനികേള്  കബ്ബുലചയയ്  അതനിലനകൂലട  ഇത്തരത്തനില്
ലകലഷകേള് ആവശദ്യമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ആദനിവടാസനി കമഖലെയനിലരം
കേടകലെടാര  കമഖലെയനിലരം  ആരരംഭനിക്കുനതനിനടാണയ്  തനരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   അതയ്
നനിലെവനിലള്ള ലകലഷകേള്കയ് യടാലതടാരു ബുദ്ധനിമുട്ടുരം  ഉണടാക്കുനതല.  ശനിശുകക്ഷമ
സമനിതനി  നടതന  ലകലഷകേള്  നല  രനതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുകപടാരുനണയ്.
എനടാല്  സരംസടാനതള്ള    മറയ്  ലകലഷകേള്  സരംബന്ധനിചയ്   പരനികശടാധന
നടത്തനിയകശഷരം  കുറമറ രനതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എലടാ ലകലഷകേളുരം തുടരടാന്
സടാമൂഹദ്യനനതനി വകുപ്പെയ് അനവടാദരം നല്കുനതടാണയ്.

ശന  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  :   സര്,  14  മടാസലത്ത  കവതന  കുടനിശനികേയടാണയ്
ലകേടാടുകടാനള്ളതയ്.  അവര് വലെനിയ പട്ടനിണനി കനരനിട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കവതന
കുടനിശനികേയുലട  കേടാരദ്യത്തനില്  ഗവണ്ലമനയ്  അടനിയന്തരമടായനി  ഇടലപടണലമനടാണയ്
ഞടാന് ആവശദ്യലപ്പെടുനതയ്.
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ശനമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ  ടനചര്:  സര്,  കവതന  കുടനിശനികേ  നല്കുന
കേടാരദ്യത്തനില് അടനിയന്തര തനരുമടാനമുണടാകുനതടാണയ്.  

ശന  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്: സര്, എലന നനികയടാജമണ്ഡലെമടായ പയ്യന്നൂരനിലലെ ലചറുപുഴ
ഗ്രടാമപഞടായത്തനിലലെ  എയ്യന്കേലെയ് ല്ല്  എസയ്.ടനി.  കകേടാളനനിയനിലലെ  ലകഷുകേലളകടനി
പരനിഗണനികണരം.  

ശനമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ  ടനചര്:  സര്,  ലസന്ടല്  ഗവണ്ലമനയ്
ലചയലകേടാണനിരുനതയ്  കസ്റ്റേറയ്  ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുകണലമനയ്  വനകപ്പെടാള്,  ചനിലെ
കേടാരദ്യങ്ങളനില്   തനരുമടാനങ്ങലളടുകടാന്  കേടാലെതടാമസമുണടായനി.    അതയ്
പരനിഹരനിച്ചുലകേടാണയ്  കുടനിശനികേ അടനിയന്തരമടായനി ലകേടാടുതതനര്ക്കുനതനിനയ് നടപടനി
സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.  

(2)  ലറയനില്പ്പെടാത

ശന  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല്:  സര്,  കകേരളത്തനിലലെ  ലറയനില്ലവ  വനികേസന
കേടാരദ്യലത്ത  സരംബന്ധനിചയ്  ഉയര്നനിട്ടുള്ള  ഒനരണയ്  പ്രശങ്ങള്
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുതവടാന്  കവണനിയടാണയ്  ഞടാന്  ശമനിക്കുനതയ്.   വടാജ്കപയയ്
ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തയ് സര്ലവ്വ പൂര്ത്തനിയടാകനിയനിട്ടുള്ള നനിലെമ്പൂര്-നഞന്കകേടാടയ്
ലറയനില്ലവയുലട  കേടാരദ്യരം  കുലറകടാലെമടായനി  നനണ്ടുകപടാകുകേയടാണയ്.  ആദദ്യരം  അതയ്
അണ്എകകണടാമനികടാലണനരം;   വനത്തനില്കടനി  കപടാകുനതടാലണനലമടാലക
പറഞ്ഞുലകേടാണയ് കേര്ണ്ണടാടകേ ഗവണ്ലമനനിലന ഭടാഗതനനിനരം ഉദടാസനനതയുണടായനി,
അതുലകേടാണതയ്  നടകടാലതകപടായനി.  പലക്ഷ  ഭടാഗദ്യവശടാല്  അതനിനനിടയനില്  കവലറ
രണയ്  സരംഭവങ്ങളുണടായനി.  ലറയനില്കവയുലട  കേടാരദ്യത്തനില്  അന്തനിമ
തനരുമടാനലമടുകടാന്  കേഴനിയുന  ശന.  ഇ.  ശനധരലന  നനികയടാഗനിച്ചുലകേടാണയ്  ഒരു
റനസര്ലവ്വ  നടത്തടാന്  തനരുമടാനനിചതനിലന  ഫലെമടായനി  രണ്ടുമൂനയ്  അനകൂലെ
സടാഹചരദ്യങ്ങളുണടായനി. ഒനയ്, നനിലെമ്പൂര് മുതല് നഞന്കകേടാടുവലരയുള്ള  ഡനിസ്റ്റേന്സയ്
കുറഞ്ഞുകേനിട്ടനി.  അതുലകേടാണതയ് ഇകകണടാമനികടായനി മടാറനി.  രണയ്,  ഇതയ്  ടണല്വഴനി
ആയതനിനടാല്  വനത്തനില്കടനി  കപടാകുനതുലകേടാണയ്  സടാധദ്യമല  എന
കേര്ണ്ണടാടകേത്തനിലന  ലടകനികല്  ഒബ്ജക്ഷനരം  മറനികേടക്കുവടാന്  സടാധനിച്ചു.  ഇതയ്
അണര്ഗ്രഇൗണടായനി,  ടണല്വഴനി  കപടാകുകമ്പടാള്  ഡനിസ്റ്റേന്സുരം  കുറയുരം  വനത്തനിലന
ഒബ്സ്ട്രേക്ഷന്സുരം  വരുനനില എനള്ള അനകൂലെ സടാഹചരദ്യങ്ങലളടാലക  ഉണടായനി.
അതുലകേടാണയ് ലചലെവയ് കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന. മൂനടാമലത്ത അനകൂലെസടാഹചരദ്യരം  എന
പറയുനതയ്, കകേരള ഗവണ്ലമന്റുരം ലറയനില്ലവയുരം തമ്മേനില് ഒരു കജടായനിനയ് എഗ്രനിലമനയ്
ഉണടാകനിയതനിലന  ഫലെമടായനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  കടകപ്പെയ്  ലചയ്യടാനള്ള
സടാഹചരദ്യവമുണടായനിരനിക്കുന.   എനടാല്  സര്ലവ്വ  നടത്തനിയതനിന  ലചലെവടായ
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രണ്ടുകകേടാടനി  രൂപ  ലകേടാടുകടാത്തതനിലന  ഫലെമടായനി  അവര്  ഓഫനലസലടാരം
പൂട്ടനികപ്പെടായനിരനിക്കുന.  അതുലകേടാണടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉരം  എന്.ഡനി.എ-യുരം
കചര്നലകേടാണയ്  സരംയുകമടായനി  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  അവനിലട  ഹര്ത്തടാല്
ആചരനികകണനിവനതയ്.  ഈ പ്രശരം ഗഇൗരവമടായനി പരനിഹരനികകണതടാണയ്. 

ശബരനി  ലറയനില്പ്പെടാതയുലട  കേടാരദ്യത്തനിലരം  ഇതുകപടാലള്ള  പ്രശങ്ങള്
അനണടായനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഡനിസ്റ്റേന്സയ്  വളലര  കൂടുതലെടായതുലകേടാണയ്
പ്ലേടാകനഷന്സനില്കൂടനി  കേടനകപടാകുനതനിനയ്   അവനിടലത്ത  കലെടാകല്  ആളുകേളുലട
ഒബ്ജക്ഷന്സയ്  ഉണടായനിരുന.  എനടാല്  പനിനനടയ്   ജനങ്ങളുലട  ഒബ്ജക്ഷന്
പരനിഹരനികടാന് കവണനി നടത്തനിയ റനസര്ലവ്വയുലട ഫലെമടായനി മുമ്പയ് 131 കേനികലെടാമനറര്
ഉണടായനിരുന ദൂരരം ഇകപ്പെടാള് 117  കേനികലെടാ മനററടായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.    നടാട്ടുകേടാരുലട
ഒബ്ജക്ഷന്സുരം  ഏതടാണയ്  പരനിഹരനികലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.   ഒബ്ജക്ഷന്സയ്  ഇലടാലത
കേടാരദ്യങ്ങള് നടപ്പെടാകടാന് അനകൂലെമടായ സടാഹചരദ്യരം ഉണടായ അവസരത്തനിലെടാണയ്
ഈ  നനിസരംഗതയുരം  തടാല്പ്പെരദ്യക്കുറവരം  അനഭവലപ്പെടുനതയ്.  അതുലകേടാണയ്  ഈ
വനിഷയത്തനില്  പരനിഹടാരമുണടാകടാന്  അടനിയന്തരമടായനി  ഇടലപടണലമനടാണയ്
എനനികയ് ആവശദ്യലപ്പെടടാനള്ളതയ്. 

ലപടാതുമരടാമതരം രജനികസ്ട്രേഷനരം വകുപ്പുമനനി  (ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്):  സര്,
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ഒ.  രടാജകഗടാപടാല്  കകേന്ദ്രമനനി  ആയനിരുന.   ഇകപ്പെടാള്
എരം.എല്.എ.-യടാണയ്.   കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക അറനിയടാവന ആളടാണയ്.  പലക്ഷ അങ്ങയ്
തനനിരനിക്കുന ശദ്ധക്ഷണനികലെനില് ശബരനി ലറയനില്പ്പെടാതയുലട പ്രശവരം നനിലെമ്പൂര്-
നഞന്കകേടാടയ്  പടാതയുലട കേടാരദ്യങ്ങലളപ്പെറനിയുമടാണയ്  പരടാമര്ശനിചനിരനിക്കുനതയ്.  അങ്ങയ്
പറയുനതയ്  പണരം  നല്കേടാലത  നനിലെമ്പൂര്  പടാത  അട്ടനിമറനിച്ചു  എനടാണയ്.
അടനിസടാനരഹനിതമടായ  കേടാരദ്യമടാണതയ്.   അങ്ങയ്  ആകരടാപണമുനയനികകണ
കേടാരദ്യമനില.   അതനിലന  സടാധദ്യത  മനസനിലെടാകനി  ലചയ്യണലമനടാണയ്  സടാധടാരണ
പറയുനതയ്.  260  കകേടാടനി  രൂപ  പ്രടാരരംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കയ്  കകേന്ദ്രരം  നല്കേനി,
എനടാല്  സരംസടാനരം  മഇൗനരം  പടാലെനിക്കുകേയടാലണനടാണയ്  പറയുനതയ്.  പലക്ഷ
ഇവനിലട  260  കകേടാടനി  രൂപലയടാനരം  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  ചനിലെകപ്പെടാള്  അതയ്  പത്ര
വടാര്ത്തയടായനിരനിക്കുരം.  പ്രടാരരംഭമടായനി  ലചറനിലയടാരു  തുകേ  അനവദനിചനിട്ടുലണനള്ളതയ്
ശരനിയടാണയ്.  അതയ് ഏതടാണയ് പത നടാല്പ്പെതുകകേടാടനി രൂപ വരുരം.  ഇവനിടലത്ത മുഖദ്യ
പ്രശരം  അലതടാനമല.  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  ആകരടാപണങ്ങള്കയ്  പ്രസകനിയനിലലനയ്
ഞടാന് പറയുകേയടാണയ്.  കകേന്ദ്രരം പദ്ധതനി അട്ടനിമറനിച്ചു എലനടാനരം എനനികയ് പറയടാന്
കേഴനിയനില.  അങ്ങലനലയടാനമല  സരംഭവരം.  മറുപടനി  ഞടാന്   ഔകദദ്യടാഗനികേമടായനി
വടായനിക്കുകേയടാണയ്.  കകേടാട്ടയരം ജനിലയനിലലെ പതനിമൂകനടാളരം വനികലജുകേളനില്കടനിയടാണയ്



416 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

ശബരനി പടാത കേടനകപടാകുനതയ്.  മൂനയ് വനികലജുകേളുലട അകലെന്ലമനയ് ലസച്ചുകേള്
മടാത്രമടാണയ് ലറയനില്ലവ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ലസചയ് അവര് തനനിട്ടനില.  അതുലകേടാണയ്
അവലര കുറരം പറയടാന് കേഴനിയുകമടാ?  അവര് ലസചയ് തരണരം.  പതനിമൂലനണ്ണത്തനില്
മൂനയ്  ലസചയ്  മടാത്രകമ  കേനിട്ടനിയനിട്ടുള.  അതനില്  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനയ്  യടാലതടാരു
കുഴപ്പെവരം  കേടാണനിചനിട്ടനില.  ഇതയ്  പണനിയുകേ  എനതയ്  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിലന
ആവശദ്യമടാണയ്.   അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  2016  ലസപ്റരംബര്  1-ാംതനയതനി
സരംസടാന  ഗവണ്ലമന്റുരം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റുരം  തമ്മേനില്  ഒപ്പുവച  ലമകമ്മേടാറടാണരം
ഓണ്  ലറയനില്ലവ  ലഡവലെപ്ലമനയ്  ഇന്  കകേരള,  അതനില്  ഞങ്ങള്  ഉറചയ്
നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  നമ്മേള് സമര്പ്പെനിച പതനിനടാലെയ്  പദ്ധതനികേളനില് ഒരു പ്രധടാനലപ്പെട്ട
പദ്ധതനിയടാണനിതയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രധടാനമനനിതലന  ഈ  പദ്ധതനിലയ
അകദ്ദേഹത്തനിലന  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അതുകേടാരണരം
സരംസടാന  പദ്ധതനിലയകടാള്  വലെനിയ  പ്രടാധടാനദ്യമടാണയ്  ഇതനിനള്ളതയ്.
ഇതുകൂടടാലതയടാണയ് പതനിനടാലെയ് പദ്ധതനികേള്  ലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവയയ്
50:50  ആണയ് പുതനിയ കലെനനിനകവണനിയുള്ള ഓഹരനി വനിഹനിതരം.  പലക്ഷ ഇതനില്
നമ്മേലളലകടാണയ്  51 ശതമടാനരം  എടുപ്പെനിച്ചു.  അതയ്  നമ്മേള്  സകന്തടാഷപൂര്വ്വരം
അരംഗനകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്രരം  ഒരു  ശതമടാനരം  കുറച്ചു,  അതയ്  ഞടാന്  കുറമടായനി
പറയുനനില.  അതയ്  ഒപ്പെനിട്ടയ്  കേഴനിഞ്ഞകേടാരദ്യമടാണയ്.  ഇകടാരദ്യത്തനില്  കവഗത  കൂട്ടടാനരം
എത്രയുരംകവഗരം  നടപ്പെനിലെടാകടാനരം  ശമനിക്കുനണയ്.   ഇന്ഫടാസ്ട്രേക്ചര്
വനികേസനത്തനിലന  കേടാരദ്യത്തനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  ലപടാതുലവയുരം
ലറയനില്ലവ ഉപരനിതലെ ഗതടാഗതത്തനിലന കേടാരദ്യത്തനില് പ്രകതദ്യകേനിച്ചുരം മുന്കേലയ്യടുത്തയ്
നനിരവധനി  ചര്ചകേള്  ഡല്ഹനിയനില്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവനിലടത്തലന  രണയ്
കയടാഗങ്ങള് അങ്ങയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഈ പദ്ധതനിലയപ്പെറനി നടത്തനി. അകദ്ദേഹരം നടത്തനിയ
അവസടാന  കയടാഗരം  26.12.2016-ല്  ആയനിരുന.   കരഖകേലളലടാരം  കേടാണനിചയ്
വനിശദനകേരനികടാന് സമയമനില.  ഗവണ്ലമനനിലന തലെവന്തലന മുന്കകേ എടുക്കുന
ഈ  പദ്ധതനിയുലട  കേടാരദ്യത്തനില്  ഗവണ്ലമനനിലന   തടാല്പ്പെരദ്യലത്തപ്പെറനി  ഞടാന്
കൂടുതല്  പറയുനനില.  ഗവണ്ലമനനിനയ്  നല  തടാല്പ്പെരദ്യമടാണുള്ളതയ്.  അതനിലന
അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്  ലസച്ചുകേള്  കവഗരം  തരണലമനയ്  ലറയനില്ലവകയടാടയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആവശദ്യമടായ  കപടാലെനസയ്  സരംരക്ഷണരം  നല്കുവടാനള്ള
ഉത്തരവയ്  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്.   ശബരനി ലറയനില്പ്പെടാതയുലട പ്രടാരരംഭ
ലചലെവകേള്കടായനി  രണ്ടുകകേടാടനി  രൂപ   സരംസടാന  ഗവണ്ലമനയ്  ലപടാനരംവനിലെ
ആഫനസര്കയ് ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്. അതയ് റവനറ്റ്യൂ കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനിയടാണയ്. എനടാല്
ലസചയ് കേനിട്ടടാത്തതു കേടാരണരം  ഒനരംതലന ലചലെവഴനികടാന് സടാധനിചനിട്ടനില.  കപസ
എത്രകവണലമങ്കെനിലരം ലകേടാടുകടാന് തയ്യടാറടാണയ്.   പുതനിയ എല്.എ.  ആക്ടയ് പ്രകേടാരരം
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അര്ത്ഥനടാപത്രരം ലെഭദ്യമടായ വനികലജുകേളടായ അങ്കെമടാലെനി 2.88 ലഹക്ടര്, ലനടുമ്പടാകശരനി
4.78  ലഹക്ടര്,  മറ്റൂര്  10.23  ലഹക്ടര്,  വടക്കുഭടാഗരം  5.33  ലഹക്ടര്,  കചലെടാമറരം  1.17
ലഹക്ടര്  അടകരം  ഏതടാണയ്  24-ല്പ്പെരരം  ലഹക്ടര്,  61  ഏകര്  ഭൂമനി  ഗവണ്ലമനയ്
ഏലറടുത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനടായനി  ലറയനില്ലവ  നമുകയ്  നഷ്ടപരനിഹടാരമടായനി
39,15,11,975 രൂപ, അതടാണയ് നടാല്പ്പെതയ് കകേടാടനി രൂപ തനനിട്ടുലണനയ്  പറഞ്ഞതയ്.
ബടാകനിലയലടാരം  അവരുലട  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങളടാണയ്,  പദ്ധതനിയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
തരുമടായനിരനിക്കുരം.  സരംസടാന  സര്കടാരുരം  ലറയനില്ലവയുമടായുള്ള  സരംയുക
സരംരരംഭത്തനിലന ഓഹരനി വനിഹനിതരം കകേരളത്തനിലനതയ് 51 ശതമടാനവരം ലറയനില്കവയയ്
49% ശതമടാനവമടാണയ്. രണടാരം  ഘട്ടത്തനില്  സുല്ത്തടാന്ബകത്തരനി  വഴനിയുള്ള
നനിലെമ്പൂര്-നഞന്കകേടാടയ് ലറയനില്പ്പെടാത ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനികനടാടയ് യടാലതടാരു
തരത്തനിലള്ള  അവഗണനയുമനില.  ആലരടാലകകയടാ  അവനിലട  ഹര്ത്തടാല്
നടത്തനിലയനടാണയ്  പറയുനതയ്.  ഹര്ത്തടാല്  നടകത്തണ  കേടാരദ്യലമന്തടാണയ്?
നമ്മേലളലടാരം  ഒരുമനിചയ്  നനങ്ങുകമ്പടാള്  ഹര്ത്തടാല്  നടകത്തണ  ആവശദ്യമുകണടാ?
ഒരുപടാടയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  കനിയര്  ലചകയ്യണതയ്  കേര്ണ്ണടാടകേ  ഗവണ്ലമന്റുരം  ലസന്ടല്
ഗവണ്ലമന്റുമടാണയ്.  അതനിലനപ്പെറനി നമുകയ് കവലറ ചര്ച ലചയ്യടാരം.  ഇവനിലട യടാലതടാരു
അപടാകേതയുരം കേടാണുനനില. അതനിനയ്  എട്ടയ് കകേടാടനി രൂപ ഗവണ്ലമനയ് പറഞ്ഞതനില്
രണയ്  കകേടാടനി  രൂപ  ലകേടാടുകടാരം.  ഇകപ്പെടാള്  ലകേടാടുകകണ  ആവശദ്യമനില,  കേടാരണരം
അന്തനിമമടായനി  അതനിലന  കനിയറന്സയ്  കേര്ണ്ണടാടകേത്തനില്നനിനരം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനില്നനിനരം  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.   അതയ്  ഞടാന്  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  പറയടാരം.
ഇലതടാനരം ആകരയുരം കുറലപ്പെടുത്തടാന് പറനില.  നമുലകടാരുമനിചയ്  പരനികശടാധനികകണ
കേടാരദ്യമടാണയ്. പ്രധടാനമനനി ശന. നകരന്ദ്ര കമടാദനിയുലട കനരനിട്ടുള്ള നനിരനക്ഷണത്തനിലള്ള
'പ്രകൃതനി'  പദ്ധതനിയനില് ശബരനി ലറയനില്പ്പെടാതകയയുരം ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയതയ് സരംസടാന
ഗവണ്ലമനയ്  സസടാഗതരം ലചയനിട്ടുണയ്.   നനിലെമ്പൂര്-നഞന്കകേടാടയ്  ലറയനില്ലവ കലെന്
കേടനകപടാകകേണതയ്  സരംരക്ഷനിത  വന  കമഖലെകേളനിലൂലടയടാണയ്.  കേര്ണ്ണടാടകേയുലട
സരംരക്ഷനിത  വനപ്രകദശമടായ  ബന്ദനിപ്പൂര്  കദശനയ  ഉദദ്യടാനത്തനിലൂലടയുരം
കേടുവടാസകങ്കെതത്തനിലൂലടയുരം  കേടനകപടാകകേണതടാണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതടാവനികനടാടയ്  ഞടാന്  അതയ്  വനിശദമടായനി  പറഞ്ഞ  കേടാരദ്യമടാണയ്.  അതുരം  വടാര്ത്ത
വനകപ്പെടാള്  ലതറനിദ്ധരനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ലതറനിദ്ധടാരണലകേടാലണടാനരം  ഒരു
കേടാരദ്യവമനില.  അകപ്പെടാള് ഈ കേടുവടാ സകങ്കെതങ്ങളനില്കൂടനി കപടാകുകമ്പടാള് അനവടാദരം
കവകണ?  ബന്ദനിപ്പൂര്  കദശനയ  ഉദദ്യടാനത്തനിലന അനമതനി  കവകണ?  എങ്കെനില്കപ്പെടാലരം
നമ്മുലട  ഗവണ്ലമനയ്  കനരലത്ത  ചര്ച  ലചയ.  നമ്മുലട  ചനഫയ്  ലസകട്ടറനി
കേര്ണ്ണടാടകേത്തനിലലെ ഉകദദ്യടാഗസരുമടായനി ചര്ച ലചയ്യടാന് കപടാകുനണയ്.  ഗവണ്ലമനയ്
പരനിഗണനിച്ചുവരുന  ഒരു  കേടാരദ്യമടാണയ്.   കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി-വനമനടാലെയത്തനിലന



418 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

അസടാധടാരണ ഗസറയ് പ്രകേടാരരം ബന്ദനിപ്പൂര് കദശനയ ഉദദ്യടാനത്തനിലൂലടയുള്ള ലറയനില്കവ
കലെനകേള്, ഭൂഗര്ഭ കപപ്പെയ് കലെനകേള്, കറടാപയ് കവകേള് എനനിവയുലട നനിര്മ്മേടാണരം
നനികഷധനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിനയ്  ഒനരം  ലചയ്യടാനനില.
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുവടാന് മടാത്രലമ കേഴനിയൂ.  അതുലകേടാണയ് കകേന്ദ്രരം ഇതനിലന അട്ടനിമറനിലചനയ്
ഞങ്ങളടാരുരം  ആകരടാപണമുനയനിചനില.  ഞങ്ങള്കയ്  അങ്ങലന  ഉനയനികടാന്
കേഴനിയനില.   അതനിലന  കേടാരദ്യമനില.  അങ്ങലനയല  കേടാരദ്യരം.  ഹര്ത്തടാല്  നടത്തനി
എതനിര്ക്കുകേയല  കവണതയ്.  പലക്ഷ  കേടാരദ്യരം  മനസനിലെടാകടാലതയടാണയ്  ഹര്ത്തടാല്
നടതനതയ്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനിലന  അനവടാദരം  കവണരം.  ഇവനിലട  ഒരു  മരരം
മുറനികണലമങ്കെനില്  വകുപ്പുമനനി  ശന.  ലകേ.  രടാജു  പറഞ്ഞടാല്കപ്പെടാലരം  അവര്
കകേള്കനില.  വനരംവകുപ്പുകേടാര്  അങ്ങലനയടാണയ്.  പനിലന  കകേന്ദ്ര  കേടുവടാ
സകങ്കെതമടാകുകമ്പടാള്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  വല  കേടാരദ്യവമുകണടാ?  കേര്ണ്ണടാടകേത്തനിനരം
ആശയക്കുഴപ്പെമടാണയ്.  കേര്ണ്ണടാടകേ  ഗവണ്ലമനയ്  തലന  ഒരു  കകേടാണ്ഫറന്സനില്
സരംശയരം  പറഞ്ഞു.  ഞടാന്  അതയ്  ഉദ്ധരനിചയ്  ഇവനിലട  വടായനിച്ചു.   ഇതനിലനലയലടാരം
കപരനിലള്ള ആശയക്കുഴപ്പെരം മടാറണരം, കകേന്ദ്രത്തനിലന അനവടാദരം കവണരം, കേര്ണ്ണടാടകേ
സരംസടാനരം  പൂര്ണ്ണമടായുരം സഹകേരനികണരം.  നമ്മേലള സരംബന്ധനിചയ് ഒരു തടസവരം
ഇതുവലരയുരം പറഞ്ഞനിട്ടനില.  പരനിസനിതനികലെടാലെ പ്രകദശരം,  വനദ്യജനവനി സരംരക്ഷണരം,
കദശനയ  ഉദദ്യടാനരം  ഇലതലടാമുണയ്.  അതുലകേടാണയ്  കകേരള-കേര്ണ്ണടാടകേ  ചനഫയ്
ലസകട്ടറനിമടാരുലട  ഒരു  കയടാഗരം  നടന.  ഇനനിയുരം  നമ്മുലട  ചനഫയ്  ലസകട്ടറനി
സരംസടാരനിക്കുനണയ്.   അതുലകേടാണയ്  വയനടാടനിലന  പുകരടാഗതനിക്കുള്ള  ഒരു
കേടാരദ്യത്തനിനരം  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  എതനിരല.   ഗവണ്ലമനയ്  രണയ്  കേയ്യുരം  നനട്ടനി
സസനകേരനിക്കുകേയടാണയ്.  പലക്ഷ   കകേന്ദ്രവരം  കേര്ണ്ണടാടകേ  ഗവണ്ലമന്റുരം  തടസങ്ങള്
പരനിഹരനികകണതടായനിട്ടുണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  ശന  .    രകമശയ്  ലചനനിത്തലെ:  സര്,  രണയ്  കകേടാടനി  രൂപ
നമ്മേള് ടടാന്സ്ഫര് ലചയ ലകേടാടുത്തടാല് കേര്ണ്ണടാടകേ സര്കടാരനിലന അനവടാദത്തനിനയ്
എന്തടാണയ് പ്രശരം; സര്കവ്വ നടതനതനിനയ് എന്തടാണയ് പ്രശരം വരുനതയ്; 

ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്:  സര്,  അവര്  അകങ്ങടാട്ടയ്  കേയറനില.  നമുകയ്  വനരം
വകുപ്പെനിലന   സലെരം  വലര  മടാത്രകമ  കപടാകേടാന്  സടാധനിക്കുകേയുള.   നമുകയ്
ആകലെടാചനികടാരം.  രണയ്  കകേടാടനി  രൂപ  ലകേടാടുത്തടാല്  ചനിലെകപ്പെടാള്  നടകനില.
ലകേടാടുക്കുനതനിനയ് നമുകയ് പ്രശമനില. 8 കകേടാടനി രൂപ നമ്മേള് അനവദനിചനിരനിക്കുകേയകല.
അതനില്നനിനയ് 2 കകേടാടനി രൂപ ലകേടാടുകടാമകലടാ. 

ശന  .    രകമശയ്  ലചനനിത്തലെ:  സര്,  ശന.  ഇ.  ശനധരന് പറയുനതയ്  അതനിലന
ആവശദ്യമനില എനടാണയ്.
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ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്:  സര്,  ശന.  ഇ.  ശനധരന്  അങ്ങലന  നമ്മേകളടാടയ്
ഒറയ്ലകടാറയയ്  പറഞ്ഞടാല്  കപടാര.  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരുരം  കേര്ണ്ണടാടകേ  സര്കടാരുരം
സമ്മേതനിക്കുനനില.  കേര്ണ്ണടാടകേയയ്  ആശയക്കുഴപ്പെമടാണയ്.  അതവനിലട  കരഖയനിലണയ്.
കവണലമങ്കെനില്  മനിനനിസ്റ്റേര്  തലെത്തനില്  നമുലകടാരുമനിചയ്  ചര്ച  ലചയ്യടാരം.   ഒരു
പ്രശവമനില. യടാലതടാരു തരത്തനിലള്ള അവഗണനയുമനില. 14 ലറയനില്കവ പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലെടാകടാന്  ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുണയ്.  സര്കടാര് അതനില് ഉറച്ചു നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ശബരനി
ലറയനില്കവയുലട  കേടാരദ്യത്തനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രധടാനമനനിക്കുരം  മുഖദ്യമനനിക്കുരം
നമുലകലടാവര്ക്കുരം തടാല്പ്പെരദ്യമുണയ്.  അതയ് നടക്കുലമനയ് ഉറപ്പെടാണയ്.  മകറതനിനകവണനി
പരനിശമനികടാരം.

ശന  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല്:  സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി
വനിട്ടുകപടായനിരനിക്കുന.  ഈ  ശബരനിപടാതലയ  സരംബന്ധനിചയ്  ഒനരം  തനനിട്ടനില
എനള്ളതയ് ശരനിയല.  ഇപ്രടാവശദ്യലത്ത ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില്  215  കകേടാടനി രൂപ
നനകനി  വചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിയുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടനിലലനയ്
കതടാനന.  ഏതടായടാലരം  ഈ  കേടാരദ്യത്തനിലള്ള  സരംശയങ്ങള്  തനര്ക്കുനതനിനയ്
കേര്ണ്ണടാടകേത്തനിലനയുരം  കകേരളത്തനിലനയുരം  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലനയുരം  സരംയുകമടായ
ചര്ചകേള്  നടത്തനി  മുകനടാട്ടുകപടാകേണരം.   വനകമഖലെയനിലൂലട  കപടാകുനതുലകേടാണയ്
കേര്ണ്ണടാടകേത്തനിനയ് ചനിലെ ഒബ്ജക്ഷന്സയ് ഉണടായനിരുന.  ഇനയ് ആ പ്രശരം വരുനനില.
കേടാരണരം,  ടണല്  വഴനി  ലകേടാണ്ടുകപടാകുനതനിനള്ള  സജഷന്സടാണുള്ളതയ്.
അതുലകേടാണയ്  പരനിഹടാരമുണടാകടാന്  സടാധനിക്കുന  ഒരു  അന്തരനക്ഷമുണടായനിട്ടുണയ്.
അതയ് പ്രകയടാജനലപ്പെടുതകേയടാണയ് കവണലതനടാണയ് എനനികയ് പറയുവടാനള്ളതയ്.

ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്:  സര്,  എലടാ  സടാഹചരദ്യവരം  തുറന  മനകസടാലടയുരം
കകേരളത്തനിലന സുപ്രധടാനമടായ ആവശദ്യമടായുരം പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയടാണയ്. ലറയനില്കവ
ബഡ്ജറനില് തുകേ ഉലണനതയ് ശരനിയടാണയ്. അലതടാനരം ആരുരം തര്കനിചനില. നമുകയ്
തന പണത്തനികനതയ് മടാത്രകമ ഞടാന് പറഞ്ഞുള. ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് ഉണയ്. 

V  സബ്മനിഷന്

(1)  വദ്യടാജ ഡനികപ്ലേടാമ സര്ട്ടനിഫനികറയ്

മനി  .    സനകര്:  ഈ വനിഷയരം സരംബന്ധനിചയ് ശന.  പനി.ടനി.എ.  റഹനമുരം കനടാട്ടനസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിനരം സരംസടാരനികടാവനതടാണയ്.

കഡടാ  .    എരം  .    ലകേ  .    മുനനര്:  സര്,  കേടാരന്തൂര്  മര്കസയ്  ഇന്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്
എഞനിനനയറനിരംഗയ്  ലടകകടാളജനിയനില്  2012  മുതല്  2016  വലര
സനിവനില്, ആര്കനിലടക്ചര്, ഓകട്ടടാലമടാകബല് എഞനിനനയറനിരംഗയ്/ഡനികപ്ലേടാമ   കകേടാഴയ്
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പഠനിചനിരുന  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്  മുഴുവന്  ഇനയ്  സമരത്തനിലെടാണയ്.  കകേടാഴനിനയ്  കചരുന
സമയത്തയ്  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.,  കകേരള  പനി.എസയ്.സനി.,  യു.പനി.എസയ്.സനി.,
എരം.എചയ്.ആര്.ഡനി., ലടകനികല് എഡറ്റ്യൂകകഷന് കബടാര്ഡയ്, കനടാര്ക അറകസ്റ്റേഷന്
തുടങ്ങനിയ  അരംഗനകേടാരങ്ങളുണയ്  എനടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഇതനിനകവണനി
ഇനര്ലനറനില്വലര  അവര്  പരസദ്യരം  ലകേടാടുക്കുകേയുരം  ലചയനിരുന.  പകക്ഷ  കകേടാഴയ്
കേഴനിഞ്ഞയ്  ഇവര്  കജടാലെനിക്കുകവണനി  ശമനിക്കുന  സമയത്തടാണയ്  ഈ
അരംഗനകേടാരലമടാനരം  ഇലടാത്ത  ഒരു  സടാപനമടാലണനയ്  മനസനിലെടായനിരനിക്കുനതയ്.
450  കുട്ടനികേള്  അഡനിഷന്  എടുത.  1.50  ലെക്ഷരം  രൂപ  വനതമടാണയ്  ഫനസയ്
വടാങ്ങനിയതയ്.  29-3-2017-നയ്  രക്ഷനിതടാകള്  മടാകനജുലമന്റുമടായനി  ചര്ച
നടത്തനിയകപ്പെടാള് കകേടാഴനിനയ് അരംഗനകേടാരരം വടാങ്ങനിത്തരടാലമന പറഞ്ഞു. 22-നയ് വനണ്ടുരം
ചര്ച  നടത്തനിയകപ്പെടാള്  മടാകനജുലമനയ്  ഈ  അരംഗനകേടാരരം  ഇല  എനയ്  സമ്മേതനിച്ചു.
മതനിയടായ  നഷ്ടപരനിഹടാരരം  തരടാലമനയ്  പറഞ്ഞു.  9-5-2017-നയ്  തുടര്  ചര്ചയയ്
തനരുമടാനനിച്ചു.  പകക്ഷ ഇകപ്പെടാള്  ചര്ചയയ്  മടാകനജുലമനയ്  തയ്യടാറല  എന പറഞ്ഞു.
തുടര്നയ്  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്  13  ദനിവസമടായനി  സടാപനത്തനിലന  മുനനില്  നനിരടാഹടാര
സമരത്തനിലെടാണയ്.  അവരുലട  ആകരടാഗദ്യനനിലെ  വളലര  കേഷ്ടമടാണയ്.  ജനിലടാ  കേളക്ടര്
ഇവരുമടായനി  ചര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  അതനിലലെടാനരം  തനരുമടാനമടായനിട്ടനില.
സമരരം  ലചയ്യുന  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുലട  ജനവന്  അപകേടത്തനിലെടാണയ്
എനള്ളതുലകേടാണ്ടുതലന  മടാകനജുലമനയ്  മഇൗനരം  തുടരുന  ഈ  സടാഹചരദ്യത്തനില്
വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭടാവനി  കേണകനിലലെടുതലകേടാണയ്  സര്കടാര്  ഇകടാരദ്യത്തനില്
ശകമടായനി  ഇടലപട്ടയ്  പരനിഹടാരമുണടാകണലമനയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയടാടയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ശന  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനരം:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കഡടാ.  എരം.  ലകേ.  മുനനര്
പറഞ്ഞതനിലന ഞടാന് പനിന്തടാങ്ങുകേയടാണയ്.  ഈ സടാപനത്തനില് മടാത്രമല ഇത്തരരം
പ്രശരം  ഉണടായനിരനിക്കുനതയ്.  കചറൂര്  മലെബടാര്  ഐ.ടനി.ഐ.,  തനിരൂര്  തനിരൂര്കടാടയ്
ഹമദയ്  ഐ.ടനി.സനി.  തുടങ്ങനിയ  ഏകഴടാളരം  സടാപനങ്ങളനില്  ഇകത  പ്രശമുണയ്.
അവനിലടലയലടാരം  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള് സമരത്തനിലെടാണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കകേടാഴനികകടാടയ്
ജനിലടാ  കേളക്ടര്  ഈ  കേടാരദ്യത്തനില്  ഇടലപട്ടുലകേടാണയ്  കകേടാഴനികകടാടയ്  വനനിതടാ
കപടാളനിലടകനികയ്  കജടായനിനയ്  ഡയറക്ടര്  എന്.  ശടാന്തകുമടാര്,  കകേടാഴനികകടാടയ്
എന്.ഐ.ടനി.-യനിലലെ ആര്കനിലടക്ചറല് കമധടാവനി കഡടാ.  എരം.എരം.  നസനര്,  സ്കൂള്
ഓഫയ് നടാകനടാ സയന്സയ് ആനയ്  ലടകകടാളജനി  അകസടാസനികയറയ്  ലപ്രടാഫസര് കഡടാ.
ഷനികജടാ  കതടാമസയ്  എനനിവലര  വനിഷയരം  പഠനിക്കുനതനിനകവണനി
ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭടാവനി  നഷ്ടലപ്പെടടാതനിരനിക്കുവടാനള്ള
നടപടനികേള്  സര്കടാരനിലന  ഭടാഗതനനിനരം  ഉണടാകേണരം  എനടാണയ്  എനനികയ്
പറയുവടാനള്ളതയ്.
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മുഖദ്യമനനി (ശന  .   പനിണറടായനി വനിജയന്): സര്, കകേടാഴനികകടാടയ് കുന്ദമരംഗലെതള്ള
കേടാരന്തൂര്  മര്കസയ്  ഇന്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  എഞനിനനയറനിരംഗയ്  ലടകകടാളജനി  എന
സടാപനത്തനിനയ് ഡനികപ്ലേടാമ കകേടാഴയ് നടതനതനിനയ് സരംസടാന സര്കടാര് അനമതനി
നല്കേനിയനിരുനനില.  ഈ സടാപനരം മടാത്രമല  എകഴടാളരം കവലറ സടാപനങ്ങളുമുണയ്
എനയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ പനി.  ടനി.  എ.  റഹനരം  പറയുകേയുണടായനി.  ആര്കനിലടക്ചര്,
ഓകട്ടടാലമടാകബല് എഞനിനനയറനിരംഗയ് കകേടാഴ്സുകേള്കയ് പ്രകവശന സമയത്തയ് വടാഗടാനരം
ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള അരംഗനകേടാരങ്ങളനില എനയ് ആകരടാപനിചയ് 2013 മുതല് 2016 വലര
അദ്ധദ്യയന  വര്ഷങ്ങളനില്  പഠനിച  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുരം  മടാകനജുലമന്റുമടായനി
പ്രശമുണടാകുകേയുരം  തുടര്നയ്  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുരം  രക്ഷനിതടാകളുരം  മടാകനജുലമനയ്
പ്രതനിനനിധനികേളുമടായനി  പലെവട്ടരം  ചര്ചകേള്  നടതകേയുണടായനി.  തനരുമടാനരം
ആകേടാത്തതനിനടാല്  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്  സമരസമനിതനി  രൂപനകേരനിചയ്  സടാപനത്തനിനയ്
മുനനില്  നനിരടാഹടാര  സതദ്യടാഗ്രഹരം  ആരരംഭനിച്ചു.  അതടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ
കഡടാ.  എരം.ലകേ.  മുനനര്  ചൂണനികടാണനിചതയ്.  12-5-2017-ല് ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
ജനിലടാ  കേളക്ടര് മടാകനജുലമനയ്  പ്രതനിനനിധനികേലളയുരം വനിദദ്യടാര്ത്ഥനി പ്രതനിനനിധനികേകളയുരം
വനിളനിചയ്  ചര്ച  നടതകേയുണടായനി.  സടാകങ്കെതനികേ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പെനിലലെ
ഉകദദ്യടാഗസലര ഉള്ലപ്പെടുത്തനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപനകേരനിക്കുകേയുരം 23-5-2017-നള്ളനില്
റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെനികടാന് ജനിലടാ കേളക്ടര് ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുരം ലചയ. 23-5-2017-നയ്
മടാകനജുലമനയ് പ്രതനിനനിധനികേകളടാടുരം വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേകളടാടുരം ജനിലടാ കേളക്ടറുലട കചമ്പറനില്
ഹടാജരടാകേടാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനനിലട  12-5-2017-നയ്  മുഹമ്മേദയ്  നസനബയ്
എന  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനി  മടാകനജുലമനയ്  പ്രതനിനനിധനികേള്ലകതനിലര  കകേടാഴനികകടാടയ്  ജനിലടാ
കപടാലെനസയ്  കമധടാവനികയ്  നല്കേനിയ പരടാതനിയുലട അടനിസടാനത്തനില് കകരം നമ്പര്
413/2017  ആയനി  കുന്ദമരംഗലെരം  കപടാലെനസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയയ്
അകനസഷണരം  ആരരംഭനിചനിട്ടുണയ്.  23-5-2017-ലലെ  ചര്ചയനില്  രൂപലപ്പെടുന
തനരുമടാനങ്ങളുലട അടനിസടാനത്തനില്  തുടര് നടപടനികേള് സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.

(2)  അരൂര്, കുമ്പളരം കടടാള്പ്ലേടാസ വനികേസനരം സരംബന്ധനിചയ്

ശന  .   എരം  .   സസരടാജയ്: സര്, ഇകഴനിഞ്ഞ 5-ാം തനയതനി ഭടാരത സര്കടാര് കറടാഡയ്
ഗതടാഗതരം  ആനയ്  കദശനയപടാതടാ  മനടാലെയരം,  അവരുലട   ലഡപറ്റ്യൂട്ടനി  ലസകട്ടറനി
ശന. രടാകജഷയ് ഗുപയുലട കപരനില് ഒരു പത്ര പരസദ്യരം നല്കുകേയുണടായനി.  ആ പത്ര
പരസദ്യത്തനില് പരടാമര്ശനിക്കുനതയ് എലന നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ കുമ്പളതള്ള
കദശനയ  പടാതയനിലള്ള  കടടാള്പ്ലേടാസയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  കദശനയപടാത  66-ലലെ
പരനിപടാലെനരം,  ഗതടാഗതരം  കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യല്,  വനതനികൂട്ടല്  തുടങ്ങനിയ
ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുകടാന്  കപടാകുനതനിലന  വനിജ്ഞടാപനമടാണയ്.
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എനടാല് ഇതയ്  വളലര  വനിചനിത്രമടായതുരം  അസസടാഭടാവനികേവമടായ വനിജ്ഞടാപനമടാണയ്.
വനിവരടാവകേടാശ നനിയമ പ്രകേടാരരം  നല്കേനിയ കചടാദദ്യത്തനിനയ്  ലെഭനിച മറുപടനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
സലെലമടുപ്പെയ്  അരൂര്-കുമ്പളരം  കടടാള്പ്ലേടാസയുലട  വനിപുലെനകേരണവമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടടാണയ്  എനടാണയ്.  കടടാള്പ്ലേടാസയുലട വനിപുലെനകേരണത്തനിനകവണനി നമ്മുലട
നടാട്ടനില് എവനിലടയുരം  സലെരം ഏലറടുത്തതടായനി അറനിവനില.  കടടാള്പ്ലേടാസ തലന ഒരു
ലപടാതുശലെദ്യമടായനി  മടാറനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  പണരം  ലകേടാടുകണലമന  മടാത്രമല
യടാത്രകടാരടായ ആളുകേള്കയ് ദനര്ഘസമയരം കേടാതനനില്കകണനിവരുന,  കമടാശമടായ
ലപരുമടാറരം  ഇവലയടാലകയുണടാകുനണയ്.  കകേരളത്തനില്  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.യുലട
കേനഴനിലള്ള കടടാളുകേലളടാലക ഒഴനിവടാകണലമനയ്  തതസത്തനില് തനരുമടാനനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.
ഇതയ്  നടാഷണല്  കഹകവയനില്  തുടരുകേയടാണയ്.  കദശനയപടാത  വനികേസനവമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  സലെരം  ഇതനികനടാടകേരം  വനിട്ടുലകേടാടുത്ത  ആളുകേള്  തലനയടാണയ്
അവനിലടയുള്ളവര്.  അവരുലട  സലെമടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  വനണ്ടുരം  ഏലറടുകണലമനയ്
പറയുനതയ്. പ്രസ്തുത സലെത്തയ് ഇകപ്പെടാള് തലന നടാലവരനിപ്പെടാതയുണയ്. ഇരുഭടാഗതരം
സര്വ്വനസയ്  കറടാഡരം  45  മനററനില് കൂടുതല് വനതനിയുമുണയ്.  ഇകപ്പെടാഴുള്ള വനിജ്ഞടാപന
പ്രകേടാരരം സലെരം ഏലറടുക്കുന സനിതനി വനടാല് ഈ പ്രകദശലത്ത എഴുപകതടാളരം
വനടുകേള് ഒഴനിഞ്ഞുലകേടാടുകകണനിവരുരം.  അഞ്ഞൂകറടാളരം ആളുകേളടാണയ് ഈ വനടുകേളനില്
തടാമസകടാരടായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇരുപകതടാളരം  വദ്യടാപടാര  സടാപനങ്ങള്  ഇവനിലടയുണയ്.
അവനിലട കജടാലെനി ലചയ്യുന 250-ഓളരം ലതടാഴനിലെടാളനികേളുണയ്. മൂനയ് മത വനിഭടാഗങ്ങളുലട
ആരടാധനടാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുണയ്.  എനടാല് ഇങ്ങലന എലന്തങ്കെനിലലമടാരു ആവശദ്യത്തനിനയ്
സലെരം അതദ്യടാവശദ്യമടായനി വരുനലണങ്കെനില് ഒരു കേനികലെടാമനറര് മടാറനിയടാല് കൂടുതല്
സഇൗകേരദ്യപ്രദമടായ  20  ഏകകറടാളരം സലെരം ആള്പ്പെടാര്പ്പെനിലടാലത ഇകപ്പെടാള് തലന
ലെഭദ്യമടാണയ്.  ഏകേകദശരം  5  ഏകകറടാളരം  സലെമടാണയ്  ഇവര്  ഏലറടുകടാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  കടടാള്പ്ലേടാസയുലട  നടത്തനിപ്പുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്   ധടാരടാളരം
പരടാതനികേള്  ഉള്ളതടാണയ്.  രണയ്  നനികയടാജകേമണ്ഡലെങ്ങളുലട  അതനിര്ത്തനിയനിലെടാണയ്
ഇതുള്ളതയ്. ലതടാട്ടപ്പുറതള്ളതയ് ബഹുമടാനദ്യനടായ ശന. എ. എരം. ആരനിഫനിലന അരൂര്
മണ്ഡലെമടാണയ്.  അവനിലടനനിനരം  വനിവനിധ  ആവശദ്യങ്ങള്കയ്  എറണടാകുളകത്തയയ്
വരുനവര്ക്കുകപടാലരം  ഇവനിലട  ഒരനിളവയ്  കേനിട്ടുനനില.  അത്തരരം  വനിഷയങ്ങള്  മുമ്പയ്
ഉനയനികലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഞടാന് അതയ്  ഇവനിലട  ആവര്ത്തനിചയ്  ആവശദ്യലപ്പെടുന.
അനദ്യടായമടായതുരം  അനചനിതമടായതുമടായ  ഒരു  വനിജ്ഞടാപനമടാണനിതയ്.
കടടാള്പ്ലേടാസയുലട വനിപുലെനകേരണരം എനതയ് കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലടാത്തതടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള്
കകേള്ക്കുനതയ്  കടടാള്പ്ലേടാസയനിലലെ  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്കയ്  തടാമസനികടാനള്ള
സഇൗകേരദ്യലമടാരുകടാന്കവണനിയടാലണനടാണയ്. ഇതനില് ചനിലെ ദരൂഹതകേളുമുണയ്. ഞടാന്
ഊഹടാകപടാഹങ്ങളനികലെയയ്   കേടക്കുനനില.  സരംസടാന  സര്കടാരനിലന  അധനികേടാരരം
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ഉപകയടാഗനിച്ചുലകേടാണയ്  ഇകടാരദ്യത്തനില്  വദ്യകത  വരുത്തടാനരം  അനദ്യടായമടായ  ഈ
സലെലമടുപ്പെയ്  എന്.എചയ്.എ.ഐ.  ലയലകടാണയ്  ഉകപക്ഷനിപ്പെനികടാനരം  ഇനനി
സലെലമടുകത്ത   തനരൂ  എങ്കെനില്  ആള്പ്പെടാര്പ്പെനിലടാത്ത  കൂടുതല്  സഇൗകേരദ്യപ്രദമടായ
സലെരം ലെഭദ്യമടാണയ്,  അവനികടയയ്  മടാറനി  ഈ പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലെടാക്കുനതനിനരം  കവണനി
ഇടലപടല് നടത്തണരം  എന അഭദ്യര്ത്ഥനയടാണയ് സബ്മനിഷലന ഭടാഗമടായനിട്ടുള്ളതയ്.

11.00 AM]

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപറ്റ്യൂട്ടനി സനകര്]

മുഖദ്യമനനി  (ശന  .    പനിണറടായനി  വനിജയന്):  സര്,  എറണടാകുളരം  ജനിലയനില്
കേണയന്നൂര് തടാലൂകനില് കുമ്പളരം  വനികലജനില് വനിവനിധ സര്കവ്വ നമ്പരുകേളനില്ലപ്പെട്ട
1.6943  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  എന്.എചയ്-66-ലന  വനികേസനത്തനിനടായനി  ഏലറടുക്കുനതനിനയ്
30-12-2016-ലലെ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേടാരരം  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  കനടാട്ടനിലലഫ  ലചയനിട്ടുണയ്.
ഇതനസരനിചയ്  ലപടാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആകക്ഷപരം  എന്.എചയ്.  ലസഷദ്യല്
തഹസനില്ദടാര്  മുമ്പടാലകേ  കബടാധനിപ്പെനിക്കുവടാന്  അവസരരം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുരം  ചനിലെ
വസ്തു  ഉടമകേള്  പരടാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്.  ഇകട്ടത്തനില്  വനടുരം  ഉപജനവന
മടാര്ഗവരം നഷ്ടലപ്പെട്ടവരുരം കദശനയപടാത വനികേസനത്തനിനകവണനി കനരകത്ത ഭൂമനി വനിട്ടു
ലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ളവരുമുണയ്.   നനിലെവനിലള്ള കടടാള് പ്ലേടാസയുലട വനികേസനത്തനിനകവണനി
മടാത്രമടാണയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതയ്  എനള്ള  ആകക്ഷപവരം  ചനിലെര്  ഉനയനിചനിട്ടുണയ്.
നടാഷണല് ലലഹകവയയ്  45  മനറര് വനതനിയുരം സര്വ്വനസയ് കറടാഡരം ഉള്ളതനിനടാല് ഇനനി
വനികേസനത്തനിനടായനി സലെരം ആവശദ്യമനിലലനരം ചനിലെര് വടാദനിക്കുനണയ്.  ആകക്ഷപരം
നല്കുവടാനള്ള  സമയരം  26-5-2017 വലര  ഉള്ളതനിനടാല്  അതനിനകശഷരം
ഇകടാരദ്യത്തനില് തുടര്നടപടനികേള് സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.   സരംസടാന ഗവണ്ലമനയ്
കേടാരദ്യങ്ങള്  പരനികശടാധനിചയ് ഉചനിതമടായ നടപടനികേള് സസനകേരനിക്കുരം.  

(3)  മള്ട്ടനിലലെവല് പടാര്കനിരംഗയ് സരംവനിധടാനരം

ശന  .    അന്വര് സടാദത്തയ്:  സര്,  ലകേടാചനി ലമകടടാ ലറയനിലെനിലന ആലവ മുതല്
പടാലെടാരനിവട്ടരം  വലരയുള്ള  ഘട്ടത്തനിലന  ഉദ്ഘടാടന  തനയതനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണടാ;
ഉദ്ഘടാടനരം  സരംബന്ധനിചയ്  ചനിലെ  വനിവടാദങ്ങള്  ഉയര്ന  സടാഹചരദ്യത്തനില്  സസപ
പദ്ധതനിയടായ  ലകേടാചനി  ലമകടടാ  ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ്യുനതനിനയ്  ആലരയടാണയ്
തനരുമടാനനിചനിരനിക്കുനതയ്? എലടാവരുരം വളലര ആകവശകത്തടാലട കേടാത്തനിരുന ലകേടാചനി
ലമകടടാ ഉദ്ഘടാടനരം ലചയകേഴനിഞ്ഞടാല് കകേരളത്തനിലന പലെ ഭടാഗത്തയ് നനിനരം ലമകടടാ
ലടയനിന് യടാത്രയടായനി  ആലവയനില് വരുന യടാത്രകടാരുലട  വടാഹനങ്ങള് പടാര്കയ്
ലചയ്യടാന്  സലെരം  ഇലടാത്ത  അവസ  വരുരം.  വടാഹനങ്ങള്  പടാര്കയ്  ലചയ്യടാനള്ള
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സഇൗകേരദ്യരം  ഏര്ലപ്പെടുത്തനി  എനടായനിരനിക്കുരം  ലമകടടാ  അധനികൃതര്  മുഖദ്യമനനിലയ
അറനിയനിചനിരനിക്കുനതയ്,  എനടാല്  ഇകപ്പെടാള്  പടാര്കനിരംഗനിനടായനി
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്  വളലര  പരനിമനിതമടായ  സലെമടാലണനതടാണയ്
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യരം.   ലമകടടാ  ലറയനിലെനിലന  ഉദ്ഘടാടനകശഷരം  ആലവയനില്  ഉണടാകുന
ഗതടാഗതക്കുരുകയ്  ഒഴനിവടാകടാന്  മള്ട്ടനിലലെവല്  പടാര്കനിരംഗയ്  സരംവനിധടാനരം
ലകേടാണ്ടുവരണരം. വനി.ലഎ.പനി.കേളടകരം ആലവ ഗസ്റ്റേയ് ഹഇൗസനികലെയ്ക്കുരം  പടാലെസനികലെയ്ക്കുരം
വരുനതനിനടാല് വലെനിയ ഗതടാഗതക്കുരുക്കുണടാകേടാനള്ള സടാധദ്യതയുണയ്.  അതനിനടാല്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി കനരനിട്ടനിടലപട്ടുലകേടാണയ്  മള്ട്ടനിലലെവല് പടാര്കനിരംഗനിനള്ള
സഇൗകേരദ്യരം  ഒരുക്കുനതനിനളള  നടപടനികേള്  സസനകേരനികണലമനടാണയ്  ഞടാന്  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂലട  ആവശദ്യലപ്പെടുനതയ്.  കൂടടാലത,  ലകേടാചനി  ലമകടടാ  ലറയനിലമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  മുട്ടരം യടാര്ഡനിനയ്  സലെരം ഏലറടുത്തകപ്പെടാള് അനലത്ത ജനിലടാ കേളക്ടറുരം
ബന്ധലപ്പെട്ട ഉകദദ്യടാഗസരുരം ഭൂ ഉടമകേളുമടായനി  ചര്ച നടത്തനിയകപ്പെടാള്  അവനിടലത്ത
പരനിസരവടാസനികേള്ക്കുരം  ഭൂഉടമകേള്ക്കുരം  അവരുലട  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കയടാഗദ്യതയയ്
അനസരനിച്ചുള്ള  ലതടാഴനിലെവസരങ്ങള്  നല്കേടാലമന  ഓഫര്  ലകേടാടുത്തനിരുന.
ഇതുസരംബന്ധനിചയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയ്   ഞടാന്  കേത്തയ്  നല്കുകേയുരം
മുഖദ്യമനനി അതയ്  ഗതടാഗത ലസകട്ടറനികയ്  ലലകേമടാറനിയനിട്ടുമുണയ്.  പദ്ധതനി ഉദ്ഘടാടന
ഘട്ടത്തനില്  എത്തനിയതനിനടാല്,  പരനിസരവടാസനികേളുരം  എലടാ  രടാഷനയ  പടാര്ട്ടനികേളുരം
ഇകടാരദ്യമുനയനിചയ്  അവനിലട  സമര പരനിപടാടനികേളനിലെടാണയ്.  അതുലകേടാണയ് കനരലത്ത
ഉറപ്പുലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ള  ആളുകേള്കയ്  അവരുലട  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കയടാഗദ്യതയനസൃതമടായ
ലതടാഴനില്  നല്കുനതനിനള്ള  സരംവനിധടാനരം  ഒരുകണലമനകൂടനി  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂലട  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.

മുഖദ്യമനനി  (ശന  .    പനിണറടായനി വനിജയന്):  സര്,  ശന.  അന്വര് സടാദത്തയ് ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂലട  ധടാരടാളരം  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഒനനിചയ്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ലകേടാചനി  ലമകടടായുലട  ഉദ്ഘടാടനവമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  അധനികേരം  ആശങ്കെയയ്
അടനിസടാനമനില.   ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പ്രധടാനമനനി  ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ്യുനതടാണയ്
നലലതനയ് അകദ്ദേഹലത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. ഉദ്ഘടാടനത്തനിനള്ള തനയതനി നനിശ്ചയനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  തനയതനി  അനവദനിക്കുനതനിനള്ള  നനിര്കദ്ദേശരം  വനനിട്ടുണയ്.
അതനിനടായുള്ള  ചര്ചകേള്  നടനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഏതടാനരം
ദനിസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  യഥടാര്ത്ഥ  തനയതനി  അറനിയടാന്  കേഴനിയുരം.   പ്രധടാനമനനിയുലട
തനിരകയ്  നമുകയ്  ഉഇൗഹനികടാവനതടാണയ്,  അതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഒരു  തനയതനി
നനിശ്ചയനിചയ് നമുകയ്  ലെഭനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനി  ലലവകേടാലതയുണടാകുരം.  
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ലകേടാചനി ലമകടടാ ആലവയനില് വചയ് ഉദ്ഘടാടനരം ലചയ്യടാലമനടാണയ് കേരുതുനതയ്.
ആലവയുലട  ചനിലെ  പ്രകതദ്യകേതകേള്  അകദ്ദേഹരം  ചൂണനികടാണനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്
ഉദ്ഘടാടനത്തനിനകശഷരം  പരനികശടാധനികടാരം.    ലകേടാചനി  ലമകടടായടായനി   വളലര
നനളത്തനിലെടാണയ്  സലെലമടുത്തതയ്.   അതനിനകവണനി  ധടാരടാളരം  ആളുകേളനില്നനിനയ്
സലെലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  മുട്ടരം ലമകടടാ യടാര്ഡനിനയ് മടാത്രമല സലെലമടുത്തതയ്.  അതുമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  കുകറകയലറ  പ്രശങ്ങളുണടാവരം.   അവര്ലകലടാരം  ലതടാഴനില്
ലകേടാടുകടാനള്ള വടാഗത്തരം എങ്ങലനയടാണയ് നടനലതനരം അതനിലന ഇകപ്പെടാഴലത്ത
അവസലയപ്പെറനിയുരം  പരനികശടാധനികടാന്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  പരനികശടാധനയുലട
അടനിസടാനത്തനില് യുകമടായ നടപടനി  സസനകേരനികടാരം.   

(4)  ഫയലകേള് നശനിപ്പെനിചതയ് സരംബന്ധനിചയ്

ശന  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,   2017  ഏപ്രനില്  17-നയ്  രടാത്രനി  തൃശ്ശൂര്
കേളക്ടകററനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജനിലടാ കജടായനിനയ് രജനിസ്ട്രേടാര് ഓഫനസനില് അതനികമനിചയ്
കേയറനി  'അടടാട്ടയ്  ഫടാര്കമഴയ്   ബടാങ്കെനില്'  നടന  അഴനിമതനിയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട
ഫയലകേളുരം  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്  കരഖകേളുരം  നശനിപ്പെനികടാനരം  ലലകേവശലപ്പെടുത്തടാനരം  ശമനിച
പ്രതനികേലള  ഉടന്  അറസ്റ്റേയ്  ലചയ്യണലമനതടാണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷനനിലൂലട
ഉനയനിക്കുനതയ്.   സഹകേരണ  വകുപ്പുരം  വനിജനിലെന്സുരം  നടത്തനിയ  പ്രടാഥമനികേ
അകനസഷണത്തനില് ബടാങ്കെനില് നടന കകേടാടനികണകനിനയ് രൂപയുലട  ലകേടാള്ള നടാട്ടനില്
പടാട്ടടാണയ്.  ഇഇൗ അകനസഷണരം  വഴനിമുട്ടനികടാനള്ള നനകരം  ഒരു പ്രധടാന പ്രതനിപക്ഷ
രടാഷനയ  പടാര്ട്ടനിയുരം  അവര്കയ്  കുടപനിടനിക്കുന  അഴനിമതനികടാരടായ  ചനിലെ
ഉകദദ്യടാഗസരുരം  കചര്നയ്  നടതനലവനള്ള  വടാര്ത്തകേള്  വളലര  സജനവമടായനി
പത്രമടാധദ്യമങ്ങളനില്   നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ലതളനിവകേള്  നശനിപ്പെനികടാനള്ള
ആസൂത്രനിതമടായ  ഗൂഢപദ്ധതനിയുലട  ഭടാഗമടായനിട്ടടാണയ്  ഇഇൗ  സരംഭവരം  നടനനിട്ടുള്ളതയ്.
കജടായനിനയ്  രജനിസ്ട്രേടാര്   ഓഫനസയ്   പനികറദനിവസരം  ഞടാന്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണടായനി.
കേളകക്ട്രേറനിലലെ  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേദ്യടാമറകേളനിലലെ  ദൃശദ്യങ്ങളുരം   ലമടാലലബല്  ടവറുരം
പരനികശടാധനികണലമന   ആവശദ്യങ്ങള്  വളലര  സജനവമടാണയ്.    ഇതുമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ട  ഓഫനസയ്  ഉകദദ്യടാഗസകരയുരം  മറയ്  ആളുകേലളയുരം  പ്രടാഥമനികേ
അകനസഷണത്തനില്  കചടാദദ്യരം  ലചയ്യടാനള്ള  നടപടനികേള്  സസനകേരനിചനിട്ടനില.  അതനവ
സുരക്ഷടാകമഖലെയടായ കേളകക്ട്രേറനിലലെ കജടായനിനയ് രജനിസ്ട്രേടാര്  ഓഫനസനില് പടാതനിരടാത്രനി
അതനികമനിച്ചുയ്  കേയറനി  അഴനിമതനിയുലട  ലതളനിവകേള്  നശനിപ്പെനികടാന്  ശമനിച
പ്രതനികേലളയുരം അവരുലട പനിനനില് പ്രവര്ത്തനിച ഗൂഢശകനികേലളയുരം പുറതലകേടാണയ്
വരുനതനിനരം മടാതൃകേടാപരമടായ  ശനിക്ഷ നല്കുനതനിനമടാവശദ്യമടായ സതസര നടപടനി
ലലകേലകടാള്ളണരം. 
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മുഖദ്യമനനി  (ശന  .    പനിണറടായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  തൃശ്ശൂര്  കേളകക്ട്രേറനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന കജടായനിനയ്  രജനിസ്ട്രേടാര്  ഓഫനസനികലെയയ്  17-4-2017-നയ്  വനില്സണ്,
നന്ദകുമടാര്  എനനിവരുലട  കനതൃതസത്തനില്  കേണടാലെറനിയടാവന  11  കപര്  ഉള്ലപ്പെട്ട
സരംഘരം കേളക്ടറുലട ഉത്തരവലണനയ്  പറഞ്ഞയ് അതനികമനിച്ചു കേടന.  തൃശ്ശൂര് ജനിലടാ
കേളക്ടര്ക്കുരം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലടാ  കപടാലെനസയ്  കമധടാവനിക്കുരം  തൃശ്ശൂര്  കജടായനിനയ്  രജനിസ്ട്രേടാര്
ജനറല്  18-4-2017-നയ്  ഇതുസരംബന്ധനിചയ്  പരടാതനി  സമര്പ്പെനിചനിരുന.
ഇകടാരദ്യത്തനില് തൃശ്ശൂര് ലവസ്റ്റേയ് കപടാലെനസയ് കസ്റ്റേഷനനില് ലലകരം 578/17 ആയനി കകേസയ്
രജനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഇതുവലരയുള്ള  അകനസഷണത്തനില്  പ്രതനികേള്
കേളകക്ട്രേറനിനള്ളനില്  സനിതനി  ലചയ്യുന കജടായനിനയ്  രജനിസ്ട്രേടാറുലട  ഓഫനസനിനയ്  മുനനില്
ലചനനിരുനലവനയ്  മനസനിലെടായനി.  അവനിലട  നടനലവനടാകരടാപനിക്കുന  മറയ്
കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  അകനസഷണരം  നടനവരനികേയടാണയ്.  ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ  കകേസനിലലെ  പ്രതനികേലള  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  അറസ്റ്റേയ്  ലചയ്യടാനള്ള
ഉഇൗര്ജനിത  ശമങ്ങള്  നടനവരുന.   കുറകടാര്ലകതനിലര  സതസര  നടപടനി
സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.

(5)  വനിഴനിഞ്ഞരം അന്തടാരടാഷ തുറമുഖ പദ്ധതനി കേരടാര്

ശന  .    വനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതടാനന്ദന്:  സര്,  കകേരള  ജനത  ഒരുമനകസടാലട
ആഗ്രഹനിച  സസപ  പദ്ധതനിയടാണയ്  വനിഴനിഞ്ഞരം  അന്തടാരടാഷ  തുറമുഖരം.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര് ഇതയ്   ലെടാനയ്  കലെടാര്ഡയ്  കപടാര്ട്ടടായനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
എലടാ   നടപടനികേളുരം  പൂര്ത്തനിയടാകനിയതടാണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്
കകേന്ദ്രസര്കടാരുമടായനി  കചര്നയ്  ഗുഢടാകലെടാചന  നടത്തനി  ലെടാനയ്  കലെടാര്ഡയ്  കപടാര്ട്ടയ്
എന  ആശയരം  തലന  അട്ടനിമറനിച്ചു.  പ്രധടാനമനനി  നകരന്ദ്ര  കമടാദനിയുലട
ഇഷ്ടകതടാഴനടായ ഗഇൗതരം അദടാനനികയ് ചനിലനി കേടാശനിനയ് ഇഇൗ ബൃഹദയ് പദ്ധതനി തനലറഴുതനി
ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇതനിനയ്  ഉമ്മേന്ചടാണനി  സര്കടാര്  കേണ്ടുപനിടനിച
ഉപടാധനിയടാണയ് കകേന്ദ്രസര്കടാരനില്നനിനരം ലെഭനിക്കുലമനയ് പറയലപ്പെടുന വയബനിലെനിറനി
ഗദ്യടാപ്പെയ് ഫണനിരംഗയ്. കകേന്ദ്രസര്കടാരുരം ഉമ്മേന്ചടാണനിയുരം അദടാനനിക്കുകവണനി നടത്തനിയ
ഇഇൗ  തട്ടനിപ്പെനിലൂലട  ഇവര്കയ്  ലെഭനിച  കകേടാഴയുലട  കകേടാടനികേള്  എത്രലയനയ്
പുറതലകേടാണ്ടുവകരണനിയനിരനിക്കുന. നനിലെവനിലലെ പദ്ധതനിയുലട ആലകേ ലചലെവയ് 7525
കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്.   ഇതനില്  5073  കകേടാടനി  രൂപ  (അതടായതയ്  68%)  കകേരള
സര്കടാരനിലന  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനിയനില്  നല്കകേണതുണയ്.
അദടാനനിയടാകേലട്ട  2454  കകേടാടനി  രൂപ  (അതടായതയ്  32%)   മടാത്രരം  ലചലെവഴനിചടാല്
മതനി.  കേരടാര് കേടാലെടാവധനി  40  വര്ഷവരം പനിനനടയ് നനട്ടനിലകടാടുകടാവന 20  വര്ഷവരം
കൂടനി  കചര്ത്തയ്  ആലകേ  60  വര്ഷമടാണയ്.  വനണ്ടുരം  പരസര  സമ്മേതകത്തടാലട
20  വര്ഷരം കൂടനി നനട്ടനി നല്കേടാരം.  അതടായതയ്  2015-ല് പനിറനവനണ ഒരു മലെയടാളനി
കുഞ്ഞനിലന  പരമടാവധനി  ആയുസ്സുവലര  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  അദടാനനിയുലടയുരം  അയടാളുലട
മകളുലടയുരം  കകേകേളനിലെടായനിരനിക്കുലമനതടാണയ്  ഇടതുപക്ഷലത്ത  വനിഷമനിപ്പെനിക്കുന
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വനിഷയരം. ഇകപ്പെടാള് വനിഴനിഞ്ഞത്തയ് നടനവരുനതയ് പുലെനിമുട്ടയ് നനിര്മ്മേടാണമടാണയ്.  കകേരള
സര്കടാരുരം  പുലെനിമുട്ടയ്  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനയ്  പടാറ  ഉപകയടാഗനിക്കുലമനടാണയ്  നനിലെവനിലലെ
കേരടാറനിലള്ളതയ്.  എനടാല് ഇഇൗ വദ്യവസ കേടാറനില്പ്പെറത്തനി അദടാനനി തനനിഷ്ടപ്രകേടാരരം
കകേടാണ്കനറയ്  കേട്ടകേളടാണയ്  ഉപകയടാഗനിക്കുനതയ്.  അന്തടാരടാഷ  തുറമുഖവമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ട വദ്യവസകേളുലട നഗ്നമടായ ലെരംഘനമടാണനിതയ്.  ഇകടാരദ്യരം സര്കടാരനിലന
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ  എകന്തടാ? എന്തടായടാലരം  ഒരു  കേടാരദ്യരം  സതദ്യമടാണയ്.
ഉമ്മേന്ചടാണനിയുരം  കൂട്ടരുരം  ഉണടാകനിയ  തുറമുഖ  കേരടാര്  അവദ്യകവരം  നനിഗൂഢതകേള്
നനിറഞ്ഞതുമടാണയ്.  കകേരളനയര്കടാലകേ  ഇകടാരദ്യത്തനില്  സരംശയമുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
നനിയമസഭടാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെയ് കേടാലെത്തയ്  ഇടതുപക്ഷ  മുനണനി  ഇഇൗ  കേരടാര്
ലപടാളനിലചഴുതുലമനയ്  ജനങ്ങള്കയ്  വടാഗടാനരം  നല്കേനിയനിരുനതടാണയ്. ഉമ്മേന്ചടാണനി
സര്കടാര്  എടുത്ത  തനരുമടാനരം  സര്കടാര്  ഒരു  തുടര്ച  എന  നനിലെയനില്
നടപ്പെനിലെടാക്കുവടാന്  ബടാധദ്യതയുലണനയ്  പറയുനതനില്  കേടാരദ്യമനില.   ആയതനിനടാല്
വനിഴനിഞ്ഞരം  തുറമുഖ  പദ്ധതനിയുലട  എലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം  ലവളനിചത്തയ്
ലകേടാണ്ടുവരുനതനിനടായനി ഒരു ധവള പത്രരം സര്കടാര് പുറലപ്പെടുവനികണലമനയ് ഞടാന്
ശകനിയടായനി ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്  (ശന  .    രകമശയ്  ലചനനിത്തലെ):  സര്,  ഒരു
സബ്മനിഷനനിലൂലട  മുന്മുഖദ്യമനനി ഇങ്ങലന ഒരു  അഴനിമതനി    നടത്തനി എനപറയുന
പരടാമര്ശരം  കരഖയനില്നനിനരം  നനകരം  ലചയ്യണരം.* ഇതയ്  ശരനിയടായ  നടപടനിയല.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനയ്  സസനകേരനിച  നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധമുലണങ്കെനില്
പറകഞ്ഞടാലട്ട.   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  ആ  കേരടാര്  കേദ്യടാന്സല്  ലചയ്യണലമങ്കെനില്
ലചയ്കതടാലട്ട.  റൂള്സയ്  ഓഫയ്  ലപ്രടാസനഡത്യുവര്  അനസരനിചയ്   സബ്മനിഷന്
അതനിനകവണനി ഉപകയടാഗനിക്കുനതയ് ശരനിയല. മടാത്രമല ഞങ്ങള്കയ് തനിരനിച്ചുപറയടാന്
അവസരവമനില. 

മനി  .   ലഡപറ്റ്യൂട്ടനി സനകര്: അതയ് പരനികശടാധനികടാരം.*

തുറമുഖവരം  മറ്റ്യൂസനിയവരം  പുരടാവസ്തു  സരംരക്ഷണവരം  വകുപ്പുമനനി
(ശന  .    രടാമചന്ദ്രന്  കേടനപ്പെള്ളനി):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അരംഗരം  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതടാനന്ദന് ഉനയനിച  സബ്മനിഷനമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് പറയടാനള്ളതയ് വനിഴനിഞ്ഞരം
തുറമുഖത്തനിലന  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനരം  നടത്തനിപ്പെനിനമടായുള്ള  കേണ്ലസഷന്  കേരടാര്
സസകേടാരദ്യ  പങ്കെടാളനിയടായ വനിഴനിഞ്ഞരം അദടാനനി  കപടാര്ട്ടയ്സയ്  ലലപ്രവറയ്  ലെനിമനിറഡമടായനി
സരംസടാന സര്കടാര്  2015  ആഗസ്റ്റേയ് മടാസരം  17-ാം തനയതനി ഒപ്പുവച്ചു.  Design,
Build,  Fi nance,  Operate  and  Transfer   (DBF OT)  മടാതൃകേയനിലള്ള  ടനി
പദ്ധതനിയുലട സമയബന്ധനിതമടായ നനിര്മ്മേടാണവരം നടത്തനിപ്പുരം സസകേടാരദ്യ പങ്കെടാളനിയുലട
ചുമതലെയടാണയ്.  

* സഭടാദ്ധദ്യക്ഷലന  ഉത്തരവനിന്പ്രകേടാരരം  (ഫ.നമ്പര്   2362/ഇ.ബനി./2017/നനി.ലസ.  തനയതനി  
22-5-2017) സഭടാകരഖകേളനില് നനിലെനനിറുത്തടാന് തനരുമടാനനിച്ചു.
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കേരടാര് പ്രകേടാരരം വനിഴനിഞ്ഞരം പദ്ധതനിയനില് തുറമുഖത്തനിനയ് മടാത്രമടായുള്ള ആലകേ
തുകേ 5552 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്.  ഇതനില് 4089  കകേടാടനി  രൂപ പനി.പനി.പനി. ഘടകേവരം
1463  കകേടാടനി രൂപ സര്കടാര് ലചലെവനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന  '  ഫണഡയ് വര്കയ്  '  ആയ
കബ്രേകയ് വടാട്ടറനിലന തുകേയുമടാണയ്.

40  വര്ഷമടാണയ്  കേരടാര്  കേടാലെടാവധനി.  ഇതനില്  4  വര്ഷരം  നനിര്മ്മേടാണ
കേടാലെടാവധനിയുരം  ഉള്ലപ്പെടുരം.  കേണ്ലസഷണര്  സസന്തരം  ലചലെവനില്  തുടര്ഘട്ട
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേരടാറനിനനസൃതമടായനി  നടതകേയടാലണങ്കെനില്  20
വര്ഷരം കൂടനി നനട്ടനി നല്കേടാന് വദ്യവസയുണയ്.  

4 ഘട്ടങ്ങളനിലെടായടാണയ് നനിര്മ്മേടാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കമനകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  1-ാം
ഘട്ടത്തനില് സസകേടാരദ്യ പങ്കെടാളനി  3100 മനറര് കബ്രേകയ് വടാട്ടര്, 800 മനറര് ബര്ത്തയ്, 10
ലെക്ഷരം റനി.ഇ.യു. സടാപനിതകശഷനി എനനിവ ലലകേവരനികണരം.

സടാപനിതകശഷനിയുലട  90%  ടടാഫനികേയ്  ലലകേവരനിക്കുനതയ്  അനസരനിചയ്
സസകേടാരദ്യ പങ്കെടാളനി സമയബന്ധനിതമടായനി പദ്ധതനിയുലട  2-ാം ഘട്ടവരം  3-ാം ഘട്ടവരം
4-ാം ഘട്ടവരം വനികേസനിപ്പെനികണരം.  ടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ലചലെവയ് പൂര്ണ്ണമടായുരം
വഹനികകണതയ്  സസകേടാരദ്യ  പങ്കെടാളനിയടാണയ്.  (2-4  വലരയുള്ള  ഘട്ടങ്ങള്).
ഒനടാരംഘട്ടത്തനില്  മടാത്രമടാണയ്  സസകേടാരദ്യ  പങ്കെടാളനികയ്  സര്കടാര്  ധനസഹടായരം
നല്കുനതയ്.  

പനി.പനി.പനി.  ഘടകേമടായ  4089  കകേടാടനി രൂപയനില് സസകേടാരദ്യ പങ്കെടാളനികയ്  40%
സഹടായധനത്തനിനയ് അര്ഹതയുണയ്.  ഇതയ് 1635 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്.  ഇതനില് 30%
തുകേയടായ 1226.7  കകേടാടനി രൂപ 'Equit y Support'  ആയനി നനിര്മ്മേടാണ ഘട്ടത്തനിലരം,
408.3 കകേടാടനി  രൂപ 'O & M Support' ആയനി നടത്തനിപ്പു കേടാലെയളവനിലരം സസകേടാരദ്യ
പങ്കെടാളനികയ് നല്കകേണതടാണയ്. 

പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനിലന  20%   തുകേയടായ  817.8  കകേടാടനി രൂപ നനിര്മ്മേടാണ
കേടാലെയളവനില് കകേന്ദ്ര സര്കടാര് സഹടായധനമടായനി നല്കുരം.

സരംസടാന  സര്കടാര്  നനിര്മ്മേടാണ  കേടാലെയളവനില്  1463  കകേടാടനി  രൂപയുലട
ഫണഡയ്  വര്കനിലന  ലചലെവരം  ഒപ്പെരം  408.90  കകേടാടനി  രൂപ  (പനി.പനി.പനി.
ഘടകേത്തനിലന  10%)-യുരം  സഹടായധനമടായനി  നല്കുരം.  നനിര്മ്മേടാണ  കേടാലെയളവനില്
സരംസടാന സര്കടാരനിലന ലചലെവയ്  1871.9 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്.

നടത്തനിപ്പു  കേടാലെയളവനില്  സരംസടാന  സര്കടാര്  408.3  കകേടാടനി  രൂപ
സഹടായധനമടായനി നല്കുരം.   സമയബന്ധനിതമടായനി ഭൂമനി  ഏലറടുകല്,  ലറയനില്കവ
ലലലെനനിലന നനിര്മ്മേടാണരം,  പടാരനിസനിതനികേടാനമതനി  ലെഭദ്യമടാകല് എനനിവ സര്കടാര്
ചുമതലെയടാണയ്.  ഇതനിനയ് 1973 കകേടാടനി രൂപ മുതല്മുടകയ് കവണനിവരുരം.
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പദ്ധതനികടായനി  ആലകേ  കവണതയ്  149.6761  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയടാണയ്.  അതനില്
96.6761  ലഹക്ടര്  റവനറ്റ്യൂ  ഭൂമനിയുരം  53  ലഹക്ടര്  കേടല്  നനികേത്തനിലയടുകകണ
ഭൂമനിയുമടാണയ്.   ഇതനില്  137.6101  ലഹക്ടര് ഭൂമനി  (91%)   2015  ഡനിസരംബര്  4-നയ്
അദടാനനി  കേമ്പനനികയ്  ഉപകയടാഗത്തനിനടായുള്ള  ലലലെസന്സയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കശഷനിക്കുന 12.0660 ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില് 4.3805 ലഹക്ടര് ഏലറടുതകേഴനിഞ്ഞു.  ടനി
ഭൂമനി കേമ്പനനികയ് ലലകേമടാറുനതനിനരം ബടാകനി ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനമുള്ള നടപടനികേള്
നടനവരനികേയടാണയ്.   ലലലെസന്സയ്  ലചയനിരനിക്കുന  ഭൂമനിയുലട  30%  തുറമുകഖതര
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കയ് സസകേടാരദ്യ പങ്കെടാളനി വനിനനികയടാഗനിക്കുനതടാണയ്.

2015  ഡനിസരംബര് 5-നയ്  നനിര്മ്മേടാണരം  ആരരംഭനിച  തുറമുഖരം  കേരടാര്  പ്രകേടാരരം
1465  ദനിവസരം  ലകേടാണയ്  പൂര്ത്തനകേരനികണലമനടാണയ്.   അതനസരനിചയ്  2019
ഡനിസരംബര് 4-ാം തനയതനി പദ്ധതനിയുലട വടാണനിജദ്യടാടനിസടാനത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനരം
ആരരംഭനിക്കുരം.  

തുറമുഖ  നടത്തനിപ്പെനിലന  15-ാം  വര്ഷരം  മുതല്  (കേരടാറനിലന  പലത്തടാമ്പതടാരം
വടാര്ഷനികേരം)  സരംസടാന  സര്കടാരനിനയ്  തുറമുഖത്തനിലന  നടത്തനിപ്പെനില്  നനിനള്ള
വരുമടാന  വനിഹനിതരം  ലെഭനിച്ചു  തുടങ്ങുകേയുരം  ലചയ്യുരം.   20-ാം  വര്ഷരം   ഇതയ്  ഒരു
ശതമടാനവരം  പനിനനടുള്ള  ഓകരടാ  വര്ഷവരം  ഒരു  ശതമടാനരം  വനതരം  കൂടനി  കേരടാര്
കേടാലെടാവധനി  പൂര്ത്തനിയടാകുന  40-ാം  വര്ഷരം  21%  വലര  ഉയരുരം.   കേരടാര്
നനട്ടുകേയടാലണങ്കെനില്   സര്കടാരനിലന  വരുമടാന  വനിഹനിതവരം  വര്ഷത്തനിനയ്  ഒരു
ശതമടാനരം വചയ് കൂടുരം.  കൂടടാലത തുറമുകഖതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടായ കപടാര്ട്ടയ് എകസ്റ്റേറയ്
ലഡവലെപ്ലമനനിലന  ആലകേ  വരുമടാനത്തനിലന  10%  തുറമുഖ  നടത്തനിപ്പെനിലന  7-ാം
വടാര്ഷനികേരം മുതല് സരംസടാന സര്കടാരനിനയ് ലെഭനിക്കുരം.  

മറയ് വദ്യവസകേള്

കേരടാര്  പ്രകേടാരമുള്ള  എലടാ  സടാമ്പത്തനികേ  കയവനികയങ്ങളുരം  ഒരു  എകസടാ
അകഇൗണനിനരം  എകസടാ   എഗ്രനിലമനനിനരം  അനസൃതമടായനിരനിക്കുരം.  നനിര്മ്മേടാണ
നനിര്വ്വഹണ  കമല്കനടാട്ടത്തനിനടായനി  ഒരു  സസതന  ഏജന്സനി
ഉണടായനിരനിക്കുനതടാണയ്.   കേണക്കുകേള്  പരനികശടാധനിക്കുനതനിനയ്  ഓഡനിറര്  പടാനല്
സര്കടാര്   തയ്യടാറടാക്കുനതടാണയ്.  ഇതനില്  ഒരു  ഓഡനിറലറ  മടാത്രമടാണയ്  സസകേടാരദ്യ
പങ്കെടാളനികയ്  സ്റ്റേടാററ്റ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിററടായനി  നനിയമനികടാന്  സടാധനിക്കുകേ.  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേര്ശനമടായുരം  സര്കടാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  മടാനദണ്ഡങ്ങള്കയ്
അനസൃതമടായനിരനിക്കുരം.  മടാത്രമല,  പ്രകതദ്യകേരം  കേണ്കേറനയ്  ഓഡനിറലറ  നനിയമനികടാന്
സരംസടാനത്തനിനവകേടാശമുണയ്. അതനിനയ് നടപടനികേള്  എടുതവരുന.  നടാലെയ് തവണ
ലടന്ഡര്  ലചയകശഷരം  കേണ്ലസഷണലറ  കേലണത്തനിയ  ഇഇൗ  പദ്ധതനി
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സരംസടാനത്തനിലന ചരനിത്രത്തനിലലെ ഏറവരം വലെനിയ പദ്ധതനി എന നനിലെയ്ക്കുരം കകേരള
ചരനിത്രത്തനിലലെ  നടാഴനികേകലലന  നനിലെയ്ക്കുരം  സമയനനിഷ്ഠമടായനി
പൂര്ത്തനകേരനിക്കുനതനിലെടാണയ്  സരംസടാന  സര്കടാര്  ശദ്ധ  കകേന്ദ്രനകേരനിക്കുനതയ്.
ജൂണ്  1-ാം  തനയതനി  വടാര്ഷനികേ  പരനിപടാടനികയടാടനബന്ധമടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി  പലങ്കെടുക്കുന  ഒരു  ഉദ്ഘടാടന  ചടങ്ങയ്  അവനിലട  സരംഘടനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം സൂചനിപ്പെനിച കേടാരദ്യങ്ങള് സരംബന്ധനിചയ് സര്കടാര് തലെത്തനില്
ആകലെടാചനിചയ് മടാത്രകമ  മറുപടനി നല്കേടാന് കേഴനിയുകേയുള.

(6)  മള്ട്ടനിപ്ലേക്സെെയ് തനികയററുകേള്

ശന  .    പുരുഷന്  കേടലണനി:  സര്,   വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  കേടാരദ്യരം
സര്കടാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലകേടാണ്ടുവരടാനടാണയ്  ഞടാന്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുനത യ്. സടാരംസടാരനികേരരംഗതരം സനിനനിമടാ രരംഗതരം വനിവടാദങ്ങളനിലടാലത
വമ്പനിച മുകനറരം നടത്തനിലകടാണനിരനിക്കുന സര്കടാരനിനരം വകുപ്പുമനനിക്കുരം ആദദ്യരം
അഭനിവടാദദ്യങ്ങള് അര്പ്പെനിക്കുകേയടാണയ്. 

കകേരളത്തനിലലെ പ്രധടാന ജനിലടാ ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ് കസ്റ്റേഷനകേളുലട
കകേടാരംപ്ലേക്സുകേളനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ചലെചനിത്ര  വനികേസന
കകേടാര്പ്പെകറഷലന  കനതൃതസത്തനില്  മള്ട്ടനിപ്ലേക്സെെയ്  തനികയററുകേള്  ആരരംഭനികടാന്
തയ്യടാറടാകേണലമനടാണയ്  ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട ആവശദ്യലപ്പെടുനതയ്.  സടാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-കയ് ഇലതടാരു വരുമടാനരം കൂടനിയടാകുരം.

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ  പനികനടാകസമുദടായകക്ഷമവരം  നനിയമവരം
സടാരംസടാരനികേവരം പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവരം വകുപ്പുമനനി (ശന  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന്): സര്,
തമ്പടാനൂര്,  തനിരുവല  എനന  ബസയ്  ലടര്മനിനല്  കകേടാരംപ്ലേക്സുകേളനില്  ആധുനനികേ
സഇൗകേരദ്യങ്ങകളടാടുകൂടനിയ  തനികയററുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനടായനി  സലെരം
നല്കുനതനിനയ്  ചലെചനിത്ര  വനികേസന  കകേടാര്പ്പെകറഷന്  ലപ്രടാകപ്പെടാസല്
സമര്പ്പെനിചനിരുന. ഇതനിലന അടനിസടാനത്തനില്  തമ്പടാനൂരനില് ഒനരം തനിരുവലയനില്
മൂനരം സനനകേള് സടാപനിക്കുനതനിനള്ള സലെരം മടാനദണ്ഡങ്ങള്കയ് വനികധയമടായനി
വനിട്ടുനനില്കേടാന്  ലകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.  തയ്യടാറടായനിട്ടുണയ്.  ഇതുസരംബന്ധനിചയ്  കകേരള
സരംസടാന ചലെചനിത്ര വനികേസന കകേടാര്പ്പെകറഷനരം ലകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി-യുരം തമ്മേനില്
ചര്ച  നടത്തനി  കേരടാര്  നനിബന്ധനകേള്  അന്തനിമമടായനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ചര്ചകേള്  പൂര്ത്തനകേരനിക്കുന  മുറയയ്  കേരടാര്  ഒപ്പെനിടടാന്  കേഴനിയുലമനടാണയ്
പ്രതനക്ഷനിക്കുനതയ്.  ഇവനിടങ്ങളനില് കേനിഫ്ബനി പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയുരം സസന്തരം
വരുമടാനരം ഉപകയടാഗനിച്ചുരം കകേരള സരംസടാന ചലെചനിത്ര വനികേസന കകേടാര്പ്പെകറഷന്
ആധുനനികേ  നനിലെവടാരമുള്ള  തനികയററുകേള്  സടാപനിക്കുനതടാണയ്.  അകതടാലടടാപ്പെരം
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കകേടാഴനികകടാടയ്  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  ലടര്മനിനലെനില്  തനികയറര്
സടാപനിക്കുനതനിനയ്  കകേരള  സരംസടാന  ചലെചനിത്ര  വനികേസന  കകേടാര്പ്പെകറഷനയ്
തടാല്പരദ്യമുള്ള  കേടാരദ്യരം  ലകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.ലയ  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  മറയ്  ലടര്മനിനലകേളനില്  തനികയററുകേള്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനടായനി  സലെരം  വനിട്ടുതരുന  സടാഹചരദ്യത്തനില്  അവനിലട  തനികയറര്
പണനിതനര്ത്തയ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന വനിഷയരം പരനികശടാധനിചയ് തനരുമടാനനിക്കുനതടാണയ്.
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി. തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  സടാപനങ്ങളുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
സരംയുകമടായനി  50  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതടാണയ്.  ഇഇൗ  വര്ഷരം
20  തനികയററുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനള്ള  കപ്രടാജക്ടയ്  കേനിഫ്ബനി  മുമ്പടാലകേ
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18  ബഡ്ജറനില്  ഇതനിനടായനി  100  കകേടാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന  അധനികേടാര  കേടാലെടാവധനിയനില്  സസകേടാരദ്യ
കമഖലെയനിലള്ലപ്പെലട 500 തനികയററുകേള് സടാപനികടാനടാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്. 

(7)  അടൂര് ജനറല് ആശുപത്രനിയുലട സമഗ്ര വനികേസനരം 

ശന  .    ചനിറയരം  കഗടാപകുമടാര്  : സര്,  സടാമൂഹനികേടാകരടാഗദ്യ  കകേന്ദ്രമടായനി
പ്രവര്ത്തനമടാരരംഭനിച  അടൂര്  ഗവണ്ലമനയ്  ആശുപത്രനി  2008-ല്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ലമനയ്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയടായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
5  വര്ഷമടായനി  ജനറല്  ആശുപത്രനികടാവശദ്യമടായ  ഒരു  തസ്തനികേയുരം  ഗവണ്ലമനയ്
അനവദനിചനിരുനനില. ജനറല് ആശുപത്രനികനസൃതമടായ കഡടാക്ടര്മടാരുള്ലപ്പെലടയുള്ള
ജനവനകടാരുലട എണ്ണത്തനിലന കേടാരദ്യത്തനിലരം ഇതര സടാകങ്കെതനികേ സഇൗകേരദ്യങ്ങളുലട
കേടാരദ്യത്തനിലരം  പരനിതടാപകേരമടായ  നനിലെ  തുടരുകേയടാണയ്.  150  കേനിടകകേളുള്ള  ഇഇൗ
ആശുപത്രനി  300  കേനിടകകേകളടാടുകൂടനിയ  ജനറല് ആശുപത്രനിയടായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടയ്
ഒരു  പതനിറടാണടുക്കുകേയടാണയ്.  നനിലെവനില്  എലടാ  ലകേട്ടനിട  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുമുണടായനിട്ടുരം
അര്ഹമടായ  പരനിഗണന  ലെഭനികടാലത  ഇഇൗ  ആശുപത്രനി  അവഗണനയനിലെടാണയ്.
ദനിനരംപ്രതനി  രണടായനിരത്തനിലെധനികേരം  കരടാഗനികേള്  ഒ.പനി.യനിലരം  അമ്പതനില്പ്പെരരം
കരടാഗനികേള് ലഎ.പനി.-യനിലമടായനി ചനികേനിത കതടനിലയതന ജനിലയനിലലെ തനിരകകറനിയ
ആശുപത്രനികേളനിലലെടാനടാണയ്  അടൂര്  ജനറല്  ആശുപത്രനി.  സരംസടാനലത്ത  പ്രമുഖ
കറടാഡകേളടായ  ലകേ.പനി.  കറടാഡയ്, എരം.സനി.  കറടാഡയ്,  ചവറ  -  പത്തനരംതനിട്ട  കറടാഡയ്
എനനിവകയടാടയ് കചര്നരം ശബരനിമലെ തനര്ത്ഥടാടനവമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടുരം മറയ് നനിരവധനി
അപകേടങ്ങളനില്ലപ്പെട്ടുരം  ചനികേനിത  കതടനിലയതന  ഇഇൗ  ആശുപത്രനി  ആലെപ്പുഴ,
ലകേടാലരം  ജനിലകേളുലട  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തടാണയ്.  ഇഇൗ  കമഖലെയനില്  മറയ്
ആശുപത്രനികേളനിലടാത്തതനിനടാല്  അനദ്യ  ജനിലകടാരടായ  അസരംഖദ്യരം  കരടാഗനികേള്
ദനിവകസന  ഇവനിലട  ചനികേനിതയടായനി  എതന.  എലന  എരം.എല്.എ.  ആസ്തനി
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വനികേസന  ഫണനില്നനിനയ്  1  കകേടാടനി  രൂപ  ഉപകയടാഗനിചയ്  കുട്ടനികേള്ക്കുകവണനി
പ്രകതദ്യകേമടായ  ലകേട്ടനിടത്തനിലന  നനിര്മ്മേടാണരം  പൂര്ത്തനിയടാലയങ്കെനിലരം  ജനവനകടാരുലട
അഭടാവരംമൂലെരം  അവനിലട  പ്രവര്ത്തനരം  ആരരംഭനികടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമന്റുതലന  5  നനിലെകേളുള്ള  ലകേട്ടനിടരം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
ആവശദ്യമടായ  പണരം  അനവദനിക്കുകേയുരം  ആ  ലകേട്ടനിടത്തനിലന  പണനി
പൂര്ത്തനകേരനിക്കുകേയുരം  ലചയനിട്ടുണയ്.  സൂപ്രണനിലന  കപടാസ്റ്റേയ്  6  മടാസമടായനി
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയടാണയ്.  അതുകപടാലലെ  ജനറല്  ആശുപത്രനികടാവശദ്യമടായ
പകത്തടാളരം  ലസഷദ്യടാലെനിറനി  കകേഡര്  കഡടാക്ടര്മടാരുലട  കുറവണയ്.  നഴനിരംഗയ്  സ്റ്റേടാഫയ്,
നഴനിരംഗയ്  അസനിസ്റ്റേനയ്,  പടാരടാലമഡനികല്  സ്റ്റേടാഫയ്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  സ്റ്റേടാഫകേളുലട
കുറവമുണയ്.  അടൂര്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയുലട  ഇഇൗ  വനിഷയരം  സരംബന്ധനിചയ്  ഞടാന്
കനരലത്ത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനികയ്  നനികവദനരം
നല്കേനിയനിരുനതടാണയ്.  എനടാല്  ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  ഒരു  നടപടനിയു
മുണടാകേടാത്തതനിനടാല്  ആശുപത്രനിയുലട  പ്രവര്ത്തനരം  വളലര  കശടാചനനയമടാണയ്.
വളലര  ഗഇൗരവമടായനി  ഇഇൗ  വനിഷയരം  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട
ശദ്ധയനില്ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുണയ്. ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അനഭടാവപൂര്വരം അടൂര് ജനറല്
ആശുപത്രനിയുലട  ഇനലത്ത  അവസയയ്  പരനിഹടാരമുണടാകണലമനയ്
ആവശദ്യലപ്പെടുന.

ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെജ
ടനചര്):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അരംഗരം  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  2008-ലെടാണയ്  അടൂര്
സടാമൂഹനികേടാകരടാഗദ്യ കകേന്ദ്രലത്ത 300 കേനിടകകേകളടാടുകൂടനിയ ജനറല് ആശുപത്രനിയടായനി
ഉയര്ത്തനിയതയ്.  സടാമൂഹനികേടാകരടാഗദ്യ കകേന്ദ്രത്തനിനയ് ആവശദ്യമടായുള്ള തസ്തനികേ മടാത്രകമ
ആ  സമയതണടായനിരുനള.  പനിനനടയ്  തടാലൂകയ്  കഹടാസനിറലെനിനയ്  ആവശദ്യമടായ
തസ്തനികേ കനികയറയ് ലചയ്യടാലതയടാണയ് ജനറല് ആശുപത്രനിയടായനി ഇതനിലന അപ്കഗ്രഡയ്
ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങള്   എലടാവരുരം  മനസനിലെടാകകണതടാണയ്.  നമ്മുലട
സരംസടാനത്തയ് ഒകട്ടലറ ആശുപത്രനികേള് ഇങ്ങലനയടാണയ് അപ്കഗ്രഡയ് ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.
പലെ  തരത്തനിലള്ള  ഫണയ്  ലെഭദ്യമടായതനിനടാല്  ലകേട്ടനിടമുണടാക്കുനതനിനയ്  ഇകപ്പെടാള്
വലെനിയ ബുദ്ധനിമുട്ടനില.  ഇവനിലട ദനിനരംപ്രതനി രണടായനിരത്തനിലെധനികേരം കരടാഗനികേള് ഒ.പനി.
വനിഭടാഗത്തനിലരം  50-ലെധനികേരം  കരടാഗനികേള്  ലഎ.പനി.  വനിഭടാഗത്തനിലരം  എതനണയ്.
24  മണനികര്  കേടാഷസടാലെനിറനി  സരംവനിധടാനവമുണയ്.  ലമഡനിസനിന്,  സര്ജറനി,
ലലഗനകകടാളജനി,  പനഡനിയടാടനിക്സെെയ്,  അനകസ്തഷദ്യ,  ഓര്കത്തടാ,  ഒഫടാല്കമടാളജനി,
ലഡര്മകറടാളജനി,  ഇ.എന്.ടനി.,  ലറസനികറററനി  ലമഡനിസനിന് എനന ലസഷദ്യടാലെനിറനികേള്
ഇവനിലട  ലെഭദ്യമടാണയ്.  ഇതനിനടാണയ്  തസ്തനികേ  ആവശദ്യമടായനിട്ടുള്ളതയ്.  ആര്ദ്രരം  പദ്ധതനി
പ്രകേടാരരം  അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനികടാനടായനി  തയ്യടാറടാകനിയ ലപ്രടാകപ്പെടാസലെനില് ഇഇൗ
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ആശുപത്രനിലയയുരം ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഞടാന് കനരലത്ത പ്രസ്തടാവനിചതടാണയ്,  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനയ്  അധനികേടാരത്തനില്  വനതനിനകശഷരം  3100-കലെലറ  തസ്തനികേകേള്
ആകരടാഗദ്യകമഖലെയനില് സൃഷ്ടനിച്ചു.  അതയ്  ലമഡനികല് കകേടാകളജുകേളുലട അരംഗനകേടാരരം
നനിലെനനിര്ത്തടാന്  കവണനിയുരം  ഒരു  കഡടാക്ടര്  കപടാലമനിലടാത്ത  ആശുപത്രനിയനില്
കഡടാക്ടര്മടാലര  നനിയമനികടാനരം  ബടാകനിയുള്ളതയ്  ഇതുകപടാലലെ  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചയ
സടാപനങ്ങളനില്  കവണത്ര  സ്റ്റേടാഫനിലടാത്തതയ്  നനികേത്തടാനമടാണയ്.  ഒരു
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഇത്രയുരം  തസ്തനികേ  കനികയറയ്  ലചയ്യുനതയ്  ചരനിത്രപരമടായ
ലറകകടാര്ഡടാണയ്.   ജനറല്  കഹടാസനിറലകേളുലടയുരം  ജനിലടാ  കഹടാസനിറലകേളുലടയുരം
തസ്തനികേ  കനികയറയ്  ലചയ്യുന  ലപ്രടാകപ്പെടാസലെനില്  അടൂര്  ആശുപത്രനി  ഉള്ലപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
തസ്തനികേ  കനികയറയ്  ലചയയ്  കേനിട്ടുന  മുറയയ്  അടൂര്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്
കഡടാക്ടര്മടാലര നനിയമനിക്കുനതടായനിരനിക്കുരം.

(8)  പുഴയല് പടാലെരം നനിര്മ്മേടാണരം

ശന  .    അനനില് അകര:  സര്,  സരംസടാന പടാതകേളനില് ഏറവരം തനിരകകറനിയ
പടാതയടാണയ്  തൃശ്ശൂരനില്നനിനരം  കുന്ദരംകുളകത്തയയ്  കപടാകുന  സരംസടാനപടാത.  അതയ്
കുന്ദരംകുളകത്തയയ് മടാത്രമല ഗുരുവടായൂരനികലെയയ് കപടാകുന പ്രധടാനലപ്പെട്ട വഴനികൂടനിയടാണയ്.
പൂങ്കുനത  നനിനടാരരംഭനിചയ്  പുഴയല്  കശടാഭടാ  സനിറനിയുലട  മുനനിലലെതനകതടാടുകൂടനി
നടാലെയ്  വരനി  രണയ്  വരനിയടായനി  മടാറുകേയടാണയ്.  അതനിനകശഷരം  പുഴയല്  ലസനറനില്
നനിനരം  വനണ്ടുരം നടാലവരനിയടായനി മടാറുകേയടാണയ്.  ഇതനിനനിടയനില് വരുന ഏകേകദശരം
250  മനറര്  ദൂരരം  രണയ്  വരനിയടായനി  മടാറുനകതടാലട  വലെനിയ  കതടാതനിലള്ള
ഗതടാഗതക്കുരുകടാണുണടാകുനതയ്.  ആ  കപടായനിനയ്  പനിനനിടടാന്  ഏകേകദശരം  രണയ്
മണനികര്  കവണനിവരുന  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.  അവനിലട  നനിലെവനില്  രണയ്
പടാലെങ്ങളടാണുള്ളതയ്.  ഒരു  പടാലെത്തനില്കടനി  മടാത്രമടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  ഗതടാഗതരം
നടക്കുനതയ്.  പഴയ  പടാലെരം  തകേര്നതനിനടാല്  അതനിലൂലട  ഗതടാഗതരം  നടത്തടാന്
കേഴനിയടാത്ത  സടാഹചരദ്യമടാണുളളതയ്.  ആ  പടാലെരം  ഇലടാത്തതുലകേടാണടാണയ്
ഗതടാഗതക്കുരുകയ് വളലര രൂക്ഷമടായുണടാകുനതയ്. കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറയ് പ്രസരംഗത്തനില്
ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  10  കകേടാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇകപ്പെടാഴലത്ത
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  പ്രശരം,  അവനിലട  തടാല്കടാലെനികേമടായനി  ഒരു പടാലെമുണടായടാല് ലചറനിയ
വടാഹനങ്ങള്  കേടത്തനിവനിടടാന്  കേഴനിയുരം.  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  അവസയനില്  പടാലെരം
പൂര്ണ്ണമടായനിത്തകേര്നയ്  ഗുരുതരമടായ  ഗതടാഗത  പ്രതനിസന്ധനിയടാണയ്  അവനിലട
ഉണടായനിലകടാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതുലകേടാണയ്  അടനിയന്തരമടായനി  ആ  പടാലെരം
നനിര്മ്മേനികടാനള്ള നടപടനി സസനകേരനികണരം.  അതനിനയ് കേഴനിയടാത്ത സടാഹചരദ്യത്തനില്
സരംസടാനത്തയ് കമടാഡലെടായനി പണനിയുനതുകപടാലലെയുള്ള ഏലതങ്കെനിലരം തടാല്കടാലെനികേ
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പടാലെലമങ്കെനിലരം  നനിര്മ്മേനികടാനള്ള  നടപടനിയടാണയ്  പ്രതനക്ഷനിക്കുനതയ്.   തൃശ്ശൂര്
ലമഡനികല്  കകേടാകളജനികലെയ്ക്കുരം  അമലെ  ലമഡനികല്  കകേടാകളജനികലെയ്ക്കുരം
അടനിയന്തരമടായനി  കപടാകുന  വടാഹനങ്ങള്കപടാലരം  ഗതടാഗതക്കുരുകനില്ലപ്പെടുന
സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.  അതുലകേടാണയ്  അടനിയന്തരമടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി
ഇടലപട്ടയ്  ഇഇൗ  പ്രശരം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനകവണനിയടാണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന്
ഉനയനിക്കുനതയ്. 

ലപടാതുമരടാമതരം രജനികസ്ട്രേഷനരം വകുപ്പുമനനി (ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്  ):  സര്,
ശന.  അനനില്  അകരയുലട  മണ്ഡലെത്തനില്  തൃശ്ശൂര്-കുന്ദരംകുളരം  കറടാഡനിലലെ   പഴയ,
തകേര്ന പുഴയല് പടാലെത്തനിലന പുനര്നനിര്മ്മേടാണത്തനിനടായനി 2016-17-ലലെ ബഡ്ജറയ്
പ്രസരംഗത്തനില്  10  കകേടാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപ്പെനിലെടാകടാന്  അനമതനി
ലെഭനിചനിട്ടുണയ്.  പുഴയല്  പടാലെത്തനിലന  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനകവണനി  ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന്
നടത്തനി,  ഡനികസന്  തയ്യടാറടാകനി,  ഡനി.പനി.ആര്.   ശരനിയടായനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേടാരരം
പ്രസ്തുത പടാലെത്തനിനയ്  6.16  കകേടാടനി രൂപ മതനിയടാകുരം, 10  കകേടാടനി രൂപ കവണതനില.
10  കകേടാടനി  രൂപ  എസ്റ്റേനികമറനിനയ്  മുകേളനിലള്ള  പദ്ധതനികേള്  മടാത്രകമ  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്ലപ്പെടുത്തടാവൂ എനള്ള കേനിഫ്ബനി കേമ്പനനിയുലട തനരുമടാനരം  വനനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
അതുലകേടാണയ്  ഇഇൗ  പടാലെരം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുതനതയ്  പ്രയടാസമടാലണനരം
മകറലതങ്കെനിലരം  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയടാകലെ  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തടാന്
കേഴനിയുകേയുളലവന ചട്ടപ്രകേടാരമുള്ള നനിലെപടാടടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്   സസനകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇകപ്പെടാള്  അതയ്  20  കകേടാടനി  രൂപയടായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.   തകേര്ന  പഴയ
പടാലെത്തനിനയ്  സമനപമടായനി നനിലെവനിലള്ള പുഴയല് പടാലെത്തനില്കടനിയടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്
വടാഹനഗതടാഗതരം  നടനവരുനതയ്.  അവനിലട  പൂര്ണ്ണമടായ  ഗതടാഗത  തടസരം
നനിലെവനിലെനിലടാത്തതനിനടാല്  അടനിയന്തരമടായനി  കലെറയ്  കമടാകട്ടടാര്  ലവഹനികനിള്സനിനയ്
മടാത്രമടായനി ഒരു പടാലെരം നനിര്മ്മേനികകണതനില.  എനടാല്  അനവദനിച തുകേ രണ്ടുമൂനയ്
തരത്തനില്  ഉപകയടാഗലപ്പെടുത്തനി  പടാലെരം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചയ്
ആകലെടാചനികകണനിവരുരം.  വകുപ്പുമടാത്രമല,  ഗവണ്ലമന്റുരം  എരം.എല്.എ.-യുരം
ആകലെടാചനികകണ  കേടാരദ്യമടാണനിതയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്ലപ്പെടുത്തനി  പ്രകതദ്യകേ  അനമതനി
ലെഭനിക്കുലമകനടാ എക്സെെരംപ്ഷന് ലെഭനിക്കുലമകനടാ പരനികശടാധനികണരം. മൂവടായനിരകത്തടാളരം
പടാലെങ്ങള്  പരനികശടാധനിചതനില്  365  പടാലെങ്ങള്  ഉടന്  നനിര്മ്മേനികകണതടാണയ്.
അതനില് ഇഇൗ പടാലെവരം  ഉള്ലപ്പെടുരം.   ഏറവരം  കവഗരം  നനിര്മ്മേനികകണ പടാലെങ്ങളുലട
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാക്കുകേയടാണയ്.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  പണരം  ലപടാതുബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അലലങ്കെനില്  ഗവണ്ലമനയ്  പ്രകതദ്യകേ  സടാങ്ഷന്  നല്കേനി
മകറലതങ്കെനിലരം  വദ്യവസയനില്ലപ്പെടുത്തനി  പടാലെരം  നനിര്മ്മേനികണരം.  ഇകടാരദ്യത്തനില്
ഗവണ്ലമനനിനയ്  തനരുമടാനലമടുകത്ത  മതനിയടാകൂലവനടാണയ്  ഇതുസരംബന്ധനിചയ്
പറയടാനള്ളതയ്.
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(9)  ശനശങ്കെരടാപടാലെത്തനിനയ് സമടാന്തര പടാലെരം

ശന  .    എല്കദടാസയ്  കുനപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  അകദസത ചനിന്തകേള്  കലെടാകേത്തനിനയ്
സമ്മേടാനനിച ജഗദ്ഗുരുവനിലന മണ്ണടാണയ് കേടാലെടനി. ഇഇൗ പ്രകദശരം ഇകപ്പെടാള് ഗുരുതരമടായ
ഗതടാഗതക്കുരുക്കുലകേടാണയ്  വനര്പ്പുമുട്ടുകേയടാണയ്.  വനിശുദ്ധ  കതടാമടാശനഹയുലട
പടാദസര്ശകമറ  മലെയടാറ്റൂര്  കുരനിശയ്  തനര്ത്ഥടാടന  കകേന്ദ്രവരം  അന്തടാരടാഷ
വനിമടാനത്തടാവളവരം ശനശങ്കെര സരംസ്കൃത സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുരം നനിരവധനി കകേടാകളജുകേളുരം
ഇതനിലന  സമനപതള്ള  സലെങ്ങളടാണയ്.  ഇഇൗ  സലെങ്ങളനികലെയ്ലകലടാരം
കപടാകേടാനള്ള  വഴനി  എരം.സനി.  കറടാഡയ്  മടാത്രമടാണയ്.  ആ  ഭടാഗത്തയ്  വലെനിയ
ഗതടാഗതക്കുരുകയ് കനരനിടുകേയടാണയ്.  ഇവനിലടലയടാരു സമടാന്തരപടാലെരം കവണലമനള്ള
ആശയരം   പണ്ടുമുതല്കക  ഉള്ളതുരം  എലടാ  രടാഷനയ  പ്രസടാനങ്ങളുരം  അതനികനടാടയ്
അനകൂലെനിചനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്.  27-3-2012-ല്  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനയ്
സമടാന്തരപടാലെത്തനിനയ്  42  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ഭരണടാനമതനി  നല്കേനി.
ഇതനിലനതടര്നയ് സമടാന്തരമടായനി പുതനിയ പടാലെരം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനടായനി അകപ്രടാചയ്
കറടാഡരം  മറമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന്  പൂര്ത്തനിയടാകനി.  എനടാല്
സമനപവടാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുരം  ലപടാതുജനങ്ങളുലട  തടാല്പരദ്യവരം  പരനിഗണനിചയ്  ഒരു
കബ പ്പെടാസയ്  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിചയ്  ലനടുമ്പടാകശരനി  കറടാഡനികലെയയ്  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന
രനതനിയനില് ഇതനിലന അകലെന്ലമനനില് മടാറരം വരുത്തനി. 24-09-2014-ല് അനലത്ത
മുഖദ്യമനനി  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനി  വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത  കയടാഗത്തനില്  ഇഇൗ  തനരുമടാനരം
കകേലകടാണനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്.  ഇതനിനകശഷരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി
ശന.  ജനി.  സുധടാകേരന്  18-8-2016-ല്  പുതനിയ  അകലെന്ലമനയ്  പ്രകേടാരരം
ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന്  നടത്തടാന്  തനരുമടാനനിക്കുകേയുരം  അതനസരനിചയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്
ലെഭദ്യമടാകനിയനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്.  പുതനിയ  പടാലെത്തനിലന  അകലെന്ലമനനസരനിചയ്
450  മനറര്  നനളമുള്ള പടാലെത്തനിനയ്  7.5  ഏകകറടാളരം  സലെരം ഏലറടുകകണനിവരുരം.
മുമ്പയ്  42  കകേടാടനി രൂപയടായനിരുനതയ് ഇകപ്പെടാള് ഏകേകദശരം  92  കകേടാടനി രൂപകയടാളരം
ആവശദ്യമടായനിവരനികേയടാണയ്.  ഇകപ്പെടാഴുരം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട
യടാലതടാരു  നടപടനികമങ്ങളുരം  മുകനടാട്ടുകപടായനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ആഴ്ച  ഞടാനരം
എരം.എല്.എ.-മടാരടായ  ശന.  കറടാജനി.  എരം.  കജടാണുരം  ശന.  അന്വര്  സടാദതരം
സരംയുകമടായനി കനടാട്ടനസയ് നല്കേനിയതനിലന അടനിസടാനത്തനില് അങ്ങയ് ഒരു മനറനിരംഗയ്
വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുരം  രണ്ടുമടാസത്തനിനള്ളനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാകനി
ഗവണ്ലമനനിനയ്  സമര്പ്പെനികടാലമനരം  ഓഗസ്റ്റേയ്  മടാസകത്തടാടുകൂടനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  അരംഗനകേടാരരം  നല്കേടാലമനരം  ആ  മനറനിരംഗനില്വചയ്  അങ്ങയ്
വടാകയ്  തനനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഇഇൗ  സടാഹചരദ്യത്തനില്  അടനിയന്തരമടായനി  ഇതനിലന
പ്രടാധടാനദ്യരം  കേണകനിലലെടുത്തയ്  ഇഇൗ  പടാലെരം  ഒരു  വര്ഷത്തനിനള്ളനില്
പൂര്ത്തനിയടാക്കുനതനിനള്ള നടപടനി  സസനകേരനിക്കുകമടാ?
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ലപടാതുമരടാമതരം രജനികസ്ട്രേഷനരം വകുപ്പുമനനി  (ശന  .    ജനി  .    സുധടാകേരന്  ):  സര്,
കേടാലെടനി  ശനശങ്കെരടാപടാലെത്തനിനയ്  സമടാന്തര  പടാലെരം  കവണലമനതയ്  പുതനിയ
ഗവണ്ലമന്റുരം  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഇതുസരംബന്ധനിചയ്  2012  മടാര്ചയ്  27-നയ്
സര്കടാര്  ഉത്തരവയ്  ഇറകനിയനിരുന.  കേടാലെടനി  സമടാന്തര  പടാലെത്തനിനയ്  42  കകേടാടനി
രൂപയുലട  ഭരണടാനമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവടാലയങ്കെനിലരം  ഭടാഗനികേമടായ
സടാകങ്കെതനികേടാനമതനി മടാത്രകമ ലെഭനിച്ചുള.  ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷനള്ള സടാകങ്കെതനികേടാനമതനി
ലെഭനിക്കുകേയുരം  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  തയ്യടാറടാക്കുകേയുരം  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന  പരനികശടാധന
പൂര്ത്തനിയടായടാലടന്  ലപടാതുമരടാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  ഡനിലലസന്  വനിഭടാഗത്തനിനയ്
ലലകേമടാറുകേയുരം  ഡനിലലസന്  പൂര്ത്തനിയടാകനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാകടാനമടാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  7.5  ഏകര്  സലെരം  ഏലറടുകടാനണയ്.  അതനിനയ്  2013-ല്
പടാര്ലെലമനയ്  പടാസടാകനിയ  പുതനിയ  നനിയമപ്രകേടാരമുള്ള  അര്ത്ഥനടാപത്രരം  ജനിലടാ
കേളക്ടര്കയ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  പുതുകനിയ  അര്ത്ഥന പ്രകേടാരരം  സലെരം  ഏലറടുകല്
നടപടനികേള്  റവനറ്റ്യൂ  അധനികേടാരനികേള്  മുകഖന  തസരനിതലപ്പെടുത്തനി  തുടര്  നടപടനികേള്
സസനകേരനിച്ചുവരുന. അരംഗനകേരനിച അലലലെന്ലമനയ് പ്രകേടാരരം 32.16 മനറര് നനളമുള്ള 14
സടാന്  ഇതനിനടാവശദ്യമുണയ്.  നനിലെവനിലലെ  ഗതടാഗതക്കുരുകയ്  ഒഴനിവടാക്കുനതനിനടായനി
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലമമ്പര് സൂചനിപ്പെനിചതുകപടാലലെ, കേടാലെടനി ഭടാഗത്തയ് എരം.സനി. കറടാഡമടായനി
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന   1.5  കേനി.മന.  നനളമുള്ള കറടാഡനിലന നനിര്മ്മേടാണരം അതദ്യടാവശദ്യമടായനി
വനനിരനിക്കുന.  അതനിനയ്  കൂടുതല്  തുകേ  ആവശദ്യമടാണയ്.  ഇതനിനടായനി  പുതുകനിയ
ഭരണടാനമതനി  ആവശദ്യമടാണയ്.  ഡനിലലസന്  പൂര്ത്തനിയടാകനി  ലെഭനിക്കുന  മുറയയ്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാകനി  സര്കടാരനിനയ്  സമര്പ്പെനിക്കുനതടാണയ്.  പുതുകനിയ
ഭരണടാനമതനിക്കുള്ള  നടപടനികേള്  സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.  ഭൂമനിക്കുരം  പുതനിയ
കറടാഡനിനമടായനി  20 കകേടാടനി രൂപ കൂടനി കവണനിവരുരം.  അനവദനിച 42 കകേടാടനി രൂപയയ്
പുറകമ  20  കകേടാടനി  രൂപ കചര്ത്തയ്  62  കകേടാടനി  രൂപ അടങ്കെലെനില് പ്രസ്തുത പദ്ധതനി
പൂര്ത്തനിയടാകടാന് കേഴനിയുലമനടാണയ്  ഗവണ്ലമനയ് കേരുതുനതയ്.

 (10)  കേരനിമണല് ഉപകയടാഗനിച്ചുള്ള പദ്ധതനികേള് 

ശന  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി: സര്, ഞടാന് വനിവരടാവകേടാശ നനിയമപ്രകേടാരരം കശഖരനിച
കരഖകേളുലട അടനിസടാനത്തനില് വളലര പ്രധടാനലപ്പെട്ട വനിഷയമടാണയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനിയുലടയുരം  പ്രതനിപക്ഷത്തനിലനയുരം  ശദ്ധയനില്ലകടാണ്ടുവരുനതയ്.
കരഖകേളനസരനിചയ്  കലെടാകേത്തനിലലെ കതടാറനിയരം നനികക്ഷപത്തനിലന മൂനനിലലെടാരു ഭടാഗവരം
ഇന്തദ്യയനിലെടാണുളളതയ്.  അതനില്  15.93  ശതമടാനരം  കകേരളത്തനിലെടാണുളളതയ്.
കകേരളത്തനില്  ചവറ  മുതല്  ആലവ  വലരയുള്ള  തനരങ്ങളനില്  കേരനിമണല്,
കമടാകണടാകസറയ്,  ഇല്മകനറയ് തുടങ്ങനിയ ധടാതുകള് ധടാരടാളമടായനി അടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
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മണല് നനികക്ഷപത്തനില്നനിനയ്  കതടാറനിയരം   വളലര  കവഗത്തനിലരം  ലചലെവയ്  കുറഞ്ഞ
രനതനിയനിലരം  കവര്തനിരനിലചടുകടാന് കേഴനിയുരം.  ഒരു ടണ് കമടാകണടാകസറനില്നനിനയ് 150
കേനികലെടാഗ്രടാരം   കതടാറനിയരം  ഉല്പടാദനിപ്പെനികടാനടാകുരം.   കകേന്ദ്ര  അകറടാമനികേയ്  എനര്ജനി
വകുപ്പെനിലലെ  21-1-2006-ലലെ  എസയ്.ഒ.61/ഇ.  നമ്പര്  വനിജ്ഞടാപനപ്രകേടാരരം
ഇല്മകനറയ്,  കമടാകണടാകസറയ്  തുടങ്ങനിയ  ഖനന  ധടാതുകള്  അകറടാമനികേയ്
മനിനറല്സനിലന പ്രനികസബ്ഡയ് ലെനിസ്റ്റേനില്നനിനരം ഒഴനിവടാകനിയനിട്ടുണയ്.  അവനിലടയടാണയ്
ഏറവരം  വലെനിയ  അപകേടമുള്ളതയ്.   ഓപ്പെണ്  ജനറല് കലെസന്സനിനരം  സസകേടാരദ്യ
കേമ്പനനിക്കുള്ള  കേയറമതനിക്കുരം   വഴനിലയടാരുക്കുകേയടാണയ്  അതുമൂലെരം  ലചയ്യുനതയ്.
പടാര്ലെലമനയ്  പടാസടാകനിയ  1957-ലലെ  ദനി  കമന്സയ്  ആനയ്  മനിനറല്സയ്
(ലഡവലെപ്ലമനയ്  ആനയ്  ലറഗുകലെഷന്)  ആക്ടനിലലെ  അകറടാമനികേയ്  മനിനറല്സയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്
അകതപടനി നനിലെനനില്ക്കുകമ്പടാഴടാണയ് പടാര്ലെലമനയ് അറനിയടാലതയുള്ള കമവനിരുദ്ധമടായ
വനിജ്ഞടാപനരം.  അതുവഴനിയടാണയ്  മുഴുവന്  ലകേടാള്ളയുരം  നടത്തടാന്  സടാധനിക്കുനതയ്.
കമന്സനിലന  ചനഫയ്  കേണ്കടടാളറടായനിരുന  മലെയടാളനിയടായ  അരംകബ്രേടാസയ്  റനിട്ടയര്
ലചയ്യുനതുവലര അവനിഹനിതമടായ കലെസന്സയ് ഒനരം നല്കേനിയനിരുനനില.  അകദ്ദേഹരം
റനിട്ടയര്  ലചയതനിനകശഷരം  രഞന്  സഹടായനി  എന ആള് ചടാര്ലജടുത്തതുമുതല്
വഴനിവനിട്ടയ് കലെസന്സയ് നല്കുകേയുണടായനി. 2004-നകശഷരം ഏതടാണയ് 2.1 ദശലെക്ഷരം
കമടാകണടാകസറയ്  അഥവടാ  തതലെദ്യമടായ  1950300  ടണ്  കതടാറനിയമടാണയ്
കേരനിമണലെനിലന  രൂപത്തനില്  ഇന്തദ്യയുലട  തനരങ്ങളനില്നനിനരം
അപ്രതദ്യക്ഷമടായനിട്ടുളളതയ്.  അപൂര്വ്വമടായ  ധടാതുകളുലട  അനനിയനനിതമടായ  ഇത്തരരം
ഖനനരം കമല്പ്പെറഞ്ഞ വനിജ്ഞടാപനത്തനിലന മറവനില് തകൃതനിയടായനി നടക്കുകേയടാണയ്.
നനിഷ്പക്ഷമടായ അകനസഷണരം നടത്തനിയടാല് ഒരു പകക്ഷ ഇന്തദ്യയനില് നടന ഏറവരം
വലെനിയ  അഴനിമതനി,  ഇകപ്പെടാഴുരം  നനിര്ബടാധരം  തുടരുന  കേരനിമണലമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടതടായനിരനിക്കുലമനയ്  പലെ  മടാധദ്യമങ്ങളുരം  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  ലചയനിട്ടുണയ്.
കമടാകണടാകസറയ്  നനികക്ഷപങ്ങളനില്നനിനള്ള   കതടാറനിയലത്ത  ആശയനിചയ്,
പരനിസനിതനികയ് ആഘടാതകമല്പ്പെനികടാലത വനിപുലെമടായ ആണകവടാര്ജ പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്കരനികടാനടാകുലമനരം ഡല്ഹനിയുരം മുരംകബയുരം കപടാലള്ള നഗരത്തനില്കപ്പെടാലരം
അഡസടാന്സയ്  ലഹവനി  വടാട്ടര്  റനിയടാക്ടര്  സടാപനികടാലമനരം  2016-ല്ത്തലന  3 0 0
ലമഗടാവടാട്ടനിലന  കപ്രടാകട്ടടാകടപ്പെയ്  ഉണടാകടാലമനരം  2025-ഓടുകൂടനി
കതടാറനിയത്തനില്നനിനരം  ഇലെക്ട്രേനിസനിറനി   ഉല്പടാദനികടാലമനരം  അകറടാമനികേയ്  എനര്ജനി
കേമ്മേനിഷന് ലചയര്മടാന് കഡടാ.  ആര്.  ലകേ.  സനിന്ഹ  2014-ല് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതടാണയ്.
നനിലെവനില്  ഉപകയടാഗനിക്കുന  കേല്കരനി  കപടാലള്ളവ  ഉണടാക്കുകമ്പടാഴുണടാകുന
ആകഗടാള കേടാലെടാവസടാ വദ്യതനിയടാനലത്തകപ്പെടാലരം ഇതുവഴനി ലചറുകടാന് സടാധനിക്കുരം.
അതനിനടാല്  ഇകടാരദ്യത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്കടാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേരം ലചലത്തനി  2006-ലലെ
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വനിജ്ഞടാപനരം റദ്ദേയ്  ലചയ്യുനതനിനരം  അശടാസ്ത്രനയമടായ മണല് ഖനനരം നടതനതയ്
തടയുനതനിനമുള്ള നടപടനി സസനകേരനികണലമനമടാണയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്.  ഒരു
നൂറടാണയ്  കേടാലെകത്തയയ്  കകേരളത്തനിനടാവശദ്യമടായ  മുഴുവന്  കവദത്യുതനിയുരം
പടാരനിസനിതനികേ  പ്രശങ്ങളനിലടാലത  തടാകപടാര്ജലത്തകടാള്  കുറഞ്ഞ  ലചലെവനില്
കേരനിമണലെനില്നനിനയ്  ഉല്പടാദനിപ്പെനിക്കുവടാനരം  കവദത്യുതനിക്ഷടാമത്തനിനയ്  ശടാശസതമടായ
പരനിഹടാരരം  കേടാണടാനരം  സടാധനിക്കുലമനതനിനടാല്  ഇകടാരദ്യത്തനില്  സര്കടാരനിലന
ശകമടായ ഇടലപടല് ആവശദ്യമടാണയ്. അകതടാലടടാപ്പെരം ഇകപ്പെടാള് ലെഭനിച വനിവരത്തനിലന
അടനിസടാനത്തനില് ഒരു കേടാരദ്യരംകൂടനി പറയടാരം.  ഇകപ്പെടാള് ഓഫ്കഷടാര് ഖനനത്തനിനയ്
പുതനിയ നനിയമത്തനിലന കേരടയ് തയ്യടാറടാകനിവരനികേയടാണയ്. അടനിയന്തരമടായനി സരംസടാന
സര്കടാര്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തനി,  കലെലെരം  വനിളനിക്കുകമ്പടാള്
സരംസടാനലത്ത  ഖനനടാധനിഷ്ഠനിത  ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങളനില്ത്തലന  ഇതയ്
നനിലെനനിര്ത്തടാനള്ള  നടപടനികൂടനി  ഉണടാകേണലമനടാണയ്  അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്.
പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവനിനരം  ശന.  ഒ.  രടാജകഗടാപടാലെനിനരം   ഇടലപടടാനള്ള
അവസരമടാണനിതയ്.  എലടാവരുരംകൂടനി  ഇടലപട്ടയ്  കകേരളത്തനിലന  തടാല്പ്പെരദ്യരം
സരംരക്ഷനികണരം.  വനിവരടാവകേടാശ നനിയമപ്രകേടാരരം മുഴുവന് കരഖകേളുരം എടുത്തകപ്പെടാള്
വലെനിയ അപകേടമടാണയ് കേടാണുനതയ്. 

വദ്യവസടായവരം  കസടാര്ട്സുരം  യുവജനകേടാരദ്യവരം  വകുപ്പുമനനി
(ശന  .    എ  .    സനി  .    ലമടായനന്):   സര്,  ഇന്ഡദ്യയനില് കകേന്ദ്ര സര്കടാര് സടാപനമടായ
അകറടാമനികേയ്  മനിനറല്സയ്  ഡയറക്ടകററയ്  എന  സടാപനമടാണയ്  ബനചയ്  സടാനയ്
മനിനറല്സനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  പഠനങ്ങള്  നടതനതയ്.  ബനചയ്  സടാനയ്,  ലഹവനി
മനിനറല്സയ്  എനകപരനിലരം  അറനിയലപ്പെടുനണയ്.   ഇവയനില്  കടറടാനനിയരം
ധടാതുകളടായ  ഇല്മകനറയ്,  റുകട്ടല്,  ലെറ്റ്യൂകകേടാക്സെെനിന് എനന  ധടാതുകളുരം  കൂടടാലത
ഗടാര്ലനറയ്,  സനിലെനിമകനറയ്,  സനിര്കണ്,  കമടാകണടാകസറയ്  എനന  ധടാതുകളുരം
ഉള്ലകടാളന.  ലമടാകണടാകസറനില് കൂടുതലെടായനി കേടാണലപ്പെടുനതയ് ലറയര് എര്ത്തയ്
മൂലെകേങ്ങളടാണയ്.  എനടാല് കമടാകണടാകസറനില് കതടാറനിയരം എന മൂലെകേവരം ലചറനിയ
കതടാതനില്  യുകറനനിയരം  എന  മൂലെകേവരം  കേടാണലപ്പെടുനതനിനടാല്  ഇഇൗ  ധടാതുവനിലന
കറഡനികയടാ ആക്ടനവയ് ധടാതുവടായനിട്ടടാണയ് തരരംതനിരനിചനിരനിക്കുനതയ്. കകേരളത്തനില് ബനചയ്
സടാനയ്  മനിനറല്  നനികക്ഷപരം  കേടാണലപ്പെടുനതയ്  കനരലത്ത  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
എരം.എല്.എ.  സൂചനിപ്പെനിച  പ്രകദശങ്ങളുള്ലപ്പെലട  വടകന്  കകേരളത്തനിലെടാലണങ്കെനിലരം
വളപട്ടണരം,  അഴനകകടാടയ്,  ലപടാനടാനനി,  ചടാവകടാടയ്  പ്രകദശത്തയ്  ബനചയ്  സടാനയ്
മനിനറല്സുണയ്.  2016-ല് എ.എരം.ഡനി.  പുറതവനിട്ട കേണകയ് പ്രകേടാരരം കകേരളത്തനില്
19 ലെക്ഷരം ടണ് കമടാകണടാകസറയ് നനികക്ഷപരം ഉലണനടാണയ് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കമടാകണടാകസറനില് ഏകേകദശരം  9  ശതമടാനരം മുതല്  10  ശതമടാനരംവലര കതടാറനിയരം
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കഡഓകക്സെെഡയ്  ഉണയ്.  9  ശതമടാനരം  എടുത്തടാല്  കകേരളത്തനില്
കമടാകണടാകസറനില്നനിനരം  1,71,000  ടണ്  കതടാറനിയരം  കഡഓകക്സെെഡയ്
കവര്തനിരനിലചടുകടാവനതടാണയ്.   ഇന്ഡദ്യയനില്  ഇന്ഡദ്യന്  ലറയര്  എര്തയ് സയ്
ലെനിമനിറഡയ്  എന ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനത്തനിനമടാത്രമടാണയ്  അകറടാമനികേയ്  എനര്ജനി
ആക്ടയ് 1962 പ്രകേടാരരം കമടാകണടാകസറയ് കകേകേടാരദ്യരം ലചയ്യടാന് ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനയ് ഓഫയ്
അകറടാമനികേയ്   എനര്ജനി  കലെസന്സയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  1952  മുതല്  ഇന്ഡദ്യന്
ലറയര്  എര്തയ് സയ്  ലെനിമനിറഡയ്   (ലഎ.ആര്.ഇ.എല്.)  അവരുലട  ആലവയനിലള്ള
പ്ലേടാനനില്  ലറയര്  എര്തയ് സയ്  കവര്തനിരനിലചടുക്കുനണടായനിരുനലവങ്കെനിലരം  2004-ല്
ഇഇൗ  പ്ലേടാനനിലന  പ്രവര്ത്തനരം  നനിര്തകേയടാണയ്  ലചയതയ്.  ഇപ്രകേടാരരം
കവര്തനിരനിലചടുക്കുകമ്പടാഴുണടാകുന കതടാറനിയരം കഡഓകക്സെെഡയ് കവര്തനിരനിചയ് ഇവനിലട
സൂക്ഷനിച്ചുകപടാനനിരുന. 2015-ല് ഒഡനഷയനിലള്ള ലഎ.ആര്.ഇ.എല്.-ലന കേനഴനിലള്ള
ഒറനസ  സടാനയ്  കകേടാരംപ്ലേക്സെെനില്  കമടാകണടാകസറയ്  കപ്രടാസസനിരംഗയ്  പ്ലേടാനയ്
പ്രവര്ത്തനമടാരരംഭനിച്ചു. കകേരളത്തനില് ലഎ.ആര്.ഇ.എല്., ലകേ.എരം.എരം.എല്. എനന
സടാപനങ്ങള് ബനചയ് സടാനയ് മനിനറല്സയ് ഖനനരം ലചയവരുന. ലഎ.ആര്.ഇ.എല്.
കവര്തനിരനിലചടുക്കുന കമടാകണടാകസറയ്  2004  വലര ആലവയനിലള്ള കപ്രടാസസനിരംഗയ്
പ്ലേടാനനികലെയയ്  ലകേടാണ്ടുകപടായനിരുനലവങ്കെനിലരം  2004-ല്  കപ്രടാസസനിരംഗയ്  പ്ലേടാനയ്
പ്രവര്ത്തനരം  നനിര്ത്തനിയതനിനകശഷരം  കമടാകണടാകസറയ്  കറഡനികയടാ
ആക്ടനവടായതനിനടാല്  അതയ്  പ്രകതദ്യകേ  സുരക്ഷടാ  സരംവനിധടാനമുണടാകനി  ചവറ
പ്ലേടാനനില്ത്തലന  സൂക്ഷനിച്ചുവന.   ലകേ.എരം.എരം.എല്.  കവര്തനിരനിലചടുക്കുന
ശുദ്ധനകേരനികടാത്ത  കമടാകണടാകസറയ്  ഇപ്രകേടാരരം  സുരക്ഷടാ  സരംവനിധടാനമുണടാകനി
അവരുലട പ്ലേടാനനിലരം സൂക്ഷനിച്ചുവരുന. ഇഇൗ രണയ് കേമ്പനനികേളുരം അകറടാമനികേയ് എനര്ജനി
റഗുകലെററനി  കബടാര്ഡനിലന  കലെസന്കസടാലടയടാണയ്  കമടാകണടാകസറയ്  കകേകേടാരദ്യരം
ലചയവരുനതയ്.  2015-ല്  ഒഡനഷയനില്  പ്രവര്ത്തനമടാരരംഭനിച  കമടാകണടാകസറയ്
കപ്രടാസസനിരംഗയ്  പ്ലേടാനനികലെയയ്  ഇകപ്പെടാള്  ലഎ.ആര്.ഇ.എല്.,  ലകേ.എരം.എരം.എല്.
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനയ്  കമടാകണടാകസറയ്  ലകേടാണ്ടുകപടാകുനണയ്.   ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനയ്
ഓഫയ്  അകറടാമനികേയ്  എനര്ജനിയുരം  കകേന്ദ്രസര്കടാരുരം  പുറതവനിട്ടനിട്ടുളള
കരഖകേളനില്നനിനയ്  മനസനിലെടാകടാവനതയ്  കതടാറനിയത്തനില്നനിനരം കനരനിട്ടയ്  നറ്റ്യൂകനിയര്
എനര്ജനി  ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനികടാന്  സടാധനിക്കുകേയനില  എനടാണയ്.  കതടാറനിയലത്ത
യുകറനനിയരം-233 ആകനി മടാറനിയടാല് മടാത്രകമ നറ്റ്യൂകനിയര് എനര്ജനി (ആണകവടാര്ജരം)
ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനികടാന്  സടാധനിക്കുകേയുള.  ഇന്ഡദ്യയനില്  കൂടുതലെടായുരം  കേടാണലപ്പെടുന
കതടാറനിയരം ഉപകയടാഗനിചയ് ആണകവടാര്ജരം ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനിക്കുനതനിനടായനി ഇന്ഡദ്യ മൂനയ്
ഘട്ടങ്ങളടായുള്ള ആണകവടാര്ജ പദ്ധതനി തയ്യടാറടാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലലെ മൂനടാരംഘട്ട
പദ്ധതനിയനിലലെ കതടാറനിയരം ഉപകയടാഗനിച്ചുമടാത്രകമ ആണകവടാര്ജരം ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനികടാന്
സടാധനിക്കുകേയുള.  ഇപ്രകേടാരരം  കതടാറനിയരം  ഉപകയടാഗനിചയ്  ആണകവടാര്ജരം
ഉല്പ്പെടാദനിക്കുന  ഒരു  കപ്രടാകട്ടടാകടപ്പെയ്  പ്ലേടാനയ്  ഇന്ഡദ്യ  വനികേസനിപ്പെനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.
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എനടാല്  വദ്യടാവസടായനികേടാടനിസടാനത്തനില്  കതടാറനിയരം  ഉപകയടാഗനിചയ്
ആണകവടാര്ജരം ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനികടാന് ഇനനിയുരം ഇന്ഡദ്യ സജമടായനിട്ടനില എനടാണയ്
കകേന്ദ്ര സര്കടാര് പുറതവനിട്ട വനിവരങ്ങളനില്നനിനയ് മനസനിലെടാകടാന് സടാധനിക്കുനതയ്.
ആണകവടാര്ജലത്ത  സരംബന്ധനിക്കുന  പഠനങ്ങള്  ഇന്ഡദ്യടാ  ഗവണ്ലമനയ്
രഹസദ്യമടായനി  വയ്ക്കുനതനിനടാല്  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള്  ലെഭദ്യമല.
കകേരളത്തനില്നനിനരം  ഖനനരം  ലചയ്യുന  കമടാകണടാകസറനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കറടായല്റനി  കകേരള  സര്കടാരനിനടാണയ്  ലെഭനിക്കുനതയ്.
ലഎ.ആര്.ഇ.എല്.  കൃതദ്യമടായനി  സര്കടാരനികലെയയ്  കറടായല്റനി  നല്കേനിയതനിനകശഷരം
മടാത്രമടാണയ്  കമടാകണടാകസറയ്  അവരുലട  പ്ലേടാനനില്നനിനയ്  ലകേടാണ്ടുകപടാകുനതയ്.
എനടാല്  2004  മുതല്  ആലവയനിലള്ള  പ്ലേടാനനിലന  പ്രവര്ത്തനരം
നനിര്ത്തനിയതനിനകശഷരം  കമടാകണടാകസറയ്  ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാത്തതനിനടാല്  കറടായല്റനി
നല്കുകേയുണടായനിരുനനില.  എനടാല്  ഒഡനഷയനില്  പുതനിയ  പ്ലേടാനയ്  2015-ല്
പ്രവര്ത്തനമടാരരംഭനിചതനിനകശഷരം  അവനികടയയ്  കമടാകണടാകസറയ്  ലകേടാണ്ടു
കപടാകുനതനിനടായനി കറടായല്റനി കകേരള സര്കടാരനിനയ് നല്കുനണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
എരം.എല്.എ.  സൂചനിപ്പെനിച  ചനിലെ  പ്രശങ്ങളുണയ്.  ഇതനിലന  സസകേടാരദ്യവല്കരണ
നനകങ്ങള്  ഗവണ്ലമനയ്  നടതനണയ്.  അതയ്  തടയണരം.   ഗവണ്ലമനയ്  ഒരു
നയത്തനിലന ഭടാഗമടായനി അതയ് തുടരുകേയടാണയ്.  നമ്മുലട സരംസടാനത്തനിനയ് ലചയ്യടാന്
കേഴനിയുനനിടകത്തടാളരം  ആ  കേടാരദ്യത്തനില്  ഇടലപടടാന്  തയ്യടാറടാണയ്.
കേരനിമണലെനില്നനിനള്ള  കമടാകണടാകസറരം  അതനിലെടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  കതടാറനിയവരം
രടാജദ്യത്തനിനകേത്തയ് ഫലെപ്രദമടായനി ഉപകയടാഗനിക്കുനതനിനള്ള സമ്മേര്ദ്ദേവരം സരംസടാന
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗതനനിനണടാകുരം.  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിനയ്  ലചയ്യടാന്
കേഴനിയുനതയ്  ലകേ.എരം.എരം.എല്.-ലന  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തനിയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.
അവനിലട കേരനിമണല് ലപടാതുകമഖലെയനില് ഖനനരം ലചയ്യുനതനിനടായനി കകേരളടാ കസ്റ്റേറയ്
മനിനറല്  ലഡവലെപ്പെയ്ലമനയ്  കകേടാര്പ്പെകറഷന്  ലെനിമനിറഡനിലന  ശകനിലപ്പെടുത്തനിയുരം
ലകേ.എരം.എരം.എല്.-ലന  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തനിയുരം  ഇകപ്പെടാഴുള്ളതനിനപുറകമ
മൂലെദ്യവര്ധനിത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  ഉണടാക്കുനതനിനകവണനിയുള്ള  പുതനിയ  പ്ലേടാനനിലന
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടാരരംഭനിക്കുകേയടാണയ്.   കതടാറനിയത്തനില്നനിനയ്  കവദത്യുതനി
ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനിക്കുന പദ്ധതനികയ് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ് അനമതനിക്കുരം മറയ് കേടാരദ്യങ്ങളനിലരം
സമ്മേര്ദ്ദേരം  ലചലത്തടാരം.   ഓഫ്കഷടാര്  മനിനറല്സനിലന  ഭടാഗമടായുണടാകുന
പ്രശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുരം  അങ്ങനിവനിലട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  അതനിനകവണനിയുള്ള
ആക്ടനില്  എലന്തടാലക  വദ്യവസകേളടാണയ്  ഉള്ലകടാള്ളനിചനിട്ടുള്ളലതനയ്  ഇകപ്പെടാള്
മനസനിലെടാകടാന്  സടാധനിചനിട്ടനില.  അതയ്  മനസനിലെടാക്കുന  മുറയയ്  സര്കടാര്  ആ
വനിഷയലത്തക്കുറനിചയ് പഠനിചടാവശദ്യമടായ നനിലെപടാടുകേള് സസനകേരനിക്കുനതടാണയ്.

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സനകര്]



സബ്മനിഷന് 441

(11)  ലതരുവനടായളുലട കേടനികയറണടായ മരണരം

ശന  .    എരം  .    വനിന്ലസനയ്:   സര്,  നമ്മുലട  സരംസടാനലത്തയടാലകേ  ലഞട്ടനിച
ദടാരുണമടായ  ഒരു  സരംഭവരം  എലന  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില്ലപ്പെട്ട
പുല്ലുവനിളയനിലണടായനി.   ചൂടുകേടാരണരം  മതദ്യലത്തടാഴനിലെടാളനികേള്  കൂടുതലരം  ഇകപ്പെടാള്
കേടപ്പുറത്തടാണയ്  കേനിടനറങ്ങുനതയ്.   ഇനലലെ  രടാത്രനി  കജടാസയ്  കനിന്  എന  48
വയസ്സുള്ള   ലചറുപ്പെകടാരന്  മതദ്യബന്ധനത്തനിനകശഷരം  വനട്ടനില്നനിനയ്  രടാത്രനി
കേനിടനറങ്ങടാന് കേടപ്പുറകത്തയയ്  കപടാകുന സമയത്തയ്  അമ്പകതടാളരം  ലതരുവനടായള്
സരംഘടനിതമടായനി ആകമനിചതുമൂലെരം മരണലപ്പെടുകേയുണടായനി.  21  വയസ്സുള്ള വനിവടാഹ
പ്രടായലമത്തനിയ  ഒരു  ലപണ്കുട്ടനി  ഉള്ലപ്പെലട  മൂനയ്  മകളുരം  ഭടാരദ്യയുരം  വൃദ്ധയടായ
മടാതടാവരം  അടങ്ങുന  കുടുരംബത്തനിലന  ഏകേ  ആശയമടായനിരുന  ഇകദ്ദേഹത്തനിലന
ദടാരുണമടായ  അന്തദ്യരം  ആ  കുടുരംബലത്ത  തലന  അനടാഥമടാകനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
കജടാസയ്  കനിനനിലന വനടനിലന  100  മനറര്  അകേലലെയടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റേയ്  മടാസരം
ശനിരുവമ്മേ  എന  വനട്ടമ്മേ  ഇതുകപടാലലെ  ലതരുവനടായളുലട  കൂട്ടകത്തടാലടയുള്ള
ആകമണത്തനില്  മരണലപ്പെട്ടതയ്.  അടുത്തടുത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലെടാണയ്  ഇഇൗ
സരംഭവങ്ങളുണടായനിരനിക്കുനതയ്.   മരണരം  സരംഭവനിചനിലലങ്കെനില്കപ്പെടാലരം  അകനകേരം
ആളുകേള്കയ്  ലതരുവനടായളുലട  കേടനി  ഏല്ക്കുകേയുണടായനി.  രണ്ടുദനിവസരം  മുമ്പയ്
ലസല്വനി എനപറയുന ലപണ്കുട്ടനിയുരം ലതരുവനടായളുലട ആകമണലത്തതടര്നയ്
വളലര ഗുരുതരമടായ പരനിക്കുകേകളടാലട ആശുപത്രനിയനില് പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.
ആനണനി എന പറയുന ആളനിലന ജനകനന്ദ്രനിയരം നടായ കേടനിലചടുക്കുന സരംഭവരം
വലരയുണടായനി. ഒരു നഷ്ടപരനിഹടാരവരം ഇഇൗ കേടാരദ്യത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടനില. ആദദ്യലത്ത
സരംഭവമുണടായകപ്പെടാള് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി 28-10-2016-നയ് നല്കേനിയ മറുപടനിയനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രശങ്ങള്  ഇനനിയുണടാകേടാത്ത  വനിധത്തനില്  ഇഫക്ടനവടായ
നടപടനികേള്  സസനകേരനിക്കുലമനയ്  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുണടായനി.  ലതരുവനടായളനില്നനിനയ്
മനഷദ്യജനവന്  രക്ഷനികടാന്  എലടാ  നടപടനിയുരം  സസനകേരനിക്കുലമനയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനി  ഉറപ്പുനല്കേനിയതടാണയ്.  അങ്ങലന  ഇഫക്ടനവടായ  നടപടനി
സസനകേരനിചനിരുനലവങ്കെനില്  ഇഇൗ  48-കേടാരലന  ജനവന്  നമുകയ്  രക്ഷനികടാന്
സടാധനിക്കുമടായനിരുന.

എ.ബനി.സനി.  കപ്രടാജക്ടുകേള്കയ്  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കേടാത്ത  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ
സടാപനങ്ങളുലട  പദ്ധതനികേള്കയ്  അരംഗനകേടാരരം  നല്കകേണതനില  എനയ്
ഡനി.പനി.സനി.-കേള്കയ്  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കേനിലയനടാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന  മറുപടനിയനില്
അനയ് പറഞ്ഞതയ്.  എത്ര പഞടായതകേലളയടാണയ് അതനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
എത്ര പഞടായതകേള്കടാണയ് ഇങ്ങലന അരംഗനകേടാരരം നഷ്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്? 15.5
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കകേടാടനി രൂപയുലട പദ്ധതനികേള്  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ സടാപനങ്ങള് ഗവണ്ലമനനിലന
അനമതനികടായനി  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്  എനടാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന മറുപടനിയനില് നനിനരം
മനസനിലെടാകടാന്  സടാധനിക്കുനതയ്.   എനടാല്  അതനില്  യടാലതടാരു  നടപടനിയുരം
സസനകേരനിചനിട്ടനില.   മൂനരലെക്ഷരം  ലതരുവനടായ്ക്കുളുള്ള  കകേരളത്തനില്  ഇഇൗ  സര്കടാര്
വനതനിനകശഷരം 8274 നടായള്കടാണയ് ലസ്റ്റേറനികലെകസഷന് നടപ്പെനിലെടാകനിയനിട്ടുളളതയ്.
ഇഫക്ടനവടായനി തകദ്ദേശസസയരംഭരണ സടാപനങ്ങള് നടപടനി സസനകേരനിചനിരുനലവങ്കെനില്
ഒരു  ജനവന്  രക്ഷനികടാമടായനിരുനലവനടാണയ്  ഞടാന്  പറയുനതയ്.  അതുലകേടാണയ്
ഇനനിലയങ്കെനിലരം  സര്കടാര്  ഉണര്നയ്  പ്രവര്ത്തനികണരം.  സര്കടാരുരം
തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  സടാപനങ്ങളുരം  ഉണര്നയ്  പ്രവര്ത്തനികടാത്തതനിലന
അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്  ഇതയ്  സരംഭവനിചതയ്.  മടാലെനിനദ്യകമ്പടാരരം  ഭക്ഷനികടാനടാണയ്
ലതരുവനടായള്  കൂട്ടകത്തടാലട  വരുനതയ്.  ഇഇൗ  മടാലെനിനദ്യരം  നനിര്മ്മേടാര്ജനരം
ലചയ്യുനതനിനയ് ഒരു തടസ്സുവമനില,  അതനിനള്ള ഇചടാശകനി സര്കടാര് കേടാണനികണരം.
മടാലെനിനദ്യരം  നനിര്മ്മേടാര്ജനരം  ലചയനിരുനലവങ്കെനില്  ലതരുവനടായള്  വരനിലടായനിരുന,
ഇഇൗ  ജനവന്  അപഹരനികനിലടായനിരുന,  സര്കടാരനിലന  കേഴനിഞ്ഞ  തവണലത്ത
മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞ നടപടനികേലളലടാരം സസനകേരനിക്കുലമനയ് വനിശസസനിചതുലകേടാണടാണയ്
ഞങ്ങലളകപ്പെടാലലെയുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേള് ഇരുനതയ്. പലക്ഷ ആ നടപടനികേലളടാനരം
ഫലെവത്തടായനില  എനടാണയ്  ഇഇൗ  സരംഭവരം  കേടാണനിക്കുനതയ്.  ഇതനിനമുമ്പയ്
വര്കലെയനിലരം സമടാന സരംഭവമുണടായനി.  ഞടാനതനികലെയയ് കേടക്കുനനില. അതുലകേടാണയ്
കേഴനിഞ്ഞ  തവണലത്തകപ്പെടാലലെയലടാലത  ഇഫക്ടനവടായ  നടപടനിലയടുകണരം.
ഇനവനിലട  ഹര്ത്തടാലരം  ജനങ്ങളുലട  കറടാ ഡയ്  ഉപകരടാധവരം  നടക്കുകേയടാണയ്.
ആദദ്യലത്ത  സരംഭവമുണടായകപ്പെടാള്  പ്രതനികഷധത്തനിലന  ഒരു  ലചറനിയ  ശബരം
കപടാലമുണടാകനിയനില. സര്കടാരനിലന നടപടനികേള്കടായനി കേടാത്തനിരനിക്കുകേയടായനിരുന.
ഇനയ്  ജനങ്ങളടാലകേ  പ്രകക്ഷടാഭത്തനിലന  പടാതയനില്  നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
തവണലത്തകപ്പെടാലലെ  നനിസടാരമടായനി  കേടാണടാലത  ഗഇൗരവമടായനി  കേണ്ടുലകേടാണയ്  ഇഇൗ
പ്രശങ്ങളനില് അടനിയന്തരമടായ ഇടലപടല് സര്കടാരനിലന ഭടാഗതനനിനണടാകേണരം.
അനടാഥമടായനികപ്പെടായ ആ കുടുരംബത്തനിനയ് മതനിയടായ നഷ്ടപരനിഹടാരരം നല്കേണരം.

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്  (ശന  .    രകമശയ് ലചനനിത്തലെ):  സര്,  വളലര ഗഇൗരവമുള്ള
കേടാരദ്യമടാണനിതയ്.   48  വയസ്സുള്ള ഒരു ലചറുപ്പെകടാരലന ഇനലലെ കൂട്ടമടായനി  നടായള്
ആകമനിചയ്  കേടനിച്ചുലകേടാല്ലുകേയടാണയ്  ലചയതയ്.   ആ  കുടുരംബത്തനിനയ്  സഹടായരം
ലചയ്യണലമനടാണയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനികയടാടയ് എനനികയ് പറയടാനള്ളതയ്.  ശനിരുവമ്മേ
മരണലപ്പെട്ട  അകത  സലെതവചടാണയ്  ഇതുരം  ഉണടായനിരനിക്കുനതയ്.  ഇഇൗ  വനിഷയരം
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വളലര ഗഇൗരവകത്തടാലട എടുകണലമനയ് ഞടാന് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.
തകദ്ദേശസസയരംഭരണവരം നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവരം വഖഫയ് ഹജയ് തനര്ത്ഥടാടനവരം

വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലെനല്): സര്, കേരനിങ്കുളരം ഗ്രടാമപഞടായത്തനില് പുല്ലുവനിള
കേടപ്പുറത്തയ്  ലതരുവനടായളുലട  ആകമണത്തനില്  ഒരു  സകഹടാദരന്  മരണലപ്പെടടാന്
ഇടയടായ സടാഹചരദ്യരം അതദ്യന്തരം ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്.  മുമ്പുരം ഇവനിലട സമടാനമടായ
മരണരം  നടനനിരുന.  സരംസടാനത്തനിലന  വനിവനിധ  ഭടാഗങ്ങളനില്  ലതരുവനടായ
ആകമണരം  വര്ദ്ധനിചതനിലനതടര്നയ്  എ.ബനി.സനി.  കപ്രടാഗ്രടാരം  കേടാരദ്യക്ഷമമടായനി
നടപ്പെനിലെടാകടാന്  പ്ലേടാന്  ഫണയ്  നനകനിവയണലമനയ്  എലടാ  തകദ്ദേശഭരണ
സടാപനങ്ങള്ക്കുരം  സര്കടാര്  യഥടാസമയരംതലന  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കേനിയനിരുന.
ഇതനസരനിചയ്  21.06  കകേടാടനി  രൂപ  തകദ്ദേശഭരണ സടാപനങ്ങള്  നനകനിവയ്ക്കുകേയുരം
ലചയ.  കുടുരംബശനലയ  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തനിയുരം  എ.ബനി.സനി.  കപ്രടാഗ്രടാരം
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാകടാന്  ശമങ്ങള്  നടനവരനികേയടാണയ്.  അപകേടകേടാരനികേളടായ
ലതരുവനടായലള  കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യടാന്  നനിയമരം  അനവദനിക്കുനലണങ്കെനിലരം
സടായനിയടായ  പരനിഹടാരമടാര്ഗരം  വന്ധദ്യരംകേരണരം  മടാത്രമടാണയ്.  ഇതനിനടായനി
മൃഗസരംരക്ഷണ വകുപ്പെനിലന സഹടായരം തകദ്ദേശഭരണ സടാപനങ്ങള്കയ് ലെഭദ്യമടാകടാന്
നടപടനികേള് സസനകേരനിക്കുകേയുരം ലചയ.  ലതരുവനടായ ആകമണത്തനിനയ് വനികധയരടായ
19  കപര്  നഷ്ടപരനിഹടാരരം  ആവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേടാണയ്  സുപ്രനരംകകേടാടതനി  നനികയടാഗനിച
ജസ്റ്റേനിസയ്  സനിരനിജഗന് കേമ്മേനഷലന സമനപനിചനിരുന.  കേമ്മേനഷന് തല്സബന്ധമടായനി
വനിശദമടായ റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് സുപ്രനരംകകേടാടതനിയനില് സമര്പ്പെനിക്കുകേയുരം ലചയ. കകേടാടതനി ഇതയ്
അരംഗനകേരനിചയ്  ഉത്തരവടായനി.  ബന്ധലപ്പെട്ട  തകദ്ദേശഭരണ  സടാപനങ്ങകളടാടയ്
സനിരനിജഗന്  നനിര്കദ്ദേശനിചതുരം  സുപ്രനരംകകേടാടതനി  വനിധനിചതുമടായ
നഷ്ടപരനിഹടാരതകേയടായ 33,37,743  രൂപ പ്ലേടാന് ഫണനില്നനിനടാലണങ്കെനില്കപ്പെടാലരം
ബന്ധലപ്പെട്ട  തകദ്ദേശഭരണ  സടാപനങ്ങള്  നല്കേണലമനടാവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേടാണയ്
സര്കടാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുരം  ലചയനിരുന.  ലതരുവനടായലള  പനിടനിചയ്
വന്ധദ്യരംകേരണരം നടത്തനി പരനിപടാലെനിച്ചുവനിടുനതനിനയ് 2,100 രൂപയടാണയ് കുടുരംബശനകയ്
നല്കേടാന്  സര്കടാര്  പ്രകതദ്യകേ  ഉത്തരവനിലൂലട  നനിര്കദ്ദേശനിചതയ്.  ഇകപ്പെടാള്
കുടുരംബശനലയ  മടാത്രമടാണയ്   ഇകടാരദ്യത്തനിനടായനി  സര്കടാര്  എരംപടാനല്
ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  കേടാരദ്യത്തനിലന ഗഇൗരവരം കേണകനിലലെടുത്തയ് കകേടാരംപനിറനടായ സസകേടാരദ്യ
ഏജന്സനികേലളകടനി കുടുരംബശനലകടാപ്പെരം എരംപടാനല് ലചയയ് ഈ പ്രതനിസന്ധനിലയ
മറനികേടകടാന് ഉടന് നടപടനികേള് സസനകേരനിക്കുരം. കേരനിങ്കുളരം ഗ്രടാമപഞടായത്തനിലണടായ
ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടായ  സരംഭവത്തനില്  ബന്ധലപ്പെട്ട  കുടുരംബത്തനിനയ്  മതനിയടായ
നഷ്ടപരനിഹടാരരം സര്കടാര് നല്കുനതടാണയ്.
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VI  കമശപ്പുറതവച കേടലെടാസ്സുകേള് 

ധനകേടാരദ്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്):

സര്,  ഇന്തദ്യയുലട  കേരംപയ് കടടാളര്  ആനയ്  ആഡനിറര്  ജനറലെനിലന  2016  മടാര്ചനില്

അവസടാനനിച വര്ഷലത്ത തകദ്ദേശസസയരംഭരണ സടാപനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുരം

ജനറല്, കസടാഷദ്യല്  ലസക്ടറനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുരം ഞടാന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന. 

VII  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണരം

(1) ആകരടാഗദ്യവരം കുടുരംബകക്ഷമവരം സരംബന്ധനിച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി

XII-ലന റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്

ആകരടാഗദ്യവരം സടാമൂഹദ്യനനതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശനമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജ

ടനചര്): സര്, ആകരടാഗദ്യവരം കുടുരംബകക്ഷമവരം സരംബന്ധനിച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി XII-ലന

ലചയര്കപഴണടായ ഞടാന് 2016-17  സടാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ധനടാഭദ്യര്ത്ഥനകേളുലട

പരനികശടാധന  സരംബന്ധനിച  ഒനടാമതയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലലെ  ശനിപടാര്ശകേളനികന്മേലള്ള

ആക്ഷന് കടകണ് റനികപ്പെടാര്ട്ടുരം 2017 മടാര്ചയ് 31 വലരയുള്ള ആനകേടാലെനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുരം

സമര്പ്പെനിക്കുന. 

(2) ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങലള സരംബന്ധനിച സമനിതനിയുലട

നടാല്പത്തനിലയടാനടാമതയ് റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് 

ശന  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന്:  സര്,  ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങലള  സരംബന്ധനിച

സമനിതനിയുലട  അദ്ധദ്യക്ഷനടായ  ഞടാന്  കകേരള  വനരം  വനികേസന  കകേടാര്പ്പെകറഷന്

നടപ്പെനിലെടാക്കുന  ഇകകടാ  ടൂറനിസരം  പദ്ധതനികേലള  സരംബന്ധനിച  സസതന  പഠന

റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്,  സമനിതനിയുലട നടാല്പ്പെത്തനിലയടാനടാമതയ് റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെനിക്കുന.  

VIII.  ധനകേടാരദ്യരം

2017-18 സടാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനികലെയ്ക്കുള്ള 

ഉപധനടാഭദ്യര്ത്ഥനകേളുലട കസ്റ്റേറയ്ലമനയ്

ധനകേടാരദ്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എരം  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,

2017-18  സടാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനികലെയ്ക്കുള്ള  ഉപധനടാഭദ്യര്ത്ഥനകേളുലട

കസ്റ്റേറയ്ലമനയ് ഞടാന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന. 
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IX  നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യരം

2017-ലലെ കകേരള ധനകേടാരദ്യ ബനില് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനികയ് അയയണലമന
പ്രകമയരം

മനി  .    സനകര്:  2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന  അവതരണലത്ത
സരംബന്ധനിച  കമപ്രശരം  ചട്ടരം  303  പ്രകേടാരരം  ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശനയ്
ഉനയനികടാവനതടാണയ്. 

X  കമപ്രശരം

 ബനില് കമപ്രകേടാരമല എനതയ് സരംബന്ധനിചയ്

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്: സര്,  ഈ  വര്ഷരം  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപ്പെടാകടാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുലകേടാണയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച യടാലതടാരു നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുരം  2017-18-
ലലെ   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില് ഇല. ഒരു
നനികുതനിയുരം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടനില.  പലക്ഷ  275,  276,  277  എനന  മൂന
ഖണ്ഡനികേകേളനിലെടായനി  ചനിലെ  നനികുതനികേള്  ഇലടാതടാകനിയനിട്ടുണയ്,  ചനിലെ  നനികുതനികേള്
കുറചനിട്ടുണയ്.  അലടാലത ഈ ബഡ്ജറനില് നനികുതനി സരംബന്ധനിച്ചുള്ള യടാലതടാരുവനിധ
വര്ദ്ധനവരം ഉണടായനിട്ടനില. വനിവനിധ നനിയമങ്ങളുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് നനികുതനി വര്ദ്ധനവയ്
ലകേടാണ്ടുവരുനതനിനകവണനിയടാണയ്  സടാധടാരണ  ഫനിനടാന്സയ്  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  നനികുതനി  കുറചനിരനിക്കുന  കേടാരദ്യത്തനിനകവണനി  ഫനിനടാന്സയ്
ബനില്  ലകേടാണ്ടുവകരണ  ആവശദ്യമനില.  ഒരു  എക്സെെനികേറ്റ്യൂട്ടനവയ്  ഉത്തരവനിറകനി  നനികുതനി
ഇളവയ്  പ്രടാബലെദ്യത്തനില്  വരുത്തടാവനതടാണയ്.  നനികുതനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുലണങ്കെനില്
മടാത്രമടാണയ്  ബനിലനില് അലമനയ്ലമനയ്  വരുത്തനി ഇതയ്  ലകേടാണ്ടുവകരണ ആവശദ്യമുള.
അതുലകേടാണയ്  ഈ  ഫനിനടാന്സയ്  ബനില്  അനടാവശദ്യമടായനിട്ടുള്ളതുരം
അപ്രസകമടായനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്.  ഇതുലകേടാണ്ടുവകരണ  യടാലതടാരു  കേടാരദ്യവരം  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലെനില. അതുലകേടാണയ് ഇതയ് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ് കമത്തനിലെല. 

ധനകേടാരദ്യവരം  കേയറുരം  വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്):
സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  പുതനിയ  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളടാനരം  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനില്  ഇല.  അകദ്ദേഹരം
അഭനിപ്രടായലപ്പെട്ടതുകപടാലലെ വടാറയ് നനിയമത്തനിലലെ  93-ാം വകുപ്പുപ്രകേടാരരം നനിലെവനിലള്ള
നനികുതനികേളനില്  എക്സെെനികേറ്റ്യൂട്ടനവയ്  ഉത്തരവവഴനി  ഇളവയ്  നല്കേടാരം.  അതയ്  പനിനനടയ്
നനിയമസഭയനില്  പടാസടാകനി  നനിയമമടാകനിയടാലരം  മതനി.  പലക്ഷ,  ഈ  ഫനിനടാന്സയ്
ബനില്  നനികുതനി  ഇളവനികനതല.  നനികുതനി  കുടനിശനികേയനില്  ഇളവയ്  ലകേടാടുക്കുനതുരം
മുന്കൂട്ടനി  അടചനിട്ടുലണങ്കെനില്  അതയ്  തനിരനിച്ചുനല്കുനതലലനരം  വദ്യവസ  ലചയ്യുന
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  അതനിനയ്  നനിയമകഭദഗതനി  കൂടനികയ തനരൂ.   എക്സെെനികേറ്റ്യൂട്ടനവയ്  ഓര്ഡര്
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വഴനി ലചയ്യടാന് പറനതല.  വടാറയ്  നനിയമരം മടാത്രമല,  മുദ്രപത്ര നനിയമരം,  ആഡരംബര
നനികുതനി  നനിയമരം,  അഗ്രനികേള്ചറല്  ഇന്കേരം  ടടാക്സെെയ്  തുടങ്ങനി  മറയ്   നനിയമങ്ങളുരം
ഇത്തരത്തനില് കഭദഗതനി ലചയ്യുനണയ്. അതുലകേടാണയ് ഈ ഒബ്ജക്ഷന് സസനകേടാരദ്യമല.

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  നമ്മുലട  റൂള്സയ്  ഓഫയ്  ലപ്രടാസനഡത്യുവറനില്
അവസടാനരം  അലമനയ്ലമനയ്  നടത്തനിവന  Rule  153  (എ)-യകേത്തയ്  ഈ  പറയുന
കേടാരദ്യങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഫനിനടാന്സയ്  ബനില്  എനപറയുന  ലഡഫനനിഷനനില്
അങ്ങനികപ്പെടാള്  പറയുന  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെട്ടനിട്ടനില.  അതുകൂടനി  അങ്ങയ്  റൂളനിരംഗയ്
നല്കുനതനിനമുമ്പയ് പരനിഗണനികണരം. 

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  നമ്മുലട നനിയമപ്രകേടാരവരം ശക്ധര്
ആനയ്  കേഇൗളനിലനയുലമലടാരം  അടനിസടാനത്തനില്  മനിശസസഭടാവമുള്ള  ഫനിനടാന്സയ്
ബനില്ലുകേള്  അവതരനിപ്പെനികടാനള്ള  അവകേടാശവരം   പുതനിയ  നനികുതനി  വര്ദ്ധനവനിലന
മടാത്രമല,  അലടാലതയുള്ള  അനബന്ധ  നനിയമങ്ങളനിലലെ  കഭദഗതനിയുരം  ഫനിനടാന്സയ്
ബനിലനിലൂലട  ലകേടാണ്ടുവരടാനള്ള  അവകേടാശമുണയ്.  അതുലകേടാണയ്  ഈ  ഒബ്ജക്ഷന്
നനിലെനനില്ക്കുനതല. 

റൂളനിരംഗയ്
മനി  .    സനകര്  : 2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്

കമപ്രകേടാരമല എനതടാണയ് ശന. വനി. ഡനി. സതനശന് ഇവനിലട ഉനയനിച കമപ്രശരം.
ഇകടാരദ്യത്തനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  വനിശദനകേരണരം
നല്കുകേയുണടായനി.  2003-ലലെ  കകേരള  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത  നനികുതനി  നനിയമപ്രകേടാരരം
മുന്വര്ഷരം  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയ  നനികുതനികയ്  ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനിലൂലട  ഇളവയ്
പ്രഖദ്യടാപനിച  സടാഹചരദ്യത്തനില്  മുന്വര്ഷരം  ഈടടാകനിയ  നനികുതനി
തനിരനിച്ചുലകേടാടുക്കുനതയ്  ഒഴനിവടാകടാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേടാണടാണയ്  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനില്
കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതയ്.  കമപ്രശത്തനില്  ഉനയനിചതുകപടാലലെ  ഒരു
എക്സെെനികേറ്റ്യൂട്ടനവയ്  ഓര്ഡറനിലൂലടയടാണയ്  ഇതയ്  നടപ്പെടാക്കുനലതങ്കെനില്  അതനിനയ്
നനിയമപ്രടാബലെദ്യരം  ഉണടാകേടാന്  ഇടയനിലടാലയനരം  കകേടാടതനി  ഇടലപടലകേള്കയ്
ഇടയടാകുലമനരം നദ്യടായമടായുരം കേരുതടാവനതടാണയ്.  അതുമടാത്രമല  2003-ലലെ കകേരള
മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിനപുറലമ മറയ് നടാലെയ് നനിയമങ്ങള്ക്കുകൂടനി 2017-ലലെ
ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലൂലട കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  അവലയടാലകത്തലന തനര്തരം
അനനിവടാരദ്യമടായ  കഭദഗതനികേളുമടാണയ്.  ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്  ഇവനിലട
ഉനയനിചതുള്ലപ്പെലടയുള്ള  വനിഷയങ്ങള്  സരംബന്ധനിചയ്  കൂടുതല്  പരനികശടാധന
ആവശദ്യമടാലണങ്കെനില്  അതയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്  നടത്തടാവനതുമടാണയ്.  ഈ
സടാഹചരദ്യത്തനില് കമപ്രശരം നനിലെനനില്ക്കുനതലലനയ് റൂള് ലചയ്യുന. 
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നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യരം (തുടര്ച)

ധനകേടാരദ്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .    ടനി  .  എരം  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്):  സര്,
2017- ലലെ കകേരള ധനകേടാരദ്യ ബനില് സടാമ്പത്തനികേ കേടാരദ്യങ്ങള് സരംബന്ധനിച സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനി  VIII-ലന  പരനിഗണനയയ്  അയയണലമന  പ്രകമയരം  ഞടാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

തകദ്ദേശസസയരംഭരണവരം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവരം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തനര്ത്ഥടാടനവരം
വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലെനല്):   സര്, ഞടാന് പ്രകമയലത്ത പനിന്തടാങ്ങുന. 

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്
ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായരം  ആരടായുനതനിനടായനി  30-06-2017  വലര  സര്ക്കുകലെറയ്
ലചയ്യണലമന കഭദഗതനി ഞടാന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

കഡടാ  .    എരം  .    ലകേ  .    മുനനര്: സര്,  2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്  ഒരു
ലസലെക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയയ്  അയയണലമന  കഭദഗതനി  ഞടാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശന  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേടായ:  സര്,  കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങള്ക്കുകമല്
യടാലതടാരു തരത്തനിലള്ള നനികുതനി ബടാധദ്യതയുരം ചുമത്തനിയനിട്ടനിലടാത്ത ധനകേടാരദ്യ ബനില്
സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ് അയയണലമന  പ്രകമയലത്ത  ഞടാന്  പനിന്തടാങ്ങുകേയടാണയ്.
സസര്ണ്ണത്തനിലന പര്കചസയ്  നനികുതനി  സരംബന്ധനിച വനിഷയരം പരനിഗണനികണലമനയ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  ഇതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രടാവശദ്യരം  ഞടാന്  സൂചനിപ്പെനിച  ഒരു കേടാരദ്യമടാണയ്.
ഇതയ്  വദ്യടാപടാരനികേള്  പനിരനിചനിട്ടനിലടാത്ത  ടടാക്സെെടാലണനകൂടനി  അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.  അതുകപടാലലെ വനസതനിയുലട മലറടാരു
രൂപമടായ കബകറനി കഷടാര്ട്ടനനിരംഗനിനയ് നനിലെവനില് ഇഇൗടടാക്കുന നനികുതനി സരംബന്ധനിച
കേടാരദ്യങ്ങളുരം  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അകടാരദ്യത്തനിലരം  പരനിഹടാര
മുണടാകേണലമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.  അയല് സരംസടാനങ്ങളനില് ഇതനിനയ്  5%
മടാത്രമടാണയ്  നനികുതനി  പനിരനിക്കുനതയ്.   വനസതനി  ഇനത്തനിലെടാണയ്  ഇതയ്
ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.   മടാര്ഗകറന്  14.5  ശതമടാനമടാണയ്.   കബകറനി
കഷടാര്ട്ടനനിരംഗയ് വനസതനിയനില് ഉള്ലപ്പെടുകത്തണതടാണയ്.  തമനിഴയ് നടാടയ്  സര്കടാര്  5%
നനികുതനി ചുമത്തനിലകടാണയ് ആ നനിയമരം അവനിലട ബടാധകേമടാകനിയനിട്ടുണയ്.

ഇടതുപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യ മുനണനി ലതരലഞ്ഞടുപ്പെയ് കേടാലെത്തയ് 'എല്.ഡനി.എഫയ്.
വരുരം എലടാരം ശരനിയടാകുരം' എനപറഞ്ഞകപ്പെടാള് യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉരം ബനി.ലജ.പനി.-യുരം
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കേളനിയടാകനി.  അവരുലട വടാഗടാനരം കപടാലലെ ആളുകേലള പറനിക്കുകേയടാലണനയ് കേരുതനി.
എനടാലെനികപ്പെടാള് എലടാരം  ശരനിയടായനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഒരു വര്ഷരംലകേടാണ്ടു
തലന ജനവനിത ഗുണകമന്മേ അളക്കുനതനിനള്ള എലടാ സൂചനികേകേളനിലരം കകേരളരം ഒനടാരം
സടാനത്തയ് എത്തനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കദശനയ-അന്തര്കദ്ദേശനയ തലെങ്ങളനില് കകേരളരം
മടാതൃകേയടാവകേയടാണയ്.   കകേരള  ബഡ്ജറനിലന  ജനകേനയത  അഭനിമടാനകേരമടാണയ്.
കേടുത്ത കവനലരം കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷരം മഴക്കുറവമുണടായ കകേരളത്തനില് പവര്കേട്ടയ് ഇല.
ഒരു  വര്ഷരംലകേടാണയ്  പുതുതടായനി  3,55,000  കവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കേനി.
29-05-2017-നയ്  കകേടാഴനികകടാടുവചയ്  കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദത്യുതനകേരണ
സരംസടാനമടായനി മുഖദ്യമനനി പ്രഖദ്യടാപനികടാന് കപടാകുകേയടാണയ്.  ഇന്തദ്യയനിലെടാദദ്യമടായനി
സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദത്യുതനകേരണരം  നടതന  സരംസടാനമടായനി  കകേരളരം  മടാറുകേയടാണയ്.
ഇതനില് എടുതപറകയണതയ് 30,000 പടാവലപ്പെട്ട കുടുരംബങ്ങളുലട വനടുകേള് സര്കടാര്
ലചലെവനില്  വയറനിരംഗയ്  നടത്തനിലകടാടുതലകേടാണടാണയ്  ഇഇൗ  ചരനിത്ര  കനട്ടരം
കകേവരനിക്കുനതയ്  എനതടാണയ്.  കേടാസര്കഗടാഡയ്  200  ലമഗടാവടാട്ടനിലന  കസടാളടാര്
പടാര്കയ്  കേമ്മേനഷന്  ലചയ.   കസടാളടാര്  എന  വടാക്കുതലന  അഴനിമതനിയുലടയുരം
വൃത്തനികകേടുകേളുലടയുരം  പരദ്യടായമടായനി  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  മടാറനി.   എനടാല്
ഇനയ്  പ്രസ്തുത  നടപടനികേലള  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  കനലരയടാകനി
ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വരുരം  എലടാരം  ശരനിയടാകുരം
എനപറഞ്ഞതനിലന പ്രസകനി ഇലതലടാമടാണയ്.

കകേരളത്തനിലലെ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കമഖലെ ശരനിയടാകുനതയ് കേടാണുനനികല.  സ്കൂളുകേള്
ആദടായകേരമലലനയ് പറഞ്ഞയ് അവലയ അടച്ചുപൂട്ടനി ഭൂമനി വനിറയ് ലെടാഭരം ലകേടായ്യടാന് സ്കൂള്
മുതലെടാളനിമടാര്കയ് ഒത്തടാശ ലചയലകേടാടുത്ത യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന നടപടനി തനിരുത്തനി ആ
പ്രവണത  തലന  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന  തരത്തനില്  നടാലെയ്  അടച്ചുപൂട്ടനിയ  സ്കൂളുകേള്
സര്കടാര്  ഏലറടുത്തയ്  സരംരക്ഷനിക്കുകേയുണടായനി.   സര്കടാര്  സ്കൂളുകേള്  മനികേവനിലന
കകേന്ദ്രങ്ങളടാക്കുനതനിനയ്  ചരനിത്രത്തനിലെനിതുവലര  ഉണടായനിട്ടനിലടാത്തവനിധരം  കകേടാടനികേള്
വടാരനിലകടാടുതലകേടാണയ് ജനകേനയ പങ്കെടാളനിത്തരം ഉറപ്പുവരുതനതനിനള്ള നടപടനികേള്
ഇഇൗ സര്കടാര് സസനകേരനിച്ചു.  ഇതയ് എലടാരം ശരനിയടാക്കുനതനിലന ഭടാഗമടാണയ്.  അഞടാരം
കടാസയ്  വലരയുള്ള  കുട്ടനികേള്കയ്  സര്കടാര്  ലചലെവനില്  യൂണനികഫടാരം  നല്കേടാന്
തനരുമടാനനിക്കുകേയുരം സ്കൂള് തുറക്കുനതനിനയ് മുമ്പുതലന യൂണനികഫടാമുരം പടാഠപുസ്തകേങ്ങളുരം
സ്കൂളനില്  എത്തനിക്കുകേയുരം  ലചയ.   കുട്ടനികേളുരം  രക്ഷനിതടാകളുരം  ഇനയ്  വളലരകയലറ
സകന്തടാഷത്തനിലെടാണയ്.

ഇനയ് കകേരളരം അഭനിമുഖനകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന ഏറവരം വലെനിയ പ്രതനിസന്ധനി
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വടായ്പലയടുത്തയ്  വനിദദ്യ  അഭദ്യസനിച  കുട്ടനികേള്കയ്  അനകയടാജദ്യമടായ
ലതടാഴനില് ലെഭനികടാതടാവകേയുരം  ബടാങ്കെയ്  കലെടാണ് തനിരനിചടയടാന്  സടാധനികടാത്തതുമടായ
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ഗുരുതരമടായ  അവസയടാണയ്  സരംജടാതമടായനിരനിക്കുനതയ്.    ഇതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
രക്ഷനിതടാകള്  ആത്മഹതദ്യ  ലചയ  സരംഭവരം  വലരയുണടായനി.  ലപണ്മകലള
ലകേട്ടനിചയകടാന്  കേഴനിയുനനില.   കേടാരണരം  ബടാങ്കെയ്  ജപനിലകടാരുങ്ങനി  നനില്ക്കുന
കുടുരംബത്തനില്  നനിനരം  ലപലണ്ണടുകടാന്  ആളുകേള്  തയ്യടാറല.  ഇഇൗ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനികടാന്  സര്കടാലരടുത്ത  ധനരവരം  മനഷദ്യതസപരവമടായ  നടപടനിയടാണയ്
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വടായ്പ  തനിരനിചടവനിനടായനി  900  കകേടാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേലകേടാള്ളനിചതയ്.  ഒരു ലെക്ഷരം രൂപ വടായ്പലയടുത്ത കജടാസഫനിലന ജയനിലെനിലെടചതയ്
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന  കേടാലെത്തകല.  നനിങ്ങള്കയ്  ഒനരം
ശരനിയടാകടാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന  എലടാരം  ശരനിയടാകനി
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.

ആകരടാഗദ്യ  കമഖലെയനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഒരു  വര്ഷരംലകേടാണയ്  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഗുണഫലെരം ലെഭനികടാത്ത ഏലതങ്കെനിലരം മണ്ഡലെമുകണടാ?  സസന്തരം
പടാര്ട്ടനികടാര്കയ് മടാത്രരം വനികേസനലമന കേഴനിഞ്ഞകേടാലെ സര്കടാര് നയരം മടാറനിലയഴുതനി.
ആവശദ്യമടായ  തസ്തനികേകേള്  അനവദനിച്ചുലകേടാണയ്  പ്രടാഥമനികേടാകരടാഗദ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങലള
കുടുരംബടാകരടാഗദ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളടാകനി  മടാറനതനിനയ്  നടപടനി  സസനകേരനിക്കുകേയടാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെത്തയ്  തടാലൂകയ്  ആശുപത്രനിലയ  ജനിലടാ  ആശുപത്രനിലയനയ്
കപരുമടാറനിയകശഷരം  ആവശദ്യമടായ  കഡടാക്ടര്മടാലരകയടാ  സ്റ്റേടാഫനിലനകയടാ
അനവദനിചനിരുനനില.   ചനിലെ ജനിലടാ  ആശുപത്രനികേള് ലമഡനികല് കകേടാകളജുകേളടായനി
മടാറനിയ കേഥ ഇവനിലട ചര്ച ലചയതടാണകലടാ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വനകശഷരം  2753
തസ്തനികേകേള് ആശുപത്രനികേള്കയ് അനവദനിച്ചു 170 പനി.എചയ്.സനി.കേള് കുടുരംബടാകരടാഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളടാകനി മടാറനി.

കകേരളത്തനിലന കേടാര്ഷനികേ കമഖലെയനില് പുത്തനണര്വയ് അനഭവലപ്പെട്ടു.  കൃഷനി
ഒരു  സരംസടാരമടായനി  ജനങ്ങളനില്  കവരയ്  പനിടനിക്കുകേയകല.   തരനിശയ്  നനിലെങ്ങള്
കേതനിരണനിഞ്ഞു.   കകേടാഴനികകടാടയ്  ജനിലയനില്  മൂനയ്  പതനിറടാണയ്  തരനിശടായനി  കേനിടന
ആവളപ്പെടാണനിയനില്  1100  ഏകറനില്  ലനലെയ് ല്ല്  വനിളയനിച്ചു.   ആറന്മുളയനിലലെ  ചരനിത്രരം
മടാറനിലയഴുതനി.  ആറന്മുള ബ്രേടാനയ് അരനി വനിപണനിയനിലെനിറകനി.  യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാര്
ലമത്രടാന്  കേടായലെടകരം  സസകേടാരദ്യ  മുതലെടാളനിമടാര്കയ്  വനില്ക്കുന  സമനപനമകല
സസനകേരനിചതയ്.

ഇഇൗ സര്കടാര് അധനികേടാരത്തനില് വരുകമ്പടാള് സരംസടാനതണടായനിരുന  43
ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങളനില്  33  എണ്ണരം  നഷ്ടത്തനിലെടായനിരുനലവനതയ്
മറകരുതയ്.  ഒരു വര്ഷരംലകേടാണയ് അതനില് 13  എണ്ണത്തനിലന ലെടാഭത്തനിലെടാകനി.  ഒരു
വര്ഷരംലകേടാണയ്  13052  ലചറുകേനിട  വദ്യവസടായ  സരംരരംഭങ്ങള്  സരംസടാനത്തയ്
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ആരരംഭനിച്ചു.  കകേരളത്തനിലന വദ്യവസടായ കമഖലെ കുതനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറനില്
പ്രഖദ്യടാപനിച  ease  of  doi ng  busi ness  അതനിനയ്  സഹടായകേരമടാണയ്.   സ്റ്റേടാര്ട്ടപ്പെയ്
ഇന്ലവസ്റ്റേയ്ലമനയ്,  സകപ്പെടാര്ട്ടയ്  സബ്സനിഡനി  എനന  ഇനങ്ങളനില്  45.78  കകേടാടനി
രൂപയടാണയ്  നനകനിവചതയ്.   വന്കേനിട-ഇടത്തരരം  വദ്യവസടായങ്ങള്കയ്  482  കകേടാടനി
രൂപ  നല്കുകേയുരം  ലപടാതുകമഖലെടാ  വദ്യവസടായങ്ങളുലട  വനിഹനിതരം  100  കകേടാടനി
രൂപയനില് നനിനയ്  270  കകേടാടനി  രൂപയടാകനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുരം ലചയ.  ഇലതലടാരം
ലകേടാണടാണയ് എലടാരം ശരനിയടായനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാലണനയ് ജനരം പറയുനതയ്.

യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  മുനണനി  നനിലെനനിര്ത്തടാന്  വനതനിച്ചുനല്കേനിയ
അഴനിമതനിയുലട  വനിളനനിലെമടായ  തകദ്ദേശ  സസയരംഭരണ  വകുപ്പെനിലന  ഇഇൗ  സര്കടാര്
ഒനടാക്കുകേയുരം  അഴനിമതനി  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  പുതുതടായനി  1317  തസ്തനികേകേള്
നല്കുകേയുരം  ലചയ.   ഒരു  വര്ഷരംലകേടാണയ്  202178  ശഇൗചടാലെയങ്ങള്
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനിലകടാണയ്  ഇന്തദ്യയ്ക്കുതലന  നമ്മുലട  സരംസടാനരം  മടാതൃകേയടായനി.
യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേടാലെത്തയ് കേണ്ണനരുരം കേയ്യുമടായനി കേഴനിഞ്ഞനിരുന കേയര്-കേശുവണനി-
കകേത്തറനി  കമഖലെ  ഇനയ്  സമടാധടാനത്തനിലനയുരം  സകന്തടാഷത്തനിലനയുരം
കമഖലെകേളടായനി മടാറനി.  കേടുത്ത കവനലെനില് കകേരളമടാലകേ ലവള്ളരം എത്തനിക്കുനതനില്
സര്കടാര് കേടാണനിച ജടാഗ്രത എടുതപറകയണതടാണയ്.  

യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേടാലെത്തയ്  419  കകേടാടനി  രൂപയുലട  സഞനിത
നഷ്ടമുണടാകനിയ  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ലഫഡയ്  ഒരു  വര്ഷരംലകേടാണയ്  64  കകേടാടനി  രൂപ
ലെടാഭത്തനിലെടായനി.

കകേന്ദ്രരം  അരനിവനിഹനിതരം  ലവട്ടനിക്കുറചയ്  ജനങ്ങലള  പട്ടനിണനികനിടടാന്
മുതനിര്നകപ്പെടാള്  440  കകേടാടനി  രൂപ നല്കേനിലകടാണയ് വനിലെകയറരം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനി.
അഴനിമതനിയുലട  കൂത്തരങ്ങടായനിരുന  ലപടാതുമരടാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്;  സലെരം  മടാറത്തനിനയ്
കലെലെരം  വനിളനി  നടന  വകുപ്പെയ്;  എസ്റ്റേനികമറയ്  തുകേയുലട  പലെ  മടങ്ങയ്  ആര്.ഇ.-യനിലൂലട
തട്ടനിപ്പെയ്  നടന  വകുപ്പെയ്;  അതയ്  ഇനയ്  സരംശുദ്ധമടായ  ഭരണനടപടനികേളനിലൂലട
ശരനിയടായനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അഴനിമതനിയുരം തനലവട്ടനിലകടാള്ളയുരം നടനനിരുന
അനലത്ത അവസ മടാറനി. അഴനിമതനി ലവളനിചതലകേടാണ്ടുവരുനവര്കയ് അഞ്ചുലെക്ഷരം
രൂപ  പടാരനികതടാഷനികേരം  പ്രഖദ്യടാപനിച  സര്കടാരടാണനിതയ്.  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്കയ്
അനകൂലെമടായനി മടാറനിലയഴുതനിയ പുതനിയ നയരം ലതടാഴനില്കമഖലെ ശരനിയടാകുനതനിലന
ലെക്ഷണമകല. ലതടാഴനിലെടാളനികേള് സസകദശനിയടായടാലരം പരകദശനിയടായടാലരം അവലരലടാരം
ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന  പരനിഗണനയയ്  അര്ഹരടാലണനയ്  ലതളനിയനിച്ചുലകേടാണടാണയ്
'ആവടാസയ്'  പദ്ധതനി  പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.  ലെഹരനി  വനികമടാചനത്തനിനടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച
'വനിമുകനി' നല ഫലെരം ലചയ്യുകേയടാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന കേടാലെത്തയ് കേടരം കേയറനി
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മുടനിഞ്ഞയ്  27  ലപന്ഷന്കേടാര്  ആത്മഹതദ്യ  ലചയ  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇനയ്
രക്ഷലപ്പെടുകേയടാണയ്.   ഭടാവനടാപൂര്ണ്ണമടായ  പദ്ധതനികേള്  ഇഇൗ  പ്രസടാനത്തനിനയ്
തുണയടാകുകേയടാണയ്.  അനദ്യസരംസടാന  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്കയ്  തനലര
സഇൗകേരദ്യമനിലടാത്ത,  വൃത്തനിഹനനമടായ  സലെങ്ങളനില്  കേഴനിയുന  ദയനനയമടായ
അവസ  നടാലമലടാരം  കേടാണുനതടാണയ്.   കകേരളത്തനില്  ഇവരുലട  തടാമസരം
മനഷദ്യതസപരമടാകടാന്  കവണനിയുള്ള  'അപടാ  ഘര്'  എന പദ്ധതനി  ഇനയ്  ഇന്തദ്യയയ്
മടാതൃകേയടാവകേയടാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞകേടാലെ യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണരം തകേര്ത്ത കകേരളത്തനില്
എലടാരം   ശരനിയടാവകേയടാണയ്.   കേശുവണനി,  കേയര്,  ലലകേത്തറനി,  പരമ്പരടാഗത
വദ്യവസടായ  കമഖലെകേള്,  തുരുലമ്പടുത്തയ്  കേട്ടപ്പുറത്തടായ  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.,
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം,  ലലവദത്യുതനി,  ആകരടാഗദ്യരം,  കമസമടാധടാനരം  എലടാരം  ശരനിയടാകുന.
ഇന്തദ്യടാ  ടുലഡയുലട  ഏറവരം  പുതനിയ  സര്കവ്വ  പ്രകേടാരരം  ഇന്തദ്യയനില്  ഏറവരം
മനസമടാധടാനകത്തടാലട  ജനവനികടാന്  കേഴനിയുന സലെരം കകേരളമടാലണനയ്  പറയുന.
പബനികേയ് അഫകയഴയ് ഇന്ഡക്സെെനില് കകേരളരം ഒനടാരം സടാനരം കനടനിയനിരനിക്കുന.  ഇനയ്
കകേരളത്തനിലലെ  മനനിമടാര്കയ്  ഉദ്ഘടാടനത്തനിനയ്  വരടാന്  സമയമനില.   അത്രകയലറ
പദ്ധതനികേള്  പൂര്ത്തനിയടാകനികഴനിഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന  കേടാലെത്തയ്  വലെനിയ
ലകയനിന്  ഉപകയടാഗനിചയ്  രണയ്  തൂണുകേളനില്  കേയറനിവച  ലകേടാചനി  ലമകടടായുലട
കകേടാചനിലന  ഫടാഗയ്  ഓഫയ്  ലചയ്യടാന്  മുഖദ്യമനനി  അടകരം  വലെനിലയടാരു  മനനിപ്പെട
തലനയുണടായനിരുന.  ആ  ലമകടടായുലട  യഥടാര്ത്ഥ  ഉദ്ഘടാടനരം  നടക്കുകമ്പടാള്,
ലകേടാചനിന്  ലമകടടായനില്  ടടാന്സ്ലജന്കഡഴനിനയ്  കജടാലെനി  നല്കേനിലകടാണയ്
കലെടാകേചരനിത്രത്തനില്  കകേരളരം  സടാനരം  കനടുകേയടാണയ്.  ഇങ്ങലന  കകേരളരം
ശരനിയടാകുകമ്പടാള്  പ്രതനിപക്ഷരം  മടാത്രമടാണയ്  ജനങ്ങളുലട  പ്രതനക്ഷയ്ലകടാത്തയ്
ശരനിയടാകേടാത്തതയ്  എനയ്  കേടാണടാന്  കേഴനിയുരം.  പ്രതനിപക്ഷലത്ത  വടാണടാലലക
ആകമനിചനിരനിക്കുനലവനയ്  സരംശയനിക്കുന.   ജനങ്ങളുലട  യഥടാര്ത്ഥ  പ്രശങ്ങള്
കേടാണടാന്  അവര്കയ്  സടാധനികടാലത  വരുനതയ്  അവര്  മടാധദ്യമങ്ങള്ലകടാപ്പെരം
സഞരനിക്കുനതുലകേടാണടാണയ്.   മൂനടാള്  സമരലത്ത  മൂവടായനിരരം  എനയ്
ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.   മഷനിക്കുപ്പെനിയുരം  കേരുതനി  സമരത്തനിനയ്  കപടാകുനവലര
കപ്രടാതടാഹനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ  ബനിലനിലന  ഒരനികല്  കൂടനി  പനിന്തടാങ്ങനിലകടാണയ്
നനിര്തന.

ശന  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്: സര്, ഞടാന് ഈ ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലന എതനിര്ക്കുന.
ഇനയ്  രടാഷനയത്തനിലലെ  പലെ  വനിവടാദങ്ങളുരം  കേടാണുകമ്പടാള്  "എലന  അചന്
മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന  കേടാലെത്തയ്   എങ്ങലനയടാണയ്  ലലകേകേടാരദ്യരം  ലചയനിരുനലതനയ്
ആകലെടാചനികടാറുണയ്.   ആഴ്ചകേകളടാളരം  നനട്ടനിലകടാണ്ടുകപടാകുന  പലെ  വനിവടാദങ്ങളുരം
അചന്  ഒരു  ദനിവസരം  ലകേടാണയ്  തനര്ക്കുമടായനിരുന.  ലപലട്ടനയ്



452 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

തനരുമടാനങ്ങലളടുകടാനള്ള  കേഴനിവടായനിരുന  അചലന  പ്രകതദ്യകേത.   സൂചനിലകേടാണയ്
എടുകടാവന കേടാരദ്യങ്ങള് ഇനയ് തൂമ്പലകേടാണയ് എടുക്കുനതയ് കേടാണുകമ്പടാള് അചലന
ഓര്മ്മേ വരുരം.  ലഎ.എ.എസയ്., ലഎ.പനി.എസയ്. ഉകദദ്യടാഗസലര എല്.ഡനി.എഫയ്.-ലന
ആള്,  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  ആള്  എന  രനതനിയനില്  അകദ്ദേഹരം
കവര്തനിരനിച്ചുകേണനിരുനനില.  അവര് ലചയ്യുന കജടാലെനി ലകേടാണടാണയ് ഓകരടാരുത്തലരയുരം
അളനനിരുനതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന അടുപ്പെകടാരനടായനിരുനലവനതുലകേടാണയ്
ഒരു ഉകദദ്യടാഗസലനയുരം അചന് അകേറനി നനിര്ത്തനിയനില.  അതുലകേടാണ്ടുതലന ഇ.ലകേ.
നടായനടാരുലട  കേടാലെത്തയ്  ലഎ.എ.എസയ്.,  ലഎ.പനി.എസയ്.  വനിവടാദങ്ങള്
ഉണടായനിരുനനില.”  ദനിവരംഗതനടായ;  ജനകേനയനടായ  കകേരളത്തനിലന  മുന്മുഖദ്യമനനി
ഇ.  ലകേ.  നടായനടാരുലട  ചരമവടാര്ഷനികേ  ദനിനത്തനില്  അകദ്ദേഹത്തനിലന  മകേന്
ശന.  ലകേ.  പനി.  കൃഷ്ണകുമടാര്  അകദ്ദേഹലത്ത  അനസ്മരനിച്ചുലകേടാണയ്  എഴുതനിയ
കലെഖനത്തനിലന  തുടകമടാണയ്  ഞടാന്  ഇവനിലട  വടായനിചതയ്.   വദ്യകമടായ  ഒരു
സകന്ദശമടാണയ്   ഇഇൗ  സഭയ്ക്കുരം  ഇവനിലട  അപ്പുറതമനിപ്പുറതമനിരനിക്കുന  ആളുകേള്കയ്
ഇതയ്  നല്കുനതയ്.   സൂചനിലകേടാണയ്  എടുകടാവന  കേടാരദ്യങ്ങള് ഇനയ്  തൂമ്പലകേടാണയ്
എടുക്കുനതയ്  കേടാണുകമ്പടാള്  അചലന  ഓര്മ്മേ  വരുലമനയ്  ഇ.  ലകേ.  നടായനടാരുലട
മകേലന  ലകേടാണ്ടുകപടാലരം  പറയനിപ്പെനിച  ഒരു  ഗവണ്ലമനടാണനിലതനയ്
നമുലകലടാവര്ക്കുരം മനസനിലെടായനി.  രടാഷനയരരംഗരം  ശുദ്ധനകേരനിച്ചുലവനളളതടാണയ്  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനനിലന ഒനടാരം  വര്ഷലത്ത കനട്ടത്തനില് ഏറവരം പ്രധടാനലപ്പെട്ട കനട്ടമടായനി
പറയുനതയ്.    യു.ഡനി.എഫയ്.-ല് ആയനിരനിക്കുകമ്പടാള് നനിങ്ങളുലട  അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധ
ശരങ്ങള്  മുഴുവന്  ഏറവടാങ്ങനിയനിരുന  രണയ്  കനതടാകള്;  നനിങ്ങളുലട  അഴനിമതനി
വനിരുദ്ധ  കപടാരടാട്ടത്തനിലന  പ്രതനിസടാനത്തയ്  നനിനനിരുന  രണയ്  കനതടാകകളടാടയ്
ഇകപ്പെടാള് നനിങ്ങള്കയ് വലടാലത കസ്നേഹരം കൂടനിയനിരനിക്കുനലവനള്ളതടാണയ് സമകേടാലെനന
സരംഭവങ്ങള്  വദ്യകമടാക്കുനതയ്.   ഇടമലെയടാര്  കകേസനിലലെ  വടാദനിക്കുരം  പ്രതനിക്കുരം
കേദ്യടാബനിനറയ്  പദവനി  ലകേടാടുത്ത  ചരനിത്രത്തനിലലെ  ആദദ്യലത്ത  സര്കടാരടാണയ്  ഇഇൗ
സര്കടാലരനള്ളതയ്  നമുകയ്  കബടാദ്ധദ്യലപ്പെട്ടു.   മടാണനി  സടാറനിനയ്  കകേടാട്ടയരം  ജനിലടാ
പഞടായത്തയ്  നനിങ്ങളുലട  പനിന്തുണകയടാലട  ലകേടാടുകടാന്  തയ്യടാറടാകുന.  ശന.  ആര്.
ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളലയ  കേദ്യടാബനിനറയ്  പദവനിയനികലെയയ്  എത്തനികടാനരം  നനിങ്ങള്  എലടാ
ഒത്തടാശയുരം ലചയലകേടാടുക്കുന.  മുഖദ്യമനനികയ് ഇരട്ടചങ്കെനില എനടായനിരുന ഞടാന്
ഇത്രയുരം നടാള് പ്രസരംഗനിച്ചുലകേടാണനിരുനതയ്.   ഞടാന് അലതടാനയ്  തനിരുതകേയടാണയ്.
മുഖദ്യമനനികയ്  ഇരട്ടചങ്കുണയ്.  രണയ്  ചങ്കെയ്  കബ്രേടാസയ്.  ഒരു  ചങ്കെയ്  കബ്രേടാ  ഇകപ്പെടാള്
ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളയുരം  മലറടാരു  ചങ്കെയ്  കബ്രേടാ  ലകേ.  എരം.  മടാണനി
സടാറുമടാലണനള്ളതടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  കകേരളത്തനിനയ്  മനസനിലെടാകുന  ഒരു  കേടാരദ്യരം.
ഇങ്ങലനയടാകണടാ  രടാഷനയരരംഗരം  ശുദ്ധനകേരനിക്കുനതയ്.  അഴനിമതനികകേസനില്
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ശനിക്ഷനികലപ്പെട്ടു  എനള്ളതനിലന  കപരനില്  നനിങ്ങള്  ഒരുപടാടയ്  വനിമര്ശനങ്ങള്
ഉനയനിചനിട്ടുള്ള  ആലള  കേദ്യടാബനിനറയ്  പദവനിയനികലെയയ്  ലകേടാണ്ടുവനരം  അഴനിമതനിയുലട
കപരനില്  അങ്ങനിരനിക്കുന  കേകസരയുരം  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടറുരം  വലര  തലനിലപ്പെടാളനിച  സമരത്തനിനയ്
കനതൃതസരം  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  ആളുകേള്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന  പ്രസടാനത്തനിനയ്  ജനിലടാ
പഞടായത്തനിലന അധനികേടാരവരം ലകേടാടുത്തയ്  നടതന രടാഷനയ ശുദ്ധനകേരണത്തനിനയ്
കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളുലട ഇടയനില് വലെനിയ അരംഗനകേടാരരം  ഉണടായനിരനിക്കുലമനള്ള
കേടാരദ്യത്തനില് ഒരു സരംശയവരം കവണ. ശരനിയടാകല് മകനടാഹരമടായനിട്ടുണയ് എനടാണയ്
അതനിലന സരംബന്ധനിചയ് സൂചനിപ്പെനികടാനള്ളതയ്.  

2016-ല് കദശടാഭനിമടാനനി  ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളലയ സരംബന്ധനിചയ് ഒരു
കേടാരദ്യലമഴുതനി.  "അഴനിമതനികടാരലന  അധനികേടാര  ദര്വനിനനികയടാഗത്തനിലൂലട
വനിട്ടയയ്ക്കുകേയടാണയ്  ഇവനിലട.  അഴനിമതനികടാരലന  വഴനിവനിട്ടുരം  സരംരക്ഷനിക്കുലമന
പ്രഖദ്യടാപനമടാണയ്  ഉമ്മേന്  ചടാണനി  സര്കടാര്  മലെയടാളനികയ്  നല്കുന  കകേരളപ്പെനിറവനി
സമ്മേടാനരം.  രടാജദ്യത്തനിലന  പരകമടാനത  നനതനിപനഠത്തനിലന  തനര്പ്പെനിലനകപ്പെടാലരം
അധനികേടാരഗര്വയ്  ലകേടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  തട്ടനിലത്തറനിപ്പെനിക്കുന"  എനയ്
അനലത്ത  കദശടാഭനിമടാനനി  കുറനിച്ചുവച്ചു.  ഇനയ്  അകത  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളലയ
കേദ്യടാബനിനറയ്  പദവനിയനില്,  അതുരം  ശന.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദലന  സമടാനമടായ
പദവനിയനില്  ലകേടാണനിരുതകമ്പടാള്  എന്തയ്  നദ്യടായനകേരണമടാണയ്  ഇവനിലട
ഇടതുപക്ഷത്തനിനയ് കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളുലട മുമ്പടാലകേ നല്കേടാനള്ളതയ്?  പ്രകതദ്യകേ
കകേടാടതനിയുലട  ശനിക്ഷ റദ്ദേടാകനിയ ലലഹകകടാടതനി  നടപടനികയയുരം  സുപ്രനരം  കകേടാടതനി
രൂക്ഷമടായനി  വനിമര്ശനിചനിരുന.  ആ പടാരഗ്രടാഫനിലന അവസടാനലമഴുതുന.  "ഏതയ്
കുറവടാളനിക്കുരം  ഭരണത്തനിലന  തണലലണങ്കെനില്  നനിയമലത്തയുരം  നനതനിപനഠലത്തയുരം
പുല്ലുകപടാലലെ  മറനികേടകടാലമനയ്  വദ്യകമടാകലപ്പെടുന.   ഇതയ്  അപകേടകേരമടാണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.     സര്കടാരനിലന കേടനിഞ്ഞടാണനിലടാത്ത കുതനികചടാട്ടരം അനവദനികടാന്
പടാടനില.  കുറവടാളനികേളുലട  കൂടടാരമടായനി  കുറകൃതദ്യങ്ങളുലട  സരംരക്ഷകേരടായനി  ഇങ്ങലന
ഒരു  സര്കടാര്  എന്തനിനയ്?  അതനിശകമടായ  പ്രതനികഷധരം  ഉയര്നവകരണ
സമയമടായനി"  എനയ്  ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളലയ  യു.ഡനി.എഫയ്.  നനിയമനിച
കേടാലെത്തയ്  കദശടാഭനിമടാനനി  കുറനിച്ചുവച  വടാചകേങ്ങലളങ്കെനിലരം  നനിങ്ങള്കയ്
ഓര്മ്മേയുണടായനിരുലനങ്കെനിലലെനയ്  ഞടാന് ആശനിച്ചുകപടാകുകേയടാണയ്. 

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  ഒരു  കേടാരദ്യരം  പറയടാന്
അഗ്രഹനിക്കുന.   ശന.  വനി.  ലകേ.  സനി.  മമ്മേതയ്  കകേടായ  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച  ഒരു
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേടാരദ്യമുണയ്.  വനസതനിലയ  സരംബന്ധനിച്ചുരം  കബകറനി
കഷടാര്ട്ടനനിരംഗനിലനക്കുറനിച്ചുമടാണതയ്.   ഒകര  കപ്രടാഡക്ടനിലന  രണയ്  കപരനിനയ്  വദ്യതദ്യസ്ത
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ടടാക്സെെയ് ഏര്ലപ്പെടുതനതയ് ശരനിയല എനയ് അകദ്ദേഹരം പറഞ്ഞ കേടാരദ്യകത്തടാടയ് ഞങ്ങളുരം
കയടാജനിക്കുന.  അതുകപടാലലെ പത്രങ്ങളനില് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസരം വന ഒരു കേടാരദ്യമുണയ്.
ലകേടാചനി ലമകടടായുലട ഉദ്ഘടാടനരം ഇഇൗ മടാസരം 30-നയ് എനയ് മനനി ശന. കേടകേരംപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്;  തനരുമടാനനിചനിട്ടനിലലനയ്  മുഖദ്യമനനി.   'ലകേടാചനി ലമകടടാ  ഉദ്ഘടാടനത്തനിനയ്
മുമ്പയ്  വനിവടാദരം;  പ്രഖദ്യടാപനിച  തനയതനി  മടാറനി'  -  'ശന.  കേടകേരംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രലന
തനിരുത്തനി   ശന.  പനിണറടായനി  വനിജയന്'.   കകേരളത്തനിലന  അഭനിമടാനമടായ  ഒരു
കപ്രടാജക്ടനിനയ്  ഇത്രയുരം  കേടാലെമനിലടാത്ത  വനിവടാദങ്ങള്കയ്  തുടകരം  കുറനികടാനടാണയ്
ഇകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  ശമനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതയ്  ആലരലകടാണയ്
ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ്യനിപ്പെനികണലമനള്ളതനിലന  സരംബന്ധനിചടാണയ്  നനിങ്ങളുലട
തര്കലമനള്ളതയ് ഞങ്ങള്കറനിയടാരം. 

പലക്ഷ,  കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങള്കയ് ഒരു കേടാരദ്യത്തനില് തര്കമനിലടാത്തതടാണയ്.
ലകേടാചനി ലമകടടാലയന ഏറവരം വലെനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനരം നടപ്പെനിലെടാകനിയതനിനയ്
കകേരള ജനങ്ങളുലട അരംഗനകേടാരവരം ആദരവരം ലെഭനികകണ മൂനയ് വദ്യകനികേളുണയ്. അതയ്
മറടാരുമല, പ്രനിയങ്കെരനടായ മുന് മുഖദ്യമനനി ശന. ഉമ്മേന് ചടാണനിയുരം, കഡടാ. മന്കമടാഹന്
സനിരംഗുരം,  ശന.  ഇ.  ശനധരനരം അതുകപടാലലെ ശന.  ഏലെനിയടാസയ് കജടാര്ജയ്  ഉള്ലപ്പെലട
അതനിനയ് കനതൃതസരം നല്കേനിയ ആളുകേളുമടാലണനളള കേടാരദ്യത്തനില് സരംശയരം കവണ.
നനിങ്ങള്കയ് ഇതയ് പറയുകമ്പടാള്  അസസസതയുണടാകുനതയ് സസടാഭടാവനികേമടാണയ്. 

ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന  സസന്തമടായ  ഒരു  കനട്ടരം  ലകേടാണയ്  ഒനടാരം  വര്ഷരം
ആകഘടാഷനിക്കുവടാന്  കേഴനിയുമടായനിരുലനങ്കെനില്  നനിങ്ങള്കയ്  ഇഇൗ  അവസ
വരുമടായനിരുനനില.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനിനയ്   ഏലതങ്കെനിലരം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആരരംഭനിക്കുവടാന്  കേഴനിയുമടായനിരുലനങ്കെനില്  നനിങ്ങള്കയ്  ഇത്രയുരം  വനിമര്ശനങ്ങള്
കനരനികടണനി വരുമടായനിരുനനില.  കകേരളപ്പെനിറവനികയ് ലമകടടാ ഉദ്ഘടാടനരം ലചയ്യടാലമനയ്
ശന.  ഇ.  ശനധരലന പ്രസ്തടാവനലയകപ്പെടാലരം ലലവകേനിപ്പെനിചയ്  ഗവണ്ലമനനിലന ഒനടാരം
വടാര്ഷനികേത്തനിനയ്  മലറടാനമനിലടാത്തതുലകേടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.ലന  കുഞ്ഞനിലന
അചനടാകേടാന്  ശമനിക്കുനതുകപടാലലെയടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തനിലകടാണനിരനിക്കുനതയ്.  2004-ല്  അനലത്ത  കകേരള  സര്കടാര്
ഡനി.എരം.ആര്.സനി.കയടാടയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാകടാന് പറയുകേയുരം  അതനിനകശഷരം
കപ്രടാജക്ടയ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെനിചതനിനകശഷരം  2011-ലെടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്
വനണ്ടുരം  ലകേ.എരം.ആര്.എല്.മടായനി  മുകനടാട്ടുവരുനതയ്;  2012-ലെടാണയ്  പബനികേയ്
ഇന്ലവസ്റ്റേയ് ലമനയ്  കബടാര്ഡനിലന  അരംഗനകേടാരരം  കേനിട്ടുനതയ്;  മടാര്ചയ്  9 -നടാണയ്
ശന.  ഇ.  ശനധരലന  ചുമതലെലപ്പെടുതനതടായനി  ഡനി.എരം.ആര്.സനി.  ഉത്തര
വനിറക്കുനതയ്;  2012  ജൂലലലെയനിലെടാണയ്  യൂണനിയന്  ഗവണ്ലമനനിലന  കനിയറന്സയ്
ലെഭനിക്കുനതയ്,   കേദ്യടാബനിനറയ്  അപ്രൂവല്  കേനിട്ടുനതയ്;  2012  ലസപ്റരംബറനിലെടാണയ്
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കഡടാ. മന്കമടാഹന് സനിരംഗയ് അതനിനയ് തറകലനിടുനതയ്; 2013 ജൂണനിലെടാണയ് അതനിലന
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തുടങ്ങുനതയ്;  2013  ലമയയ്  മടാസത്തനിലെടാണയ്
ഡനി.എരം.ആര്.സനി.-യുരം  എരം.ഡനി.  ഏലെനിയടാസയ്  കജടാര്ജരം  തമ്മേനിലളള  ഫസ്റ്റേയ്
കഫയ്സനിനകവണനിയുളള  എരം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവയ്ക്കുനതയ്;  ആദദ്യഘട്ട  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജൂണനില് ആരരംഭനിക്കുന; 2013-നയ് ഒടുവനില് കേടാനറടാ ബടാങ്കുമടായനി
സടാമ്പത്തനികേ  കേടാരദ്യത്തനിനയ്  എഗ്രനിലമനയ്  വയ്ക്കുന;  2013  ജൂണ്  19-നയ്
22  കസ്റ്റേഷനകേള്കയ് കേദ്യടാബനിനറനിലന തനരുമടാനരം വരനികേയുരം ലസപ്റരംബറനില് ആദദ്യ
കസ്റ്റേഷലന നനിര്മ്മേടാണരം കേലൂരനില് തുടങ്ങുകേയുരം ലചയ്യുന; 2014  ആഗസ്റ്റേനില് കകേടാചയ്
നനിര്മ്മേനികടാനള്ള കേരടാറനില് നമ്മുലട ഗവണ്ലമനയ് ഒപ്പെയ് വയ്ക്കുന; 2015  ജൂണ്  10-നയ്
ലമകടടായുലട  ഓകട്ടടാമടാറനികേയ്  ടനികറയ്  സരംവനിധടാനത്തനിനളള  തനരുമടാനങ്ങലളടുക്കുന;
2015  ലസപ്റരംബര്  4-നയ്  ലകേടാചനി  ലമകടടായുലട  പുതനിയ  കലെടാകഗടാ  ഡനിലലസന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന;  2016  ജനവരനി  2-നയ്  ലമകടടായുലട  ആദദ്യ  ലസറയ്  കകേടാച്ചുകേള്
നമുകയ് അവര് ലലകേമടാറുന;  ജനവരനി  12-നയ് കകേടാച്ചുകേള് മുട്ടരം യടാര്ഡനില് എതന;
2016  ജനവരനി  23-നയ്  മുട്ടരം യടാര്ഡനില് കകേടാച്ചുകേളുലട പരനക്ഷണ ഓട്ടരം തുടങ്ങുന;
മടാര്ചയ്  21-നയ്  മുട്ടരം  മുതല് ഇടപ്പെളളനി  വലര  ലകേടാചനി  ലമകടടായുലട പരനക്ഷണ ഓട്ടരം
ഉള്ലപ്പെലട നടന.  ആ പദ്ധതനിയുലട 90 ശതമടാനരം കജടാലെനികേള്ക്കുരം കേര്മ്മേധനരമടായനി
കനതൃതസരം  നല്കേനി,  ലകേടാചനി  ടഇൗണനില്  സലെരം  ഏലറടുകല്  ഉള്ലപ്പെലടയുളള
നടപടനികേള് സമയബന്ധനിതമടായനി പൂര്ത്തനകേരനിചയ് കകേരള വനികേസന ചരനിത്രത്തനിലലെ
ഏറവരം  നനിര്ണ്ണടായകേമടായ  ഏടയ്  എഴുതനി  കചര്ത്തതയ്  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനിയുലട
സര്കടാരടായനിരുന  എനളളതയ്  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങള്കയ്  കബടാധദ്യമുണയ്.  അതയ്
അരംഗനകേരനികടാന് നനിങ്ങള്കയ് മടനിയടാലണങ്കെനില് കവണ, പലക്ഷ തനയതനിയുലട കപരയ്
പറഞ്ഞുലകേടാണയ്, ആരയ് ഉദ്ഘടാടകേന് ആകേണലമനളള വനിവടാദങ്ങളനികലെയ്ലകങ്കെനിലരം
തളളനിയനിടടാതനിരനികടാന്  നനിങ്ങള്  ശദ്ധനികണമടായനിരുന.  കകേരളത്തനിലന
60-ാം  വയസയ്  ആകഘടാഷനിച  കകേരളപ്പെനിറവനി  ദനിനമടായ  നവരംബര്  1-നയ്  ലമകടടാ
ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ്യടാമടായനിരുന.  അതനിനപകേരരം  ഗവണ്ലമനനിലന  ഒനടാരം
വടാര്ഷനികേത്തനില്  പ്രകതദ്യകേനിലചടാനരം  എടുതവയടാന്  ഇലടാത്തതുലകേടാണയ്  ഇഇൗ
പദ്ധതനിയുലട  കപരനില്  അതയ്  ആകഘടാഷനികകണനി  വരുന  അവസയനികലെയയ്
നനിങ്ങളുലട ഗവണ്ലമനയ് മടാകറണനി വരുമടായനിരുനനില.  എന്തടായടാലരം  കകേരളത്തനിലലെ
ജനങ്ങള്കയ്  ഇകപ്പെടാള്  കബടാധദ്യരം  വരുനണയ്.  എലടാരം  ശരനിയടാകടാലമനളള
മുദ്രടാവടാകേദ്യരം  അതയ്  മുദ്രടാവടാകേദ്യങ്ങളനില്  മടാത്രരം  ഒതുങ്ങുകമ്പടാള്,
പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുകമ്പടാള്  ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിളളലയയുരം  ശന.  ലകേ.  എരം.
മടാണനിലയയുരം  കുറനിച്ചുപറഞ്ഞ  ഓകരടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം  മറനയ്  ലപരുമടാറുകമ്പടാള്  അതയ്
ഓര്മ്മേയുളള  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളുലട  മുമ്പനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കചടാദദ്യരം ലചയ്യലപ്പെടുലമനളളതുലകേടാണയ് ഇഇൗ ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലന
എതനിര്തലകേടാണയ് ഞടാന് നനിര്തന.
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ശന  .    ഇ  .    ടനി  .    ലലടസണ്  മടാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഞടാന്  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
അനകൂലെനിക്കുന.  സമസ്ത  കമഖലെയനികലെയുരം  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികടാന്
യുകനിഭദ്രമടായനിട്ടുളള കപ്രടാജക്ടുകേളുമടായനി സരംസടാന സര്കടാര്  മുകനടാട്ടുകപടാകുകമ്പടാള്
അതനില്  കകേവലെമടായ  രടാഷനയ  കേടാരദ്യങ്ങള്  മടാത്രരം  ഉള്ലപ്പെടുതന  രനതനിയടാണയ്
പ്രതനിപക്ഷരം  സസനകേരനിക്കുനതയ്.  മുന്  മുഖദ്യമനനിമടാലരക്കുറനിച്ചുളള  ശന.  ഷടാഫനി
പറമ്പനിലെനിലന അഭനിപ്രടായരം കകേള്ക്കുകമ്പടാള് വളലര സകന്തടാഷരം കതടാനന. സഖടാവയ്
ഇ.എരം.എസയ്,  സഖടാവയ്  ഇ.  ലകേ.  നടായനടാര്  അതുകപടാലലെ  ബന്ധലപ്പെട്ട  എലടാ
മുഖദ്യമനനിമടാലരക്കുറനിച്ചുരം അകദ്ദേഹരം വടാകനടാളരം പുകേഴ്ത്തുകേയടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള് ഭരനിക്കുന
സഖടാവയ്  ശന.  പനിണറടായനി  വനിജയലനക്കുറനിച്ചുരം  ഇതുകപടാലലെ  നടാലള
പറകയണനിവരുലമനയ് ഞടാന് ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.

കറഷലന  കേടാരദ്യത്തനിലരം  സഹകേരണസരംഘരം  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന
കേടാരദ്യത്തനിലരം  ഇഇൗ  സരംവനിധടാനലത്ത  തകേര്കടാന്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്
നനികഷധടാത്മകേമടായ  സമനപനങ്ങള്  സസനകേരനിക്കുകമ്പടാള്,  അതനിലനലയലടാരം
ലപടാതുജനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തടാലട  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തടാന്  കേഴനിയുന,  അതനിനയ്
കനതൃതസരം വഹനിക്കുന ഗവണ്ലമനടാണയ് ഇകപ്പെടാഴുള്ളതയ്.  വനിലെകയറരം സരംബന്ധനിച
വനിഷയലമടാലക ആദദ്യലത്ത ലസഷനനിലലെ പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യമടായനിരുന. അരനിയുലട
വനിലെ  46  രൂപ  ആയനിരുനതയ്  ഇകപ്പെടാള്  30 -32  രൂപയനികലെയയ്  തനിരനിലകേ
ലകേടാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ലഫഡനിലനയുരം  സനിവനില്  സലലപ്ലേസയ്
കകേടാര്പ്പെകറഷലനയുരം  ഒലത്തടാരുമനിച്ചുളള  പ്രവര്ത്തനമടാണയ്  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്   വനിലെ
നനിലെവടാരരം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തടാന് സഹടായനിചതയ്.  

വനദ്യമൃഗങ്ങളുലട  എണ്ണരം  കമടാതനതമടായനി  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  സടാഹചരദ്യരം,
ആവടാസ  വദ്യവസയുലട  മടാറരം,  കേടാട്ടനില്  നനിനയ്  ഗ്രടാമങ്ങളനികലെയയ്   ഇറങ്ങനിവരുന
വനദ്യമൃഗങ്ങളുലട  എണ്ണരം,  വനദ്യമൃഗങ്ങളുലട  ആകമണത്തനില്  ആളുകേള്
മരണലപ്പെടുനതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  നനിരവധനി  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഇവലയടാലകയടാണയ്
പ്രതനിപക്ഷരം ഉനയനിചതയ്. ഇകപ്പെടാള് മരണലപ്പെട്ട ആളുകേളുലട ആശനിതര്കയ് നല്കുന
നഷ്ടപരനിഹടാരരം  പത്തയ്  ലെക്ഷരം  രൂപയടായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനികടാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്
തയ്യടാറടായനി  എനപറയുനതനില്  നനിനതലന  എത്രമടാത്രരം  ആ  കമഖലെയനില്
ദനിശടാപരമടായ മടാറത്തനിനയ് തുടകരം കുറനിക്കുന എനളളതയ് വളലര സഷ്ടമടാണയ്. 

ഉത്പടാദന  കമഖലെയുലട  സടാനത്തനിനയ്  പകേരരം  ഭൂമനി  കേകമ്പടാള  ചരകടായനി
മടാറുന  സടാഹചരദ്യമുണയ്. മടാധദ്യമങ്ങളനില്  വരുന  വടാര്ത്ത  ശരനിയടാലണങ്കെനില്
കലെടാകേത്തനിലലെ ഏറവരം വലെനിയ റനിയല് എകസ്റ്റേറകേടാരലനനയ് പറയുനതയ് അകമരനികന്
പ്രസനിഡനയ്  ടരംപടാണയ്.  കേകമ്പടാളത്തനിലന  ചരകടാകനി  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെലയ
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അവഗണനിക്കുന  സമയത്തയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  തരനിശുഭൂമനിലയ
കൃഷനിഭൂമനിയടാക്കുകേയടാണയ്.  ആറന്മുള,  ലമത്രടാന് കേടായല് തുടങ്ങനിയ സലെങ്ങളനില് ഒരു
മനനി  ഗവണ്ലമനനിലന  പ്രതനിനനിധനിയടായനി  മുനനിട്ടനിറങ്ങുനതയ്  കവറനിട്ട  കേടാഴ്ചയകല?
നമുകയ്  ആവശദ്യമടായ  മുട്ട,  പചകറനി,  മടാരംസരം  എനനിവയനില്  സരംസടാനലത്ത
സസയരംപരദ്യടാപതയനില്  എത്തനിക്കുലമനയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  അസനനിഗ്ദ്ധമടായനി
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയടാണയ്.  ലലജവ  പചകറനി  വദ്യടാപനത്തനില്  എലടാവരുലടയുരം
സഹകേരണരംലകേടാണയ് സര്കടാര് ലെക്ഷദ്യരം ലലകേവരനിക്കുലമന കേടാരദ്യത്തനില് യടാലതടാരു
തര്കവമനില.  ഇത്തരരം  പദ്ധതനികേളുമടായനി  ഗവണ്ലമനയ്  മുകനടാട്ടുകപടാകുകമ്പടാള്
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  എങ്ങലനയടാണയ്  അതനിലന  എതനിര്കടാന്  കേഴനിയുനതയ്?
ഇചടാശകനികയടാടുകൂടനി  പറയുന  കേടാരദ്യങ്ങള്  അകതപടനി  നടപ്പെനിലെടാകടാന്  തകനടരം
കേടാണനിക്കുന  മുഖദ്യമനനിലയയടാണയ്  കകേരളരം  കേടാണുനതയ്.  ജനബന്ധമുളള
വനിഷയങ്ങള് പഠനികടാന്, ജകനടാപകേടാരപ്രദമടായ അഭനിപ്രടായങ്ങള് പറയുനതനില് മടനി
കേടാണനികടാത്ത  മുഖദ്യമനനിയടാണയ്.  36  ലകേടാലമടായനി  മുടങ്ങനികനിടക്കുന  മലെകയടാര
കേര്ഷകേലന പട്ടയ പ്രശരം സടാക്ഷടാത്കേരനിക്കുനതനിനയ് റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമനനികയടാലടടാപ്പെരം
മുഖദ്യമനനിയുരം  ഉലണനളളതയ്   പ്രതനക്ഷടാനനിര്ഭരമടായനിട്ടുളള  നടാലളയുലട
സൂചനകേളടാണയ്.   അഴനിമതനിലകതനിരടായ  സമരരം  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന  ഏറവരം
പ്രധടാനലപ്പെട്ട കനട്ടമകല? ഒരു ഗവണ്ലമനനിനയ് അഴനിമതനി തുടച്ചുനനകടാന് കേഴനിയുലമനയ്
കേടാണനിച  ഭരണരം  എനടാണയ്  ഉണടായനിട്ടുളളതയ്? വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  രരംഗലത്ത  പുതനിയ
പരനിഷ്കടാരങ്ങള് ,  ലലഹലടക്കുരം  ഇനര്നടാഷണലമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
ജനപങ്കെടാളനിത്തകത്തടാടുകൂടനി സമൂലെമടായ മടാറങ്ങള് നടക്കുകേയടാണയ്.  ഇതുകപടാലലെടാരു
മടാറരം  ഇതനിനമുമ്പയ്   ഉണടായനിട്ടുകണടാ?  സടാഹചരദ്യലത്ത  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തടാന്,
എകപ്പെടാഴുരം അധനികേടാര വനികകേന്ദ്രനകേരണത്തനിനരം സടാമ്പത്തനികേ വനികകേന്ദ്രനകേരണത്തനിനരം
ജന വനിശസടാസത്തനിനലമടാലക ഏലറ പ്രടാധടാനദ്യരം നല്കുന ഒരു ഗവണ്ലമനയ് എന
അര്ത്ഥത്തനില്  എനരം  ഈ  സര്കടാര്  അറനിയലപ്പെടുരം,  നനിലെനനില്ക്കുരം  എന
കേടാരദ്യത്തനില്  ഉറപ്പുണയ്.  ചരനിത്രത്തനില്  സസര്ണ്ണ  ലെനിപനികേളടാല്  എഴുതനികചര്ക്കുന
കേടാലെഘട്ടമടായനിരനിക്കുരം ഇതയ്.  

ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേനിഫ്ബനി  പദ്ധതനി  കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലടാത്ത
പരനിഷ്കടാരമടാകണടാ?  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളടാനമനിലടാലത ഗവണ്ലമനനിലന പുതനിയ
ധനകസടാതസയ്  തുറക്കുകേ  എനയ്  പറയുനതനില്  അഭനിമടാനരം  ലകേടാളളുനവരടാണയ്
കകേരളത്തനിലലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളുരം.  പ്രതനിപക്ഷത്തനിലന സരംശയരം നനിരവധനിയടാണയ്,
ഓകരടാ  സമയതരം  ഒടാകരടാ  രനതനിയനിലെടാണയ്.  ചനിലെകപ്പെടാള്  പറയുരം  ഇതയ്  നടകടാന്
കപടാകുനനിലലനയ്,  ചനിലെകപ്പെടാള്  പറയുരം  ഇതനിനയ്  നനിയമസടാധുതയനിലലനയ്,  മറയ്
ചനിലെകപ്പെടാള്  പറയുനതയ്  ഇതയ്  കനരലത്ത  നമ്മേള്  നടപ്പെനിലെടാകനിയതടാലണനടാണയ്.
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എനടാല്  നടപ്പെനിലെടാകടാന്  കേഴനിയടാത്ത  പദ്ധതനിയടാലണങ്കെനിലരം  ഞങ്ങള്കയ്  പണരം
അനവദനികണലമനയ് കവലറ തരത്തനിലരം പറയുന. കേനിഫ്ബനി എനയ് കകേള്ക്കുകമ്പടാള്
ഉറച  സ്റ്റേടാനയ്  ഉണടാകകേണതയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനടാണയ്.  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞതടാണയ്.  ലകേടാചനി ലമകടടായയ് 3000 കകേടാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില്
ഇലടാതനിരുനനിട്ടുരം  പുറതനനിനയ്  കേലണത്തനിയനികല;  ഇതയ്  പുതനിയ   രനതനിയടാണയ്.
കകേരളത്തനില്  നനിരവധനിയടായ  പദ്ധതനികേള്   നടാലെയ്  വര്ഷരം  ലകേടാണയ്
പൂര്ത്തനിയടാകുലമനളളതടാണയ്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  തലന  ബഡ്ജറനിലൂലട  വരചയ്
കേടാണനിചതയ്. ഇഇൗ വനികേസന ചരനിത്രത്തനില് പുതനിയ അദ്ധദ്യടായരം കുറനിക്കുകമ്പടാള് തലന
ഇകപ്പെടാള്  അപ്പുറത്തയ്  കേടാണുന  പ്രതനിപക്ഷത്തനിലന  41  എന  അരംഗസരംഖദ്യ  14
ആകനി  മടാറകേ  എനതു  തലനയടാണയ്  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  ഗവണ്ലമനനിലന  പുതനിയ
പരനിഷ്കടാരങ്ങള്ലകേടാണയ്  ലെക്ഷദ്യമനിടുനതയ്  എനകൂടനി  പറയടാന്  ഞടാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.   

ആര്ദ്രരം  മനിഷന്,  ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സരംരക്ഷണ  യജ്ഞരം,  ഹരനിത  കകേരള
മനിഷന്,  ലലലെഫയ്  പദ്ധതനി  തുടങ്ങനി  നടാലെയ്  തൂണുകേള്  ഉള്ലപ്പെലട  ലകേടാണ്ടുവനയ്
കകേരളലത്ത  മടാറനിമറനികടാന്  ഇതുകപടാലളള  പരനിഷ്കടാരരം  ലകേടാണ്ടുവന  ഗവണ്ലമനയ്
കവലറ  ഉണടാകേനിലടാലയനയ്  ചരനിത്രരം  കരഖലപ്പെടുതലമന ഉത്തമ  വനിശസടാസകത്തടാലട
ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലന ഞടാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പടാനല് ഓഫയ് ലചയര്മടാന്

ശന. പനി. ഉകബദളള]

ശന  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബ്രേടാഹനിരം കുഞ്ഞയ്:  സര്,  ഞടാന് ഈ ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലന
എതനിര്ക്കുന.   നമ്മുലട  സരംസടാനരം  ധന  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുനതനിലന  ഒരു
നഖചനിത്രരം ബഹുമടാനദ്യനടായ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ടനി.  എരം.  കതടാമസയ്  ഐസകേയ്
അകദ്ദേഹത്തനിലന  ബഡ്ജറയ്  പ്രസരംഗത്തനിലന  അവസടാന  ഭടാഗത്തയ്
വരച്ചുകേടാണനിക്കുനണയ്.  ബഡ്ജറയ്  കേമ്മേനി  13066  കകേടാടനി   രൂപയനില്നനിനയ്  13935
കകേടാടനി   രൂപയടായനി  ഉയര്നനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്  വളലര
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  കമപ്രശരം  ഇവനിലട   ഉനയനിച്ചു.   ബഹുമടാനദ്യനടായ  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  വളലര  സഇൗമദ്യമടായനി  അതനിനയ്  മറുപടനിയുരം  പറഞ്ഞു.   അതനില്
കപടായനിലനടാനരം ഉണടായനിരുനനില.  സനകര് അതയ് റൂള് ഔട്ടയ് ലചയ.  പകക്ഷ  വസ്തുത
വസ്തുതയടായനി  അവകശഷനിക്കുകേയടാണയ്.  സടാധടാരണ  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാള് അതനില് നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണടാകുരം.  പകക്ഷ  2017-ലലെ
ധനകേടാരദ്യ  ബനില്  വദ്യതദ്യസ്തമടാലയടാരു  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലടാണയ്.   കനരലത്ത
നനിര്കദ്ദേശനികലപ്പെട്ട  നനികുതനികേളുലട  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനരം   പ്രഖദ്യടാപനിച
ഇളവകേള്കയ്  നനിയമ  പ്രടാബലെദ്യരം  ലകേടാടുക്കുനതനിനമുള്ള  ഒരു  ബനിലടാണയ്  അകദ്ദേഹരം
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതയ്.  
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അഗ്രനികേള്ചറല്  ഇന്കേരം  ടടാക്സെെയ്  ആക്ടയ്,  ലെക്ഷസറനി  ടടാക്സെെയ്  ആക്ടയ്,  വടാറയ്  ആക്ടയ്
എനനിവയനിലലെടാലക  അകദ്ദേഹരം  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ഇ-സ്റ്റേടാമ്പനിരംഗനിലന സരംബന്ധനിചയ്  അകദ്ദേഹരം  കഭദഗതനി  പറയുനണയ്.   അതയ്  സ്റ്റേടാമ്പയ്
ആക്ടനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കഭദഗതനി  ഇ-സ്റ്റേടാമ്പനിരംഗയ്  സരംവനിധടാനത്തനില്
ലകേടാണ്ടുവരടാന്കവണനി  മടാത്രമടാണയ്.   കവലറ  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവരം
അതനിനകേത്തനില.  

ഈ ബനിലനില് അസടാധടാരണമടായ ഒരു സരംഭവരം  നടനനിട്ടുണയ്.   സടാധടാരണ
ബനില്  പടാസടാകനിയതനിനകശഷമടാണയ്  റൂള്സയ് ലഫയനിരം ലചയ്യുനതയ്.  പകക്ഷ ചട്ടരം
കനരലത്ത വനകേഴനിഞ്ഞു.  അതയ്  വളലര  ഗുരുതരമടായ ഒരു സനിതനിവനികശഷമടാണയ്.
ഇകപ്പെടാള്  കസബര്  ആകമണങ്ങളുരം  എ.ടനി.എരം.  തട്ടനിപ്പുരം  വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന.
വടാണടാകക കസബര് ആകമണത്തനില് നനിനരം ഇകപ്പെടാഴുരം നടാരം കമടാചനിതരടായനിട്ടനില.
ഈ സഭയനില് ബഹുമടാനദ്യരടായ അരംഗങ്ങളുരം പണ്ഡനിതരടായ ആളുകേളുരം  പ്രടാക്ടനികല്
എക്സെെയ്പനരനിയന്സുള്ള  ആളുകേളുമുണയ്.   അവരുലടലയടാലക  അഭനിപ്രടായരം  കതടടാലത
റൂള്സയ് ലഫയനിരം ലചയതയ് ശരനിയടായനില.  

ചരകയ്  കസവന  നനികുതനി  നനിയമരം  ജൂകലെ  മടാസത്തനില്  നനിലെവനില്
വരനികേയടാണയ്.   അതയ്  വരുകമ്പടാഴുണടാകുന  മടാറങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ഇകപ്പെടാഴുരം  പൂര്ണ്ണ
ധടാരണയനില.   രണ്ടുമൂനയ് ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പയ് ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി കഡടാ. ടനി. എരം.
കതടാമസയ്  ഐസകേയ്  ഡല്ഹനിയനില്  കൂടനിയ  പത്രസകമ്മേളനത്തനില്,   ജനി.എസയ്.ടനി.
വന്കേനിട  കേമ്പനനികേളുലട  ലകേടാള്ളയ്ക്കുള്ള  ഒരു  വഴനിയടാലണനയ്    പറയുകേയുണടായനി.
ഞടാന്  അതനിലന  അനകൂലെനിക്കുകേയടാണയ്.   കേടാരണരം  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനിലന
ലപടാതുസസഭടാവരം  അതടാണയ്.   എനരം  കകേടാര്പ്പെകററകേലള  സഹടായനിക്കുന  ഒരു
നനിലെപടാടടാണയ് കമടാദനി ഗവണ്ലമനയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  പകക്ഷ സരംസടാന ഗവണ്ലമനയ്
ഇകടാരദ്യത്തനില് ലചകയ്യണ കേടാരദ്യങ്ങള് ലചയനിട്ടുകണടാ എനള്ളതടാണയ് പ്രധടാന പ്രശരം.
കകേന്ദ്രരം  ഒരു  നനിയമമുണടാക്കുകമ്പടാള്   അതനിനനകരടാധമടായനി  കകേരളവരം  ഒരു
നനിയമമുണടാകണരം.  ഇകപ്പെടാള്  സഭ  കചരുകമ്പടാള്ത്തലന   എലടായനിടതരം
ഓര്ഡനിനന്സനിലനപ്പെറനിയടാണയ്  സരംസടാരരം.  അങ്ങലന  സഭ  കചരുകമ്പടാള്
ഉപശടാലെകേളനിലരം സഭയ്ക്കുള്ളനിലലമടാലക ഓര്ഡനിനന്സനിലനപ്പെറനി സരംസടാരരം നടക്കുന
രനതനിതലന  ശരനിയല.  അതയ്  വളലര  അനടാകരടാഗദ്യകേരമടായ  ഒരു
സനിതനിവനികശഷമടാണയ്.  അകതടാലടടാപ്പെരം ഈ നനികുതനി കുറഞ്ഞടാലരം അതനിലന ഗുണരം
ഉപകഭടാകടാകള്കയ് ലെഭനികണരം.  ഈ ഉല്പനങ്ങളുലട മടാക്സെെനിമരം റനലട്ടയനില് കപ്രസയ്
കുത്തകേകടാരുരം  കകേടാര്പ്പെകററകേളുലമടാലക  കുറയടാന്  തയ്യടാറടാകുനനിലലനയ്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി തലന പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.    അവലര അതനിനയ്
തയ്യടാറടാകനിയടാല് മടാത്രകമ  സടാധടാരണകടാരനികലെയയ്  ഇതനിലന ഗുണരം എത്തനികടാന്
സടാധനിക്കുകേയുള.    
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ചരകയ് കസവന നനികുതനികയ് മുകനടാടനിയടായനി കുടനിശനികേ നനിവടാരണ പടാകകജയ്
പ്രഖദ്യടാപനിച ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി സസര്ണ്ണത്തനിലനയുരം വനസതനിയുലടയുരം പര്കചസയ്
ടടാക്സെെയ് കുടനിശനികേയുലട കേടാരദ്യത്തനില് ഒരു പടാകകജുരം ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.   ശന.  ഷടാഫനി
പറമ്പനിലരം ശന.  വനി.  ലകേ.  സനി.  മമ്മേതയ് കകേടായയുലമടാലക ഇതനിലനക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞു.
കകേടാമ്പഇൗണനിരംഗയ്  വദ്യവസപ്രകേടാരരം  നനികുതനിയടയ്ക്കുന  വദ്യടാപടാരനികേള്കയ്
ലതടാട്ടുമുന്വര്ഷരം ലകേടാടുത്ത നനികുതനിയുലട ഒരു നനിശ്ചനിത ശതമടാനരം കൂട്ടനിലകടാടുക്കുന
സരംവനിധടാനമടാണയ് സടാധടാരണ ലചയ്യടാറുള്ളതയ്.  2014-ലലെ ധനകേടാരദ്യ ബനില് പ്രകേടാരരം
സസര്ണ്ണ  വദ്യടാപടാരനികേള്  സടാധടാരണകടാരനില്നനിനരം  കേസ്റ്റേകമഴനില്നനിനരം  വടാങ്ങനിയ
ആഭരണത്തനിനയ് അഞയ് ശതമടാനരം പര്കചസയ്  ടടാക്സെെയ് ലകേടാടുകകണ സനിതനിയടാണയ്.
കകേടാമ്പഇൗണനിരംഗയ്  ആരരംഭനിച  കേടാലെരംമുതല് ഇലടാതനിരുന പര്കചസയ്  ടടാക്സെെയ്  ഇകപ്പെടാള്
വദ്യടാപടാരനികേള് നല്കകേണ സനിതനിയടാണയ്.  കകേരളത്തനില് ഒരുകേടാലെത്തയ് തഴച്ചുവളര്ന
സസര്ണ്ണ  വദ്യടാപടാരരം  ഇനയ്  അനദ്യകദശങ്ങളനികലെയയ്  കപടാകുകേയടാണയ്.  അതനില്
ഇടലപടുലമനരം  നനിലെപടാലടടുക്കുലമനരം  കേഴനിഞ്ഞ  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  തലന  പറഞ്ഞതടാണയ്.  ഇനയ്  കചരുന  സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനിയനിലലെങ്കെനിലരം സസര്ണ്ണവദ്യടാപടാരനികേളുലടയുരം വനസതനികടാരുലടയുരം പ്രശത്തനില്
ഒരു  തനരുമടാനലമടുത്തയ്  ഈ  ബനില്  വനണ്ടുരം  സഭയനില്  വരുകമ്പടാള്
അവതരനിപ്പെനികണലമനടാണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്.  

അതുകപടാലലെ  സരംസടാനത്തയ്  അധനികേമടായനി  ലെഭനികകണ  ഇന്പുട്ടയ്  ടടാക്സെെയ്
ഇളവനിലന തട്ടനിപ്പെയ് തടയുനതനിനള്ള നടപടനികേള് സസനകേരനികണരം.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനി അകടാരദ്യത്തനില് വളലര കബടാധവടാനടാണയ്.  അകദ്ദേഹരം അതയ് ശദ്ധനിക്കുലമനരം
അറനിയടാരം.  എനടാലരം പ്രകതദ്യകേരം ശദ്ധനികണലമനയ് ഞടാന് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.
ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപ്പെനിലെടാക്കുനതനിനമുമ്പയ്  ചനിലെ   മുലനടാരുകങ്ങളുണയ്.   അലതടാനരം
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇതുവലര  ലചയതടായനി  അറനിയനില.
പ്രകതദ്യകേനിചയ്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടകറകസഷന്,  ജനവനകടാരുലട  ലടയനിനനിരംഗയ്  ഇവയനിലലെടാനരം
ഇതുവലര നടപടനി സസനകേരനിചനിട്ടനില.  

നമ്മുലട  സരംസടാനരം  കേര്ഷകേരുലട  കലെടാകേകത്തയയ്  തനിരനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.
ഗവണ്ലമന്റുതലന  അതനിലന  കപ്രടാതടാഹനിപ്പെനിക്കുനണയ്.   മുന്  ഗവണ്ലമന്റുരം
കപ്രടാതടാഹനിപ്പെനിചനിരുന.  ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുകമ്പടാള് കേര്ഷകേര്കടാവശദ്യമുള്ള വളരം,
മറയ് ഉപകേരണങ്ങള് എനനിവയ്ക്കുള്ള നനികുതനി ഒഴനിവടാകനിലകടാടുകണരം.  സഇൗകരടാര്ജ
പടാനലെനിലന  കേടാരദ്യരം  ഇവനിലട  പലെരുരം  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.   സനിയടാലെനിലലെടാലക  ലചയതയ്
വമ്പനിച  വനിജയമടാണയ്.   ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുകമ്പടാള്   സഇൗകരടാര്ജ  ഉല്പനത്തനിനരം
ടടാക്സെെനിലടാത്ത ഒരവസയുണടാകേണലമനടാണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്.  
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ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  വനടാല്  എലടാരം  ശരനിയടാകുലമനടാണയ്  ഇവലരലടാരം
പറഞ്ഞതയ്.  പടാവലപ്പെട്ട കരടാഗനികേള് വളലര പ്രതനക്ഷകയടാലടയടാണയ് കേടാത്തനിരുനതയ്.
അവരുലട കക്ഷമലപന്ഷനകേള് വനട്ടനിലലെത്തനിച്ചുലകേടാടുക്കുലമനടാണയ് പറഞ്ഞനിരുനതയ്.
പകക്ഷ മൂനയ് മടാസമടായനി പടാവലപ്പെട്ടവര്ക്കുരം വൃദ്ധര്ക്കുരം കക്ഷമലപന്ഷന് കേനിട്ടുനനില.  

അതുകപടാലലെ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനനിലന  ഒരു  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  പദ്ധതനിയടാണയ്
ലതടാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി.   ജനങ്ങള്കയ്  ഏറവരം  പ്രകയടാജനലപ്പെട്ട  പദ്ധതനിയടാണനിതയ്.
ഏഴയ് മടാസകടാലെമടായനി അവര്കയ് കവതനരം ലെഭനിക്കുനനില. 

ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ലസകകട്ടറനിയറയ്  നടയനില്  അവര്
സമരത്തനിലെടാണയ്.

ശന  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബ്രേടാഹനിരം കുഞ്ഞയ്: സര്, ഇനയ് അവര് സമരരം ലചയ്യുകേയടാണയ്.
സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിലന  വനിഹനിതവരം  ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.   അലതടാലടടാപ്പെരം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനില്നനിനരം  ലെഭനികകണ  വനിഹനിതരം  വടാങ്ങടാനള്ള  ഒരു  നടപടനിയുരം
സസനകേരനിചനിട്ടനില.   അതയ്  അകങ്ങയറരം  കവദനടാജനകേമടാണയ്.   ലതടാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി
വളലര നല പദ്ധതനിയടാണയ്.  നമ്മുലട ഗ്രടാമങ്ങളനിലരം പട്ടണങ്ങളനിലലമടാലക ഏത്രകയടാ
വര്ക്കുകേളടാണയ്  നടനലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.    പട്ടനിണനികടാരടായ  അവര്  ഇകപ്പെടാഴുരം
ശമ്പളരം കേനിട്ടടാലത കജടാലെനി ലചയ്യുകേയടാണയ്.  എലടാരം ശരനിയടാക്കുലമനയ് പറഞ്ഞ ഈ
ഗവണ്ലമനയ്  അവരുലട  കേടാരദ്യലമങ്കെനിലരം  ശരനിയടാകനിലകടാടുത്തടാല്
നനടായനിരുനലവനയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഞടാന്  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
എതനിര്ക്കുന. 

ശന  .    ഐ  .    ബനി  .    സതനഷയ്:  സര്,  വജ്ര  ജൂബനിലെനി ആകഘടാഷ കേടാലെയളവനില്
കചരുന ഈ സകമ്മേളനത്തനില്  അവതരനിപ്പെനികലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന  ഞടാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്. 

'ആറനിത്തണുത്തമറവനിയ,ലലലപ്പെടാഴു

മടാളനിപ്പെടര്നനിടുകനടാര്മ്മേതടാന്  യഇൗവനരം' 

എനയ്  ചങ്ങമ്പുഴയടാണയ്  കുറനിചതയ്.  വജ്ര  ജൂബനിലെനി  വര്ഷത്തനില്  ആദദ്യ
മനനിസഭലയക്കുറനിച്ചുള്ള ഓര്മ്മേകേള്  ഏലതടാരു  രടാഷനയ വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിക്കുരം  രടാഷനയ
പ്രവര്ത്തകേനരം വലടാത്ത യഇൗവനവരം ഊര്ജവരം പകേര്നനല്കുലമനടാണയ് ഞടാന്
കേരുതുനതയ്.   1957  ഏപ്രനില്  5-നയ്  സഖടാവയ്  ഇ.എരം.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെടാടനിലന
ഗവണ്ലമനയ്  സതദ്യപ്രതനിജ്ഞ  ലചയയ്  അധനികേടാരകമറയ്  കൃതദ്യരം  ആറടാമലത്ത
ദനിവസമടാണയ്  കുടനിലയടാഴനിപ്പെനികല്  നനികരടാധന  നനിയമരം  ഓര്ഡനിനന്സടായനി
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അവതരനിപ്പെനികലപ്പെടുനതയ്.   ആ  ധനരമടായ  ചുവടുവയ്പയ്  മുതല്   ഇതപരദ്യന്തമുള്ള
കകേരളത്തനിലന   രടാഷനയചരനിത്രരം  പരനികശടാധനിചടാല്  ഇടതുപക്ഷ  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പടാര്ട്ടനികേള് കനതൃതസരം  നല്കുന ഗവണ്ലമന്റുകേള്കയ് മടാത്രകമ ഈ സമൂഹത്തനിലന
അടനിത്തട്ടനിലള്ള  മനഷദ്യലന  ലനടാമ്പരങ്ങള്  മനസനിലെടാകടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളലവനയ്
കേടാണടാന് കേഴനിയുരം.  ആ ഗവണ്ലമനയ് തലന നടപ്പെടാകനിയ ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ നനിയമരം,
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ബനില്,    പരമടാവധനി  മരദ്യടാദടാപടാട്ടരം  നനിജലപ്പെടുതന  ചുവടുവയ്പയ്
തുടങ്ങനിയ  ഓകരടാ  സമനപനരം,  നനിര്ഭടാഗദ്യവശടാല്  28  മടാസരം  മടാത്രരം  പ്രടായമുള്ള
സര്കടാരനിലന 1959 ജൂകലെ 30-നയ് ഇന്ഡദ്യന് പ്രസനിഡനയ്  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുണടായനി.
അതനിനയ്  നനിദടാനമടായ  സടാഹചരദ്യരം,  സടാമൂഹദ്യ-സടാമുദടായനികേ  ശകനികേലള
ദരുപകയടാഗലപ്പെടുത്തനിലകടാണയ്  കകേരളത്തനില്  തുടങ്ങനിവച  പ്രതനികലെടാമ  രടാഷനയ
പ്രവണതകേള് ഇനരം കകേരളനയ രടാഷനയടാന്തരനക്ഷത്തനില് നനിലെനനില്ക്കുനണയ്. പനിനനടയ്
കകേരള  രടാഷനയത്തനിലന  കുമ്പസടാരകട്ടനില് കേയറനിനനിനലകേടാണയ്,  അനയ്  കനതൃതസരം
നല്കേനിയ  ആളുകേള്,  വനികമടാചനസമരരം  ലതറടായനികപ്പെടായനി  എനപറഞ്ഞവരുണയ്.
എനടാല്  ആ  വനികമടാചനസമരരം  സൃഷ്ടനിച  പ്രതനികലെടാമകേരമടായ  രടാഷനയടാന്തരനക്ഷരം
ഇനരം കകേരളത്തനില് തുടരുനണയ്.   ആ ഗവണ്ലമനയ്  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്
പ്രകേടനിപ്പെനിച ഇചടാശകനി കേണക്കുകേളനിലൂലട നമുകയ് കബടാധദ്യമടാകുനതടാണയ്.  1956-57
വര്ഷത്തനില്  58.1  ശതമടാനമടായനിരുന  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലന
കേടാരദ്യക്ഷമതലയങ്കെനില്  അതയ്  1957-58  ആയകപ്പെടാകഴയ്ക്കുരം  84.5  ശതമടാനമടായനി
വര്ദ്ധനിച്ചു.   1958-59  ആയകപ്പെടാള്  സര്കടാരനിലന  പനിരനിച്ചുവനിടലപ്പെട്ട  കേടാലെത്തയ്  94
ശതമടാനമടായനിരുന.  ഇലതലടാരം  സസയരം  സരംസടാരനിക്കുന  വസ്തുതകേളുരം
കേണക്കുകേളുമടായനിരുന.  

'കകേരള  കമടാഡല്'  എനയ്  സടാര്വ്വകദശനയമടായനി  പ്രശരംസനികലപ്പെടുന
കേടാഴ്ചപ്പെടാടനിലന  അടനിത്തറകേളടായ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം,  ആകരടാഗദ്യരം,  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണരം
എനനിവയടായനിരുന  ആ  സര്കടാരുരം  അതനിനയ്  തുടര്ചയടായനി  വന  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ലമന്റുകേളുരം ഊനല് നല്കേനിയതയ്.  1974-ലലെ കേര്ഷകേലത്തടാഴനിലെടാളനി നനിയമരം,
ചുമട്ടു ലതടാഴനിലെടാളനി  നനിയമരം,  കക്ഷമനനിധനി നനിയമരം,  കേളലചത ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട
കക്ഷമനനിധനി,  കേശുവണനി  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്കടായനി  കുടനിവറുപ്പെയ്  നനികരടാധനനനിയമരം,
സടാക്ഷരതടാ  പ്രസടാനരം,  ജനകേനയടാസൂത്രണരം  തുടങ്ങനി  കകേരള  രടാഷനയത്തനിലന
വനികേടാസ  ചരനിത്രത്തനില്  നടാഴനികേകല്ലുകേളടായനി,  വഴനിവനിളക്കുകേളടായനി  നനില്ക്കുന
പുകരടാഗമനപരമടായ  നനിലെപടാടുകേലളലടാരം  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റുകേളുകടതടാലണനയ്
ഒരു രടാഷനയ വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികയ് നനിസരംശയരം പറയടാരം.  ഒരുവലന കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ് യടാത്ര,
ലപടാതുപ്രവര്ത്തന യടാത്ര ആരരംഭനിക്കുനതയ് ധനരമടായ ചുവടുവയ്പനില് നനിനടാണയ്.
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 'എകത്തണതടാമവനിലടലയത്തനിയടാലരം ശരനി

 മകധദ്യമരണരം വനിഴുങ്ങനിയടാലരം ശരനി

 മുകനടാട്ടുതലന നടക്കുരംവഴനിയനിലലെ 

മുളകേലളടാലക ചവനിട്ടനിലമതനിച്ചു ഞങ്ങള്.'

ആ  ധനരത  ഒനടാമലത്ത  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  ഗവണ്ലമനനിനയ്  കനതൃതസരം  നല്കേനിയ
സഖടാവയ്  ഇ.എരം.എസയ്.-നണടായനിരുന;  സഖടാവയ്  പനിണറടായനി  വനിജയന്  കനതൃതസരം
നല്കുന  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  ഗവണ്ലമനനിനരം  ആ  ധനരതയുണയ്.  ഇനയ്  കകേരളത്തനില്
രൂപലപ്പെട്ടുവനനിരനിക്കുന  ഒരു  മടാറത്തനിലന  അന്തരനക്ഷരം  മനസനിലെടാകടാന്
നനിര്ഭടാഗദ്യവശടാല്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  കേഴനിയടാലത  കപടായനിരനിക്കുന.  ഇനയ്
കകേരളത്തനില്  ഒരു  മടാറമുണയ്.  ആ  മടാറരം  എനപറയുനതയ്,   കകേരളത്തനിലലെ
സടാമുദടായനികേ  സരംഘടനടാകനതടാകള്കയ്  തലെകവദനയനിലടാത്ത  ഒരു  കേടാലെരം
വനനിരനിക്കുന എനതടാണയ്.  അവര്കയ് മനനിമടാര് ആരടാലണനയ് നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനയ്
തലെപുണ്ണടാകകണനി  വരുനനില.  മനനിമടാര്കയ്  ഏലതടാലക  വകുപ്പുകേളടാലണനയ്
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  സമുദടായ കനതടാകളലടാത്ത ഒരു സടാഹചരദ്യരം  ഉണടായനിരനിക്കുന.
എലടാ ജടാതനിയനിലരം  മതത്തനിലരം സമുദടായത്തനിലരംലപട്ട മലെയടാളനികേളടായ മനഷദ്യലര
ഒരുകപടാലലെ  കേടാണുന,  സമഭടാവനകയടാലട  കേടാണുന  ഒരു  ഗവണ്ലമനനിലന
സടാനനിദ്ധദ്യരം കകേരളത്തനിലണടായനിരനിക്കുന.

അഴനിമതനി  ഒരു  അര്ബുദമടാണയ്.   കലെടാകേബടാങ്കെനിലന  കേണക്കുകേള്  തലന
പറയുനണയ്, 1.6 ബനിലദ്യണ് കഡടാളറടാണയ് അഴനിമതനിയുലട രൂപത്തനില് നഷ്ടമടാകുനതയ്.
യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ആ അഴനിമതനി  വര്ഗനയതലയകപ്പെടാലലെ മതഭനകേര വടാദലത്തകപ്പെടാലലെ
ആകമനിക്കുനതയ് സടാധടാരണകടാരടായ മനഷദ്യലരയടാണയ്.   ആ അഴനിതനിയനില് നനിനയ്
മലെയടാളനികേലള  രക്ഷനിക്കുകേലയന  ദൃഢനനിശ്ചയമടാണയ്  പനിണറടായനി  സര്കടാരനിലന
മുഖമുദ്ര.   'Zero  tolerance  to  corrupt ion'  എനതയ്  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന
മുഖമുദ്രയടാണയ്.  അഴനിമതനി  വച്ചുലപടാറുപ്പെനിക്കുകേയനിലടാലയന  പ്രഖദ്യടാപനമല,  മറനിചയ്
അതനിനള്ള ധനരമടായ നടപടനികേള് സസനകേരനിചനിരനിക്കുന. 

വനിസനില് കബടാകവഴനിനയ്  5  ലെക്ഷരം രൂപയുലട അവടാര്ഡയ് പ്രഖദ്യടാപനിചനിരനിക്കുന.
ഇതയ്  കകേരള  രടാഷനയ  ചരനിത്രത്തനിലലെനല,  ഇന്ഡദ്യയുലട  ചരനിത്രത്തനില്  നമുകയ്
കേടാണടാന്  കേഴനിയുകമടാ?  Cent re  for  Media  S tudies  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളുലട
റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്  നമ്മുലട  മുനനിലണയ്.  ഇന്ഡദ്യയനില്  ഏറവരം  അഴനിമതനി  കുറഞ്ഞ
സരംസടാനമടായനി കകേരളരം മടാറനിയനിരനിക്കുന.  അഴനിമതനിയനില് ഒനടാമതയ് നനില്ക്കുനതയ്
അയല് സരംസടാനമടായ കേര്ണ്ണടാടകേയടാലണനരം ആ പഠന റനികപ്പെടാര്ട്ടയ് പറയുനണയ്.
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അതയ്  എ.ലകേ.ജനി.  പഠന  ഗകവഷണകകേന്ദ്രരം  തയ്യടാറടാകനിയ  റനികപ്പെടാര്ട്ടല  എന
കേടാരദ്യലമങ്കെനിലരം  പ്രതനിപക്ഷരം  അരംഗനകേരനിച്ചുതരണരം.  കമസമടാധടാന  നനിലെയുലട
കേടാരദ്യത്തനില്,  ഇന്ഡദ്യ  ടുകഡ  ഇവനിടലത്ത  ഇടതുപക്ഷലത്ത  പനിന്തുണയ്ക്കുന  ഒരു
മടാധദ്യമമടാലണനയ് എതനിരടാളനികേള് പറയനിലകലടാ?  ഇന്ഡദ്യയനില് കമസമടാധടാനനനിലെ
ഭദ്രമടായ സരംസടാനമടാണയ് കകേരളലമനയ് ഇന്ഡദ്യ ടുകഡ പറയുന. 'ഗടാര്ഡനിയന്' എന
അന്തര്കദ്ദേശനയ  പത്രരം  ഗവണ്ലമനനിലന  പ്രശരംസനിക്കുകേയടാണയ്.
ടടാന്സ്ലജന്കഡഴനിലന  കേടാരദ്യത്തനില്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  സസനകേരനിച  സമനപനരം
മടാതൃകേടാപരമടാലണനടാണയ് ആ പത്രരം വനിശദനകേരനിക്കുനതയ്. 

ഇവനിലട  'തനിരുക്കുറള്'-ലന  ഉദ്ധരനികടാന്  ഞടാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.
'നലവടാക്കുകേള്  പറയടാന്  അവസരമുണടായനിരനിലക  അതുലചയ്യടാലത  വര്ത്തമടാനരം
പറയുനതയ്  മധുരപ്പെഴരം  കവണടാലയനയ്  തനരുമടാനനിചയ്  പഴുകടാത്ത  ഫലെലത്ത
ഇഷ്ടലപ്പെടുനതുകപടാലലെയുള്ള ഒരു വദ്യടായടാമമടാണയ്  '  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷരം
ലചയലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ ഗവണ്ലമനയ്  'ഹരനിതകകേരളരം'  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനടായനി
ഒരു  പദ്ധതനി  രൂപനകേരനിചനിട്ടുണയ്.   നമുകയ്  സമൃദ്ധമടായ  ഒരു  ഭൂതകേടാലെമുണയ്.
വയകലെലെകേളുരം  കുളങ്ങളുരം  വറടാത്ത  കേനിണറുകേളുരം  സരംതൃപരടായ  ഗ്രടാമനണ
ജനതയുലമടാലകയുള്ള ഒരു ജനത.  പട്ടനിണനിയുലടയുരം പരനിവട്ടത്തനിലനയുരം രൂക്ഷമടായ
ആകമണങ്ങള്  ഉണടാകുകമ്പടാഴുരം  മനഷദ്യനയ്  ജനവനിച്ചുകപടാകേടാന്  കേഴനിയുന
കുളനിര്മ്മേയുള്ള  ആ  ഇനലലെകേളനികലെയയ്  മലെയടാളനികേലള  ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന്  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിച ഒരു ഗവണ്ലമനടാണയ്  ഇടതുപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യ  മുനണനി സര്കടാര്.
ഇങ്ങലന  ഏതയ്  കമഖലെലയടുത്തയ് പരനികശടാധനിചടാലരം  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ലമനനിലനതനിരടായനി  ആകമണങ്ങള്  അഴനിച്ചുവനിടുനതുലകേടാണയ്  കേനിട്ടുന
ഏലതടാരു വടനിയുലമടുത്തയ്,  കനതടാകളുലട പ്രസരംഗങ്ങള്,  പ്രസരംഗങ്ങളനിലലെ  കുതരം
കകേടാമയുരം  പരടാമര്ശങ്ങള്,  ഇലതലടാരം  എടുതലകേടാണയ്,  ഗവണ്ലമനനിലന
ആകമനികടാന്  ഇറങ്ങനിത്തനിരനിചവര്  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  പരടാജയലപ്പെടുകേയടാണയ്.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിലന ഒരു കലെഖനരം വടായനിക്കുകേയുണടായനി.  പണയ്
നമ്മുലട നടാട്ടനില് പറയുന ഒരു ഫലെനിതമുണയ്. ഒരു മജനികസ്ട്രേറയ് വകനലെനികനടാടയ് പറഞ്ഞു,
'വകനലെനിലന  വടാദരം  നനിര്ത്തനിയടാല്  കേക്ഷനിലയ  ലവറുലത  വനിടടാരം'
എനപറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ദര്ബലെമടായ  വടാദമുഖങ്ങളടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  നനിരതനതയ്.
രടാഷനയ  സദടാചടാരലത്തക്കുറനിചയ്  ഒരു  മനനിയുലട  രടാജനിയനികലെയയ്  നയനിച
കഫടാണ്വനിളനിലയക്കുറനിചയ്  അകദ്ദേഹരം  പറയുന.   അകദ്ദേഹത്തനിലന  ഉനരം
ഇകങ്ങടാട്ടടാകണടാ അകതടാ അകങ്ങടാട്ടടാകണടാ എനയ് സരംശയമുണയ്.  മറ്റ്യൂസനിയരം കപടാലെനസയ്
കസ്റ്റേഷനനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ  ഒരു  പ്രഥമവനിവര  റനികപ്പെടാര്ട്ടുണയ്.  ആ  പ്രഥമവനിവര
റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലലെ ലമടാഴനികേള്, അതുകപടാലലെ അകനസഷണ കേമ്മേനഷലന മുമ്പനില് ലകേടാടുത്ത
ലമടാഴനികേള്,  അതയ്  ഈ  സഭയനിലെനിരനിക്കുന  പലെരുലടയുരം  കനര്കയ്  ചടാട്ടുളനികപടാലലെ
തുളച്ചുകേയറുനതകല എന സരംശയരം ഞങ്ങള് ഉനയനിക്കുകേയടാണയ്. 



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യരം 465

ഇവനിലട  സഖടാവയ്  ശന.  ഇ.  പനി.  ജയരടാജലന  രടാജനിലയക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷരം  മുകനടാട്ടുവയ്ക്കുന  കേടാഴ്ചപ്പെടാടയ്  സരംശയടാതനതമടാകേണലമന  ദൃഢമടായ
നനിലെപടാടയ് ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച്ചുലകേടാണയ് എലന കപരനില് ഉനയനികലപ്പെടുന ആകരടാപണരം
എലന  പടാര്ട്ടനി  കനതൃതസരം  നല്കുന  ഗവണ്ലമനനിലന  കമല്  കേരനിനനിഴല്
പടര്ത്തരുലതന ഉറച തനരുമടാനത്തനിലന അടനിസടാനത്തനില് മനനിസടാനരം രടാജനി
വയടാന് തയ്യടാറടായ ശന.  ഇ.  പനി.  ജയരടാജനണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു  വര്ഷരം നമുകയ്
മറകടാന്  കേഴനിയുകമടാ;  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷകടാലെലത്ത  അനഭവങ്ങള്  നമ്മുലട
മുന്പനിലണയ്.  യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ഈ ഗവണ്ലമനയ് ഇവനിലടലയടാരു കഫടാഗനിരംഗയ് ആണയ്
നടത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.  വലെതുപക്ഷ  രടാഷനയ  ജനര് ണ്ണതകേള്,  അഴനിമതനി,
ലകേടുകേടാരദ്യസത എനനിവയനില്നനിനരം കകേരളലത്ത രക്ഷനികടാന് ഒരു ശുചനകേരണ
നവനകേരണ  യജ്ഞരം  ഇടതുപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി  ഗവണ്ലമനയ്
ആരരംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ് ഈ നടാട്ടനിലലെ ജനങ്ങള് തനിരനിചറനിയുനമുണയ്.  പലക്ഷ ആ
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യങ്ങലളലയലടാരം മറച്ചുവച്ചുലകേടാണയ് പത്രങ്ങളുലട ലവണയടാ തലെലകട്ടുകേളുരം
ഒന്പതയ്  മണനി  ചര്ചകേളുരം  വഴനി  ഒരു കൃത്രനിമമടായ  ലപടാതുകബടാധരം  സൃഷ്ടനികടാനള്ള
ആസൂത്രനിതമടായ  ശമരം  ഇവനിലട  നടക്കുനണയ്.   ആ  ആസൂത്രനിത  ശമങ്ങള്കയ്
നനര്ക്കുമനിളയുലട  ആയുസയ്  മടാത്രമടാണയ്  ഉണടാകുകേ.  കേടാരണരം  ഇവനിലട  ജനങ്ങള്
അനഭവനിചറനിയുകേയടാണയ്.  ആരംഗകലെയ ഭടാഷയനില്  ലചടാല്ലുണയ്, “The best and the
most  beaut iful thi ng in  t his  world  cannot  be seen  or  even  touched; t hey
must be felt wi t h t he heart”.  ഹൃദയരംലകേടാണയ് ഈ നടാട്ടനിലലെ മൂകനകേടാല് കകേടാടനി
മലെയടാളനികേള് അനഭവനിചറനിയുന യടാഥടാര്ത്ഥദ്യങ്ങളുണയ്.  ഇനലലെ ഇടുകനിയനില് 5500
കപര്കടാണയ്  പട്ടയരം   നല്കേനിയതയ്.  ഈ  പനണയ്  മടാസത്തനിനനിടയനില്  നനിയമന
നനികരടാധനത്തനിലന മരവനിപ്പെനില് നനിനയ് നനിയമനത്തനിലന സടാന്തസനരം കതടനിയ 36647
കപര്,  ജനനന ജന്മേസുരക്ഷടാ തണല് അനഭവനിച 1180  കപര്,  ലെടാപയ് കടടാപ്പെയ് ലെഭദ്യമടായ
1537  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്,  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വടായ്പ  എടുത്തവര്കയ്  900  കകേടാടനി  രൂപയുലട
ആനകൂലെദ്യരം  ലെഭനിചതനിലന  ഗുണകഭടാകകളടായ  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനി  കുടുരംബങ്ങള്,
2170 കകേടാടനി  രൂപയുലട  സടാമൂഹദ്യ  സുരക്ഷടാ  ലപന്ഷന്  ലെഭദ്യമടായവര്  ഇങ്ങലന
പറയടാന്  തുടങ്ങനിയടാല്  ഇതയ്  അകങ്ങളല,  എണ്ണങ്ങളല,  മറനിചയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി  സര്കടാര്  മുകനടാട്ടുവയ്ക്കുന  സുസനിര  വനികേസന  മടാതൃകേയുലട
അരംബടാസനിഡര്മടാരടാണയ്  ഇവലരന  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യരം  കകേരളരം  തനിരനിചറനിയുനണയ്.
നനിങ്ങള്  എത്ര  വലെനിയ  തലെലകട്ടുകേള്  നല്കേനിയടാലരം  ഇടതുപക്ഷ  വനിരുദ്ധലര
കുത്തനിനനിറചയ് രടാത്രനിയനില് ചര്ചകേള് നടത്തനിയടാലരം അങ്ങലന നനിങ്ങള് ഉണടാകടാന്
ശമനിക്കുന ലപടാതുകബടാധത്തനിനയ്  ആയുസ്സുണടാകുകേയനിലലന ഒകട്ടലറ അനഭവങ്ങള്
നമ്മുലട മുമ്പനിലണയ്.  നമുകയ് ഒരുമനിചയ് മുകനറടാരം. സര്കടാര് നകമ്മേടാലടടാപ്പെരം ഉലണനയ്
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കകേരളത്തനിലന  മുഖദ്യമനനി  പറയുകമ്പടാള്,  ഇടതുപക്ഷജനടാധനിപതദ്യ  മുനണനി
പറയുകമ്പടാള്,  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങള്കയ്  അലതടാരു  ആശസടാസമടാണയ്.   ഞടാന്
കനരലത്ത  പറഞ്ഞ  കേണക്കുകേള്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  സടാന്തസനമടായനി,  തണലെടായനി
അവരുലട ജനവനിതത്തനില് മടാറങ്ങള് വരുതകമ്പടാള്, നമുകയ് ഒരുമനിചയ് മുകനറടാലമനയ്
ഗവണ്ലമനയ് പറയുകമ്പടാള്, ഞങ്ങള് ഒപ്പെരം നടകടാന് തയ്യടാറടാണയ് എനതലനയടാണയ്
കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങള് പറയുനതയ്.  അതുതലനയടാണയ്  ground reali t y.  ഹരനിത
കകേരളത്തനിനകവണനി,  അഴനിമതനിയനിലടാത്ത  നടാടനിനകവണനി,  കേയറനി  കേനിടകടാന്
കേനിടപ്പെടാടമുള്ള  മനഷദ്യര്ക്കുകവണനി  നടാട്ടനിന്പുറങ്ങളനിലലെ  ജനങ്ങള്
രടാഷനയത്തനിനതനതമടായനി ഒപ്പെരം നടക്കുകേയടാണയ്.  ഇടകവളകേളനില് ഇടതുപക്ഷ ഭരണരം
നഷ്ടമടാകുന ദരന്തത്തനില് നനിനയ് തുടര്ചയടായ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തനികലെയയ് കകേരളരം
ചുവടുവയ്ക്കുനലവനതനിലന  തുടകമടാണയ്  ഈ  ആദദ്യ  വര്ഷരം.   ആദദ്യ  വര്ഷത്തനില്
അവതരനിപ്പെനികലപ്പെട്ട ധനവനിനനികയടാഗ ബനിലനിലന പനിന്തടാങ്ങനിലകടാണയ് നനിര്തന. 

കഡടാ  .    എന്  .    ജയരടാജയ്:   സര്,  ബഹുമടാനദ്യനടായ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട
ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറയ്  ഏതടാണയ്  എരം.ടനി.  മയമടായനിരുന.   എരം.ടനി.-യുലട
രണടാമൂഴരം ഒരു ലമഗടാ പദ്ധതനിയടായനി വനണ്ടുരം സനിനനിമയനികലെയയ് ആവനിഷ്കരനികടാനള്ള
ശമത്തനിലന ഭടാഗമടായനി ഇകപ്പെടാള് വളലരകയലറ ചര്ച ലചയ്യലപ്പെടുലനടാരു വനിഷയരം
കൂടനിയടാണനിതയ്.    യടാദൃശ്ചനികേമടായനിട്ടടായനിരനികടാരം,  അകദ്ദേഹത്തനിലന  ബഡ്ജറയ്  ഒരു
ലമഗടാ  കപ്രടാഗ്രടാമടായനിട്ടടാണയ്  കതടാനനതയ്.   സങ്കെടരം  അതല.  എരം.ടനി.-യുലട
രണടാമൂഴത്തനിലലെ  കേഥടാപടാത്രമടായ  ഭനമകസനന്  ആയനിരുന  എകപ്പെടാഴുരം  എലടാ
കേടാരദ്യങ്ങളനിലരം  കനതൃതസപരമടായ  പങ്കുവഹനിചയ്  മുകമ്പടാട്ടയ്  കപടായനിരുനതയ്.   പലക്ഷ
ഒരനികല്കപടാലരം   ആ  അരംഗനകേടാരരം  അതനിലന  അര്ത്ഥത്തനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  കേലെദ്യടാണ  സഇൗഗന്ധനികേരം  അകനസഷനിച്ചുകപടായനി  ലകേടാണ്ടുവനയ്
പടാഞടാലെനികയ്  ലകേടാടുത്തതനിനകശഷരം,   അതയ്  നനിലെത്തനിട്ടയ്  ചവനിട്ടനി  ലമതനിക്കുന ഒരു
കേടാഴ്ചയടാണയ്   ഭനമന് കേടാണുനതയ്.  അതനിലനലയടാരു ആത്മദ:ഖരം എകടാലെതരം ആ
കേഥടാപടാത്രകത്തടാലടടാപ്പെമുണയ്.   എരം.ടനി.  വളലര  മകനടാഹരമടായനി  വരചനിട്ട  ഒരു
കേഥയടാണയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന  കേടാരദ്യത്തനിലരം  ഇതുതലനയടാണയ്  സരംഭവനിക്കുന
ലതനടാണയ്  എനനികയ്  കതടാനനതയ്.   വളലരകയലറ  പ്രതനക്ഷകയടാടുകൂടനിയടാണയ്
അകദ്ദേഹരം  കേനിഫ്ബനി  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  ലമഗടാപദ്ധതനികേളുമടായനി  വരുനതയ്.  എനനിട്ടുരം
എവനിലടലയടാലകകയടാ  അതയ്  ചവനിട്ടനി  അരചയ്  കപടാകുനലവന  ആത്മദ:ഖരം
അകദ്ദേഹത്തനിനണയ്.  കേടാലെത്തനിലലെ  കസതുവനിലനകപടാലലെയടാണയ്  അകദ്ദേഹരം.   വരുരം
വരടാതനിരനികനില, എനള്ള വനിശസടാസമടാണയ് കസതുവനിലന എരം.ടനി.-യുലട കേടാലെത്തനിലൂലട
മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടായതയ്.   എലടാരം  ശരനിയടാകുരം,  ശരനിയടാകേടാലത  ഇരനിക്കുകേയനില
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എനള്ള  പ്രതനക്ഷയടായനിരനികടാരം  അകദ്ദേഹലത്ത  മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകുനതയ്.
നടാലലകേട്ടനിലന  തതസശടാസ്ത്രരം  വരച  മലെയടാളത്തനിലന  പ്രനിയലപ്പെട്ട  എഴുതകേടാരന്
അകദ്ദേഹത്തനിലന  പഴയ നടാലലകേട്ടയ്  ലപടാളനിചയ്  അവനിലട  പുതനിലയടാരു വനടയ്  സസന്തരം
അമ്മേയ്ക്കുകവണനി  പണനിയുനനിടത്തടാണയ്  കേഥ  അവസടാനനിക്കുനതയ്.   ഇവനിലടയുരം
ഒരുപലക്ഷ  ധനകേടാരദ്യത്തനിലന  പഴയ  നടാലലകേട്ടയ്  ലപടാളനിചയ്  പുതനിയ  നടാലലകേട്ടയ്
നനിര്മ്മേനികടാനള്ള  വലെനിയ  ശമമടാണയ്  നടതനതയ്.   ഇതനിനകേത്തയ്  അത്ഭുതങ്ങള്
തനര്ചയടായനിട്ടുരം സരംഭവനികടാരം.  കേനിഫ്ബനിലയ പൂര്ണ്ണമടായുരം എതനിര്ക്കുനതനിനപ്പുറത്തയ്
ഇതനിലന  സുതടാരദ്യതയുരം  യടാദൃശ്ചനികേതയുരം  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  കനിയടാത്മകേമടായനി
ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന്  കേഴനിഞ്ഞുലവങ്കെനില്  തനര്ചയടായുരം  കുലറകയലറ  മടാറങ്ങള്
അകടാരദ്യത്തനില് ലചയ്യടാന് കേഴനിയുരം. 

ശന  .    പനി  .    സനി  .    കജടാര്ജയ്:  സര്, ഇതയ് ധനകേടാരദ്യ ബനിലടാണയ്.  സടാധടാരണ ഈ
സഭയനിലലെ നനിഷ്പക്ഷന്; മൂനയ് മുനണനിയനിലരം കചരടാത്ത ഒരടാള് ഞടാന് മടാത്രകമയുള.
ഈ ബനില് സരംബന്ധനിചയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കഡടാ. എന്. ജയരടാജയ്  yes അലലങ്കെനില് no
പറയണരം.  കേടാരണരം അകദ്ദേഹരം യു.ഡനി.എഫയ്.-കനടാലടടാപ്പെരം നനിനയ് ജയനിച ആളടാണയ്.
അകപ്പെടാള്  ഈ  ബനിലനിലന  എതനിര്ക്കുനലവനയ്  പറയണരം  അലലങ്കെനില്
അനകൂലെനിക്കുനലവനയ് പറയണരം.  നപുരംസകേമടായനി കപടാകേടാന് പറനില.   കഡടാ. എന്.
ജയരടാജനിലനയുരം അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാര്ട്ടനിയുലടയുരം ഇകപ്പെടാഴലത്ത നയരം എന്തടാണയ്?
ഈ ബനിലനിലന അനകൂലെനിക്കുകനടാ പ്രതനികൂലെനിക്കുകനടാ എനയ് വദ്യകമടാകണരം.

കഡടാ  .    എന്  .    ജയരടാജയ്:   സര്,  ഞടാന്  പറഞ്ഞുവരുനകതയുള.   അകദ്ദേഹരം
എലന  അയല്വടാസനിയുരം  വളലര  കവണലപ്പെട്ട  ആളുമടാണയ്.   അകദ്ദേഹരം
പറയുനതുകപടാലലെ  പ്രസരംഗനികണലമനയ്  പറഞ്ഞടാല്  ശരനിയടാകുകേയനില.   നലതയ്
എവനിലട  കേണടാലരം  ശരനിയടാലണനയ്  അരംഗനകേരനികണലമനടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ
നമ്മുലട കനതടാവയ്   പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  എനനികയ് അതനിനപ്പുറകത്തയയ് കവലറടാരു ചനിന്ത
പറയടാനടാകേനില.  ഇതനിനകേത്തയ്  നല  ഭടാഗങ്ങളുണയ്.   കമടാശമടായ  കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയയ്
വരുനണയ്.   നടാലള  ശന.  പനി.  സനി.  കജടാര്ജയ്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയടായടാലരം,
അകദ്ദേഹരം  ധനകേടാരദ്യവകുപ്പുമനനിയടാകേലട്ടലയനയ്  പ്രടാര്ത്ഥനിക്കുന.  സടാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനിലയ  മറനികേടകടാനള്ള  മടാര്ഗങ്ങള്  കേലണതകേലയനള്ളതയ്
പ്രടാകയടാഗനികേതയുള്ള  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട  കേര്ത്തവദ്യമടാലണനടാണയ്  ഞടാന്
സൂചനിപ്പെനിചതയ്.  അകദ്ദേഹരം  അതയ്  നനിര്വ്വഹനികടാന്  ശമനിക്കുന.  അതനിലന  നന്മേ
കുറലയടാലക  കേടാണുനലവനയ്  മടാത്രമടാണയ്  ഞടാന്  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.   അതയ്
പ്രടാകയടാഗനിമടാകേലട്ടലയനയ്  ആത്മടാര്ത്ഥമടായനി  ഈ  സന്ദര്ഭത്തനില്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്. 
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ശന  .    കമടാന്സയ്  കജടാസഫയ്:  സര്,  റബ്ബര് കേര്ഷകേരുലട പ്രശത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  ശന.  ലകേ.  എരം.  മടാണനി  സര്  വനിലെസനിരതടാ  ഫണയ്
ഏര്ലപ്പെടുത്തനി.   അതയ്  തുടര്നലകേടാണ്ടുകപടാകുലമനയ്  ഗവണ്ലമനയ്  പറഞ്ഞു.   നല
കേടാരദ്യമടാണയ്.  പലക്ഷ 25 കകേടാടനികയടാളരം രൂപ കുടനിശനികേ നനില്ക്കുന. റബ്ബര് കേര്ഷകേര്
വനിഷമത്തനിലെടാണയ്.   ഇതയ്  പരനിഹരനികലപ്പെകടണ  പ്രധടാന  പ്രശമടായനി  നനില്ക്കുന.
2013-14  ബഡ്ജറനില്,  കഗടാള്ഡയ്  കകേടാമ്പഇൗണനിരംഗയ്  ആക്ടനില്  ഉണടായ  പനിശകേയ്
തനിരുതന  വനിഷയരം  ഇതനിനമുമ്പയ്  സഭ  ചര്ച  ലചയതടാണയ്.   ആ  പ്രശരം
പരനിഹരനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  അഭനിപ്രടായ  സമനസയരം
ഉണടാകുന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശമടാണയ്  വനതയ്.   അതയ്  പരനിഹരനികലപ്പെകടണ
വനിഷയമടാലണനയ് അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടനികല?  ശന.  പനി.  സനി.  കജടാര്ജനിനയ്
പനിശകേയ്  പറനിലയനടാണയ്  കതടാനനതയ്.   നപുരംസകേത്തനിലന  കറടാള്
എടുക്കുനതനിലനപ്പെറനി  അകദ്ദേഹരം  ഒരു  പരടാമര്ശരം  നടത്തനി.  അകദ്ദേഹരം  ലചയ്യുന
നനിലെപടാടനിലനത്തലന കുഴപ്പെത്തനിലെടാകനികയടാലയനയ് എനനികയ് സരംശയമുണയ്. ഞങ്ങള്
അതയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.   ഒനകേനില് അനകൂലെനിക്കുകേ,  അലലങ്കെനില്  പ്രതനികൂലെനിക്കുകേ.
അതടാണയ് എലടാദനിവസവരം കകേരള കകേടാണ്ഗ്രസയ് ലചയലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.   ഇനരം
ഞങ്ങള് അതയ് ലചയ്യുരം. 

കഡടാ  .    എന്  .    ജയരടാജയ്:  സര്,  ഇവനിലട  കനരലത്ത  സൂചനിപ്പെനിച
സസര്ണ്ണവദ്യടാപടാരനികേളുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  വനിഷയരം,  2013-14  കേടാലെഘട്ടത്തനിലലെ
കകേടാമ്പഇൗണനിരംഗയ്  ആക്ടനിലലെ  പര്കചസയ്  ടടാക്സെെനിനകേതണടായ  ലതറയ്,   അതയ്  എലടാ
കേക്ഷനി  കനതടാകളുരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവരം  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്
ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിചതടാണയ്.  അതയ് തനിരുത്തണരം,   വടാങ്ങടാത്ത പണത്തനിനയ് നനികുതനി
അടയണലമനയ്  പറയുനതനില്  ഒരു  നദ്യടായവമനില.  വനസതനിയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട
വനിഷയവരം  വളലര  ഗഇൗരവമടായനി  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചര്ച  ലചയ്യണരം.  ഇതയ്
വദ്യടാപടാരനികേളുലട ഭടാഗതനനിനണടായ ലതറല.  അങ്ങയുലട പ്രസരംഗത്തനിലലെ 281-ാം
ഖണ്ഡനികേയനില്  പറയുനതയ്  കലെടാട്ടറനിയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  നനിയമനനിര്മ്മേടാണത്തനിലന
അടനിയന്തര അനനിവടാരദ്യത കേണകനിലലെടുത്തയ്  വരുന ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനികനടാലടടാപ്പെരം
കലെടാട്ടറനിയനിലണടാകുന ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  ഒഴനിവടാകടാനള്ള നനിയമനനിര്മ്മേടാണരം ലകേടാണ്ടുവരുരം
എനപറഞ്ഞനിരുനതയ്  പുതനിയ  ബനിലനികനടാലടടാപ്പെരം  ഇല  എനടാണയ്  എനനികയ്
സൂചനിപ്പെനികടാനള്ളതയ്.   മലറടാരു  കേടാരദ്യരം  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്  എലടാവരുലടയുരം
പരനിഗണനയയ് വരുനതനിനമുമ്പയ് സഭടാസകമ്മേളനരം അവസടാനനിപ്പെനിക്കുനതനിനടാല് ഒരു
ഓര്ഡനിനന്സനിലൂലട  ലകേടാണ്ടുവരുനതയ്  എത്രമടാത്രരം  ആശടാസദ്യമടാലണനള്ളതുരം
ഗഇൗരവമടായ വനിഷയമടാണയ്.

മനി  .   ലചയര്മടാന്:  അങ്ങയുലട സമയരം അവസടാനനിച്ചു.
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കഡടാ  .    എന്  .    ജയരടാജയ്:  സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യരം  കൂടനി  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഞടാന്
അവസടാനനിപ്പെനികടാരം.  ഇവനിലട  ആരംലനസ്റ്റേനി  സനമുകേള്  പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുണയ്.
സടാധടാരണഗതനിയനില്  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണരം  ലകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള്
കനരലത്തയുണടായനിരുന  ഉപകയടാഗപ്രദമടായ  ആരംലനസ്റ്റേനി  സനമുകേള്
വരടാറുണടായനിരുന.  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേടനവരുന  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭത്തനില്  കനരലത്ത
യുണടായനിരുന  വടാറനിനകവണനിയുള്ള  പുതനിയ  ആരംലനസ്റ്റേനി  സനമുകേള്  ഇതനില്
പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുണയ്.  അങ്ങലന  സനമുകേള്  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുന  രനതനി  ശരനിയടാകണടാ?
യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ഇതനില് പലെതുരം അതനിന റനികട്ടണുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട തര്കത്തനിലന
അവസടാന ഘട്ടത്തനില് നനില്ക്കുകമ്പടാള് ഇതയ് ആശടാസദ്യമടായ രനതനിയടാകണടാ എനതയ്
പരനിഗണനികകണ  കേടാരദ്യമടാണയ്  എനകൂടനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുന.  വളലരകയലറ
പ്രതനക്ഷകയടാടുകൂടനിയടാണയ് മുകനടാട്ടുകപടാകുനതയ്.   "എന് അന്തപ്പുരവടാതനില്  തുറനയ്
എലന  ഉള്ളനിലള്ള  ആ  സസപമലനികേലയ  നന  എടുതലകേടാള"  എനപറഞ്ഞടാണയ്
വയലെടാര്  കേലെദ്യടാണസഇൗഗന്ധനികേരം  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  അതുകപടാലലെ
കേനിഫ്ബനിലയടാലക  ലകേടാണ്ടുവനയ്  എലന  മനസനിലള്ള  സസപമലനികേ  എടുത
ലകേടാളലവനയ്  അങ്ങയ് പറയുനണയ്.  ഇഇൗ മലനികേ പൂര്ണ്ണമടായനി വനിടര്നയ് അതനിലന
സഇൗന്ദരദ്യവരം  സഇൗരഭദ്യവരം  എത്രമടാത്രരം  വനിടര്ത്തടാന്  കേഴനിയുലമനള്ള  ആശങ്കെ
പങ്കുവച്ചുലകേടാണയ് ഞടാന് എലന വടാക്കുകേള് അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന.  

1.00 PM]

ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരനന്ദ്രന്:  സര്,  ഞടാന്  ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്. ഒരു പുതനിയ കകേരളരം സൃഷ്ടനിലചടുകടാനള്ള ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനിലന
പരനിശമരം  കകേരള  സമൂഹരം  ശദ്ധടാപൂര്വ്വരം  വനക്ഷനിക്കുനലണനടാണയ്  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനിലയന  നനിലെയനില്  ഞടാന്  മനസനിലെടാക്കുനതയ്.  അതനിനകവണനി
സരംസടാന സര്കടാര് പ്രഖദ്യടാപനിച ജനകേനയടാസൂത്രണരം എന ലെക്ഷദ്യരം പ്രടാകയടാഗനികേ
തലെത്തനില്  എത്തനികടാനള്ള  കേര്മ്മേ  പദ്ധതനികേള്കയ്  വദ്യകമടായ  മടാര്ഗകരഖ
ഇതനിനകേരം  തലന  പുറലപ്പെടുവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   വരുന  അഞ്ചുവര്ഷലത്ത  മടാത്രരം
വനികേസന  സമനപനമല  ഇഇൗ  സര്കടാര്  സസനകേരനിചനിരനിക്കുനലതനയ്  ഞടാന്
മനസനിലെടാക്കുന.  കകേരളത്തനിലന  സുസനിര  വനികേസന  മുകനറമടാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ലമനയ്  ലെക്ഷദ്യരം  വയ്ക്കുനതയ്.  പതനിമൂനടാരം  പദ്ധതനിയുലട   വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കടായനി  രണയ്  ലെക്ഷരം  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  സര്കടാര്  വനിഭടാവന
ലചയ്യുനതയ്.  ഇതനില്  60,000  കകേടാടനി രൂപ സരംസടാനലത്ത സര്കടാര് പ്രടാകദശനികേ
ഭരണ  സടാപനങ്ങള്കയ്  നല്കുലമനയ്  വദ്യകമടാകനി.  അതയ്  കകേരളത്തനിലലെ
സടാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയയ്  അടനിത്തറ  പടാകുനതടാലണനടാണയ്  മനസനിലെടാകടാന്
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കേഴനിയുനതയ്. 1957-ലലെ കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ് സര്കടാരനിലന തുടര്ചയടായുള്ള വനികേസനകക്ഷമ
നടപടനികേളുമടായനിട്ടടാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഇനയ്  മുകനറനിലകടാണനിരനിക്കുനതയ്.
മതനനിരകപക്ഷത,  അഴനിമതനിരഹനിതമടായ  ഒരു  വനികേസന  കകേരളരം  എനനിവ
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനയ്  മുന്തൂകരം  നല്കുന  പദ്ധതനികേള്കടാണയ്  സര്കടാര്  ഇനയ്
തുടകമനിട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിലന മടാറങ്ങള് ഇഇൗ കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷരംലകേടാണയ് നമ്മുലട
സരംസടാനത്തനിലന  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില്  കേടാണടാന്  കേഴനിയുരം.  കകേരളത്തനിലന
ലപടാതുവടായ  തകേര്ചയയ്  കേടാരണമടായ  നയപരനിപടാടനികേള്  നടപ്പെനിലെടാകനിയ
യു.ഡനി.എഫയ്.-ലനയടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില്  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങള്
പരടാജയലപ്പെടുത്തനിയതയ്.  അഞ്ചുവര്ഷരം  വരുത്തനിവച  ലകേടുതനികേള്കയ്
അറുതനിവരുത്തനിയടാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന പ്രവര്ത്തനമുകനറരം ഇഇൗ ഒരു
വര്ഷരം ലകേടാണയ് വദ്യകമടാകനിയതയ്.  അഴനിമതനി,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തയ്
മുന്മനനിമടാര്ലകതനിലരയുള്ള തുടര്നടപടനിയനിലടാത്ത 26 വനിജനിലെന്സയ് കകേസ്സുകേളടാണയ്
പുറതവനതയ്.  ഒരു കകേസനിനരം   തുടര്നടപടനിയുണടായനിരുനനിലലനയ്  നമുകറനിയടാരം.
മുന്മുഖദ്യമനനിയടകമുള്ള  14  മനനിമടാരുലട  കപരനിലെടാണയ്  വനിജനിലെന്സയ്
അകനസഷണത്തനിനയ്   ഉത്തരവനിട്ടതയ്.  ഒരു തുടര്നടപടനിയുരം  കകേരളത്തനിലണടായനിട്ടനില.
കസടാളടാര്,  ബടാര്കകേടാഴ,  പടാറ്റൂര്,  കദശനയ  ലഗയനിരംസുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്,
ലപടാതുമരടാമത്തയ് കമഖലെയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  ലപടാതുമരടാമത്തയ് കമഖലെയനില് നടന
അഴനിമതനി,  പടാകമടാലെനിന്,  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ലഫഡയ്,  ലലസന്കബടാര്ഡയ്,  ലലടറടാനനിയരം
തുടങ്ങനിയ  അഴനിമതനി  ആകരടാപണരം  കകേരള  സമൂഹരം  ശദ്ധകയടാടുകൂടനി
കനടാകനികണതനിലന ഫലെമടാണയ് ഇടതുപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനികയ് കകേരളത്തനിലലെ
ജനസമൂഹരം അധനികേടാരരം  നല്കേനിയതയ്.  വമ്പനിച ജനപനിന്തുണലയനയ്  ഇഇൗ നടാട്ടനിലലെ
ആര്കടാണയ്  മനസനിലെടാകേടാത്തതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ   സര്കടാരനിലന  കേടാലെത്തയ്
സരംസടാനത്തനിലന  ബഡ്ജറനില്  കൃതദ്യത  പടാലെനികടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിലലനയ്  സനി.  &
എ.ജനി.  കുറലപ്പെടുത്തനി.   ബഡ്ജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  തുകേകപടാലരം  വനിനനികയടാഗനിചനില
എനടാണയ് സനി. &  എ.ജനി.-യുലട റനികപ്പെടാര്ട്ടയ്.  2015-16 വര്ഷരം 1,18,890.79 കകേടാടനി
രൂപയുലട  പദ്ധതനിയനില്  94,377  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ലചലെവയ്  മടാത്രകമ
നടത്തനിയനിട്ടുളലവനടാണയ് സനി. & എ.ജനി. കേലണത്തനിയതയ്.   82 പുതനിയ പദ്ധതനികേള്
ഗവണ്ലമനയ്  പ്രഖദ്യടാപനിചതനില്  41  പദ്ധതനികേള്കയ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി,  23
പദ്ധതനികേള്കടായനി  1,190.71  കകേടാടനി  രൂപ  മടാത്രമടാണയ്  ലചലെവഴനിചതയ്.
അതനിനമുമ്പുള്ള  വര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  ലചലെവഴനികടാത്ത  തുകേ  കൂടുകേയടാണയ്
ലചയതയ്.  ഇഇൗ  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളുലട  അടനിസടാന  ആവശദ്യങ്ങള്
നനികവറനതനിലരം വനികേസന കേടാരദ്യങ്ങളനിലരം യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമനനിനയ് എത്രമടാത്രരം
പ്രതനിബദ്ധതയുണടായനിരുനലവനടാണയ്  ഇഇൗ  കേണകയ്  വദ്യകമടാക്കുനതയ്.  ഇവനിലട
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ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമനനിലന  ആകമനിക്കുകേയടാണയ്.  നടാരം  നമ്മുലട  കേടാലെത്തയ്
ലചയതനിലനക്കുറനിലചടാരു  അവകലെടാകേനരം  സസയരം  നടതനതയ്  നലതകല;  ഇഇൗ
നടാട്ടനിലലെ  ജനങ്ങളുലട  അടനിസടാനപ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികടാന്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന
പദ്ധതനികേള്കപടാലരം   നടപ്പെനിലെടാകടാന്  കേഴനിയടാത്തവരടാണയ്  എനയ്  വദ്യകമടാകനി.
സര്കടാര് വടായ്പടാ സഹടായരം നല്കുന സടാപനങ്ങളുണയ്. 13,010 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്
തനിരനിചടയടാനള്ളതയ്.  എത്രമടാത്രരം  ലകേടുകേടാരദ്യസതയടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന
ഭരണകേടാലെത്തയ്  കകേരളത്തനിലണടായനിരുനതയ്.  അതദ്യന്തരം  ജനര്ണ്ണനിച  രടാഷനയ
സരംസടാരമകല  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  കേടാലെത്തയ്  കകേരളത്തനില്  വളര്നവനതയ്.
അധനികേടാരരം,  അഴനിമതനി,  അനടാശടാസദ്യരം  തുടങ്ങനിയവ  ലകേട്ടുപനിണഞ്ഞുകേനിടന  ഒരു
രടാഷനയ  സരംസടാരമകല  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  കേടാലെത്തയ്  കകേരളത്തനിലണടായനിരുനതയ്.
എത്ര ശകമടായ ആകക്ഷപരം വനനിട്ടുരം  കേടനിച്ചുതൂങ്ങനി അധനികേടാരത്തനില്  തുടരടാനള്ള
പരനിശമമകല  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  ഭരണകേടാലെതണടായനിരുനതയ്.
ആലരങ്കെനിലരം  രടാജനിവച്ചുകപടാകേടാന് സസയരം  തയ്യടാറടാകയടാ?  എത്രമടാത്രരം  ആകരടാപണരം
ഉനയനിചനിട്ടുരം  അധനികേടാരസടാനത്തയ്  കേടനിച്ചുതൂങ്ങനി  കേനിടക്കുകേയടായനിരുന.  ഇഇൗ
അധനികേടാരരം പങ്കെനിലട്ടടുകടാന്, അഴനിമതനി നടത്തടാന്, ഇതടായനിരുനനികല യു.ഡനി.എഫയ്.-
ലന ഭരണകേടാലെത്തയ് കകേരളത്തനിലണടായനിരുനതയ്.   നനിയമരം  നനിയമത്തനിലന വഴനികയ്
എനടാണയ്   അനലത്ത   മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതയ്.  നനിയമരം  നനിയമത്തനിലന  വഴനികയ്
കപടാകേടാനല, ഇഇൗ കകേരള സമൂഹലത്ത രക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്  ഗവണ്ലമനനിലന ബടാധദ്യത.
നനിയമരം  നനിയമത്തനിലന വഴനികയ്  കപടാകേലെല,  നനിയമരം  കകേരളത്തനില് നടപ്പെനിലെടാക്കുകേ
എനതടാണയ്  ഒരു  ഗവണ്ലമനനിലന  ബടാധദ്യത  എനയ്  മനസനിലെടാകടാന്  കേഴനിഞ്ഞ
ഒരുവര്ഷരം  ലകേടാണയ്   കകേരള  സമൂഹത്തനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനികല?  അഴനിമതനിയുലട  ഒരു
വനിഷയവരം  ഒരു  വര്ഷത്തനിനള്ളനില്  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമനനിലന
സസടാധനനനിചനിലകലടാ?   ഇലതടാരു  അഴനിമതനി  ഗവണ്ലമനടാലണനയ്  പറയടാനള്ള
അവസരരം  ഒരു  വര്ഷരം  പനിനനിട്ടനിട്ടുരം  ആര്ക്കുരം  ലെഭനിചനിലകലടാ?   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്
അധനികേടാരത്തനില്  വനനിട്ടയ്  ഒരു  വര്ഷരം  പനിനനിടുകേയകല,  ആര്ലകങ്കെനിലരം  ഒരു
പരടാമര്ശരം  കപടാലരം  നടത്തടാനള്ള   അവസരരം  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  നല്കേനികയടാ?
ലസനര് കഫടാര്  മനഡനിയടാ  സ്റ്റേഡനസയ്  അഴനിമതനി  ഏറവരം  കുറഞ്ഞ സരംസടാനമടായനി
കകേരളലത്ത കേലണതകേയുണടായനി.  അവര് പറഞ്ഞു, ഇന്തദ്യയനില് അഴനിമതനി ഏറവരം
കുറഞ്ഞ ഒരു സരംസടാനമടാണയ് കകേരളരം.  ഭരണ മനികേവനില് ഉയര്ന സരംസടാനലമന
കനട്ടരം  കേരസമടാകനിയനികല  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്.  ഇന്തദ്യടാ  ടുകഡയുലട  നടാഷണല്
സര്കവ്വയനില് കമസമടാധടാന പടാലെനത്തനില് ഭദ്രമടായ സരംസടാനമടാണയ് കകേരളരം എനയ്
അവര്  കേലണത്തനി.  ലകേടാചനി  ലമകടടായനില്  ഭനിനലെനിരംഗ  വനിഭടാഗത്തനില്  കജടാലെനി
സരംവരണകമര്ലപ്പെടുത്തനിയതനിലന  ബ്രേനിട്ടണനില്നനിനരം  പുറത്തനിറങ്ങുന  ഗടാര്ഡനിയന്
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പത്രരം,  കനരലത്ത ശന.  ലഎ.ബനി.  സതനഷയ് ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി കകേരള
ഗവണ്ലമനനിലന പ്രശരംസനിചയ് കലെഖനലമഴുതുകേയുണടായനി. ജനവനിതലലശലെന കരടാഗങ്ങള്
ലചറുകടാന് ആവനിഷ്കരനികേരനിച പദ്ധതനിലയ ബനി.ബനി.സനി. അഭനിനന്ദനിചനികല;  ഇലതലടാരം
പുറതവനതകല,  ഒ.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖദ്യടാപനിചനികല  കകേരളത്തനില്?  ഇന്തദ്യയനില്
ഒ.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖദ്യടാപനിച  ഏകേ  സരംസടാനരം  കകേരളമകല,  ലലവദത്യുതനിയുലട
കേടാരദ്യത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയ സരംസടാനമടായനി കകേരളരം
മടാറുകേയകല,  ഇലതലടാരം  കദശനയ-അന്തര്കദ്ദേശനയ  ശദ്ധയനികലെയയ്  കകേരളലത്ത
ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  ഭരണകേടാലെത്തയ്  ഇഇൗ  സരംസടാനത്തനിലലെ
സടാമൂഹദ്യരരംഗത്തയ്  നനിലെനനിനനിരുന  ലനഗറനവനിലന  കപരനിലെടാണയ്  ശദ്ധ
പനിടനിച്ചുപറനിയലതങ്കെനില്, ഇനയ് കകേരളത്തനില് ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഭരണരം നടതന
ഒരു  കപടാസനിറനവയ്  അരംശമടാണയ്  കകേരളത്തനിനള്ളതയ്.  ആ  നനിലെയനിലെടാണയ്  കദശനയ
അന്തര്കദ്ദേശനയ ശദ്ധ കകേരളത്തനിലലെ ഗവണ്ലമനയ് പനിടനിച്ചുപറനിയനിരനിക്കുനതയ്.  

നമ്മുലട സരംസടാനത്തയ് പരമ്പരടാഗത കമഖലെയനില് നനിലെനനിനനിരുന അവസ
മടാറനിയനികല;  പരമ്പരടാഗത  വദ്യവസടായ  കമഖലെയനിലലെ   ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട
ജനവനിതടാവശദ്യങ്ങള്  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനി  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്   നനിരവധനി
ഇടലപടലകേളടാണയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്
ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങളുലട  സനിതനിലയന്തടായനിരുന;  42  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങളുണയ്. 8  ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങലളടാഴനിലകേ മലറലടാ ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങളുരം നഷ്ടത്തനിലെടായനിരുനനികല; ഈ ഗവണ്ലമനയ് വന. 5 ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങള് കൂടനി  ലെടാഭകേരമടാകടാന് ഈ ഗവണ്ലമനനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനികല;  ഇവനിലട
കൃഷനിഭൂമനി  തരനിശനിടുകേയടായനിരുന.  ലനല്കൃഷനി  വദ്യടാപനിപ്പെനിക്കുനതനിനകവണനിയുള്ള
പരനിശമത്തനിലന  ഭടാഗമടായനി  1.97  ലെക്ഷരം  ലഹക്ടറനില്  ലനല്കൃഷനി  നടത്തനിയതയ്
2016-17-ല്  2.02 ലെക്ഷരം  ലഹക്ടറടായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.   ലനല്കൃഷനി  രരംഗരം
അതനിവനിപുലെമടാക്കുനതനിനയ്  ഗവണ്ലമനയ്  നടത്തനിയ  പരനിശമത്തനിലന  ഫലെരം
കേണ്ടുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിലന  വനികേസനമടാണയ്  അടനിസടാന  പ്രശലമന
ലെക്ഷദ്യരം  വച്ചുലകേടാണയ്  ഒരുമനികടാരം,  കയടാജനിച്ചുമുകനറടാലമന  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ലമനനിലന  സകന്ദശരം  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനികടാനള്ള  ബടാദ്ധദ്യതയടാണയ്
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനള്ളതയ്  എനയ് വനിനയകത്തടാടുകൂടനി  അവകരടാടയ്   ഈ സന്ദര്ഭത്തനില്
അഭദ്യര്ത്ഥനികടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.  കദശനയതലെത്തനില് കകേടാണ്ഗ്രസനിലന നനിലെ
നടാരം കേടാണുകേയകല;  തലെതനിരനിഞ്ഞതുരം ലതറടായതുമടായ  സടാമ്പത്തനികേ സമനപനലത്ത
പനിന്തുണചതനിലന  ഭടാഗമടായനി,   ലതറടായ   രടാഷനയ  നനിലെപടാടയ്  സസനകേരനിചതനിലന
ഭടാഗമടായനി   ഈ  രടാജദ്യലത്ത  കദശനയ  രടാഷനയത്തനില്  ഒരുകേടാലെത്തയ്  കുടപനിടനിചയ്
നനിനനിരുന കകേടാണ്ഗ്രസയ് എന രടാഷനയ പ്രസടാനരം തകേര്നടനിയുകേയകല;  ഇനരം
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അവര് തനിരുത്തടാന് തയ്യടാറലകലടാ;  കകേടാണ്ഗ്രസയ്  പടാര്ട്ടനി  തകേര്നയ്  തരനിപ്പെണമടായനി
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയകല;  ഈ  രടാജദ്യത്തയ്  മകതതരതസരം  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനികടാന്
ബടാധദ്യതലപ്പെട്ട  പടാര്ട്ടനി  ഈ  രടാജദ്യലത്ത  തനവ്ര  പ്രസടാനവമടായനി  അവനിഹനിതമടായ
ബന്ധരം  വച്ചുപുലെര്ത്തനി  നമ്മുലട  നടാട്ടനില്  നനിനരം  ഒറലപ്പെട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയകല;
നമുകയ്  ഉത്കേണ്ഠയുണയ്.   കകേടാണ്ഗ്രസനിലന  ഈ  നനിലെപടാടനില്  ഞങ്ങള്കയ്
ഉത്കേണ്ഠയുണയ്.   ഞങ്ങള്കയ്  ആശങ്കെയുണയ്.  പകക്ഷ   അവര്  മനസനിലെടാക്കുനനില
എനതടാണയ് യടാഥടാര്ത്ഥദ്യരം.   കകേരള സരംസടാനലത്ത  നവനകേരനിക്കുകേ എനള്ളതയ്
ഇടതുപക്ഷത്തനിലന  ബടാധദ്യതയടാലണനയ്  മനസനിലെടാകനിലകടാണടാണയ്  വനിവനിധ
രരംഗങ്ങളനില്  പടാടുലപട്ടയ്  നടാടനിലന  വനികേസനത്തനിനകവണനി  യതനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.   ഞടാന് ഓകരടാനടായനി പറയുനനില.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കമഖലെയനില്
വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിലയ  കകേന്ദ്രനകേരനിചടാകേണരം  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം.   വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിലയ
ബഹുമടാനനിച്ചുലകേടാണടാകേണരം വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ പരനിഷ്കടാരങ്ങലളലടാലമനയ്  ഋഷനി തുലെദ്യനടായ
അകമരനികന്  ചനിന്തകേനടായനിരുന  എകമഴണ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന
വടാക്കുകേള്  ഉള്ലകടാണ്ടുലകേടാണടാണയ്  കകേരളത്തനിലന  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  രരംഗത്തയ്  ഈ  മടാറരം  വരുത്തനിലകടാണനിരനിക്കുനതയ്.   മടാതൃഭടാഷടാ
സരംരക്ഷണ  വനിഷയത്തനില്  ഈ  സര്കടാര്   സസനകേരനിച  ധനരമടായ  നനിലെപടാടുകേള്
സസടാശയ  കകേടാലെടാഹലെത്തനില്  ശദ്ധനികടാലത കപടാകുകേയടാലണനയ്  കതടാനന.
മലെയടാളരം സരംസടാരനിചതനിലന കപരനില് പനിഴ ഒടുകകണനിവരുന ഒരു സനിതനിവനികശഷരം
ഇനനി  ഒരനികലരം  നമ്മുലട  സ്കൂളുകേളനിലണടാകേനില.   മടാതൃഭടാഷ  മനസനിലെടാകടാനരം
സരംസടാരനികടാനരം  വടായനികടാനരം   നനടായനി  എഴുതടാനരം  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിലയ
പ്രടാപമടാക്കുകേയടാണയ്  ഒരു  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സടാപനത്തനിലന  പ്രഥമ  കേര്ത്തവദ്യലമനയ്
പറഞ്ഞതയ്  ഇരംഗനഷയ്  മനഡനിയരം  സ്കൂളുകേളുലട  വകടാകള്ക്കുരം  തള്ളനിപ്പെറയടാന്
കേഴനിയടാത്ത  പ്രശസ്ത ഇരംഗനഷയ് പത്രപ്രവര്ത്തകേനരം ചരനിത്രകേടാരനരം കനടാവലെനിസ്റ്റുമടായ
എചയ്.ജനി.  ലവല്സടാണയ്.  ഈ  നടാട്ടനില്  ഇരംഗനഷയ്  മനഡനിയരം  സ്കൂളുകേള്
പടര്നപനിടനികടാന്  ഇടയടായ  സടാഹചരദ്യവരം  നടാരം  പഠനവനിഷയമടാകകണതുണയ്.
ലപടാതുവനിദദ്യടാലെയങ്ങളുലട  കശടാചനനയടാവസയടാണയ്   ഇരംഗനഷയ്  മനഡനിയരം  സ്കൂളുകേള്
തഴച്ചുവളരടാന്  ഇടയടാകനിയലതനയ്  നടാരം  മനസനിലെടാകണരം.   ഇതയ്  മനസനിലെടാകനി
ലപടാതുവനിദദ്യടാലെയങ്ങലള  മനികേവനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങളടാകടാനള്ള  ബൃഹദയ്  പദ്ധതനിയടാണയ്
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പെയ്  ഇനയ്  തയ്യടാറടാകനിയനിരനിക്കുനതയ്.   അതനിലന  ഭടാഗമടായനി
കകേരളത്തനില്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സടാപനങ്ങള്  വളര്ത്തനിലയടുകടാന്  നടത്തനി
ലകേടാണനിരനിക്കുന   വമ്പനിച  പരനിശമരം  കകേരള  സമൂഹരം  ശദ്ധടാപൂര്വ്വരം  കേടാണുന
ലവനടാണയ്  ഞങ്ങള്  മനസനിലെടാക്കുനതയ്.  തടാത്കേടാലെനികേമടായനി  ഏലതങ്കെനിലരം
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പത്രവടാര്ത്തയനില്  വന  പദപ്രകയടാഗങ്ങള്  ഉപകയടാഗനിച്ചുലകേടാണയ്
മനനിമടാര്ലകതനിരടായനി  കേനത്ത  ആകക്ഷപവമടായനി  രരംഗത്തയ്  വനനിരനിക്കുന
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  രടാഷനയമനില,  രടാഷനയരം  അവരനില്നനിനരം  കചടാര്ന
കപടാകുനലവനടാണയ് മനസനിലെടാകടാന് കേഴനിയുനതയ്.  ഈ സമൂഹത്തനിലന വളര്ചയ്ക്കുരം
പുകരടാഗതനിക്കുരം കവണനി ഒരുമനിച്ചു മുകനറടാന് ഇടതുപക്ഷകത്തടാലടടാപ്പെരം സഹകേരനിക്കുകേ
എന  സടാമൂഹദ്യ  ബടാധദ്യത  ഏലറടുകടാന്  പ്രതനിപക്ഷരം  മുകനടാട്ടുവകരണതടായനിട്ടുണയ്
എന ഒരു അഭദ്യര്ത്ഥനകയടാടുകൂടനി എലന വടാക്കുകേള് നനിര്തകേയടാണയ്.

ശന  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല്: സര്, ഞടാന് ഈ ധനകേടാരദ്യബനിലനിലന എതനിര്ക്കുന.
2016-ല്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി   ഇറകനിയ  ധവളപത്രത്തനില്
പറയുന  ഒരു  വടാഗടാനമുണയ്.  അതനില്  അകദ്ദേഹരം  ചൂണനികടാണനിച  കേടാരദ്യരം  ഞടാന്
ഉദ്ധരനികടാരം.   'കേഴനിഞ്ഞ  മൂനയ്  ദശടാബങ്ങളടായനി   സരംസടാന  സര്കടാര്
അഭനിമുഖനകേരനിക്കുന  ധനപ്രതനിസന്ധനി  അതനിരൂക്ഷമടാകുകേയുരം   പരനിഹരനികടാന്
കേഴനിയടാത്ത  അതനിസങ്കെനര്ണ്ണമടായ  പ്രശമടായനി  മടാറുകേയുരം  ലചയനിരനിക്കുന.
സരംസടാനത്തനിലന  ധനകേടാരദ്യ  സനിതനി  തകേര്ചയനികലെയ്ക്കുരം  അരടാജകേതസത്തനികലെയ്ക്കുരം
നനങ്ങനിലകടാണനിരനിക്കുന'  എനയ്  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്   വളലര  ശരനിയടാണയ്.
കകേരളലത്ത  ബടാധനിചനിട്ടുള്ള  ഈ  സുഖകകടയ്   കേലണത്തനിയ  കഡടാക്ടര്  പനിനനടയ്
സസനകേരനിച   നയപരനിപടാടനികേള്  അതനിലനലടാരം  കേടകേവനിരുദ്ധമടായനി   ആ  കരടാഗരം
വര്ദ്ധനികടാനരം   മൂര്ചനികടാനരം  ഇടയടാക്കുന  രനതനിയനിലെടായനി  മടാറനി.   ഭരണരം
നനിലെനനിര്ത്തടാനരം അതനിലന പ്രചരണത്തനിനരം കവണനി വലെനിയ ധൂര്തരം പണലചലെവരം
നടതന.   ബറ്റ്യൂകറടാകസനിയുലട അമനിതമടായ വനികേസനത്തനിനകവണനിയുരം അവലര
തനറനികപ്പെടാറനതനിനകവണനിയുരം  വടാങ്ങനികട്ടനിയ  കേടത്തനിലന  പലെനിശലകേടാടുകടാന്
കവണനി  സരംസടാന  വരുമടാനത്തനിലന  ഏതടാണയ്  60  ശതമടാനവരം  നടാരം
ലചലെവഴനിക്കുന.   ബടാകനിയുള്ളതുലകേടാണയ്  എന്തയ്  വനികേസനരം  നടക്കുരം;  കുലറ
വടാചകേമടനികടാരം.  കുലറ  വടാഗടാനങ്ങളുരം  നല്കേടാരം.   കേഴനിഞ്ഞ  പ്രടാവശദ്യരം  കുലറ
വടാഗടാനങ്ങള്  നല്കേനി.  പലെതുരം  നടപ്പെടാകനിയനിട്ടനില.   എനനികയ്  ധടാരടാളരം
ഉദടാഹരണങ്ങള്  പറയടാനണയ്.   സമയരം  അനവദനിക്കുനനില.  ഇപ്രടാവശദ്യരം
ശന. എരം. ടനി. വടാസുകദവന് നടായരുലടയുരം മറരം  കനടാവലകേലള അടനിസടാനലപ്പെടുത്തനി
ചനിലെ സടാങ്കെല്പ്പെനികേമടായനിട്ടുളള കേടാരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞയ് ജനങ്ങളനില് വലെനിയ പ്രതനക്ഷകേള്
വളര്തകേയുരം പതനിവകപടാലലെ പരടാജയലപ്പെടുകേയുരം ലചയ്യുന സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള   കപടാക്കുലകേടാണയ്    നമ്മുലട  സരംസടാനരം  അഭനിമുഖനകേരനിക്കുന
ഗുരുതരമടായ രടാഷനയ പ്രതനിസന്ധനികയ്   പരനിഹടാരമടാകുനനില എനമടാത്രമല അതയ്
കൂടുതല്  ദഷ്കരമടായനി  മടാറുകേയടാണയ്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുലകേടാണയ്   ഞടാന്  ഈ
ധനകേടാരദ്യ ബനിലനിലന എതനിര്ക്കുന. 
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ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  ഞടാന്  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
അനകൂലെനിക്കുന. കേഴനിഞ്ഞ കേടാലെത്തയ് അധനികേടാരത്തനിലെനിരുന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുകേള്
കകേരളത്തനിലലെ  കേര്ഷകേലന  തടാല്പ്പെരദ്യത്തനിനയ്   വനിരുദ്ധമടായ  നനിലെപടാടുകേളടാണയ്
സസനകേരനിചതയ്.   കകേരളത്തനിലന സടാമ്പത്തനികേ ശകനി കൃഷനിയടായനിരുന.  കുരുമുളകേയ്,
റബ്ബര്  തുടങ്ങനിയവ  ഇഷ്ടരം  കപടാലലെ  വനികദശതനനിനരം  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യടാന്
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനയ്  ആസനിയടാന്  കേരടാര്  മൂലെരം  അനവടാദരം  ലകേടാടുത.  കേടാര്ഷനികേ
കമഖലെയനിലലെ  തകേര്ന  സമ്പദ്ഘടനകയടാലടടാപ്പെരം  വന്കേനിട  കുത്തകേകേളുലട
തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനള്ള  മതരമടാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്
നടതനതയ്.  കകേടാണ്ഗ്രസയ് (ലഎ) ആകണടാ ഇനയ് അധനികേടാരത്തനിലള്ള ബനി.ലജ.പനി.
ഗവണ്ലമനടാകണടാ,  ആരടാണയ്  രടാജദ്യത്തയ്  കുത്തകേകേളുലട  തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്
സരംരക്ഷനിക്കുനതയ്;  കനടാട്ടുകേള്  പനിന്വലെനിച  അവസരത്തനില്  ഇന്തദ്യയനിലലെ
സടാമ്പത്തനികേ  ശടാസ്ത്രജ്ഞന്മടാലരടാനമല  അതനിലന  നദ്യടായനകേരനിചതയ്.   ഇതയ്
അകങ്ങയറരം ഗുണപരമടായനി എനയ് അരംബടാനനി പരസദ്യമടായനി പറഞ്ഞു.  ഇന്തദ്യയനിലലെ
ആലകേ  ജനസരംഖദ്യയുലട   എത്ര  ശതമടാനരം  വരുരം  ഇന്തദ്യയനിലലെ  വന്കേനിട
കുത്തകേകടാര്.   ഒരു  ശതമടാനരം  അലലങ്കെനില്  രണയ്  ശതമടാനരം.  ഇന്തദ്യന്
സമ്പദ്ഘടനയുലട  എത്ര  ശതമടാനരം  അവരുലട  ലലകേവശമടാണയ്.   അതനിലന
ചരനിത്രത്തനികലെയ്ലകടാനരം ഞടാന് കപടാകുനനില. 

ഇടതുപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി ഗവണ്ലമനയ് ഇന്തദ്യടാ രടാജദ്യത്തയ് ഒരു പുതനിയ
സമനപനരം സസനകേരനികകണതുണയ്.  കൃഷനികടാരുലട തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള് സരംരക്ഷനികടാന്
ഈ  ബഡ്ജറയ്  അതനിനയ്  സഹടായകേരമടാകുരം.  നമ്മുലട  നടാട്ടനില്  ലചറുകേനിട
വദ്യവസടായങ്ങളുലട  വളര്ച  അതദ്യടാവശദ്യമടാണയ്.  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില്
ലതടാഴനിലലെടുക്കുന  സടാധടാരണകടാരലന  ജനവനിതലത്ത  ലമചലപ്പെടുത്തനിലയടുകടാന്
എങ്ങലന  സടാധനിക്കുരം?   കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെത്തയ്  സസനകേരനിചതനിലനകടാള്  ശകമടായ
നനിലെപടാടുകേള് സസനകേരനിക്കുന. ഒരു ഭടാഗത്തയ് കൃഷനികടാരലന സഹടായനിക്കുന, മലറടാരു
ഭടാഗത്തയ്  ലചറുകേനിട  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെലയ  സഹടായനിക്കുന.    കകേടാടനികണകനിനയ്
രൂപയുലട   വനികദശ  നടാണദ്യരം  കനടനിത്തനതടാണയ്  നമ്മുലട  കേടല്  സമ്പത്തയ്.   ആ
കമഖലെ കടടാളറുകേളുലട കകേകേളനിലെടായനി. ആ കടടാളറുകേള്കയ് മുമ്പയ് വനികദശ കടടാളറുകേള്
എനപറയുമടായനിരുന.  ഇന്തദ്യയനിലലെ  വന്കേനിട  കുത്തകേകടാര്  കടടാളറുകേളുമടായനി
ആഴകടല്  മതദ്യബന്ധത്തനിനയ്   കപടാകുന.  അങ്ങലന   ഇന്തദ്യയനിലലെ  വന്കേനിട
കുത്തകേകടാര്,  കേടലെനിലെടായടാലരം  ഭൂമനിയനിലെടായടാലരം   സമ്പദ്ഘടനലയ
ലകേടാള്ളയടനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന ഒരു ഘട്ടമടാണയ്.   ഇലതടാരു വസ്തുതയടാണയ്. 

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപറ്റ്യൂട്ടനി സനകര്]
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ജനതടാ പടാര്ട്ടനി രൂപനകേരനിക്കുന അവസരത്തനില് അതനിലള്ള എലടാ കേക്ഷനികേളുരം
ഗടാന്ധനിയന്  സമനപനങ്ങള്  സസനകേരനിക്കുലമനയ്  വദ്യകമടായനി  അരംഗനകേരനിചനിരുന.
ഇലതടാലക കുറചയ് മനസനിലെടാകനിയനിട്ടുകവണരം  എലനകപ്പെടാലള്ളവകരടാടയ് കചടാദനികടാന്.
ആ ഗടാന്ധനിയന് സമനപനങ്ങളുലട അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ് ലമടാറടാര്ജനി കദശടായനിയുലട
കനതൃതസത്തനിലള്ള  ഗവണ്ലമനയ്  അധനികേടാരത്തനില്നനിനരം  കപടായകപ്പെടാള്
പടാകനിസടാന്  പ്രധടാനമനനി   ശന.  നവടാസയ്  ലഷരനഫയ്  പറഞ്ഞതയ്   ഇന്തദ്യടാ  -
പടാകനിസടാന്  വനിഭജനത്തനിനകശഷരം  ലമടാറടാര്ജനി  കദശടായനി  ഇന്തദ്യയുലട
പ്രധടാനമനനിയടായകപ്പെടാഴടാണയ്  ഒരു സഇൗഹൃദത്തനിലന കേടാലെഘട്ടമുണടായലതനയ്.   ആ
കേടാലെഘട്ടത്തനില് വര്ഗനയ സരംഘട്ടനരം ഇന്തദ്യയനില് എവനിലടയുമനിലടായനിരുന.  

ശന  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫയ്  : സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞുവരുനതയ്  സരംഘടനടാ
കകേടാണ്ഗ്രസനിനരം  ബനി.ലജ.പനി.-ക്കുരം  മടാര്ക്സെെനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനിയുലട  എലടാ  പനിന്തുണയുരം
ഉണടായനിരുന എനകല?

ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  അതല  ഞടാന്  പറയുനതയ്,  നനിങ്ങളുരം
എനകപ്പെടാലലെയുള്ളവരുരം ഇവനിലടയനിരുനയ് ജനടാധനിപതദ്യലത്തക്കുറനിചയ്  പറയുന ഒരു
അന്തരനക്ഷമുണകലടാ;  ഈ  അന്തരനക്ഷരം  തകേര്കലപ്പെട്ടനിരുന   എനടാണയ്.
ജയപ്രകേടാശയ് നടാരടായണന്, ലമടാറടാര്ജനി കദശടായനി തുടങ്ങനി സസടാതനദ്യ സമരകേടാലെത്തയ്
ജനവനിചനിരുന  കദശനയ  കനതടാകള്  മുഴുവന്  ജയനിലെനില്  കേനിടനയ്  നരകേയടാതന
അനഭവനിക്കുന  അവസരത്തനില്  ഒരമ്മേയുലടയുരം  അവരുലട  ഇളയ  മകേലനയുരം
കകേകേളനില്  കലെടാകേത്തനിലലെ  ഏറവരം  വലെനിയ  ജനടാധനിപതദ്യ  രടാജദ്യരം
അകങ്ങടാട്ടുമനികങ്ങടാട്ടുരം  അധനികേടാരരം  കകേമടാറുകമ്പടാള്  ഇന്തദ്യന്  ജനടാധനിപതദ്യരം
നനിലെനനില്ക്കുകമടാലയനയ് കലെടാകേരം കചടാദനിച്ചു.  അകമരനികലയയുരം മറയ് രടാജദ്യകടാലരയുരം
പ്രനതനിലപ്പെടുത്തടാന്  ഒരു  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെയ്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.   സരംഘടനടാ  കകേടാണ്ഗ്രസയ്,
കസടാഷദ്യലെനിസ്റ്റേയ് പടാര്ട്ടനി,  ഭടാരതനയ ജനതടാ പടാര്ട്ടനി എനന വദ്യതദ്യസ്ത കകേടാണുകേളനില്
നനില്ക്കുനവര് എങ്ങലന നടാടനിലന രക്ഷനിക്കുലമനടാണയ്  അവര് കചടാദനിചതയ്.   മൂനയ്
ദനിവസരംലകേടാണയ്  ഈ  കനതടാകള്  ഒരു  പടാര്ട്ടനിയുണടാകനി  -  ജനതടാ  പടാര്ട്ടനി.
കേക്ഷനികേള് കവലറയടായനിരുന.  ഒരു പ്രകേടന പത്രനികേയുണടാകനി.   ജനങ്ങള് ഇന്തദ്യന്
ജനടാധനിപതദ്യലത്ത സരംരക്ഷനിച്ചു.   കവലറ  മടാര്ഗമനില.   ഇന്തദ്യന് ജനടാധനിപതദ്യലത്ത
സരംരക്ഷനികടാന് ഞങ്ങള് കയടാജനികണരം.  അവനിലടയുരം ജയപ്രകേടാശയ്  നടാരടായണന്
ആര്.എസയ്.എസയ്.  കനതൃതസലത്ത  സമനപനിചയ്  പഴയ  കേടാലെമലലനരം  എലടാവരുരം
ഗടാന്ധനിയന്  സമനപനരം  സസനകേരനികണലമനരം  പറഞ്ഞു.   എലടാവരുരം  സസനകേരനിച്ചു.
അലതങ്ങലന തകേര്നലവനള്ളതയ് കവലറ വനിഷയരം.
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ശന  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാരം:  സര്,  സമടാനമടായ ഒരു സടാഹചരദ്യരം ഇനയ് ഇന്തദ്യന്
രടാഷനയത്തനില്  ഉയര്നവരുനതടായനി  തടാങ്കെളുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ;  ഈ
പറഞ്ഞ  രനതനിയനില്  എലടാ  ജനടാധനിപതദ്യ  മരദ്യടാദകേലളയുരം  ലെരംഘനിച്ചുലകേടാണയ്
ശന.  നകരന്ദ്ര  കമടാദനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  ഫടാസനിസ്റ്റേയ്  ഭരണകൂടമടായനി  കകേന്ദ്ര
സര്കടാര് മുകനടാട്ടുകപടാകുകമ്പടാള് അതനിലനതനിലര ഒരു മകതതര ജനടാധനിപതദ്യ കൂട്ടടായ്മ
രടാജദ്യവദ്യടാപകേമടായനി  ഉയര്നവരണലമനയ്  അങ്ങയ്  ആഗ്രഹനിക്കുനകണടാ;
അതനിലനതനിലര ബനഹടാര് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലരം ഉത്തര്പ്രകദശയ് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലമടകരം
ഇടതു  മുനണനി  സസനകേരനിച  സമനപനങ്ങള്  ലതറടായനികപ്പെടായനി  എനള്ള  ഒരു
പുനര്വനിചനിന്തനത്തനികലെയയ്  അങ്ങുരം  അങ്ങയുലട  പടാര്ട്ടനിയുലമങ്കെനിലരം
എത്തനികചരുനകണടാ; 

ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു  :  സര്,  അങ്ങയ്  ഒരു  ലചറുപ്പെകടാരനടായ
രടാഷനയകടാരനടാണയ്.  കേടാമരടാജയ് നടാടടാര് കകേടാണ്ഗ്രസനിലന പ്രസനിഡനടായനിരുന.  ഒരു
ശതമടാനരംകപടാലരം  സസടാര്ത്ഥതയനിലടാത്ത  കേടാമരടാജയ്  നടാടടാര്  കകേടാണ്ഗ്രസയ്
പ്രസനിഡനടായനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണയ്  അടനിയന്തരടാവസ  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുനതയ്.   അകപ്പെടാള്
അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞു,  "  എലടാരം  കപടാചയ്  നടാന്  തടാന്  ആള്  എനയ്  ”.   സസതന
ഇന്തദ്യയുലട ചരനിത്രത്തനിലലെ ഏറവരം വനിഷമകേരമടായ ഒരു കേടാലെഘട്ടമടായനിരുന അതയ്.
പണ്ഡനിറയ്  ജവഹര്ലെടാല്  ലനഹ്റുവനിലന  മകേലളന  നനിലെയയ്  ഇന്ദനിരടാ  ഗടാന്ധനിലയ
പ്രധടാനമനനിയടാകനിയതനിലന  ഫലെമടായനി  നനിരനനിരയടായനി  ഇന്തദ്യ
അനഭവനികകണനിവന  കേഷ്ടതകേലള  സരംബന്ധനിചടാണയ്  കേടാമരടാജയ്  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.
അടനിയന്തരടാവസകടാലെത്തയ്  ലെകഇൗവനിലണടായനിരുന  കേടാമരടാജയ്  നടാടടാരുലട
വനിഷമതകേള് മനസനിലെടാകനിയ ആളടാണയ് ഞടാന്.  ഒരു കുടുരംബ വടാഴ്ച ഒരു ജനടാധപതദ്യ
രടാജദ്യത്തനിനയ്  കയടാജനിചതല.   നമുലകലടാവര്ക്കുരം  അറനിയടാമകലടാ;  ഇന്ദനിരടാ  ഗടാന്ധനി
പ്രധടാനമനനിയടായനിരുനകപ്പെടാള്  രടാജദ്യരം  ഭരനിചതയ്  സഞ്ജയയ്  ഗടാന്ധനിയടാണയ്.
അകദ്ദേഹത്തനിലന  മരണകശഷരം  രടാജനവയ്  ഗടാന്ധനി.   രടാജനവയ്  ഗടാന്ധനിയുലട
മരണകശഷകമടാ;  നനിങ്ങലളകപ്പെടാലള്ള  ജനടാധനിപതദ്യ  വനിശസടാസനികേളടായ
ലചറുപ്പെകടാകരടാടയ്   ഞടാന്  കചടാദനിക്കുന,   ശന.  എ.  ലകേ.  ആനണനിലയകപ്പെടാലലെ
അഴനിമതനികടാരനലടാത്ത  ഒരടാള്  കദശനയ  കനതടാവടായനിട്ടുകപടാലരം
ലകേടാള്ളടാവനയടാളടാലണനരം  നടാലള  അധനികേടാരത്തനില്  വരടാനള്ള  ആളടാലണനരം
ചനിന്തനികടാന്  നനിങ്ങള്  സനദ്ധരടാകയടാ;  അവനിലടയനിരുനയ്  രടാഷനയരം  അന്തസടായനി
പഠനിക്കുന  കകേടാണ്ഗ്രസനിലന   കനതടാകകളടാടയ്,  ഈ  നനിയമസഭയനില്
കേടാലെത്തനിനനസരനിച്ചുള്ള പ്രശങ്ങള് വളലര  സമര്ത്ഥമടായനി  പറയുനവകരടാടയ്  ഞടാന്
പറയുകേയടാണയ്. 
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ശന  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രേടാഹനിരം:  സര്,  ഒരു  കുടുരംബവടാഴ്ചലയ  അലലങ്കെനില്
ഏകേടാധനിപതദ്യലത്ത  കനരനിടുനതനിനള്ള  കൂട്ടടായ്മയടാണയ്  ഉണടായലതനരം  ഗടാന്ധനിയന്
ആദര്ശങ്ങളുലട അടനിത്തറയനില് എലടാവരുരം കയടാജനിച്ചുലവനരം നടാണുകവട്ടന് പഞ്ഞു.
എ.  ബനി.  വടാജ്കപയനി വനികദശകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയടായുരം ശന.  എല്.  ലകേ.  അദസടാനനി
വടാര്ത്തടാവനിതരണ  വകുപ്പുമനനിയടായുമുള്ള  ആ  തുടകമകല  ഇനലത്ത
ബനി.ലജ.പനി.-യനിലലെത്തനി ഇന്തദ്യ മുഴുവന് അടകനി വടാഴുന മലറടാരു ഫടാസനിസത്തനിലന
രൂപമടായനി മടാറനിയലതനയ് നടാണുകവട്ടന് പറയുകമടാ;

ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു  : സര്,   ജനടാധനിപതദ്യലത്ത  രക്ഷനികടാന്  കവലറ
മടാര്ഗമനില.  പലക്ഷ ഞങ്ങള്കയ് ഒരു പ്രസടാനമുണടാകടാന് സടാധനിചനില.  രടാജദ്യലത്ത
രക്ഷനികടാനള്ള ഒരു മുകനറമടായനിരുന.  ഒരു സരംഘടനയനില.  ജനതടാ പടാര്ട്ടനിയുലട
അധനികേടാരത്തനിലള്ള  ഗവണ്ലമനയ്  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിലെവനില്  വന.   ഞങ്ങള്കയ്
പടാര്ട്ടനിയനില.   സസന്തരം  അധനികേടാരത്തനിനകവണനി  ചനിലെര്  പരനിശമനിച്ചു.   ഞങ്ങളുലട
പ്രസടാനരം  തകേര്ന.   ഞങ്ങള് ദര്ബലെരടായനി.    കകേടാണ്ഗ്രസയ്  അധനികേടാരത്തനില്
വനനിട്ടയ്  ഈ രടാജദ്യലത്ത രക്ഷലപ്പെടുത്തടാന് സടാധനികചടാ;  എന്തുലകേടാണയ് സടാധനിചനില;
ഇന്തദ്യടാ രടാജദ്യത്തയ് ജനതടാ ഭരണകേടാലെത്തയ് എടുത്ത തനരുമടാനരം ഇന്തദ്യയനിലലെ വന്കേനിട
കുത്തകേകേള്കയ്  ഇത്ര  കകേടാടനി  രൂപയുലട  വദ്യവസടായങ്ങള്  മടാത്രകമ  നഗരത്തനില്
നടത്തടാന്  പടാടുളലവനടായനിരുന.   ഇന്തദ്യയനിലലെ  വന്കേനിട  കുത്തകേകടാലര
തകേര്ക്കുന നനിലെപടാടുകേള് സസനകേരനിച്ചു.  നനിങ്ങള് ആ നനിലെപടാടനിലനതനിരടായനി നനിന.
നനിങ്ങളടാണയ്  അരംബടാനനികയയുരം  അദടാനനികയയുരം  വന്കേനിട  കകേടാടനശസരന്മടാലരയുരം
വളര്ത്തനിയതയ്.   ശന.  നകരന്ദ്ര കമടാദനി  അവരുലട വകടാവടായനി  മടാറുന.  സരംശയരം
കവണ,  രടാകജട്ടന് എകനടാടയ്  ക്ഷമനികണരം,  ഞടാന് വനിനനതമടായനി അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന,
ഇതുരം രക്ഷലപടനില.  പഴയ ജനതടാ പടാര്ട്ടനിയനിലലെ ലമടാറടാര്ജനി കദശടായനിയുരം ശന. വനി.
പനി.  സനിരംഗുരം  പ്രധടാനമനനി  ആയനിരുനതുകപടാലലെയുള്ള  ഗവണ്ലമന്റുകേലള
ലകേടാണ്ടുവരടാന് ഇന്തദ്യയനിലലെ ജനങ്ങള് എനയ് സനദ്ധമടാകുകമടാ അനയ് മടാത്രകമ ഈ
രടാജദ്യലത്ത ജനങ്ങള്കയ് സമടാധടാനപരമടായനി  ജനവനികടാന് സടാധനിക.  ഇവനിടലത്ത
ജനങ്ങളുലട  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികടാന്  സടാധനിക.   അതനിനയ്   കകേരളത്തനിലലെ
ഇടതുപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യ  മുനണനിയടകമുള്ള  ശകനികേള്  കൂടുതല്  സജനവമടായനി
നനില്കണലമനയ് പുതനിയ കേടാലെഘട്ടരം ആവശദ്യലപ്പെടുന. 

മനി  .   ലഡപറ്റ്യൂട്ടനി സനകര്  : ലയസയ്....... പ്ലേനസയ്.... കേണ്ക്ലൂഡയ്.... 

ശന  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു  : സര്,  ഞടാന്  ഒനകൂടനി  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്
അവസടാനനിപ്പെനികടാരം.   ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിലലെ  അടനിസടാനപരമടായ  പ്രശരം
പരനിഹരനികടാന് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി എടുത്ത തനരുമടാനകത്തടാടയ്
ഞടാന് അകങ്ങയറരം കയടാജനിക്കുന.   ലപന്ഷന് നല്കേനി ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ
മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകുനതനിനയ് സസനകേരനിച നനിലെപടാടുകേലള ബഹുമടാനനിക്കുന.  
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2001-ല്  ശന.  ഇ.  ശനധരന്  ലകേടാചനിക്കുകവണനി  ഒരു  വലെനിയ  കപ്രടാജക്ടയ്
ഉണടാകനിയനിരുന.   ആ  കപ്രടാജക്ടയ്  അനലത്ത  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനയ്
അരംഗനകേരനിച്ചു.   അതനിനകശഷമുള്ള  5  ലകേടാലരം  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനയ്
അധനികേടാരത്തനിലെനിരുനകപ്പെടാള്  അതുമടായനി  ഒരനിഞ്ചുകപടാലരം  മുകനടാട്ടു
കപടായനിലലനള്ളതടകരം  ശന.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  കനരലത്ത  പറഞ്ഞ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം
പരനികശടാധനികണലമനയ്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന. ഞടാന്  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
അനകൂലെനിക്കുന.

ശന  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരനനടാഥന്  : സര്,  ഞടാന്  ഈ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.  ഈ  ചര്ച  ഒരു  അധരവദ്യടായടാമ  പ്രകനിയയടാലണനയ്
നമുലകലടാവര്ക്കുമറനിയടാരം.   എന്തടായടാലരം  നനികുതനിയുലട  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം  ചര്ച
ലചകയ്യണതയ്  ആവശദ്യമുള്ളതുലകേടാണയ്   ഞടാന്  അതനികലെയയ്  കേടകടാരം.
അതനികനടാലടടാപ്പെരം  ഈ  സര്കടാരനിലന  ഫനിസല്  ഇന്ഡനിസനിപ്ലേനിലനക്കുറനിലചടാലക
സരംസടാരനികടാന് ഒരു കവദനി കേനിട്ടുലമനരം ഞടാന് വനിശസസനിക്കുന.  ധനകേടാരദ്യ രരംഗലത്ത
കേടാരദ്യരം കനടാക്കുകേയടാലണങ്കെനില്  ഈ സര്കടാരനിനരം മനിനനിസ്റ്റേര്ക്കുരം ഒരു കഷടാര്ട്ടയ് കടരം
ലമമ്മേറനി കലെടാസയ് ഉകണടാ എലനടാരു സരംശയരം എനനിക്കുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന  സമയത്തയ്  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കുനതനില്  കേടാരദ്യമടാലയടാനരം
നടനനിലലനയ് പറഞ്ഞയ്  വലെനിയ ആകക്ഷപമടാണയ് അങ്ങയ് ഉനയനിചതയ്.  6,883 കകേടാടനി
രൂപയുലട  നനികുതനി  കുടനിശനികേയുണടായനിരനിക്കുന.   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്
വരുകമ്പടാള് എലടാരം ശരനിയടാകുനതനിലന ഭടാഗമടായനി ആ പണരം മുഴുവന് പനിരനിക്കുലമനയ്
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതടാണയ്.  കമയയ്  മടാസമടായനിട്ടുരം  അതനിലന  മൂനയ്  ശതമടാനമടായ
179  കകേടാടനി  രൂപ  മടാത്രമടാണയ്  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്  പനിരനികടാന്  ഈ
സര്കടാരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേടാടതനി  ഉത്തരവകേടാരണരം   പനിരനികടാന്
പരനിമനിതനികേളുലണനടാണയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.
കകേടാടതനി ഉത്തരവകേടാരണരം  പനിരനികടാന് പരനിമനിതനികേളുലണങ്കെനിലരം  30  കകേടാടനി രൂപ
ലചലെവടാകനി കഡടാ.  ടനി.  പനി.  ലസന്കുമടാറനിലന ശരനിയടാകടാന് കകേടാടതനിയനികലെയയ് ഒരു
വകനലെനികനയുരം  അതനികനടാലടടാപ്പെരം  ചടാര്കട്ടര്ഡയ്  ലലഫറരം  ടടാജയ്  കഹടാട്ടലരം
ലകേടാടുത്തകപ്പെടാള്  അതനിലന  ഒരു  ശതമടാനരം  പണരം  ലകേടാടുത്തനിരുനലവങ്കെനില്
6883  കകേടാടനി  രൂപയുലട  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പനിരനികടാന്  പറമടായനിരുനലവന
വനിശസടാസരം  എനനിക്കുണയ്.  അങ്ങയ്  പുറലപ്പെടുവനിച  ധവള  പത്രത്തനില്  പറഞ്ഞതയ്
സരംസടാനത്തനിലന സടാമ്പത്തനികേ വളര്ച മുരടനിച്ചു കപടായനിരനിക്കുനലവനരം അതനിലന
വളര്ച  പടവലെങ്ങകപടാലലെ  തടാകഴടാട്ടടാലണനമടാണയ്.  2014-2015-ല്  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന  ഭരണ  കേടാലെഘട്ടത്തയ്   ഏഴയ്  ശതമടാനരം  വളര്ചയുണടായനിരുന.
2015-2016-ല്  8.1  ശതമടാനരം  വളര്ചയുണടായനിരുന.  ഇനയ്  കകേരളത്തനിലന
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സടാമ്പത്തനികേ വളര്ചയുലട നനിരകയ്  എന്തടാലണനയ്  മലെയടാളനികേകളടാടയ്  പറയുവടാനള്ള
ആര്ജവരം  അങ്ങയ്  കേടാണനികണലമനയ്  ഞടാന്  പറയുകേയടാണയ്.  അടുത്തതടായനി
പറയുവടാനള്ളതയ്  കഷടാര്ട്ടയ്  കടരം  ലമമ്മേറനി  കലെടാസനിലനക്കുറനിചടാണയ്.    ശന.  ഉമ്മേന്
ചടാണനി മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന  കേടാലെത്തയ്  ലപകടടാളനിലനയുരം  ഡനസലെനിലനയുരം  വനിലെ
കൂടനിയകപ്പെടാള്,  ഏകേകദശരം  619  കകേടാടനി  രൂപയുലട നനികുതനി  ഭടാരരം  മലെയടാളനികേള്കയ്
തടാങ്ങടാന്  കേഴനിയനിലലനയ്  മനസനിലെടാകനി  അതനില്നനിനയ്  കകേരള  സര്കടാരനിനയ്
ലെഭനിക്കുന അഡനഷണല് ടടാക്സെെയ്,   കവലണനയ് പറഞ്ഞയ് നനികുതനിഭടാരത്തനില് നനിനരം
ജനങ്ങലള  ഒഴനിവടാകനിയനിരുന.  ലപകടടാളനിലനയുരം  ഡനസലെനിലനയുരം  വനിലെ
വര്ദ്ധനവനിലൂലട  ഒരു  വര്ഷരംലകേടാണയ്  കകേരള  സര്കടാരനിനയ്  ഏകേകദശരം  246.69
കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  നനികുതനി  വര്ദ്ധനവനിലൂലട  ലെഭനിചനിരനിക്കുനതയ്.   ഇഇൗ  നനികുതനി
വര്ദ്ധന  മടാറനികലട  എനയ്  അങ്ങകയടാടയ്  കചടാദനിചകപ്പെടാള്  അതനിലനപ്പെറനി
പഠനികടാലമനലടാലത  ഇതുവലര  ഒനരം  ലചയ്യടാന്  അകങ്ങയയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.
കേനിഫ്ബനി-ലയക്കുറനിചയ് കൂടുതല് കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയ്ലകടാനരം കേടക്കുനനില.  നനിലെവനിലലെ
സനിതനി  അനസരനിചയ്  വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള  അയ്യടായനിരരം  കകേടാടനി
രൂപയനില്നനിനരം  രണടായനിരത്തനി  നടാനൂറയ്  കകേടാടനി  രൂപ  വകേമടാറനി  വചനിട്ടുണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന  കേടാലെത്തയ്  പത്തയ്  ശതമടാനരം  കമടാകട്ടടാര്  വടാഹന
നനികുതനിയനിനത്തനില് കേനിട്ടനിയ  251  കകേടാടനി  രൂപ,  ലപകടടാള് ലസസയ്  -  448  കകേടാടനി
രൂപ,   പ്രവടാസനികേളുകടയുരം   പടാവലപ്പെട്ട  മലെയടാളനികേള്  മകലള  കേലെദ്യടാണരം
കേഴനിപ്പെനിക്കുവടാനരം  വനടയ്  വയ്ക്കുവടാനരം  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ചനിട്ടനി  എടുത്തനിരനിക്കുന
പണലമലടാരംകൂടനി  കചര്ത്തയ്  പതമൂവടായനിരത്തനി മുന്നൂറയ്  കകേടാടനി  രൂപ കേനിട്ടുലമനള്ള
പ്രതനക്ഷയനിലെടാണയ് അങ്ങയ് നൂലറടാനയ് പദ്ധതനികേളുരം പനണടായനിരരം കകേടാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള
പദ്ധതനികേള്ക്കുമുള്ള അനമതനി കേനിഫ്ബനി വഴനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അഞപ്പെരം ലകേടാണയ്
അയ്യടായനിരരം കപലര ഉഇൗട്ടനിയ  ലലബബനിളനിലലെ കേഥ നമുലകലടാമറനിയടാരം.  ഇലതലടാരം
ഒരു ലലദവനകേ  പ്രതനിരൂപമടായ  കയശുകനിസ്തുവനിനയ്  ലചയ്യടാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ഇലതടാലക
സടാറനിലനലകടാണയ്  ലചയ്യനിപ്പെനിക്കുനതയ്  ഭടാവനിയനില്  അങ്ങലയ  വടാഴലപ്പെട്ടവ
നടാക്കുനതനിനടാകണടാ  അകതടാ  വനഴലപ്പെട്ടവനടാക്കുനതനിനടാകണടാ  എനള്ള  ലചറനിയ
ഭയരം  എനനിക്കുണയ്.   അതുലകേടാണയ്  അങ്ങയ്  അലതടാലക   സൂക്ഷനിചയ്  ലലകേകേടാരദ്യരം
ലചയ്യണലമനള്ള ഒരു അഭനിപ്രടായരം  എനനിക്കുണയ്.

ഇഇൗ സര്കടാര് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷകടാലെരം ഏറവരം കൂടുതല്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്
പരസദ്യരം  നല്കേലെടാണയ്.   ഞടാന്  ഇനലലെ  എലന  മണ്ഡലെത്തനിലൂലട  വണനിയനില്
കപടായകപ്പെടാള് എഫയ്.എരം.  കറഡനികയടാ ഓണ് ലചയ,  നല മധുരമടാര്ന ഒരു പടാട്ടനിനയ്
കശഷരം ലപലട്ടനയ്  മുഖദ്യമനനിയുലട ശബത്തനില് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര് ഒനടാരം
വര്ഷത്തനികലെയ്ലകനരം  പറഞ്ഞയ്   എലന്തടാലകകയടാ  ഞടാന്  കകേട്ടു.   സതദ്യരം
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പറഞ്ഞടാല് അതയ്  കകേട്ടയ്   കപടനിചയ്  എഫയ്.എരം.  ഓഫയ്  ലചയ്യുകേയടായനിരുന.  പഴയ
'കഷടാലലെ'  സനിനനിമയനില്  ഒരു  കേഥയുണയ്.  റടാരംപൂര്  ഗ്രടാമത്തനിലലെ  ലകേടാച്ചുകുട്ടനികേള്
ഭക്ഷണരം കേഴനികടാനനിരനിക്കുകമ്പടാകഴടാ  കേരയുകമ്പടാകഴടാ അമ്മേമടാര് പറയുനണയ് ''ലബചടാ
കസടാജടാ വര്നടാ ഗബ്ബര് സനിരംഗയ് ആകയഗടാ'' നനിങ്ങള് ഉറങ്ങനിയനിലലങ്കെനില് ഗബ്ബര് സനിരംഗയ്
വരുലമനയ്  പറഞ്ഞയ്  കപടനിപ്പെനിചടാണയ്  രടാരംപൂര്  ഗ്രടാമത്തനിലലെ  കുട്ടനികേലള
ഉറകനിലകടാണനിരുനതയ്.   ഇനയ്  കകേരളത്തനിലലെ  ഉറങ്ങടാലതയുരം  ഭക്ഷണരം
കേഴനികടാത്തതുമടായ കുട്ടനികേലള നനിങ്ങള് ലപലട്ടനയ്  ഭക്ഷണരം കേഴനികചടാ,  ഉറങ്ങനികകടാ
അലലങ്കെനില് ശന.  പനിണറടായനി വനിജയന് സര്കടാരനിലന  പരസദ്യരം കകേള്പ്പെനിക്കുലമന
പറഞ്ഞടാണയ്  എലന  നടാട്ടനില്  കുട്ടനികേളുലടലയടാലക  കേരചനില്  നനിര്ത്തനിക്കുനതയ്.
സര്കടാര്  സതദ്യപ്രതനിജ്ഞ  ലചയ  സമയത്തയ്  പരസദ്യത്തനിനകവണനി
ലചലെവടാകനിയനിട്ടുള്ളതയ്  ഒരു  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്.  2016  ലമയയ്  25-നയ്
ലചലെവടാകനിയതടാണയ്.  നൂറയ് ദനിവസലത്ത ആകഘടാഷത്തനിനകവണനി ഏകേകദശരം മൂനയ്
കകേടാടനി  എണ്പത്തനിലയടാനയ്  ലെക്ഷരം  രൂപയുലട  ലചലെവടാണയ്  ലചയനിരനിക്കുനതയ്.
അതനികനകടാളുപരനി,  നനിങ്ങള്കയ്  നടാണമനിലകലടാ,  ഒരു  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേടാരനിയടായ
അമ്മേലയ  പബനികടായനി  ലഷയനിരം  ലചയ്യനികടാന്,  മനഷദ്യടാവകേടാശ  ലെരംഘനരം
നടതവടാന്  കവണനി  പതനിലനട്ടയ്  ലെക്ഷരം  രൂപ,  സര്കടാരനിലന,  നനികുതനി
അടയ്ക്കുനവരുലട    പണലമടുത്തയ്  ഒരമ്മേയ്ലകതനിലര  പരസദ്യരം  ലകേടാടുത്ത
സര്കടാരടാണനിതയ്.  ശന.  നകരന്ദ്ര  കമടാദനി  പ്രധടാനമനനിയടായകപ്പെടാള്  പതലെക്ഷരം
രൂപയുലട സറ്റ്യൂട്ടനില് സസന്തരം കപരയ് തയ്ച്ചു,  കകേണല് ഗദ്ദേടാഫനി ലെനിബനിയ ഭരനിചകപ്പെടാള്
സസര്ണ്ണരം ലകേടാണ്ടുള്ള കതടാക്കുണടാകനി, മകറകതടാ രടാജദ്യത്തനില് ഒരു രടാജ്ഞനി സസര്ണ്ണ
പടാദകേമുണടാകനി.   പത്തയ്  കകേടാടനി  രൂപ ലചലെവടാകനി ഒരു വര്ഷരംലകേടാണയ്  സസന്തരം
മുഖരം  മനിനകടാനരം  പഇൗഡറനിട്ടയ്  കേടാണനിക്കുവടാനരം  ഇഇൗ  സര്കടാര്  കേടാണനിക്കുനതയ്
കമടാദനിക്കുരം ഗദ്ദേടാഫനിക്കുരം കമലലെയടാലണനള്ള കേടാരദ്യരം  ഞടാന് ആര്ജവകത്തടാടുകൂടനി
പറയുവടാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.   ദനര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില.  ഇവനിലട  ശന.  ലഎ.  ബനി.
സതനഷയ്  സരംസടാരനിചകപ്പെടാള്  പറഞ്ഞു,  ഇന്തദ്യടാ  ടുകഡയനിലരം  ഗടാര്ഡനിയന്
മടാഗസനിനനിലലമടാലക ഇഇൗ സര്കടാരനിലന പ്രകേനര്ത്തനിചയ്  വടാര്ത്തകേള് വനലവനയ്.
ഒരു  കേടാരദ്യരം   ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.  ലഎകേദ്യരടാഷ  സരംഘടന  ഒരു  ലചറനിയ
സരംഘടനയല,  2014-ല് ജനസമ്പര്ക പരനിപടാടനിയുലട കപരനില് ഇന്തദ്യയനില് ഒലരടാറ
മുഖദ്യമനനിലയ  മടാത്രമടാണയ്  യു.എന്.  അവനിലട  വനിളനിചയ്  ആദരനിചനിട്ടുള്ളതയ്,  അതയ്
കകേരളത്തനിലന  മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന,  യു.ഡനി.എഫയ്.  മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന
ശന.  ഉമ്മേന് ചടാണനി അവര്കേലള ആയനിരുന. ആ ജനസമ്പര്കത്തനിലന ഇനലത്ത
അവസലയന്തടാണയ്?  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനി  മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന സമയത്തയ്  മൂനയ്
പ്രടാവശദ്യരം  ജനസമ്പര്ക  പരനിപടാടനി  നടത്തനി,  12,32,000  അകപക്ഷകേള്
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സസനകേരനിക്കുകേയുരം  ഒന്പതയ്  ലെക്ഷരം  അകപക്ഷകേളനില്  തനര്പ്പുണടാക്കുകേയുരം  ലചയ.
ഇനയ്  കേളക്ടര്മടാരുരം  സബ്കേളക്ടര്മടാരുരം  ഓടനി  നടനയ്  ജനസമ്പര്കരം
നടത്തനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അവസടാനരം ലെഭനിച ലെനിസ്റ്റേനില് 60,000 പരടാതനികേള്
മടാത്രമടാണയ്  കേനിട്ടനിയതയ്.  അതനില്  50  ശതമടാനരം  കപടാലരം  പൂര്ത്തനകേരനിക്കുവടാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില. നനിങ്ങള് ഇകപ്പെടാള് ശന. ഉമ്മേന് ചടാണനിലയ കേളനിയടാക്കുന. 

അകതടാലടടാപ്പെരംതലന  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന  കേടാലെലത്ത  ഓപ്പെകറഷന്
കുകബരയുലട  കേണക്കുകേള്  ഞടാന്  പറയടാരം,  5/2014-ല്  തുടങ്ങനിയ  ഓപ്പെകറഷന്
കുകബരയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന  കേടാലെത്തയ്
210  സടാപനങ്ങള്ലകതനിലരയുരം  4000  വദ്യകനികേള്ലകതനിലരയുരം  കകേലസടുകടാന്
കേഴനിഞ്ഞു.  ഇകഴനിഞ്ഞ  പനണയ്  മടാസരംലകേടാണയ്  കകേവലെരം
8  സടാപനങ്ങള്ലകതനിലരയുരം  161  വദ്യകനികേള്ലകതനിലരയുമടാണയ്  ഓപ്പെകറഷന്
കുകബരയനില്കൂടനി  നനിങ്ങള്കയ്  കകേലസടുക്കുവടാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  ഓപ്പെകറഷന്
കുകബരലയ മടാറനി ഓപ്പെകറഷന് കുരംഭകേര്ണ്ണയടാകനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ് ഇഇൗ സര്കടാര്. 

അതുകപടാലലെ കചടാദദ്യങ്ങള്കയ് ഉത്തരരം നല്കുനതനിലനക്കുറനിചയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ലചയറുരം  പറഞ്ഞതടാണയ്.  അഞ്ഞൂകറടാളരം  കചടാദദ്യങ്ങള്  ഇനയ്  ലെടാപടാകനി
ഇട്ടനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ശന.  ഇ.  ലകേ.  വനിജയന്,   സനി.പനി.ലഎ.-കടാരനടായതു
ലകേടാണടാലണനയ്  കതടാനന,  "നടാദടാപുരരം  മണ്ഡലെത്തനില്  ആര്.എസയ്.എസയ്-ലന
ആയുധ  പരനിശനലെനരം  നടക്കുനകണടാ"  എന   2975-ാം  നമ്പര്  കചടാദദ്യത്തനിനരം
"ചനകമനനിയനിലലെ തുറന ജയനിലെനില് കഗടാപൂജ നടക്കുനകണടാ" എന  2956-ാം നമ്പര്
കചടാദദ്യത്തനിനരം ഇതുവലര മുഖദ്യമനനി മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടനില.  കവഴടാമ്പലെനിലനകപ്പെടാലലെ
മറുപടനി  കേനിട്ടടാന്കവണനി  ഞടാനള്ലപ്പെലടയുള്ള  എരം.എല്.എ.-മടാര്
കേടാത്തനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  എന്തടായടാലരം  ഒരു  കേടാരദ്യത്തനില്  സകന്തടാഷമുണയ്,
ശന.  വനി.  ലകേ.  സനി.  മമ്മേതയ് കകേടായ അവര്കേള് ഇനലത്ത ചര്ച തുടങ്ങനിയകപ്പെടാള്
പറഞ്ഞ  ഒരു  കേടാരദ്യമുണയ്,  മുഖദ്യമനനിക്കുരം  മനനിമടാര്ക്കുരം  ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ
തനര്ക്കുവടാന്  സമയരം  കേനിട്ടുനനിലടാലയനയ്.  ശരനിയടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞതയ്,
അകദ്ദേഹത്തനിലന  മനസനിലള്ള  കേടാരദ്യരം  തലനയടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാര് തുടങ്ങനിവച കേടാരദ്യങ്ങള്, അവ ഉദ്ഘടാടനരം ലചയ്യുന കജടാലെനി
മടാത്രമടാണയ് നടനലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.  

ലകേടാചനി  ലമകടടായനില്  ഇകപ്പെടാള്  ഭനിനലെനിരംഗകടാരടായ  ആളുകേള്കയ്  കജടാലെനി
ലകേടാടുതലവനയ്  പറഞ്ഞു.   ഇനയ്  കജടാലെനി  ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുന  ആളുകേള്കയ്
പതനിനടായനിരരം രൂപ മടാത്രമടാണയ് ശമ്പളരം ലകേടാടുക്കുനതയ്. അവര് കജടാലെനിലയടുക്കുനതയ്
തടാല്കടാലെനികേ  വദ്യവസയനില്  കേമ്പനനി  നനിയമപ്രകേടാരമടാണയ്.  അവര്ക്കുകവണനി
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സര്കടാര് എന്തയ് ലചയനിട്ടുണയ്? ഭനിനലെനിരംഗകടാര്ക്കുകവണനി ആദദ്യമടായനി ഒരു  നനിയമരം
ലകേടാണ്ടുവനതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരടാണയ്.   ഇലതലടാരം  ലവറുരം  ഒരു
കപരനിനകവണനിമടാത്രരം  നനിങ്ങള്  ലചയ്യുനതടാലണന  കേടാരദ്യത്തനില്  യടാലതടാരു
സരംശയവമനില.   വനിഴനിഞ്ഞരം  പദ്ധതനിയുലട  ഉദ്ഘടാടനത്തനിനയ്  ഞടാനള്ലപ്പെലടയുള്ള
എരം.എല്.എ-മടാര്  കപടായകപ്പെടാള്  ഒലരടാറ  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  എരം.എല്.എ.-കയടാ,
എല്.ഡനി.എഫയ്.  കനതടാകകളടാ  ഇലടായനിരുന.  പണയ്  ഞടാന്  കകേട്ട  കേഥയടാണയ്,
ലകേടാചനി  എയര്കപടാര്ട്ടനില് ലലഫറയ്  ലെടാനയ്  ലചയ്യടാന് പറനിലലനയ്  പറഞ്ഞ ആളുകേള്
ഇകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  സഭയനില്  തലനയുണയ്.  അകതടാലടടാപ്പെരംതലന  ലകേടാചനി  ലമകടടാലയ
തുരങ്കെരം  വയടാന്  കനടാക്കുന  ആളുകേളടാണയ്  ഇവനിലടയുള്ളതയ്.    ലകേടാചനി  ലമകടടായയ്
കവണനി  ഏറവരം  കൂടുതല്  പണനിലയടുത്ത  കകേരളത്തനിലന  മുന്മുഖദ്യമനനിയുരം
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരുരം  ശന.  ഇ.  ശനധരനരം  മുന്പ്രധടാനമനനി
ശന.  മന്കമടാഹന്സനിരംഗുലമടാലക  ഉള്ളകപ്പെടാഴുരം  അവസടാനരം  മണരംചടാരനി  നനിനവന്
ലമലടടായുരം ലകേടാണ്ടുകപടായനി എനള്ള വനിഷമരം പങ്കുവച്ചുലകേടാണയ്,  ഇഇൗ സര്കടാരനിലന
ദര്നടപടനികേള്  ഇനനിയുരം  അവസടാനനിപ്പെനിചനിലലങ്കെനില്  ജനങ്ങള്  അതനിലനതനിലര
പ്രതനികരടാധമുണടാക്കുലമനയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഇഇൗ ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന ശകമടായനി
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.  

ശന  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന  ഞടാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്.  ഇവനിലട  ശന.  ലകേ.  എസയ്.  ശബരനനടാഥന്  പ്രസരംഗരം
നടതനതനിനനിടയനില് ഒരു തമടാശ പറയടാന് ശമനിച്ചു, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിലയ
കേളനിയടാകടാനടാണയ്  ശമനിചതയ്.  എനനികയ്  ഓര്മ്മേ വനതയ്,   'വടക്കുകനടാകനി  യനരം'
എന സനിനനിമയനില് ശനനനിവടാസലന  കേഥടാപടാത്രമടായ തളത്തനില് ദനികനശന് തലന
സുന്ദരനിയടായ ഭടാരദ്യലയ ചനിരനിപ്പെനികടാന്കവണനി വടാഴകത്തടാട്ടത്തനിലെനിരുനലകേടാണയ്  ഒരു
പരനിശമരം  നടതനണയ്.  ഒരു  വഴനികപടാകന്  ചടായകട എനകേരുതനി   ബടാര്ബര്
കഷടാപ്പെനില്  കേയറനി,  എന്തുണയ്  കേഴനികടാന്  എനകചടാദനിചകപ്പെടാള്,  കേട്ടനിരംഗുരം
കഷവനിരംഗുമുണയ്  എനയ്  ബടാര്ബര്  കഷടാപ്പുകേടാരന്  പറയുകമ്പടാള്,  ഹഹടാ..ഹടാടാ..
എനപറഞ്ഞയ്  ശനനനിവടാസലന  ഒരു  ചനിരനിയുണയ്.   അതുകപടാലലെ  മുഖദ്യമനനിലയ
കേളനിയടാകടാന്  ഒരു തമടാശ ഇവനിലട പറയുകേയുണടായനി.  ഇവനിലട പ്രതനിപക്ഷത്തനിലന
ചര്ച തുടങ്ങനിവച ശന.  ഷടാഫനി പറമ്പനിലരം സമടാനമടായ ചനിലെ വര്ത്തമടാനങ്ങളടാണയ്
പറഞ്ഞതയ്.   ശന.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  എലന  സുഹൃതകൂടനിയടാണയ്.  അകദ്ദേഹരം
പറഞ്ഞതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്-ലന  കുഞ്ഞുങ്ങളുലട  അച ന്മേടാരടായനി  മടാറുകേയടാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. എനടാണയ്.  ഏതയ് നല കുഞ്ഞനിനടാണയ് ഇവര് ജന്മേരം നല്കേനിയലതനയ്
എനനികയ്  മനസനിലെടാകുനനില.  പതമടാസരം അല അഞ്ചുവര്ഷരം ഇവര് ചുമനനടനയ്
ജന്മേരം  നല്കേനിയ  കുഞ്ഞുങ്ങലളലടാരം  ചടാപനിള്ളകേളടായനിരുനലവനടാണയ്  ഇഇൗ  നടാടയ്
മനസനിലെടാക്കുനതയ്. ഒനയ്  ഏതയ് പനപ്പുറതരം ഇറകടാന് കേഴനിയുന ഒറയടാള് വനിമടാനരം
കേണ്ണൂരനിലലെ  ഒരു  പറമ്പനിലെനിറകനിയനിട്ടയ്  ഇതടാ  വനിമടാനത്തടാവളരം  എനയ്  നനിങ്ങള്
പറഞ്ഞകപ്പെടാള്, കകേരളരം കേണതയ് യു.ഡനി.എഫയ്-ലന ഒരു ചടാപനിള്ളലയയടായനിരുന.
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രണയ്,   പടാലെവരം പടാളവലമടാനമനിലടാത്ത സലെത്തയ് ലമകടടാ ലടയനിനനിലന ഒരു

കബടാഗനി ലകേടാണ്ടുവനനിറകനി ഇതയ്  ലകേടാചനി ലമകടടാ  എനയ് നനിങ്ങള് പറഞ്ഞകപ്പെടാഴുരം

കകേരളരം  കേണതയ്  നനിങ്ങളുലട  മലറടാരു  ചടാപനിള്ളലയയടാണയ്.  കുതനിച്ചു  പടായുന

ലടയനിനകേളുരം അതനിനടാവശദ്യമടായ പടാളവരം പടാലെവരം പത്രടാസുലമലടാരം ഒത്തനിണങ്ങനിയ

ഇരട്ടചങ്കുള്ള ഒരു കുട്ടനിയടാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. സമര്പ്പെനിക്കുന ലകേടാചനി ലമകടടാ എനയ്

നനിങ്ങള് മനസനിലെടാകണരം.

ഇവര്  എന്തനിനടാണയ്  ഇങ്ങലന  പരനിശമനിക്കുനലതനയ്  മനസനിലെടാകുനനില.

ഇകപ്പെടാള്  നവമടാധദ്യമങ്ങളനിലലെലടാരം  ഒരു  സരംഭടാഷണരം  പ്രചരനിക്കുനണയ്.  ഒരു

പ്രവടാസനിയുരം നടാട്ടനിലലെ കൂട്ടുകേടാരനമടായുളള  കഫടാണ്   സരംഭടാഷണരം ഇങ്ങലനയടാണയ്.

കൂട്ടുകേടാരന്  വനിളനിചയ്  പ്രവടാസനികയടാടയ്  പറയുന,  "എന്തടാ  സഖടാകവ  പനിണറടായനി

വനതനില്  പനിലന  എലടാരം  വനിവടാദങ്ങളടാണകലടാ.  ഭരണലമടാനരം  നടക്കുനനികല"

എനയ്. അകപ്പെടാള് പ്രവടാസനി കചടാദനിക്കുന, “അലലടടാ, നനിലന കചചനി പനി.എസയ്.സനി.

ലെനിസ്റ്റേനില്  ഉണടായനിരുനകലടാ.  എന്തടായനി;”.  അകപ്പെടാള്  മറുപടനി  "പറയടാന്

മറനതടാടടാ.  അവള്കയ്  കേഴനിഞ്ഞ  മടാസരം  വനികലജനില്  കജടാലെനി  കേനിട്ടനി.”അടുത്ത

കചടാദദ്യരം  "അമ്മേയനികപ്പെടാള് ലപന്ഷലനടാലക കേനിട്ടുനനികല”.  “പനികന,  ലപന്ഷന്

ഇകപ്പെടാള്  കൂടനിയനിട്ടുമുണയ്.”എന  മറുപടനി.  അടുത്ത  കചടാദദ്യരം  "അനനിയന്  ഇകപ്പെടാള്

ഏതയ് സ്കൂളനിലെടാണയ് പഠനിക്കുനതയ്;”"അവലന ഇകപ്പെടാള്  മൂക്കുതലെ സ്കൂളനികലെയയ് മടാറനി.

പഴയ  സ്കൂളനില്  കേഴുത്തറപ്പെന്  ഫനസടാണയ്.   ഇകപ്പെടാള്   മൂക്കുതലെ  സ്കൂള്  പഴയ

സ്കൂലളടാനമലലകടടാ”എലനടാലക പറഞ്ഞനിട്ടയ് ആ കൂട്ടുകേടാരന് തനിരനിച്ചു കചടാദനിക്കുന.

“നന  എന്തടാ  വനിവടാദങ്ങലളപ്പെറനി  പറഞ്ഞകപ്പെടാള്  ഇലതടാലക  കചടാദനികടാന്”.

“ഇതുതലനയടാടടാ അതനിനള്ള ഉത്തരരം ”എനയ് പ്രവടാസനി മറുപടനി പറയുകേയടാണയ്.

അകപ്പെടാള് കുറച്ചുകനരരം നനിശബനടായ ആ കൂട്ടുകേടാരന് പറയുന, “ലതറനികപ്പെടാലയടടാ,

ക്ഷമനിലകടടാ”  എനപറഞ്ഞയ്  കഫടാണ്  സരംഭടാഷണരം  തുടരുകേയടാണയ്.  ഞടാന്

ആലരയുരം  കുറലപ്പെടുതനനില.  കഫസയ്  ബുകയ്  വനരന്മടാന്  ഇതയ്  കേണ്ടുകേടാണുലമനയ്

ഞടാന് പ്രതനക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്. 

ഈ  സര്കടാരനിലന  കനട്ടങ്ങലള  കേണനിലലനയ്  നടനികടാന്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്

അവകേടാശമുണയ്.  സര്കടാര്  കനട്ടങ്ങള്  ചരമ  കകേടാളത്തനികലെ  നനിരത്തൂ  എനയ്

വടാശനിപനിടനികടാന് പലെ മടാധദ്യമങ്ങള്ക്കുരം സസടാതനദ്യമുണയ്.  അതനിലനലയടാനരം ഞടാന്

കചടാദദ്യരം  ലചയ്യുനനില.  പകക്ഷ  ഇതയ്  കകേരളമടാണയ്.  പതനിറടാണ്ടുകേള്  നനണ്ടുനനിന
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സടാമൂഹദ്യ,  സടാമ്പത്തനികേ  ഉചനനചതസങ്ങലള  അതനിജനവനിചയ്  മുകനറനിയ  കകേരളമടാണയ്.

എലടാ ഇരുട്ടനിലന നടാലലകേട്ടുകേകളയുരം കഭദനിചയ് വനികേസനത്തനിലന വനിപ്ലേവ കലെടാകേകത്തയയ്

കുതനിച്ചു കേയറനിയ കേഥകേള് കകേട്ടയ് വളര്നവരടാണയ് നമ്മേള്. ശന. എരം. ടനി. വടാസുകദവന്

നടായരുലട  '  നടാലലകേട്ടയ്  '-ലലെ  അപ്പുണ്ണനിയുലട  വടാക്കുകേലള സടാക്ഷനി നനിര്ത്തനിയടാണയ്

കഡടാ.  ടനി.  എരം.  കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്  ബഡ്ജറയ്  പ്രസരംഗരം  നടത്തനിയതയ്.  "വളരുരം.

വളര്ന വലതടായനി ആലരയുരം ഭയലപ്പെടടാലത ഞടാന് ജനവനിക്കുരം" എന അപ്പുണ്ണനിയുലട

വടാക്കുകേള് ആവര്ത്തനിക്കുകേയടാണയ്  കകേരളരം.     കകേരളത്തനിലലെ പടാവലപ്പെട്ട  ജനത

വളരുരം.  വളര്ന  വലതടായനി  അരടാജകേവടാദനികേകളയുരം  വര്ഗനയ  ഭടാന്തലരയുരം

ഭയലപ്പെടടാലത ജനവനിക്കുരം  എനയ്  ഉറപ്പുവരുതന സടാമ്പത്തനികേ രടാഷനയ നയമടാണയ്

ഈ സര്കടാര് മുകനടാട്ടുവയ്ക്കുനതയ്.

ഈ തറവടാടയ് മുടനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞ ഭരണകടാര് വരുത്തനിവചതടാണയ് കകേടാടനികേളുലട
കേടരം.  അതുമടാത്രമല  നടാട്ടനിലലെ  പണലമലടാരം  ഒറരടാത്രനിലകേടാണയ്  അസടാധുവടാകനി
കകേടാര്പ്പെകററയ്  ലകേടാള്ളകടാര്കയ്  സമ്പദയ് വദ്യവസ  അടനിയറവച  കകേന്ദ്ര  ഭരണ
ധനികടാരകത്തയുരം മറനികേടനലകേടാണടാണയ് കകേരള ജനതയുലട ജനവനിത സസപങ്ങള്കയ്
പുതുജനവന്  നല്കേടാന്  മഹടാമടാനനികേലനകപ്പെടാലലെ  ശൂനദ്യതയനില്നനിനരം  സമ്പത്തയ്
പുനര്  സൃഷ്ടനിചയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുരം  ലെഭനിക്കുന  സമ്പത്തയ്
പടാവലപ്പെട്ടവരനികലെയയ്  ഒരു  കചടാര്ചയുമനിലടാലത  എത്തനിക്കുന  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരുരം  ഈ  നടാടനിലന  പുണദ്യമലടാലത  മലറന്തടാണയ്?  മുന്സര്കടാര്  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയ  എത്രലയത്ര  കകേടാടനികേളടാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  ലകേടാടുത
തനര്ത്തതയ്. കക്ഷമ ലപന്ഷന്  1,525 കകേടാടനി രൂപ ലകേടാടുത്തതയ് ഈ സര്കടാരകല?
ദര്ബലെരടായ നനിരടാലെരംബരടായ അഗതനികേള്,  വനിധവകേള്,  കേര്ഷകേലത്തടാഴനിലെടാളനികേള്,
ലലകേകേടാലകേള്കയ് കശഷനിയനിലടാത്തവര്, മുട്ടനിലെനിഴഞ്ഞയ് നനങ്ങുനവര് തുടങ്ങനി എത്രകയടാ
ലെക്ഷരം  വരുന  പടാവങ്ങള്  കൂപ്പുകേയ്യുമടായനി  ജനസമ്പര്ക  മഹടാകമളകേളനില്
കേടാതനനിന പൂര്വ്വകേടാലെ  കകേരളരം,  അവരുലടലയലടാരം  കേണനനര്  തുടച്ചുലകേടാണടാണയ്
യു.ഡനി.എഫയ്.  കേടരംവച  1,525  കകേടാടനി  രൂപ  ലകേടാടുത്തതുരം  ലപന്ഷന്  1,100
രൂപയടായനി  ഉയര്ത്തനിയതുരം  എനതയ്  യുഡനി.എഫയ്.  ഓര്ക്കുനതയ്  നലതടായനിരനിക്കുരം.
കേരടാറുകേടാര്ക്കുരം ബനില് ഡനിസഇൗണയ് ഇനത്തനില് ബടാങ്കുകേള്ക്കുരം നല്കേടാനണടായനിരുന
1,775.59  കകേടാടനി  രൂപ ലകേടാടുത്തതുരം ഈ ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയടാണയ്.  വനിവനിധ
ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങള്, കക്ഷമനനിധനികേള്, കബടാര്ഡകേള് എനനിവയനില്നനിനയ്
ഇകപ്പെടാള്  തരടാലമനപറഞ്ഞയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  വടാങ്ങനിയ  1,365  കകേടാടനി
രൂപയുലട  കേടവരം  തനിരനിച്ചുനല്കേനിയതയ്  ഈ  സര്കടാരകല;  കേര്ഷകേര്,
മതദ്യലത്തടാഴനിലെടാളനികേള്, കേയര് ലതടാഴനിലെടാളനികേള് എനനിവരുലട ലപന്ഷന് കുടനിശനികേ
268  കകേടാടനി  രൂപയുരം മലറലടാ  കേടവരം  കചര്ത്തയ്  7,165  കകേടാടനി  രൂപയുരം ലകേടാടുത
തനര്ത്തതുരം ഈ സര്കടാരടാണയ്.
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പനണയ് മടാസകടാലെരംലകേടാണയ് കേണ്ണഞനിപ്പെനിക്കുന വനിസ്മയക്കുതനിപ്പെയ് നടതന
എല്.ഡനി.എഫയ്.-ലന  തനിളകരം  തടാങ്ങടാനടാവടാലത  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  കേടാഴ്ചകേള്
നഷ്ടലപ്പെട്ടതടാകണടാ;  അകതടാ  പടാവലപ്പെട്ടവരുലട  ശടാപരംമൂലെരം  അവര്കയ്  അന്ധത
ബടാധനിചതടാകണടാ;  എലന്തനറനിയനില.  എന്തടായടാലരം  ബഹുമടാനദ്യനടായ  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  കുറചയ്   പണരം  മടാറനിവയണരം.  സതദ്യരം  മടാത്രരം  കേടാണടാന്  കേഴനിയടാത്ത
പ്രകതദ്യകേതരരം തനിമനിരരം ബടാധനിച ഈ പ്രതനിപക്ഷ മടാനദ്യര്കയ് കേണ്ണട നല്കേടാന് ധനരം
മടാറനിവയണലമനയ്  ഞടാന്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സഹടായങ്ങലളലടാരം
വട്ടപ്പൂജദ്യവരം കകേന്ദ്രടാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി നടത്തനിപ്പെനില് സരംസടാന വനിഹനിതരം കുത്തലന
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  ലചയ്യുന  ഇകടാലെത്തയ്  26,500  കകേടാടനി  രൂപയടായനി  പദ്ധതനി
അടങ്കെല് ഉയര്ത്തനിയ ധനകേടാരദ്യ മടാകനജുലമനനിലന മടാസ്മരനികേത എലന്തനറനിയടാലത
വടാലപടാളനിക്കുകേയടാണയ്  പ്രതനിപക്ഷരം.  അകപ്പെടാഴടാണയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  കുതനിച്ചുവരവയ്.
പദ്ധതനി  അടങ്കെല്  കേണയ്  അന്തരംവനിട്ട  പ്രതനിപക്ഷലത്ത  അമ്പരപ്പെനിചയ്
വനികേസനലപ്പെരുമഴയടായനി  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷരം  15,000  കകേടാടനി  രൂപയുലട
കപ്രടാജക്ടുകേള്കയ് എ.എസയ്.  നല്കേനിയ കേനിഫ്ബനി 25,000 കകേടാടനി രൂപയുലട പുതനിയ
കപ്രടാജക്ടുകേള് ഏലറടുത കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്. യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന ഭരണകേടാലെത്തയ്
കുകറ  കകേടാടനികേള്  ജനങ്ങള്കയ്  കേനിട്ടനിയനിരുന.  ഒരു  കകേടാടനിയുരം  അവര്കയ്
ലകേടാടുത്തനിലലന  അഭനിപ്രടായരം  എനനികനില.  പകക്ഷ  വനികേസന
കക്ഷമപദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള  കകേടാടനികേളുലട  സമ്പത്തല.  പനിലന  ഏതയ്  കകേടാടനിയടാണയ്;
യുഡനി.എഫയ്.-ലന  ദര്ഭരണരംലകേടാണയ്  അനരംമുട്ടനി,  മടാനരംലകേട്ടയ്  മരണത്തനികലെയയ്
വലെനിലചറനിയലപ്പെട്ട  മനഷദ്യലന  ലഡഡ്കബടാഡനിയനില്  പുതചനിരുന
കകേടാടനിതണനിയടായനിരുന  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  സരംഭടാവനയടായ  കകേടാടനി.  അലതലടാരം
മടാറനി.  ഭൂമനിയുരം  കൃഷനിയുരം  മനഷദ്യലന  മടാനവരം  അഭനിമടാനവരം  കകേരള  ജനതയയ്
വനലണടുക്കുനതടാണയ് ഈ ധനകേടാരദ്യ പ്ലേടാനനിരംഗയ് എനയ് നനിങ്ങളറനിയണരം.  കേടാര്ഷനികേ
കമഖലെയുലട  അടങ്കെല്  ചരനിത്രത്തനില്  ആദദ്യമടായനി  2,106  കകേടാടനി  രൂപയടായനി
ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുന.  ഏതയ്  പടാറപ്പുറതരം  മണ്ണയ്  വടാരനിയനിട്ടയ്  ലനലെയ് ല്ല്  വനിളയനികടാന്
ഞങ്ങളുണയ്  എനപറയുന പടാലെകടാടന്  കേര്ഷകേരുലട  ആനന്ദ  നൃത്തരം കേണടാണയ്
ഞടാന് ഈ സഭയനില് എതനതയ്.  കേടുത്ത വരള്ചയനിലരം ആത്മവനിശസടാസത്തനിലന
ലകേടാടുമുടനിയനില് ലനല് കേര്ഷകേര് എത്തനിയതയ് ലവറുലതയല. വരള്ച കേടാരണരം കൃഷനി
ഇറകടാത്ത  കേര്ഷകേര്കയ്  ലഹക്ടറനിനയ്  6,000  രൂപ  നല്കുലമനയ്  ഈ  സഭയനില്
പ്രഖദ്യടാപനികടാന്  ലലധരദ്യരം  നല്കുന  ധനകേടാരദ്യ  മടാകനജുലമനനിലന  രണയ്  കേയ്യുരം
ലപടാകനി  ഞടാന്  അരംഗനകേരനിക്കുന.  എനടാല്  പടാലെകടാടയ്  നനിരവധനി
പഞടായതകേളനില്  കൃഷനി  ഓഫനസര്മടാരനിലലന  പരനിമനിതനി  അടനിയന്തരമടായനി
പരനിഹരനികകണതുണയ്.
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പചനനിറവരം ഈ സഭയനില് ഒരു ചര്ചയടാണകലടാ. പചനനിറരം മനഷദ്യ മനസനിനയ്
നല്കുന കുളനിര്മ്മേയുരം  ഉണര്വരം  മകനടാഹടാരനിതയുലമലടാരം  കകേടാണനിയനിലൂലട ഇറകനി
പടാതടാളത്തനിലെടാഴനിയ,   കകേരളലത്ത  മരുഭൂമനി  സമടാനമടാകനി  മടാറനിയ  പ്രതനിപക്ഷരം
കേടാണടാനനിരനിക്കുനകതയുള.  നനിങ്ങള് തകേര്ത്തയ് തരനിപ്പെണമടാകനിയ ഈ കകേരളലത്ത
ഞങ്ങള്  ഹരനിതടാഭമടാക്കുകേയടാണയ്.   എലന  നടാടയ്  പടാലെകടാടടാണയ്.  അവനിലട  മകേര
സരംകടാന്തനികയ് ഒരു ആചടാരമുണയ്. സരംകടാന്തനിയുലട തകലെദനിവസരം സന്ധദ്യടാ സമയത്തയ്
സ്ത്രനകേള്  കുറനിച്ചൂലരം  മുറവലമടുത്തയ്  വനടനിലന  അകേവരം  പുറവലമലടാരം  അടനിചയ്
വൃത്തനിയടാക്കുരം.  എലടാ ചപ്പുരം ചവറുരം ലപടാട്ടനിയ മണ്ചട്ടനിയനികലെടാ കേനറനിയ മുറത്തനികലെടാ
എടുത്തനിട്ടയ്  കുറനിച്ചൂലരം തടാളുരം മഞ്ഞളുരം പുരയനിടത്തനിലന നടാലെയ് മൂലെയനില്നനിനയ് കുറചയ്
മണരം  വടാരനിയനിട്ടയ്   അതനിലലെടാരു  തുണനിത്തനിരനിയുരംവചയ്  അതനില്  തനയുരം  പനിടനിപ്പെനിചയ്
പടനിപ്പുറകത്തയയ് നടനയ് നടാലരം കൂടനിയ ലപരുവഴനിയനില് എവനിലടലയങ്കെനിലരം ലകേടാണനിട്ടയ്
പുറരംതനിരനിഞ്ഞയ് കനടാകടാലത തനിരനിച്ചുനടക്കുന ആചടാരത്തനിനനിടയനില് അവര് വനിളനിച്ചു
പറയുരം, “കചട്ട കപടാ ശനകപടാതനി വടാ,  കചട്ട കപടാ ശനകപടാതനി വടാ”.  ദഷനിചലതലടാരം
കപടാ,  ലഎശസരദ്യരം  വടാ.  ലകേട്ടകേടാലെരം  കപടാ,  നല  കേടാലെരം  വടാ  എനടാണയ്  അവരുലട
പ്രടാര്ത്ഥന.  ഞടാന്  കേരുതനിയതയ്  ഇതനിലലെടാനരം  കേടാരദ്യമനിലലനടായനിരുന.  എനടാല്
പടാലെകടാട്ടുകേടാരുലട  ആചടാരരം  കകേരളമടാലകേ  ഏലറടുത്ത  കേടാഴ്ചയടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില് ഞടാന് കേണതയ്.  ജനങ്ങള് യു.ഡനി.എഫയ്.  എന വൃത്തനികകേടുകേലള
അടനിച്ചുവടാരനി  പുറകമ്പടാകനികലെയയ്  വലെനിലചറനിഞ്ഞയ്  “യു.ഡനി.എഫയ്  കപടാ,
എല്.ഡനി.എഫയ്.  വടാ”എനപറഞ്ഞകപ്പെടാഴുണടായ  മടാറവരം  ഇകപ്പെടാഴുണടാകുന
മുകനറവരം കേടാണുകമ്പടാള് ഞടാന് എലന നടാട്ടുകേടാരുലട ആചടാരത്തനില് വനിശസസനിക്കുന.
അവകശഷനിക്കുന  മടാലെനിനദ്യരംകൂടനി  തൂതവടാരനി  കേളയുനതനിനടാണയ്  ഹരനിതകകേരളരം
പദ്ധതനിയനിലലെ ആദദ്യലത്ത 127 കകേടാടനി രൂപ പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.  ജനങ്ങളടാലകേ ശുചനിതസ
കേദ്യടാമ്പയനിന്  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഏതയ്  മൂലെയനില്  ഒളനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന
മടാലെനിനദ്യവരം  അവര്  കേലണതരം.  അടനിച്ചുവടാരനി  നശനിപ്പെനിക്കുരം.  പ്രതനിപക്ഷരം
സൂക്ഷനിക്കുനതടാണയ്  നലതയ്.  നടാലെയ്  വര്ഷരം  പനിനനിടുകമ്പടാള്  ഒരു  കചട്ടയുരം  ഈ
കകേരളത്തനില് അവകശഷനികനില.  ലഎശസരദ്യത്തനിലന സമ്പൂര്ണ്ണ കവദനിയടായനി കകേരളരം
മടാറുകമ്പടാള്  ഈ  സഭയനിലലെ  141  സനറനിലരം  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ആകുലമനയ്  നമുകയ്
ഉറപ്പെനികടാരം.  അതടാണയ്  ഭടാവനി  കകേരളരം.  അകനയയ്  എലടാ  നനര്ചടാലകേളുരം
നനിറലഞ്ഞടാഴുകുരം.   നമ്മുലട  സുഹൃത്തയ്  ശന.  കകേടാവൂര്  കുഞ്ഞുകമടാലന  കേലെദ്യടാണരം
നടനടാലരം  ഇലലങ്കെനിലരം  ശടാസ്തടാരംകകേടാട്ട  തടടാകേമുള്ലപ്പെലട  നനിറലഞ്ഞടാഴുകുരം
എനറപ്പെനിക്കുന ബഡ്ജറടാണനിതയ്. എരം.ടനി.-യുലട 'മഞ്ഞയ് ' എന സനിനനിമയനില് കേണ
ലലനനനിറടാള് തടടാകേരംകപടാലലെ എലടാ തടടാകേവരം നനിറഞ്ഞുകേവനിയുന പദ്ധതനികടാണയ്
ഈ സര്കടാര് തയ്യടാലറടുക്കുനതയ്.  കുളങ്ങള്,  അരുവനികേള്,  കതടാടുകേള്,  കേനിണറുകേള്
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എലടാരം  വനലണടുക്കുന  കകേരളത്തനില്  മഴലവള്ള  ലകേടായനിനകവണനി  മഴക്കുഴനികേള്
സടാധദ്യമടാകടാന്  പണത്തനിലന  ലപരുമഴയടാണയ്  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്ലുകേളനിലൂലട
കേടാണുനതയ്.  കുടനിലവള്ള  പദ്ധതനികയ്  1,058  കകേടാടനി  രൂപ,  വന്കേനിട  ഇടത്തരരം
ജലെകസചന  പദ്ധതനികേള്കടായനി  413  കകേടാടനി  രൂപ.  ഇതനിനപുറകമ  വനിവനിധ
നദനികേളുലടയുരം ഡടാമുകേളുലടയുരം പുനരുജനവനത്തനിനയ് നനിരവധനി കകേടാടനിയുരം നല്കേനിയ
മടാനനികേ  ധനകേടാരദ്യ  മടാകനജുലമനയ്  കേണയ്  ലതടാണയനിലലെ  ലവള്ളരം  വറനിയ
യു.ഡനി.എഫയ്.  അരംഗങ്ങള്കയ്  രണയ്  ഗടാസയ്  ലവള്ളരം  ഏതയ്  പ്രസരംഗത്തനിനയ്  മുന്പുരം
നല്കേടാന്  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കേണരം.  അലലങ്കെനില്  നടാവയ്  പനിഴച്ചുകപടാകുരം.  പകേര്ത്തനി
എഴുതടാന് കേഴനിയടാലത ഈ ഹടാളനിലലെ കടാര്ക്കുമടാലരലടാരം  സകമ്മേളന കേടാലെത്തയ്  കൂട്ട
ലെനലവടുക്കുന സനിതനി വരുരം. അതുലകേടാണയ് ലവള്ളരം ലകേടാടുകണരം. കേഴനിഞ്ഞ അഞയ്
വര്ഷകടാലെരം ഒരടാശസടാസ വടാക്കുകപടാലരം പറയടാന് അര കഡടാക്ടര് കപടാലമനിലടാതനിരുന
ആതുരടാലെയങ്ങലള  'ആര്ദ്രരം  പദ്ധതനി'യനിലൂലട  അന്തടാരടാഷ  നനിലെവടാരത്തനികലെയയ്
ഉയര്തന  ധനനനിര്കദ്ദേശങ്ങലള  എന്തനിനടാണയ്  പ്രതനിപക്ഷരം  എതനിര്ക്കുനലതനയ്
എനനികയ് മനസനിലെടാകുനനില. എല്.ഡനി.എഫയ്. വനകപ്പെടാള് കഡടാക്ടര് വന. അവരുലട
ആത്മവനിശസടാസവരം കൂടനി.

ചനിറ്റൂര് തടാലൂകയ് ആശുപത്രനിയനില് കഡടാ. സഫടാദയ്, മുട്ടയ് മടാറനിലവയല് ശസ്ത്രകനിയ
വനിജയകേരമടായനി  പൂര്ത്തനകേരനിച  വടാര്ത്ത  കേണനികല?  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുകമ്പടാള്
എന്തയ് ശസ്ത്രകനിയയടാണയ് നടനതയ്;  കബടാര്ഡയ് മടാറനിലവയല് ശസ്ത്രകനിയയടാണയ് അനയ്
നടനതയ്.  പനി.എചയ്.സനി മടാറനി സനി.എചയ്.സനി-യുരം,  അതയ് മടാറനി തടാലൂകയ് ആശുപത്രനി
എന  കബടാര്ഡമടാകനി,  അടുത്തയടാഴ്ച  ജനിലടാ  ആശുപത്രനി  എനടാകനി.
അവസടാനവര്ഷരം എലടായനിടതരം ലമഡനികല് കകേടാകളജനിലന ഫക്സെെയ് കബടാര്ഡയ് തൂകനി
നടാടുവനിട്ട  യു.ഡനി.എഫയ്.-കേടാലരകത്തടനി  അനയ്  ചനികേനിത  കേനിട്ടടാലത  മരനിചവരുലട
കപ്രതങ്ങള്  രടാപ്പെകേല്  സമരത്തനിനയ്  വരുനലണന  വടാര്ത്ത  നമ്മേള്  കകേള്കടാന്
കപടാവകേയടാണയ്.  ജനവനിതലലശലെന  കരടാഗങ്ങളുലട  മരുനകേള്  സഇൗജനദ്യമടായനി
നല്കുലമനയ്  ഇവനിലട  പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുണയ്,  എനടാല്  ജനവനിതലലശലെനി  കരടാഗങ്ങള്
മടാറടാന് സഹടായനിക്കുന ചനികേനിതലയ നമ്മേള് കപ്രടാതടാഹനിപ്പെനികണരം.  പരമ്പരടാഗത
നടാട്ടുചനികേനിതടാ  ധടാരകേളനിലലെടാനടായ  പ്രകൃതനിചനികേനിത  കകേന്ദ്രങ്ങള്  കൂടുതലെടായനി
സടാപനികടാന് ഫണയ് നല്കേണലമനരം എലന മണ്ഡലെത്തനില് ഒരു പ്രകൃതനിചനികേനിതടാ
കകേന്ദ്രരം  ആരരംഭനികണലമനരം  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്.   വര്കലെയനിലള്ള
നടാചത്യുകറടാപ്പെതനി ആശുപത്രനിലയ ലമഡനികല് കകേടാകളജടായനി ഉയര്ത്തനിയടാല് അലതടാരു
പ്രകൃതനിചനികേനിതടാ  പഠനകകേന്ദ്രമടായനി  മടാറടാന്  നമുകയ്  കേഴനിയുരം.   എലന  വനടയ്
ആലെത്തൂര്  വനഴുമലെയുലട  തടാഴടാരത്തനിലെടാണയ്.  ആ  മലെയയ്  ഒരു  ഐതനിഹദ്യമുണയ്,
യുദ്ധത്തനില്  പരനികകറ  ലെക്ഷ്മണലന  രക്ഷനികടാന്  മൃതസഞ്ജനവനനി  കതടനികപ്പെടായ
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ഹനമടാന്,  മൃതസഞ്ജനവനനിലചടനി ഏലതനയ് തനിരനിചറനിയടാന് കേഴനിയടാലത വനകപ്പെടാള്
മരുതസടാമലെ പനിഴുലതടുത്തയ് ആകേടാശ മടാര്ഗരം പറന വരുകമ്പടാള് അടര്നവനണ  ഒരു
കേഷണമടാണയ്  വനഴുമലെ  എനടാണയ്  നടാട്ടനിലലെ  ലഎതനിഹദ്യരം.  ഇകപ്പെടാള്  നമ്മേള്
കകേള്ക്കുകേയടാണയ്,  ഉത്തരടാഖണ്ഡനിലലെ ലലചനനസയ് അതനിര്ത്തനികടുതള്ള ഹനിമടാലെയ
മലെനനിരയനിലലെ  കദ്രടാണഗനിരനിയനില്  മൃതസഞ്ജനവനനി  എന  അത്ഭുത  ലചടനി
കേലണതനതനിനയ്  പ്രകതദ്യകേ  ടനമനിലന  കകേന്ദ്രരം  നനികയടാഗനിചനിരനിക്കുനലവനയ്.
എല്.ഡനി.എഫയ്  സര്കടാരനിലന  ബഡ്ജറയ്  മൃതസഞ്ജനവനനി  കപടാലലെ  കകേരളനയ
ലപടാതുസമൂഹത്തനിനയ് ജനവന് നല്കുനതയ് കേടാണടാന് ഞടാന് അവലര കകേരളത്തനികലെയയ്
ക്ഷണനിക്കുകേയടാണയ്.  മരണലപ്പെലട്ടനയ്  കേരുതുനവലരകപ്പെടാലരം  ജനവനിതത്തനികലെയയ്
തനിരനിച്ചുലകേടാണ്ടുവരടാന് കശഷനിയുള്ള മൃതസഞ്ജനവനനി ലചടനികേള് നനിറഞ്ഞ മലെയടാലകേ
ഉരുകനിലയടുത്തയ്  നനിറച്ചുവച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലലെ  എലടാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലടയുരം
നനിര്വ്വഹണത്തനിനകവണനി എലടാ ധനനനിര്കദ്ദേശങ്ങകളയുരം ഞടാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശനമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമടാള്:  സര്,  ഞടാന്  ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
അനകൂലെനിക്കുകേയടാണയ്. 21-05-2017-ല് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് രകമശയ്
ലചനനിത്തലെ ഒരു പത്രസകമ്മേളനരം നടത്തനി.  ആ പത്രസകമ്മേളനത്തനില് അകദ്ദേഹരം
സര്കടാരനിലനതനിലര  ഒരു  കുറടാകരടാപണ  പത്രരം  സമര്പ്പെനിച്ചു.  ആ  കുറടാകരടാപണ
പത്രത്തനില്  പ്രധടാനമടായുരം  65  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.  ഭൂരനിപക്ഷരം
മടാധദ്യമങ്ങളുരം  അര്ഹനിക്കുന   ഗഇൗരവകത്തടാലട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിലന
പത്രസകമ്മേളനലത്ത  കേണനില.   പനിണറടായനി  സര്കടാരനിലന   മുഖമുദ്ര  ധടാര്ഷ്ഠദ്യവരം
അഹങ്കെടാരവമടാണയ് എനപറഞ്ഞടാണയ് പത്രസകമ്മേളനത്തനിലന ലപടാതുവടായ ആശയരം
പത്രകടാര്കയ്  മുനനില്  അവതരനിപ്പെനിചതയ്.   ഇനയ്  നനിയമസഭയനില് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷടാരംഗങ്ങള്  സരംസടാരനിചകപ്പെടാള്  ഏതടാലണലടാവരുരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിലയ ഒറ തനിരനിഞ്ഞയ് ആകമനിക്കുനതനിനള്ള മനികേച ശമരം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് എന്തയ് കേടാരദ്യമടാണയ് കുറപത്രത്തനിലന ഭടാഗമടായനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്
എനറനിയടാന് അതനിലന  കകേടാപ്പെനി  സരംഘടനിപ്പെനിചകപ്പെടാഴടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
രസകേരമടായ ഒട്ടനവധനി കേടാരദ്യങ്ങള് കേടാണടാന് കേഴനിഞ്ഞതയ്.  അതനില്  65-ാാമകത്തതയ്
ധൂര്തരം  അനടാവശദ്യ  ലചലെവകേളുരം  -  1957-ലലെ  ഇ.എരം.എസയ്  മനനിസഭയുലട
ലചലെവകേലള സരംബന്ധനിചടാണയ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.   അനലത്ത സതദ്യപ്രതനിജ്ഞടാ
ലചലെവയ്  4394 രൂപയടായനിരുന.  2016-ലലെ ഇടതു സര്കടാരനിലന സതദ്യപ്രതനിജ്ഞടാ
ലചലെവയ്  പരസദ്യരം  കൂടടാലത  35,52,894  രൂപയടാണയ്,  പരസദ്യരം  ഉള്ലപ്പെലട  ആലകേ
ലചലെവയ്  1.75  കകേടാടനി  രൂപ  എനടാണയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.   1957-ലലെ
ഇ. എരം. എസയ്. മനനിസഭയുലട കേടാലെത്തയ് ഒരു പുരുഷന് പണനിലയടുത്തടാല് കേനിട്ടുനതയ്
12  അണ  അഥവടാ  75  ലലപസയടാണയ്.  ഇനയ്  ഒരു  പുരുഷന്  പണനിലയടുത്തടാല്
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കേനിട്ടുനതയ്  750  രൂപയടാണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷടാരംഗങ്ങലള,  അനലത്ത
കേടാലെഘട്ടവരം  ഇഇൗ  കേടാലെഘട്ടവരം  തമ്മേനിലള്ള  അന്തരരം  കബടാദ്ധദ്യലപ്പെടുതനതനിനയ്
കവണനി  മടാത്രമടാണയ്  ഇഇൗ  കേണക്കുകേള്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്.  കുറപത്രത്തനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ഒനടാമലത്ത  ആകരടാപണരം  അനരം  മുടകനി  -   ദശടാബങ്ങളടായനി
കകേരളത്തനില്  മുടങ്ങടാലത  നടനനിരുന  സ്റ്റേടാററ്റ്യൂട്ടറനി  കറഷന്  വനിതരണരം  മുടകനി
എനടാണയ്.   എത്രകയടാ  ലതറടായ  കേടാരദ്യമടാണതയ്.   ആരടാണയ്  അനരം  മുടകനിയതയ്?
അനരം മുടകനിയതയ് ഞങ്ങളടാരുമല, അനരം മുടകനിയ ആള് അകദ്ദേഹകത്തടാലടടാപ്പെമുണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്  ഭരണകേടാലെതണടായ  പനിടനിപ്പുകകേടുരം  ലകേടുകേടാരദ്യസതയുരം
അഴനിമതനിയുമടാണയ് അനരം മുടക്കുനതനിനയ് കേടാരണമടായനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ കേടാലെഘട്ടത്തനില്
ഉണര്നപ്രവര്ത്തനികകണ  ഉത്തരവടാദനിത്തലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്
അകദ്ദേഹത്തനിലന ഉത്തരവടാദനിത്തരം  നനിര്വ്വഹനികടാതനിരുനതനിനകശഷരം ഇഇൗ കുറപത്രരം
സമര്പ്പെനിചതയ്  അകദ്ദേഹരം  അകദ്ദേഹത്തനിലനതനിലര  സമര്പ്പെനിക്കുന  ഒരു  കുറപത്രമടായനി
മടാത്രകമ നമുകയ് കേടാണടാന് കേഴനിയുകേയുള.  

അധനികേടാരകമറയ്  ഒരു വര്ഷരം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുരം  കറഷന് മുന്ഗണനടാ പട്ടനികേയനിലലെ
ലതറയ്  തനിരുത്തടാകനടാ  കറഷന്  കേടാര്ഡയ്  വനിതരണരം  ലചയ്യടാകനടാ  കേഴനിഞ്ഞനില
എനതടാണയ് അകദ്ദേഹത്തനിലന രണടാമലത്ത ആകരടാപണരം.  അതനിനള്ള മറുപടനി ഇഇൗ
സഭയനില്  ബഹുമടാനദ്യനടായ ഭക്ഷദ്യ വകുപ്പുമനനി പനി. തനികലെടാത്തമന് പറഞ്ഞു.  

ചരനിത്രത്തനിലെടാദദ്യമടായനി  അരനി  വനിലെ  കേനികലെടായയ്  50  രൂപ കേടനകപ്പെടാള് ഒനരം
ലചയ്യടാലത  കനടാകനിനനിന  എനതടാണയ്  അടുത്ത  ആകരടാപണരം.   അരനികടകേള്
തുറനതടകരം മടാതൃകേടാപരമടായ ഒട്ടനവധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വനിലെ നനിയനണവമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  ലചയ.  ലപടാതു  മടാര്കറനില്  ഇടലപടുകേയുരം
അകതടാലടടാപ്പെരം  ഭക്ഷദ്യഭദ്രതടാ  നനിയമരം  നടപ്പെനിലെടാക്കുകേയുരം  ലചയ  ഒരു
ഗവണ്ലമനനിലനതനിലര ലകേടാണ്ടുവരുന ബടാലെനിശമടായ ഒരു ആകരടാപണമടായനി മടാത്രകമ
നമുകതനിലന കേടാണടാന് കേഴനിയൂ.  

ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങളനിലലെ  ഉനത  കജടാലെനികേലളലടാരം  നനിര്ലെജരം
ബന്ധുകള്കയ് പതനിച്ചു നല്കേനി - എലന്തടാരു ബടാലെനിശമടായ ആകരടാപണമടാണയ് ഇതയ്;
ഇങ്ങലനകയടാണടാ  കുറപത്രരം  സമര്പ്പെനികകണതയ്?  ഇകദ്ദേഹത്തനിനയ്  പറയടാന്
കേടാരദ്യങ്ങലളടാനമനിലടായനിരുനലവങ്കെനില് ആകരടാലടങ്കെനിലരം കചടാദനിചടാല് എത്രകയടാ നല
കപടായനിന്റുകേള്  കേനിട്ടുമടായനിരുന.  ബന്ധു  നനിയമനത്തനില്  പനിടനികലപ്പെട്ടകപ്പെടാള്
മനനിസടാനരം നഷ്ടലപ്പെട്ട ഇ.  പനി.  ജയരടാജലന ബന്ധുകലള മടാത്രരം ഒഴനിവടാകനി മറയ്
ബന്ധുകള് നനിര്ബടാധരം  തുടരുന എനയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  ഇ.പനി  ജയരടാജകനടാടയ്
എലന്തടാരു  കസ്നേഹരം!   അകദ്ദേഹലത്ത  ഇങ്ങലന  വലടാലത  കസ്നേഹനികരുലതനടാണയ്
എനനികയ്  അഭദ്യര്ത്ഥനികടാനള്ളതയ്. 
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ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്:   സര്,  ശനമതനി  ഇ.  എസയ്.  ബനിജനികമടാള്
പറഞ്ഞതയ്  ഞങ്ങള്കയ്  മനസനിലെടായനി.   പകക്ഷ  നനിങ്ങളുലട  പടാര്ട്ടനി  ലസകട്ടറനി
ശന.  കേടാനരം  രടാകജന്ദ്രനയ്  അതയ്  കബടാധദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടനിലകലടാ!   ഇതനികനകടാള്  വലെനിയ
കുറപത്രരം അകദ്ദേഹത്തനിലന ഭടാഗതനനിനരം വരനികേയടാണയ്.  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതനിനരം
എത്രകയടാ അപ്പുറത്തടാണയ്   ശന. കേടാനരം രടാകജന്ദ്രന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.  അതനിനള്ള
മറുപടനി കൂടനി  പറഞ്ഞടാല് ഉപകേടാരമടായനിരുന.

ശനമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമടാള്:  സര്,   കേഴനിഞ്ഞ പ്രടാവശദ്യരം ശന.  അനൂപയ്
കജകബയ്  കുഴപ്പെരം  കേടാണനിചകപ്പെടാള് നനിങ്ങളടകമുള്ള ആളുകേള് മനിണടാതനിരുനനികല;
ഓകരടാ  വകുപ്പെനികലെയുരം  മനനിമടാര്  കേയ്യനിട്ടയ്  വടാരനിയകപ്പെടാള്  നനിങ്ങള്
മനിണടാതനിരുനതുലകേടാണടാണയ്   ഓകരടാരുത്തര്ക്കുരം  കകേടാടതനി  കേയറനിയനിറകങ്ങണ
സടാഹചരദ്യമുണടായതയ്.  പറകയണ സമയത്തയ് പറകയണ കേടാരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞുതലന
കപടാകേണരം.  അതയ് പറയുനതുലകേടാണയ് മറയ് കുഴപ്പെങ്ങലളടാനരം ഉണടാകേനില.  ഇകപ്പെടാള്
അങ്ങയ്  കചടാദനിചതയ്  നല  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തടാലട  അലലനരം  എലന  പ്രസരംഗലത്ത
തടസലപ്പെടുത്തനി  ബടാലെനിശമടായ  ആകരടാപണങ്ങള്  എലനലകടാണയ്
വടായനിപ്പെനികരുലതനള്ള  ഉകദ്ദേശദ്യരം  ഉള്ളതുലകേടാണ്ടുരം  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിലന
സരംരക്ഷനികകണതയ്  അങ്ങയുലട  ആവശദ്യമടായതുലകേടാണ്ടുരം  ഞടാന്  ഇതയ്
വടായനിക്കുനനില. പകക്ഷ ഇഇൗ സടാധനരം അര്ഹനിക്കുന അവജ്ഞകയടാടുകൂടനി പത്രകടാര്
തള്ളനികളഞ്ഞു.  മുഖസഇൗന്ദരദ്യത്തനിലന  അടനിസടാനത്തനിലെടാകണടാ  ഒരടാളുലട
പ്രവര്ത്തനരം വനിലെയനിരുകത്തണതയ്?  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് ശന.  രകമശയ് ലചനനിത്തലെ
സുന്ദരനടാണയ്.  നടാലള അകദ്ദേഹരം വലെനിയ ലപടാസനിഷനനിലലെത്തനിയടാല് അകദ്ദേഹമടാണയ്
പ്രഗത്ഭനടായ ഭരണടാധനികേടാരനി എനപറയടാന് പറകമടാ?  ഒരടാലള വനിലെയനിരുകത്തണതയ്
മുഖസഇൗന്ദരദ്യത്തനിലന അടനിസടാനത്തനിലെടാലണനയ് ഞടാന് വനിശസസനിക്കുനനില. 

ഇനലെലത്ത പട്ടയ കമളയുലട കേടാരദ്യരം ഏറവരം വനിഷമനിപ്പെനിക്കുനതടാണയ്.  നനിങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷരം  പട്ടയ  വനിതരണരം  നടത്തനിയകപ്പെടാള്  ഞങ്ങലളലടാരം
സഹകേരനിചതടാണയ്.  5500  കപര്കയ്  പട്ടയരം  ലകേടാടുത.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തയ്  കകേരളത്തനില്  ഒരു  ലെക്ഷരം  പട്ടയരം  ലകേടാടുത്തടാല്  ഒരു  പവലന
സസര്ണ്ണകമടാതനിരരം  ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണനയ് തരുലമന വടാഗടാനരം നടത്തനിയ
കയടാഗത്തനില്  പലങ്കെടുത്തയടാളടാണയ്  ഞടാന്.  അങ്ങയ്  ആ  സസര്ണ്ണകമടാതനിരരം
വടാങ്ങനിക്കുലമനടായനിരുന  ഞടാന്  കേരുതനിയതയ്.  പകക്ഷ  സസര്ണ്ണകമടാതനിരരം
വടാങ്ങനിയനില.

ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്:   സര്,  ഞടാന്  മടാക്സെെനിമരം  ലചയ.   റവനറ്റ്യൂ
വകുപ്പുമനനിയടായനിരുനതയ് വളലര ചുരുങ്ങനിയ കേടാലെമടാണയ്.
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ശനമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമടാള്:  സര്,  ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്
പറഞ്ഞതയ്  വളലര  ശരനിയടാണയ്.   കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചയ്യണലമനയ്  അങ്ങയ്  വളലര
ആത്മടാര്ത്ഥതകയടാലട  ആഗ്രഹനിചനിരുന.  അങ്ങലന  പട്ടയ  നടപടനിയുമടായനി
മുകനടാട്ടുകപടായകപ്പെടാള് അങ്ങലയ മടാറനി പുതനിയ ആലള വച്ചു, അലതന്തനിനടാലണനടാണയ്
ഞങ്ങളുലട കചടാദദ്യരം.   ഒരു ലെക്ഷരം പട്ടയരം ലകേടാടുത്തയ് സസര്ണ്ണകമടാതനിരരം വടാങ്ങടാനള്ള
അവസരരം  നഷ്ടലപ്പെടുത്തനി  എനള്ള  വനിഷയരം  തലനയടാണയ്  ഞങ്ങള്  പറയുനതയ്.
അകങ്ങയയ്  തുടരടാന്  അവസരരം  തനനിരുലനങ്കെനില്  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനിയുലട
കേയ്യനില്നനിനരം  അങ്ങയ്  ഉറപ്പെടായുരം  ആ  സസര്ണ്ണകമടാതനിരരം   വടാങ്ങുമടായനിരുന,
എനനിക്കുകൂടനി  അതയ് കേടാണടാനള്ള ഭടാഗദ്യമുണടാകുമടായനിരുന. 

ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  വനനിട്ടയ്  ഒരു  വര്ഷമടായനി,   5500  പട്ടയങ്ങള്  നല്കേനി.
ഇടുകനിയനില്  പട്ടയരം  ലകേടാടുക്കുനതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്   അവനിലടയുണടായനിട്ടുള്ള
പ്രശങ്ങള്  എലന്തടാലകയടാലണനയ്  അകങ്ങയയ്  നനടായറനിയടാരം.  അങ്ങയ്  മൂനടാറനില്
ഏറുമടാടത്തനില്  കേയറനി  തടാലഴ  ഇറങ്ങനി  വരുന  ഒരു  സനനണകലടാ,   സതദ്യരം
പറഞ്ഞടാല്   ഞടാന്  ഏറവരം  കൂടുതല്  കപടനിച്ചുകപടായ  രരംഗമടാണതയ്,  ഞടാന്
കേയറനിയനില.  ഭൂമനി ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ് അങ്ങയ്  ഏറുമടാടത്തനില് കേയറനി
ഇറങ്ങുകമ്പടാള് അങ്ങയുലട കേടാലലെടാനയ് ലചറുതടായനി വനിറകചടാ,  ഇതനിനമുകേളനില് നനിനയ്
തടാകഴയ്ലകങ്ങടാനരം  വനണടാല് സരംഗതനി ആലകേ കുഴപ്പെമടാകുമകലടാ എനയ്  ഓര്ത്തയ്
സതദ്യത്തനില് കപടനി കതടാനനി. 

ഇകപ്പെടാഴലത്ത  മനനി  ഏറുമടാടത്തനിലന  മണയനിലലെടാനരം  കേയറനിയനില,
ലസകകട്ടറനിയറനില് അകദ്ദേഹത്തനിലന ഓഫനസനില്  ഇരനിക്കുകേയടാണയ്, ഉത്തരവടാദലപ്പെട്ട
ഉകദദ്യടാഗസര്  അവനിലട  നടപടനി  ആരരംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഏറുമടാടത്തനിലന  മണയനില്
കേയറനിയനിലലങ്കെനിലരം ഇചടാശകനിയുള്ളവരുലണങ്കെനില് കേകയ്യറരം ഒഴനിപ്പെനികടാന് കേഴനിയുരം.
ഒരു ഗവണ്ലമനയ് കേകയ്യറകടാര്ലകതനിരടാലണനയ് കതടാനനിയടാല് അവര് അനങ്ങനില.

വനി.  എസയ്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  ഒഴനിപ്പെനികല്  നടപടനി  വളലര
ഭരംഗനിയടായനി  തുടങ്ങനിവച്ചു.   ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന  കുറരം  പറഞ്ഞനിട്ടയ്
കേടാരദ്യമനില.   അവസരരം  ഇലടാലത  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  എന്തയ്  ലചയ്യടാന്  സടാധനിക്കുരം?
അകദ്ദേഹരം  ഏറുമടാടത്തനില്  കേയറനിയകശഷരം  തടാലഴ  ഇറങ്ങനിയകപ്പെടാള്  ബന്ധലപ്പെട്ട
ആളുകേള്  ഇകദ്ദേഹത്തനിലന   കേയറരം  അത്ര  ശരനിയലലനരം,  ഇങ്ങലന  കപടായടാല്
പലെരുരം  ഇവനിലട  നനിനയ്  ഇറങ്ങനി  കപടാകകേണ  സടാഹചരദ്യമുണടാകുലമനരം  പറഞ്ഞു.
അതുലകേടാണയ് ശന. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണലന ഒഴനിവടാകനി ഞങ്ങള്കയ് സരംരക്ഷണരം
തരുന  ഒരടാലള  വയണലമന  ഉപകദശത്തനിലന  അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്  പടാവരം
തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന  മടാറനി  പുതനിയ  ആലള  ലകേടാണ്ടുവനയ്  കേകയ്യറകടാരുലട
സരംരക്ഷകേനടാകനിയതയ്.
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ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന്:  സര്, എലന ഇങ്ങലന ലപടാകനി ലവളനിയനില്
ഇടരുതയ്. ...........(കമകയ് ഓഫയ്)........... 

ശനമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമടാള്:  സര്,  ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന
കപടാലലെയുള്ള  ഒരടാലള  ഒരനികലരം  അങ്ങലന  ലചയ്യനില.   അങ്ങയ്   ഇഇൗ  വകുപ്പെയ്
കകേകേടാരദ്യരം  ലചയകപ്പെടാള്  കേകയ്യറകടാരുലട  കപരനില്  നടപടനിയുണടാകുരം,  പട്ടയരം
ലകേടാടുക്കുരം തുടങ്ങനിയ കേടാരദ്യങ്ങളനില് ഞങ്ങള്കയ്  വലെനിയ  പ്രതനക്ഷ ഉണടായനിരുന.
27-04-2017-ല് മുഖദ്യമനനിയുലട കചമ്പറനില് നടന കയടാഗവമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  ഒരു
അടനിയന്തര  പ്രകമയരം  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്
ലകേടാണ്ടുവന.  ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന  കേടാലെത്തയ്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ഉമ്മേന്ചടാണനി  മുഖദ്യമനനി  ആയതനിനകശഷമുളള  രണടാമലത്ത  ആഴ്ചയനില്
മുഖദ്യമനനിയുലട  കചമ്പറനില്   വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയടാഗത്തനില്
ഞങ്ങലളലടാവരുരം    പലങ്കെടുക്കുകേയുണടായനി.   എലടാ  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുരം  ഒരു
മടാജനിക്കുകേടാരലനകപ്പെടാലലെ  പരനിഹടാരമുണടാകനി  നല്കേടാലമനയ്  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനി
പറഞ്ഞു.  പത്തയ്  ലചയനിനനില്  അടകരം  പട്ടയരം  നല്കേടാലമനയ്  മുഖദ്യമനനി
പറയുകേയുണടായനി.  എനടാല്   പത്തയ്  ലചയനിനനില്  ഒരടാള്കയ്  കപടാലരം  പട്ടയരം
ലകേടാടുകടാന്   സടാധനിചനില.  അവനിടലത്ത  ഇഷറ്റ്യൂസയ്  അത്രമടാത്രരം  ഗുരുതരമടാണയ്.
അതനിലന  കേടാരണരം  ഇകനടാ,  ഇനലലെകയടാ  ആരരംഭനിചതല.  കകേരള  സരംസടാനരം
രൂപനകൃതമടായ  കേടാലെകത്തടാളരം  ആ  വനിഷയങ്ങള്കയ്  പഴകവമുണയ്.  ഒരു  ലചയനിന്
എനപറഞ്ഞടാല് 20 മനററടാണയ്. ഇകപ്പെടാള് പത്തയ് ലചയനിന് ഒരു ലചയനിന് ആകനിയുരം
രണയ് ലചയനിന് ആകനിയുരം മൂനയ് ലചയനിന് ആകനിയുരം പട്ടയരം ലകേടാടുത്തടാല് 60 മനറര്
അപ്പുറമുള്ള,  മലെമുകേളനില് തടാമസനിക്കുന ആളുകേള്കയ്  മടാത്രകമ  പട്ടയരം  കേനിട്ടുകേയുള
എനയ് ഞടാന് ഇനലലെ ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കവ ദത്യുതനി വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  പറഞ്ഞു.  ഒരു
ലചയനിനനിലരം  രണയ്  ലചയനിനനിലരം  മൂനയ്  ലചയനിനനിലലമടാലകയടാണയ്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷരം
ആളുകേള്  തടാമസനിക്കുനതയ്.  പന്തനരടായനിരത്തനിലെധനികേരം  ആളുകേള്  അവനിലട
തടാമസനിക്കുനണയ്.   ലകേ.  എസയ്.  ഇ.  ബനി.-കയ്  ആ  സലെരം  കവണലമങ്കെനില്
ഏലറടുത്തകശഷരം  ഇവര്കയ് കകേടാമ്പന്കസഷന് ലകേടാടുത്തയ് ഒഴനിപ്പെനിചടാല്  മതനി.  ഇഇൗ
സലെരം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-കയ്  കവണലമനയ്  പറഞ്ഞയ്    എടുക്കുകേയുരം  അവര്കയ്
കകേടാമ്പന്കസഷന്  ലകേടാടുകടാതനിരനിക്കുകേയുരം  പനിനനടയ്  ഉകപക്ഷനികലപ്പെട്ട  പദ്ധതനി
പ്രകദശരം  എന  കപരനില്  നനിലെനനില്ക്കുകേയുരം  ലചയ്യുന  ഇഇൗ  ഭൂമനികയ്  പട്ടയരം
ലകേടാടുക്കുനതുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യടാണയ്  തനരുമടാനലമടുകകണതയ്.
അനയ് കവദത്യുതനി വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന ശന.  ആരദ്യടാടന് മുഹമ്മേദടാണയ് അനലത്ത
കയടാഗത്തനില്   ഒബ്ജക്ഷന്  പറഞ്ഞതയ്.  എനടാല്  27-4-2017-ല്  ഇകത  വനിഷയരം
സരംബന്ധനിചയ്  സഖടാവയ്  പനിണറടായനി  വനിജയലന  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്
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തനരുമടാനലമടുത്തകപ്പെടാള്  അതയ്  മുഴുവനരം  ലചയ്യടാന്  പടാടനില  എനടായനിരുന
തനരുമടാനലമടുത്തതയ്.   അങ്ങയ് വനരം വകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപ്പെടാള് നനലെക്കുറനിഞ്ഞനി
സടാങ്ചസറനിയുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  കനടാട്ടനിഫനികകഷനനില്  ലതറടായനി  ഉള്ലപ്പെട്ടുകപടായ
കൃഷനികടാലര ഒഴനിവടാകണരം എനയ്  തനരുമടാനലമടുത്തതടാണയ്.  

ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന്: സര്,  നനലെക്കുറനിഞ്ഞനി സടാങ്ചസറനി കമഖലെലയ
നടാഷണല് പടാര്കയ് ആകനി മടാറനി എനള്ളതടാണയ് ഇതനിലലെ പ്രധടാന പ്രശരം.  അതയ്
തടാങ്കെളുലട പടാര്ട്ടനിയനിലലെ കനതടാവടായനിരുന ശന.  ബനികനടായയ് വനിശസമടാണയ്.  അതനിലന
അതനിര്ത്തനിയുരം  എലകേയുരം കൃതദ്യതകയടാടുകൂടനി  വനതുലകേടാണയ്  ഗവണ്ലമനയ്
കനടാട്ടനിഫനികകഷനനിലെടാണയ്  അങ്ങലന  മടാറനിയതയ്.   ഡന-കനടാട്ടനികഫ  ലചയ്യടാന്
കകേന്ദ്രസര്കടാരനിലന  അരംഗനകേടാരരം  ലെഭനിചടാല്  മടാത്രകമ   സടാധദ്യമടാകുകേയുള.  അതയ്
ലെഭനിക്കുകമടാ എനള്ളതയ് ഇകപ്പെടാഴുരം സരംശയമടാണയ്.  

ശനമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമടാള്:   സര്,  ഞടാന് അതടാണയ്  പറഞ്ഞുവനതയ്.
ഭരണപ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യടാസമനിലടാലത രണയ് ഗവണ്ലമന്റുകേളുലടയുരം കേടാലെത്തയ്  എടുത്ത
തനരുമടാനമടാണയ്  നനലെക്കുറനിഞ്ഞനി  സടാങ്ചസറനി  കനടാട്ടനിഫനികകഷലന  ഭടാഗമടായനി
ഉള്ലപ്പെട്ടുകപടായ ആളുകേലള ഒഴനിവടാകനി,  അവരുലട ഭൂമനി  മടാറനിലകടാടുത്തയ്,  അവര്കയ്
സസതനമടായനി  കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യുനതനിനള്ള  അവസരമുണടാകണലമനളളതയ്.
അതുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് മുഖദ്യമനനി പനിണറടായനി വനിജയലന അദ്ധദ്യക്ഷതയനില് കൂടനിയ
കയടാഗത്തനില്  തനരുമടാനലമടുത്തനിലനതനിരടായനിട്ടടാണയ്  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയരം
ലകേടാണ്ടുവനതയ്.  അനയ്  ഞടാന്  എഴുകനലറങ്കെനിലരം  എനനികയ്  അവസരരം  കേനിട്ടനിയനില,
പനിനനടയ് അവസരരം കേനിട്ടുകമ്പടാള് അതുസരംബന്ധനിചയ് പറയടാരം എനടാണയ് കേരുതനിയതയ്.
ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷവമടായനി  അകങ്ങടാട്ടുമനികങ്ങടാട്ടുരം തര്കനിക്കുനതനിനപ്പുറരം, ഇനലെലത്ത
പട്ടയകമളയനില്  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവരം  ബന്ധലപ്പെട്ട  ആളുകേളുരം
സഹകേരനിചനിരുലനങ്കെനില്  വളലര  എളുപ്പെത്തനില്  ഇടുകനിയനിലലെ  ഭൂപ്രശങ്ങള്കയ്
പരനിഹടാരമുണടാകടാന് കേഴനിയുമടായനിരുന. പ്രതനിപക്ഷരം വനനിലലനയ് മടാത്രമല, അവര്
ആ  പട്ടയകമള  ബഹനിഷ്കരനിക്കുന  സടാഹചരദ്യമടാണുണടായതയ്.   പ്രതനിപക്ഷമടാണയ്
എനള്ളതുലകേടാണയ്  എന്തു നല കേടാരദ്യരം  ഭരണപക്ഷരം ലചയടാലരം  അതനികനടാലടലടാരം
വനികയടാജനിപ്പെയ് പ്രകേടനിപ്പെനികണലമന നനിലെപടാടയ് ശരനിയല.     കഡടാ. ടനി. എരം. കതടാമസയ്
ലഎസകനിനയ്   എതനിലരയുള്ള ആകരടാപണലമന്തടാണയ്?  അകദ്ദേഹരം ടഷറനി പൂട്ടനിയനില;
ശമ്പളരം  കൃതദ്യമടായനി  ലകേടാടുക്കുന;  ലപന്ഷന്കേടാരുലട  കുടനിശനികേ  ലകേടാടുത.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  വനി.  ലകേ.  ഇബ്രേടാഹനിരം  കുഞ്ഞയ്  സരംസടാരനിചകപ്പെടാള്  രണയ്
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  പ്രധടാനമടായുരം  ചൂണനികടാണനിചതയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലനതനിലര
എലന്തങ്കെനിലരം ശകമടായ അഴനിമതനിയടാകരടാപണങ്ങള്  ലകേടാണ്ടുവരുലമനടാണയ് ഞടാന്
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വനിചടാരനിചതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  ഒരു  വര്ഷരം  ആകഘടാഷനിക്കുകമ്പടാള്
അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനിക്കുളനിചയ്   മനനിമടാര്കയ്  പുറത്തനിറങ്ങടാന്  കേഴനിയടാത്തവനിധരം
ആകരടാപണങ്ങള്  ലകേടാണയ്,  അവര് ഉണടാകനിവച വനിന  അവരുലട  കനലര  തലന
തനിരനിചടനിക്കുന സടാഹചരദ്യങ്ങളടായനിരുന ഇവനിലട ഉണടായനിരുനതയ്. 

ശന.  വനി.  ലകേ.  ഇബ്രേടാഹനിരം  കുഞ്ഞയ്  ലതടാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനിയനിലലെ  കേടാശയ്
ലകേടാടുകണരം,  കക്ഷമ ലപന്ഷനകേള് ലകേടാടുകണലമന രണയ് ആവശദ്യങ്ങള് മടാത്രരം
ഉനയനിചയ്     ചര്ച  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന  സടാഹചരദ്യമടാണുണടായതയ്.  എലന
വടാക്കുകേള്  ദനര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില.   കേടാരദ്യക്ഷമതകയടാടുകൂടനി  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പെയ്
മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകുനതനില്  പ്രനിയലപ്പെട്ട  കഡടാ.  ടനി.  എരം.  കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്
കേടാണനിക്കുന  മനിടുകനിലന  പ്രകതദ്യകേരം  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്.  ദനര്ഘവനക്ഷണ
കത്തടാടുകൂടനി  ഇഇൗ  സരംസടാനത്തനിലന  ധനകേടാരദ്യരം  കകേകേടാരദ്യരം  ലചയ്യുനതനിലള്ള
അകദ്ദേഹത്തനിനള്ള പ്രടാഗത്ഭദ്യരം എടുതപറകയണതടാണയ്.  

ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിമടാരുലട  കയടാഗത്തനിലരം   ലസഷദ്യല്  മനറനിരംഗനിലരം
ജനി.എസയ്.ടനി.  കകേരളത്തനിലന  സമ്പദ്ഘടയനില്  വലെനിയ  മുകനറമുണടാക്കുലമനയ്
പറഞ്ഞുലവങ്കെനില്  ഇകപ്പെടാള്  എലന്തലടാരം  പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങളടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.
വരുകമ്പടാള്  ഉണടാകുനലതനയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട
മറുപടനിയനില് പറയുലമനയ് പ്രതനക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്.  നമുകയ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷരം ടടാര്ജറയ്
ലചയ വളര്ചയനികലെയയ് എത്തനികചരടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  എ.ജനി.യുലട ഓഡനിറമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ് ചൂണനികടാണനിചനിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധനി വനിഷയങ്ങളുണയ്, അലതടാലക കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  സടാമ്പത്തനികേ  തട്ടനിപ്പെയ്  എന  കപരനില്  സനി.&എ.ജനി.
ചൂണനികടാണനിചനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  അലതടാനരം  ആവര്ത്തനിക്കുനതനിനയ്   ഇഇൗ
സമയരം ഉപകയടാഗനിക്കുനനില.  നമ്മേള് ലെക്ഷദ്യരം വയ്ക്കുന സടാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനികലെയയ്
എത്തനികചരുനതനിനയ് എന്തടാണയ് തടസമടായനി നനില്ക്കുനതയ് എന വസ്തുത കൂടനി ഇഇൗ
അവസരത്തനില്  അങ്ങയുലട  മറുപടനി  പ്രസരംഗത്തനില്  ഉണടാകുലമനയ്
പ്രതനക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്. 

ഒരു  കേടാരദ്യരം  ചൂണനികടാണനിച്ചുലകേടാണയ്  ഞടാന്  എലന  പ്രസരംഗരം
അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.    ഉമ്മേന്ചടാണനി ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെതരം വനി.എസയ്.
അച്ചുതടാന്ദനന് ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെതരം ഒ.ഡനി.ആര്.  (അദര് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ് കറടാഡയ്)
എരം.ഡനി.ആര്.(കമജര്  ഡനിസ്ട്രേനികേയ്  കറടാഡയ്)  ആക്കുനതുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  നനിരവധനി
തവണ  കനടാട്ടനിഫനികകഷന്സയ്  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  വനനിട്ടയ്  ഒരു
വര്ഷമടാകേടാന്  കപടാകുകേയടാണയ്.   ഇതനിനനിടയനില്  ഒ.ഡനി.ആര്.-മടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
ഗസറയ് കനടാട്ടനിഫനികകഷനടകരം പഞടായത്തയ് കറടാഡയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  എരം.ഡനി.ആര്.
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ആക്കുനതനിനകവണനി  പഞടായതകേള്  സമ്മേതനിച   കറടാഡകേളുലട  എസ്റ്റേനികമറകേള്
ഇകപ്പെടാള് ഗവണ്ലമനനിലന മുനനിലണയ്.  എലന മണ്ഡലെത്തനിലലെ കറടാഡനിനയ്  5  കകേടാടനി
രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതുലകേടാണയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയ്യടാറടാക്കുകേയുരം
അതയ്   ലപടാതുമരടാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനിയുലട  മുനനിലലെതകേയുരം  ലചയ.  ഇനയ്  ഒരു
പ്രകതദ്യകേ കയടാഗരം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തയ്  അതയ് നല്കേടാന് നനിവൃത്തനിയനിലലനയ് അകദ്ദേഹരം
പറഞ്ഞു.   12  ആദനിവടാസനിക്കുടനികേളടാണയ്  അവനിലടയുള്ളതയ്.  8  മനററനിലെധനികേരം
വനതനിയുള്ള,  ആദനിവടാസനികേള്  മടാത്രരം  തടാമസനിക്കുന  ലസറനില്ലമനടാണതയ്.
രണടായനിരത്തനിലെധനികേരം ആദനിവടാസനികേള് തടാമസനിക്കുന ഒരു പ്രകതദ്യകേ ആദനിവടാസനി
ലസറനില്ലമനയ്  ഏരനിയയടാണയ്.  എലന  മണ്ഡലെത്തനില്   മടാത്രമല,   ഇഇൗ
നനിയമസഭയനിലലെ 20-25 ഓളരം ലമമ്പര്മടാരുലട മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെ കറടാഡകേളുലട പണനി
ലപനനിരംഗനിലെടാണയ്.      അങ്ങയ്  മടാനദണ്ഡങ്ങള്കയ് വനികധയമടായനി  ലപടാതുമരടാമത്തയ്
വകുപ്പെനിലനലകടാണയ്  കറടാഡകേള്  ഏലറടുപ്പെനിക്കുനതനിനയ്   നടപടനി  സസനകേരനികണരം.
രണ്ടുവര്ഷത്തനിനകേത്തയ്  ഇതനിലന  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തനിയടാകടാന്
കേഴനിഞ്ഞനിലലങ്കെനില്  പനിലനയുരം  ഏലറ  നനണ്ടുകപടാകുന  സടാഹചരദ്യമുണടാകുരം.
ഒ.ഡനി.ആര്.കേലള  കൂടനി  എരം.ഡനി.ആര്.  ആയനി  പ്രഖദ്യടാപനിചയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയ
ലകേടാണയ് ഏലറടുപ്പെനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനി ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുനനിയുലട
ഭടാഗതനനിനണടാകേണലമനയ്  മടാത്രരം  അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേടാണയ്  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
പനിന്തുണച്ചുലകേടാണയ് നനിര്തന.    

ശന  .   എരം  .   ഉമ്മേര്  : സര്,  ഞടാന്  ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.    ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം ശനമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമടാള് ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനനിലന  സതദ്യപ്രതനിജ്ഞടാ  ചടങ്ങനിനയ്   1.32   കകേടാടനി   രൂപ  മടാത്രകമ
ലചലെവടായനിട്ടുളളൂ  എനയ്  സമടാധടാനനിക്കുകേയടാണയ്.  1957-ല്  നനിനരം   2017
ആകുകമ്പടാകഴയ്ക്കുരം സസടാഭടാവനികേമടായനി  4,250  രൂപയനില്  നനിനരം  1.37  കകേടാടനി രൂപ
എനളളതയ്  വളലര  കേമ്മേനി  ആലണനടാണയ്   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അരംഗരം  ശനമതനി  ഇ.
എസയ്.  ബനിജനികമടാളുലട  അഭനിപ്രടായരം.  ഇ.എരം.എസയ്.-ല്  നനിനരം  സസടാഭടാവനികേമടായുരം
ശന.  പനിണറടായനി വനിജയനനികലെയ്ക്കുളള  ദൂരരം കുറചധനികേമടാലണനളളതുലകേടാണയ് അതയ്
വലെനിയ  ഒരു വദ്യതദ്യടാസമടായനി  നനിങ്ങള്കയ്  കേടാണടാന്  കേഴനിയനില.    ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയ്  ഇതനിലന   ധനകേടാരദ്യ  ബനില്  എന കപരയ്  ലകേടാടുകടാന്
കേഴനിയനില.  ഇതനിലന കവണലമങ്കെനില് ആരംലനസ്റ്റേനി ബനില് എനപറയടാരം.    രടാജദ്യതരം
സരംസടാനതരം  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്ലുകേലളക്കുറനിച്ചുരം   മറയ്  ബനില്ലുകേലളക്കുറനിച്ചുരം  ഒരു
സങ്കെല്പ്പെമുണയ്.  അതനിനയ്  ഭരണഘടനയനില്   കൃതദ്യമടായ  ഒരു  ലലഗഡയ് ലലലെനണയ്.
മണനി ബനിലടാലണങ്കെനില്  സടാധടാരണഗതനിയനില് അതനില് ഒരു ടടാക്സെെയ് ഇരംകമ്പടാസനിഷന്
കവണരം,  അലലങ്കെനില്  അകബടാളനിഷയ്  ലചയ്യണരം,  അലലങ്കെനില്  ലറമനിഷന്  കവണരം,
അലലങ്കെനില്  ആള്ട്ടകറഷന്  കവണരം,  അലലങ്കെനില്  ലറഗുകലെഷന്  കവണരം;  ഇവനിലട



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യരം 497

അലതടാനമുണടായനിട്ടനില.  ഇവനിലട കുറചയ് ആരംലനസ്റ്റേനി മടാത്രമടാണയ് ലകേടാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
അതുലകേടാണയ് ഇതനിലന  ആരംലനസ്റ്റേനി ബനില്  എനലടാലത   ധനകേടാരദ്യ ബനില്  എനയ്
എങ്ങലനയടാണയ്  പറയുനതയ്?  ജനി.എസയ്.ടനി   നനിയമരം  നനിലെവനില്  വരടാന്
കപടാകുനകതടാടുകൂടനി കകേരളത്തനില് ജനറല് ലസയനില് ടടാക്സെെയ് ആക്ടയ്,  കകേരള ടടാക്സെെയ്സയ്
ഓണ്  ലെക്ഷസറനസയ്   ആക്ടയ്,   കകേരള  വടാലെറ്റ്യൂ  ആഡഡയ്  ടടാക്സെെയ്  ആക്ടയ്  തുടങ്ങനിയ
നനിയമങ്ങള്  അനസരനിചയ്  ചുമത്തനിയനിരുന  നനികുതനികേള്കയ്  ഇളവയ്  നല്കേനി
ഒഴനിവടാക്കുകേയടാണയ്  ലചയ്യുനതയ്.  സസടാഭടാവനികേമടായുരം  ടടാക്സെെയ്  ഒഴനിവടാകുലമങ്കെനില്
ഇകപ്പെടാള്തലന അതയ് ഒഴനിവടാകകണ ആവശദ്യമുകണടാ?  ഇത്ര ധൃതനിയനില് ഇങ്ങലന
ഒരു   ബനില്ലുലകേടാണ്ടുവനതുലകേടാണയ്  എന്തയ്  കേടാരദ്യമടാണുള്ളതയ്.    ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ
ബനില്ലുലകേടാണയ്  സരംസടാനലത്ത  എക്സെെയ്ലചകറനിനയ്  വല  ലെടാഭവരം  കേനിട്ടുനകണടാ,
അതലലങ്കെനില്  സരംസടാനലത്ത  സടാധടാരണകടാരടായ  ആളുകേള്കയ്   വല
ഗുണവമുകണടാ,  അവര്കയ് ഇതുലകേടാണയ് ഒരു ഫലെവരം കേനിട്ടുനനില.   ഗവണ്ലമനനിനരം
സടാധടാരണകടാരടായ  ജനങ്ങള്ക്കുരം  പ്രകയടാജനമനിലടാത്ത  ഒരു  ബനില്
ലകേടാണ്ടുവനതുലകേടാണയ് എന്തയ് കേടാരദ്യമടാണുളളതയ്?  നനിയമപരമടായുരം  പരമ്പരടാഗതവ
മടായനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറനിലനയുരം   ധനകേടാരദ്യ  ബനില്ലുകേളുലടയുലമടാലക  സങ്കെല്പ്പെങ്ങലള
മടാറനിമറനിച്ചുലകേടാണയ് വളലര സമര്ത്ഥനടായ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വളയമനിലടാലത ഒരു
ചടാട്ടരം  നടതകേയടാണയ്.   ഇകപ്പെടാള്  സരംസടാനത്തനിനയ്  ലെഭനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന
ലപകടടാളനിയരം ലസസയ് കേനിഫ്ബനിയനികലെയയ് മടാറനിയതനിലൂലട ബഡ്ജറനില് വകരണതടായ
ലസസയ്   നഷ്ടമടായനി.   ജനി.എസയ്.ടനി.  വഴനി  ലെഭനികകണ തുകേ എത്രയടാണയ്,   അതയ്
എങ്ങലനയടാണയ്  ലെഭനിക്കുനതയ്  എനതനിലന  സരംബന്ധനിചയ്  ഇകപ്പെടാള്   ഒരു
വദ്യകതയുമനില.    കേടാശനര്  സകമ്മേളനത്തനിനകശഷരം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനികയ്
കുലറകടനി  വദ്യകതയുണടായനിരനിക്കുലമനയ്   ഞടാന്  പ്രതനക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്.    ഇതയ്
ലെഭനിക്കുലമനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തടാലത  നനിലെവനില്  ഇങ്ങലന  ഒരു  സരംവനിധടാനരം
ലകേടാണ്ടുവരുനതയ്  എന്തനിനകവണനിയടാണയ്;  ജനി.എസയ്.ടനി.   നടപ്പെനിലെടാക്കുകമ്പടാള്
അതനിനകവണനി എലന്തങ്കെനിലരം മുലനടാരുകങ്ങള് കവകണ?    ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം
ശന.  വനി.  ലകേ.  ഇബ്രേടാഹനിരം  കുഞ്ഞയ്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപടാലലെ   ഇകപ്പെടാള്   ഒരു
ഓര്ഡനിനന്സനിലന   പശ്ചടാത്തലെ  സരംഗനതരം  കകേള്കടാന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ഒരു
സഭടാസകമ്മേളനരം  നടനലകേടാണനിരനിക്കുകമ്പടാള്    ഓര്ഡനിനന്സനിലന പശ്ചടാത്തലെ
സരംഗനതരം  കകേള്പ്പെനിചയ്    സഭ  പനിരനിഞ്ഞടാലടലന  ഓര്ഡനിനന്സുവഴനി   അതയ്
നടപ്പെനിലെടാക്കുന  എനളളതയ്   ജനടാധനിപതദ്യ വനിരുദ്ധമടായ കേടാരദ്യമടാണയ്.  കൂടടാലത ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനയ്  ലചയ്യുന  കേടാരദ്യങ്ങള്കയ്  സുതടാരദ്യതക്കുറവമുണയ്.  എന്തയ്  കചടാദദ്യരം
കചടാദനിചടാലരം മറുപടനിയനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട എരം.എല്.എ.-മടാര്   കചടാദനിക്കുനതനിലന
അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയനില്  സരംസടാരനികകണതയ്.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം  ശന. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി ഒരു കചടാദദ്യരം കചടാദനിച്ചു, (എ) 2016-17
ബഡ്ജറനില്   വകേയനിരുതകേയുരം  എനടാല്  ലചലെവഴനികടാത്തതുമടായ  തുകേകേള്
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എത്രയടാണയ്,  ലഹഡയ്  തനിരനിചയ്  വനിവരങ്ങള്  നല്കേടാകമടാ;    ഇകത  സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് സപ്ലേനിലമനറനി ഗ്രടാനടായനി അഡനഷണല്  ആതലലറകസഷന് വഴനി തുകേ
ലെഭദ്യമടാക്കുകേയുരം ലചലെവഴനികടാലത തനിരനിലകേ അടചതുമടായ  തുകേയുലട വനിവരങ്ങള്  -
എലടാ വകുപ്പുകേളുലടയുരം നല്കേടാകമടാ; (ബനി) 2016-2017  സടാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
റവനറ്റ്യൂ  കുടനിശനികേ  എത്രയടാണയ്;    ഓകരടാ  വകുപ്പെനിലരം    5  വര്ഷത്തനികലെലറയടായനി
പനിരനിലചടുകടാനള്ള തുകേകേള് എത്രയടാണയ്;  ഇതയ് വകുപ്പെയ് തനിരനിചയ് നല്കേടാകമടാ;  (സനി )
കേഴനിഞ്ഞ  സടാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഏലതലടാരം  സടാപനങ്ങള്കയ്  നനികുതനി
അടയ്ക്കുവടാന്  സടാവകേടാശരം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  തുകേ സഹനിതരം വനിവരങ്ങള് നല്കേടാകമടാ;
കൂടടാലത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  കേണ്ടുപനിടനിച  നനികുതനി  ലവട്ടനിപ്പുകേള്  എത്രയടാണയ്;
ഇതനിലനതനിലര  വകുപ്പുകേള്  സസനകേരനിച  നടപടനികേളുരം  ഇഇൗടടാകനിയ  തുകേകേളുലടയുരം
വനിവരങ്ങള് നല്കേടാകമടാ?   അതനിനള്ള മറുപടനി  -  വനിവരങ്ങള് കശഖരനിച്ചു വരുന
എനടാണയ്.   എലന്തങ്കെനിലരം  വനിവരരം തരകണ?   ഇത്ര നനികുതനി കുടനിശനികേയുണയ്, ഇത്ര
ലവട്ടനിപ്പെയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ് എനതനിലന സരംബന്ധനിചയ് ഒരു കേണക്കുമനിലടാതനിരനിക്കുകമടാ;
ഇതയ് ഭരണകേക്ഷനിയനില്ലപ്പെട്ട ഒരു  അരംഗരം കചടാദനിച കചടാദദ്യത്തനിനള്ള മറുപടനിയടാണയ്.
ഇകടാരദ്യത്തനില് ഭരണകേക്ഷനിയുരം  പ്രതനിപക്ഷവരം  എന വദ്യതദ്യടാസമനില.   ഒനകേനില്
കചടാദദ്യത്തനിനയ്  തനലര  മറുപടനി  നല്കേടാതനിരനിക്കുകേ.   അലലങ്കെനില് വനിവരരം  കശഖരനിച്ചു
വരുന എനടാണയ് മറുപടനി.  ഇനനി എനടാണയ് മറുപടനി തരുനതയ്?  ഇകപ്പെടാള് ബഡ്ജറയ്
കേഴനിഞ്ഞു,  ബനിലെയ് ല്ല്  കേഴനിഞ്ഞു,  ഇനനി ഇഇൗ വനിവരരം ലകേടാണയ് എന്തയ് കേടാരദ്യമടാണുളളതയ്;
അടുത്ത   ബഡ്ജറയ്  വരുകമ്പടാള്  ഇഇൗ  വനിവരങ്ങള്   കേനിട്ടനിയനിട്ടയ്  എലന്തങ്കെനിലരം
കേടാരദ്യമുകണടാ? ഗവണ്ലമനനിനയ് ജനങ്ങള്കയ് നല്കേടാനള്ള കേടാരദ്യങ്ങലള സരംബന്ധനിചയ്
ഒരു  സുതടാരദ്യതയനില.   കേദ്യടാബനിനറയ്  എടുക്കുന  തനരുമടാനങ്ങലള  സരംബന്ധനിചയ്
പത്രസകമ്മേളനരം നടതന കേനഴഴകരം ഇലടാതടായനി.   ശന.  കേടാനരം രടാകജന്ദ്രനടകരം
പത്രസകമ്മേളനരം  നടത്തണലമനയ്   അഭദ്യര്ത്ഥന   നടത്തനിയനിട്ടുരം  ഇലതടാനരം
ഇടതുപക്ഷ  മുനണനിയുലട  തനരുമടാനമലലനയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുരം   ഇകപ്പെടാഴുരം  കേദ്യടാബനിനറയ്
എടുക്കുന തനരുമടാനങ്ങള് പുറകത്തയയ്  വരുനനില.    ആളുകേള്കയ്   വനിവരടാവകേടാശ
നനിയമരം  പ്രകേടാരരം   മറുപടനി  ലെഭനിലചങ്കെനില്  മടാത്രകമ  നനിയമസഭയുമടായുരം
ധനകേടാരദ്യവമടായുരം  ബന്ധലപ്പെട്ട  വനിവരങ്ങള് സരംസടാരനികടാനളള     വദ്യകതയുരം
ധടാരണയുരം  ഉണടാകൂ.  ബനിലനില്  എലന്തങ്കെനിലരം  നനികുതനി   നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഉകണടാ;
വലതുരം ഒഴനിവടാക്കുനകണടാ;   ഇലതടാനമനിലടാലത  എന്തനിനകവണനിയടാണയ് ഇങ്ങലന
ഒരു ബനിലെയ് ല്ല്ല്ല്   അവതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്?  ഇവനിലട     ജനി.എസയ്.ടനി.    നടപ്പെനിലെടാകടാന്
കപടാവകേയടാണയ്.  നമ്മുലട  സരംസടാനത്തയ്   ജനി.എസയ്.ടനി  സരംവനിധടാനത്തനില്  എത്ര
ശതമടാനരം  വദ്യടാപടാരനികേളടാണയ്   രജനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്?   എലന  അറനിവനില്  70
ശതമടാനരം വദ്യടാപടാരനികേള് മടാത്രമടാണയ് രജനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ബടാകനി വരുന  30
ശതമടാനരം വദ്യടാപടാരനികേലള രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യനികടാനളള  നടപടനി സസനകേരനിചനിട്ടുകണടാ?
ഇലതടാലക  സസനകേരനിചടാല്  മടാത്രകമ  ജനി.എസയ്.ടനി.   നടപ്പെനിലെടാക്കുകമ്പടാള്   നമ്മേള്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന  വരുമടാനരം  ലെഭദ്യമടാകൂ.  അതയ്  ലെഭദ്യമടാകേടാലത  ജനി.എസയ്.ടനി
നടപ്പെനിലെടാകനിയതുലകേടാണയ്  'അമ്മേടായനി കുടനിച പടാല്കഞ്ഞനി'  എനയ് പറഞ്ഞമടാതനിരനി
നമുകയ് എലന്തങ്കെനിലരം ഗുണരം ലെഭനിക്കുകമടാ?  

2017  ജൂലലലെ ഒന മുതല് ജനി.എസയ്.ടനി  നടപ്പെനിലെടാക്കുനതുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ്
ഉകദദ്യടാഗസര്കയ്  പരനിശനലെനരം  നല്കേനിയതടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട   മനനി
നനിയമസഭയനില് പറയുകേയുണടായനി.   ആ പരനിശനലെനരം എത്രമടാത്രരം എഫക്ടനവടാണയ്.
വരടാനനിരനിക്കുന  പ്രശങ്ങലള  അതനിജനവനികത്തക  വനിധത്തനില്  അവര്കയ്
പരനിശനലെനരം  നല്കേനിയനിട്ടുകണടാ;    ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപ്പെനിലെടാക്കുനതനിനടാവശദ്യമടായ
കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ശരംഖലെ എലടാ ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമന്റുകേളുമടായനി ബന്ധനിപ്പെനിചയ് വനികേസനിപ്പെനിചനിട്ടുകണടാ;
അതനിനള്ള  കകേടാമണ്  കപടാര്ട്ടയ്  തയ്യടാറടാകനിയനിട്ടുകണടാ;   ജനി.എസയ്.ടനി.എന്
കേമ്പനനിയുമടായനി സരംസടാന സര്കടാര് കേരടാറനില് ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുകണടാ;  ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുലണങ്കെനില്
ആ കേരടാറനിലലെ വദ്യവസകേള് എലന്തടാലകയടാണയ്; വരടാനനിരനിക്കുന  ലവല്ലുവനിളനികേലള
കനരനിടുനതനിനരം  സരംസടാനത്തനിനയ്  ലെഭനിക്കുവടാനള്ള  വരുമടാനരം  കൃതദ്യമടായനി
ലെഭദ്യമടാക്കുനതനിനള്ള  മുലനടാരുകങ്ങള്  നടതവടാന്  ഗവണ്ലമനയ്  എലന്തടാലക
നടപടനികേളടാണയ്  സസനകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്  തുടങ്ങനിയ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി
വദ്യകമടാകണരം.   കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്  ശരംഖലെലയ സുരക്ഷനിതമടാക്കുനതനിനടായനി  മുന്കേരുതല്
സസനകേരനിചനിട്ടുകണടാ?  ഇകപ്പെടാള്   കലെടാകേത്തടാകേമടാനരം കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ശരംഖലെയ്ക്കുണടാകുന
വലെനിയ രനതനിയനിലള്ള അപകേടങ്ങള് നമ്മേള് മനസനിലെടാകനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.    

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പടാനല് ഓഫയ് ലചയര്മടാന് ശന. പനി. ഉകബദള്ള]

രടാജദ്യത്തയ്  ഇങ്ങലനയുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിയുണടാകുകമ്പടാള്  അതനിലന  തരണരം
ലചയ്യുനതനിനയ്  സുരക്ഷനിതമടായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്  എലന്തടാലകയടാണയ്
സസനകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?   ഇകപ്പെടാള്  ഇന്തദ്യയനില്  എവനിലട  നനിനയ്  സടാധനങ്ങള്
വടാങ്ങനിയടാലരം  കകേരളത്തനിനയ്  ലെഭനികകണ  നനികുതനി   ലെഭനിക്കുരം.   ഇതുസരംബന്ധനിചയ്
എലന്തങ്കെനിലരം  വദ്യകത  വരുത്തനിയനിട്ടുകണടാ?  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്,  പുറതളള  ഒരടാള്
സടാധനരം  വടാങ്ങുകേയടാലണങ്കെനില്  അവനിടലത്ത  കേടകടാരന്  വദ്യകമടായനി  അയടാളുലട
കപരുരം  അഡ്രൈസ്സുരം  കരഖലപ്പെടുതനനിലലങ്കെനില്  ആ  നനികുതനി  നമുകയ്  ലെഭനിക്കുകമടാ;
അകതടാ  വന്കതടാതനിലളള   വദ്യടാപടാരങ്ങള്  മടാത്രകമ  നടക്കുകേയുകള്ളടാ;   ഇത്തരരം
കേടാരദ്യങ്ങലള സരംബന്ധനിചയ്  വദ്യകത വരുത്തണലമനടാണയ് എനനികയ് പറയടാനള്ളതയ്. 

2016-ല് പുറത്തനിറകനിയ ധവള പത്രത്തനിലന കടബനിള് 11 പ്രകേടാരരം    13,019
കകേടാടനി  രൂപ   പനിരനിലചടുകടാനള്ളതനില്   31-3-2017  വലര  പനിരനിലചടുകടാന്
സടാധനിചതയ് 179.8 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്.    ഇതയ് നമ്മുലട  ധനകേടാരദ്യ മടാകനജുലമനനില്
നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കുനതനില് എത്രമടാത്രരം  പരടാജയമുണയ്  എനള്ളതനിലന ഏറവരം
വലെനിയ ലതളനിവടാണയ്.  അതുകപടാലലെ   ധവളപത്രത്തനിലന കടബനിള് 11.9-ല് അപ്പെനല്
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കകേസ്സുകേളനില്  കുടുങ്ങനി  പനിരനിലചടുകടാവടാന് കേഴനിയടാത്ത തുകേ  3,720  കകേടാടനി  രൂപ
എനപറയുനണയ്.   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട   മനനി  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  വന
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.    47000-കത്തടാളരം കകേസ്സുകേള് ഇകപ്പെടാഴുരം  ലപനനിരംഗനിലെടാണയ്.   ഇതയ്
യുദ്ധകേടാലെടാടനിസടാനത്തനില്  തനര്പ്പെടാക്കുനതനിനകവണനി   കകേടാടതനിയനില്  പ്രകതദ്യകേ
സരംവനിധടാനങ്ങള്  ഉപകയടാഗലപ്പെടുതനതനിനകവണനി   എലന്തങ്കെനിലരം  ഇടലപടല്
നടത്തനിയനിട്ടുകണടാ,  കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണരം  ഇങ്ങലന  കൂടനി  വരനികേയടാണയ്.   കസ്റ്റേകേള്
നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  കകേടാടതനി  കകേസ്സുകേളനില്  മടാത്രരം  തനര്പ്പുകേല്പ്പെനിചയ്  ഇതയ്
സമയബന്ധനിതമടായനി  പനിരനിലചടുകടാന്  എലന്തങ്കെനിലരം  സരംവനിധടാനമുകണടാ;
ഇലതടാനരം  ലചയ്യടാലത ഒരു ബനില്ലുമടാത്രരം ഇവനിലട നടപ്പെനിലെടാകനിയതുലകേടാണയ് എന്തയ്
കനട്ടമടാണയ് ഗവണ്ലമനനിനള്ളതയ്?  2016-17  സടാമ്പത്തനികേ വര്ഷരം കകേന്ദ്രടാവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളുലട  76  ശതമടാനരം  മടാത്രമടാണയ്  നമുകയ്  ലചലെവഴനികടാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.
കകേന്ദ്രരം അനവദനിച  6534.1  കകേടാടനി രൂപയനില്  4983.68  കകേടാടനി  രൂപ മടാത്രമടാണയ്
ലചലെവടായതയ്.  ഇതനിലന  കേടാരദ്യങ്ങലള  സരംബന്ധനിചയ്  ഗവണ്ലമനയ്   വനിശദമടായ
പരനികശടാധനയയ്  തയ്യടാറടാകേണരം.   ഗ്രടാമനണ   ലതടാഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി,  കുട്ടനടാടയ്
പടാകകജയ്,  പട്ടനികേജടാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   എനന
പദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള  തുകേ  വടാങ്ങനിലയടുക്കുനതനില്  സര്കടാര്  എന്തയ്  സമനപനമടാണയ്
സസനകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?  സമയബന്ധനിതമടായനി  വരവലചലെവ  കേണക്കുകേളുരം  നടത്തനിപ്പെയ്
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളുരം  സമര്പ്പെനികടാത്തതനിനടാല്  2000  കകേടാടനി  രൂപ  കനടനിലയടുകടാന്
കേഴനിയടാത്ത  സടാഹചരദ്യരം  ഇകപ്പെടാഴുരം  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  14- ാം  ധനകേടാരദ്യ
കേമ്മേനഷലന  ശനിപടാര്ശ  പ്രകേടാരരം  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതരം  32  ശതമടാനത്തനില്
നനിനരം  42  ശതമടാനമടായനി  ഉയര്തകേയുണടായനി. ഇതയ്  ഫലെപ്രദമടായനി
വനിനനികയടാഗനികടാന്  നമുകയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണടാലയനതയ്  പരനികശടാധനികകണതകല?
കകേന്ദ്രടാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലെടാക്കുനതനിനയ്  സമയബന്ധനിതമടായനി  കപ്രടാജക്ടയ്
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെനികടാന്കപടാലരം  നമുകയ്  കേഴനിയുനനില.  യഥടാസമയരം  പദ്ധതനി
സമര്പ്പെനികടാത്തതുമൂലെരം  കകേന്ദ്രരം  പലെ  പദ്ധതനികേളുരം  ഒഴനിവടാക്കുകേയുണടായനി.
60  ശതമടാനത്തനിനയ്  മുകേളനില് കകേന്ദ്രസഹടായരം  ലെഭനിചനിരുനതയ്   40  ശതമടാനമടായനി
ചുരുങ്ങനികപ്പെടായനി.  ഇതയ്  സരംസടാനത്തനിലന  സടാമ്പത്തനികേ  ബടാധദ്യത
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.  അഖനികലെന്തദ്യടാ  തലെത്തനില്  രൂപനകേരനികലപ്പെടുന
മടാനദണ്ഡങ്ങള്  സരംസടാനത്തയ്  അനകയടാജദ്യമലടാലത  വരുകമ്പടാള്
മടാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുള്ളനില്നനിനലകേടാണയ് സരംസടാനത്തനിനയ് കയടാജനിക്കുന പദ്ധതനികേള്
സമര്പ്പെനിചയ് ഫണയ് ലെഭദ്യമടാകണലമനടാണയ് എനനികയ് പറയടാനള്ളതയ്.  കകേന്ദ്രടാവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പെയ്  നനിരനക്ഷനിക്കുനതനിനരം  യഥടാസമയരം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ്
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ഫണയ് വടാങ്ങനിലയടുക്കുനതനിനമടായനി ആസൂത്രണ സടാമ്പത്തനികേ കേടാരദ്യങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര
കകേടാ-ഓര്ഡനികനഷന് ലസലനിലന പ്രവര്ത്തനരം കേടാരദ്യക്ഷമമല എനള്ളതടാണയ് ഇതയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലകേ.  ഡനി.  പ്രകസനന്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി, 'ദഷ്ടമുള്ളലതലടാരം കപടായനി ഇഇൗ ഗവണ്ലമനയ് വനകതടാടുകൂടനി,
നലലതലടാരം  വനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്'  എനയ്.  അതനിലന  പലെ  ലതളനിവകേളുരം
വനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇനയ്  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  പ്രസടാനത്തനില്
ജനവനിചനിരനിക്കുനതനില്  ഏറവരം  മഹടാനടായ  കനതടാവടാണയ്  ശന.  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതടാനന്ദന്.  എലടാവരുരം ആദരനിക്കുന കനതടാവടാണയ് അകദ്ദേഹരം.  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
കേദ്യടാബനിനറയ് പദവനി ലകേടാടുത്തതുകപടാലലെ ശന. ആര്. ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളയ്ക്കുരം കേദ്യടാബനിനറയ്
പദവനി ലകേടാടുത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദന് തലന കപടാരടാടനിയ
കകേസനില്  ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ള  ശനിക്ഷനികലപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  ഇകപ്പെടാള്
ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളയ്ക്കുരം ശന.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദലന  അകത  റടാങ്കെയ്
തലന ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണയ്. ശന. വനി. എസയ്. അച്ചുതടാനന്ദലന അപമടാനനികടാന്
ഇതനില്  കൂടുതല്  എലന്തങ്കെനിലരം  കവണകമടാ?  നനിങ്ങള്  മടാത്രരം  സഹനിചതുലകേടാണയ്
കേടാരദ്യമനില,  കകേരളരം  സഹനിക്കുകേയടാണയ്.  കയശുകനിസ്തുവനിലന  ഗടാഗുല്ത്തടാ  മലെയനില്
രണയ്  കേള്ളന്മടാര്കനിടയനില്  നനിര്ത്തനിയടാണയ്  ക്രൂശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുകപടാലലെ
അഴനിമതനികടാരനടായനി ശനിക്ഷനികലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള ഒരടാളനിനയ് നല്കേനിയ അകത പദവനി, അകത
സനിരംഹടാസനരം  തലനയടാണയ്  ശന.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദനരം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്
എനപറയുകമ്പടാള്  അഴനിമതനികയടാടുള്ള  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
സമനപനങ്ങലളന്തടായനിരുന  എനതനിലന  ഏറവരം  പുതനിയ  ലതളനിവയ്
ഇതടാലണനമടാത്രരം  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഞടാന്  ഇഇൗ  ധനകേടാരദ്യ  ബനിലനിലന
എതനിര്തലകേടാണയ് അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശന  .    എ  .    പ്രദനപ്കുമടാര്:  സര്,  2017-ലലെ കകേരള ധനകേടാരദ്യ  ബനില് സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനികയ് അയയണലമന പ്രകമയലത്ത ഞടാന് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്.  ഒരു വര്ഷരം
പൂര്ത്തനിയടാക്കുന  പനിണറടായനി  സര്കടാരനിലന  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കയ്
സഹടായരം  നല്കകേണ  ഒരു  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  നനിയമനനിര്മ്മേടാണമടാണയ്  ഇഇൗ
ധനവനിനനികയടാഗ  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടായനി  നടക്കുനതയ്.  ഇവനിലട  പ്രതനിപക്ഷതനനിനയ്
സരംസടാരനിച  പലെരുരം  ഇടതുപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യ  മുനണനി  സര്കടാരനിലന  ഒരു
വര്ഷകടാലെലത്ത  പ്രവര്ത്തനലത്ത  നനിശനിതമടായനി  വനിമര്ശനിച്ചുലകേടാണയ്
സരംസടാരനിക്കുകേയുണടായനി.  ഒരു  വര്ഷരം  പൂര്ത്തനിയടാക്കുന  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
കനട്ടങ്ങലളക്കുറനിചയ്  നല  ആത്മവനിശസടാസകത്തടാലട  ഇഇൗ  നടാട്ടനില്  എവനിലടലചനരം
ഞങ്ങള്കയ്  പറയടാന്  കേഴനിയുരം.  അതനിനയ്  ഞങ്ങള്കയ്  യടാലതടാരു  പതര്ചയുമനില.
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കേടാരണരം  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനടായനി  ലചയനിട്ടുണയ്.  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളുരം
ഇവനിലട സരംസടാരനിചവര് സൂചനിപ്പെനിച്ചു. ഇഇൗ മടാസരം 29-ാം തനയതനി കകേടാഴനികകടാടയ് വചയ്
കകേരളരം സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം നടപ്പെനിലെടാകനിയ സരംസടാനമടായനി ഗവണ്ലമനയ്
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയടാണയ്.  അതനില്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവനിലനയുരം  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.
കുലറകടാലെമടായനി സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം എനപറയുനതുലകേടാണയ് ചനിലെകപ്പെടാള്
പുതുമ  കതടാനനിലടായനിരനിക്കുരം.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന
ഭരണകേടാലെത്തയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  എ.  ലകേ.  ബടാലെന്  മനനിയടായനിരുനകപ്പെടാഴടാണയ്
അതനിനയ് ആരരംഭരം കുറനിചതയ്.  അനയ് രണയ് ലെക്ഷത്തനിലെധനികേരം വനടുകേള്കയ് സഇൗജനദ്യ
കേണക്ഷന്  നല്കേനി.   പനിനനടയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനയ്  അധനികേടാരത്തനില്
വനകപ്പെടാള്  5  വര്ഷകടാലെവരം  നനിങ്ങള്  അകടാരദ്യത്തനില്  ഒനരം  ലചയനില.
എലന്തങ്കെനിലരം ലചയലവനയ് ആര്ലകങ്കെനിലരം പറയടാന് സടാധനിക്കുകമടാ;  നനിങ്ങള് ഒനരം
ലചയനില.  പനിനനടയ്  അതയ്  പുനരടാരരംഭനികടാന് വനണ്ടുരം എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനയ്
അധനികേടാരത്തനില്  വകരണനിവന.  ഇകപ്പെടാള്  157000  വനടുകേള്കയ്  പുതനിയതടായനി
കേണക്ഷന്  ലകേടാടുത.  അതനിനടായനി  174  കകേടാടനികയടാളരം  രൂപ  ലചലെവഴനിച്ചു.  ഇതയ്
കവഗത്തനില്  നനിര്വ്വഹനികടാവന  കേടാരദ്യമടായനിരുനനില.  ഇടമലെക്കുടനി,  ആറളരം,
കറടാസയ് മലെ,  അമ്പൂരനി  തുടങ്ങനിയ  മലെകയടാര  കമഖലെകേളനിലെടാലകേ  നനിബനിഡ
വനങ്ങള്കനിടയനിലൂലട  23  കേനികലെടാമനറര്വലര  ലലലെന്  വലെനിചയ്  കേണക്ഷന്
ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ആദനിവടാസനികേള്  തടാമസനിക്കുന  ഏറുമടാടങ്ങളനില്വലര  കേണക്ഷന്
ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്,  ഏതയ്  ഏറുമടാടത്തനില്
കേണക്ഷന്  ലകേടാടുതലവനയ്  ലലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  ഒരു  കചടാദദ്യമടായനി
എഴുതനികചടാദനിചടാല് അകങ്ങയയ് മറുപടനി ലെഭനിക്കുരം. ഇന്തദ്യകയ് സസടാതനദ്യരം ലെഭനിചനിട്ടയ് 70
വര്ഷമടായനികല; കൂടുതല് കേടാലെവരം നനിങ്ങളുരം ബനി.ലജ.പനി.യുമകല  ഇന്തദ്യ ഭരനിചതയ്?  

ശന  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന്:  സര്, അകദ്ദേഹരം. . . . . .

ശന  .   എ  .   പ്രദനപയ് കുമടാര്: തടാങ്കെള് എലനലകടാണയ് അധനികേരം പറയനിപ്പെനികരുതയ്.
വളലരകടാലെരം  ഇന്തദ്യ  ഭരനിച  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെടാള്  എവനിലട  നനില്ക്കുനലവനയ്
ആകലെടാചനികചടാ?  ഞങ്ങള്  തടാലഴത്തലനയടാണയ്.   ഞടാന്  അങ്ങകയടാടയ്
സരംസടാരനികടാരം. ഇന്തദ്യടാ ഗവണ്ലമനയ് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം നടപ്പെടാക്കുനണയ്.
ഒരു  ഗ്രടാമത്തനില്  രണയ്  ലപടാതുസടാപനങ്ങളനില്  കേണക്ഷന്  ലകേടാടുത്തടാല്,
ആലകേയുള്ള  വനടുകേളനില്  10  ശതമടാനത്തനിനയ്  കേണക്ഷന്  ലകേടാടുത്തടാല്  അതയ്
സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദത്യുതനകേരണ  ഗ്രടാമമടായനി  എനടാണയ്  ഇന്തദ്യടാ  ഗവണ്ലമനനിലന
മടാനദണ്ഡരം.  ഇത്രയുരം  കേടാലെരം  കകേടാണ്ഗ്രസയ്  ഭരനിച  ഇന്തദ്യയനിലലെ  ആ
ലപടാതുസനിതനിയനില്നനിനയ്  കകേരളരം  എത്രകത്തടാളരം  പുകരടാഗതനി  ലലകേവരനിച്ചു  എന
വദ്യതദ്യടാസരം മനസനിലെടാകടാവനതടാണയ്. 
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ശന  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങലയകപ്പെടാലലെടാരു  സനനനിയര്  ലമമ്പര്
ഇങ്ങലന  പറയരുതയ്.     ശന.  എ.  ലകേ.  ബടാലെന്  മുനനിലെനിരനിപ്പുണയ്.  രടാജനവയ്
ഗടാന്ധനിയുലട കേടാലെത്തയ് രടാജനവയ് ഗടാന്ധനി ഗ്രടാമനണ് ലലവദത്യുതനകേരണ് കയടാജനയനിലൂലട
അനവലരയുണടായനിരുന  എലടാ  ബനി.പനി.എല്.  കുടുരംബങ്ങള്ക്കുരം  കേണക്ഷന്
ലകേടാടുത്തതടാണയ്.  ബടാകനിയുള്ളതടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  ലകേടാടുക്കുനതയ്.  കകേരളത്തനിലന
ചരനിത്രത്തനില് ലലവദത്യുതനി രരംഗത്തയ് ആ പദ്ധതനിയടാണയ് വലെനിയ മടാറമുണടാകനിയതയ്. 

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ  പനികനടാകസമുദടായകക്ഷമവരം  നനിയമവരം
സടാരംസടാരനികേവരം പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവരം വകുപ്പുമനനി (ശന  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന്): സര്,
ആര്.ജനി.ജനി.വനി.ലലവ.  പദ്ധതനിയനിലെടാണയ് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം നടത്തനിയതയ്.
നമ്മേള് ഓകരടാ മണ്ഡലെത്തനിലരം ഒരു എരം.എല്.എ.-കയ് അനയ് 1 കകേടാടനി രൂപ മനിനനിമരം
ലകേടാടുത.  അതനിലന  ഭടാഗമടായനി  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന
മണ്ഡലെത്തനിലരം സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം ആ കേടാലെഘട്ടത്തനില് പൂര്ത്തനകേരനിച്ചു.
45  വര്ഷരം  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുനയ്  മുഖദ്യമനനിയടായ  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനിയുലട
മണ്ഡലെത്തനിലരം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദത്യുതനകേരണരം  നടത്തനിയതയ്
സഖടാവയ്  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദലന  കേടാലെഘട്ടത്തനിലെടാലണന  കേടാരദ്യരം
ഓര്മ്മേയുകണടാ?

ശന  .    എ  .    പ്രദനപയ്  കുമടാര്:  സര്,  ഇരനികര്  മണ്ഡലെത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദത്യുതനകേരണത്തനിനയ്  എരം.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനയ്  ലലപസ
ലകേടാടുകടാത്തതനിനടാല്  അവനിലട  കേടാലെതടാമസരം  കനരനിട്ടനിട്ടുണയ്.  നമ്മേള്  തമ്മേനില്
തര്കനികണ.  അഖനികലെന്തദ്യടാ തലെത്തനില് ഒരു ഗ്രടാമരം സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം
നടപ്പെനിലെടാകനിയ  ഗ്രടാമമടാലണനയ്  പ്രഖദ്യടാപനികടാന്  ഗ്രടാമത്തനിലലെ  രണയ്
ലപടാതുസടാപനരം  ലലവദത്യുതനകേരനിചടാല്,  ആലകേയുള്ള  വനടുകേളനില്  10  ശതമടാനരം
ലലവദത്യുതനകേരനിചടാല്  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദത്യുതനകേരണരം നടത്തനി എനയ് പ്രഖദ്യടാപനിക്കുന
സനിതനിയടാണയ്  ഇന്തദ്യയനിലെടാലകേയുള്ളതയ്.  അവനിലടയടാണയ്  ഒരു  വനടുകപടാലരം
അവകശഷനിപ്പെനികടാലത  സമ്പൂര്ണ്ണമടായനി  ലലവദത്യുതനകേരനിച  കനട്ടമുണടാകനിയതയ്
എനടാണയ് ഞടാന് പറഞ്ഞതയ്.  ആ വദ്യതദ്യടാസരം അങ്ങയ് മനസനിലെടാകണരം.  കേഴനിഞ്ഞ
സഭയനില്  ആകരടാ  പറയുനതുകകേട്ടു,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  രടാജടാവനിലന
കപടാലലെയടാലണനയ്.  തനര്ചയടായുരം  അങ്ങലനതലനയടാണയ്.  രടാജഭരണ  കേടാലെത്തയ്
മടാത്രരം  നടന  ചനിലെ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനയ്  അധനികേടാരത്തനില്  വനതനിന
കശഷവരം നടക്കുനണയ്. അതയ് മലറടാനമല, ജലെടാശയങ്ങള് സരംരക്ഷനിക്കുന, പുതനിയ
ജലെകസടാതസ്സുകേള്  കേലണതന,  പരനിസനിതനി  സരംരക്ഷണത്തനിനരം  പ്രകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുലട സരംരക്ഷണത്തനിനലമടാലക പ്രടാധടാനദ്യരം  ലകേടാടുക്കുന ഒരു സമനപനരം
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ഇഇൗ ഗവണ്ലമനയ് സസനകേരനിക്കുന.  ഞടാന് മുലമ്പടാരനികല് ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിചനിരുന
കകേടാഴനികകടാടുള്ള  എലടാ  മനഷദ്യ  നനിര്മ്മേനിത  ജലെടാശയങ്ങളുരം  സടാമൂതനിരനി  രടാജടാവയ്
നനിര്മ്മേനിചതടാണയ്.    മടാനടാഞനിറയുരം  തളനിക്കുളവരം  കുറനിചനിറയുരം  ഗരുഡന്  കുളവരം
തടാമരക്കുളവരം  നനലെനിചനിറയുരം  പൂഴനിചനിറയുലമടാലക  നനിര്മ്മേനിചതയ്  സടാമൂതനിരനി
രടാജടാവടാണയ്.  രടാജഭരണലത്തകടാള്  എത്രകയടാ  പരനിഷ്കൃതമടാണയ്  ജനടാധനിപതദ്യ
വദ്യവസ  എനയ്  നമുകറനിയടാവനതടാണയ്.  നമ്മേലളലടാവരുരം  ആ
അഭനിപ്രടായമുള്ളവരുമടാണയ്.  ആ ജനടാധനിപതദ്യ വദ്യവസയനിലള്ള രണയ് കേണരംകുളവരം
ആനക്കുളവരം നനികേത്തനിയതലടാലത പുതനിയലതടാനരം ഇകടാലെരംവലര നനിര്മ്മേനിചനിട്ടനില.
ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന.  ആ
കേടാലെതള്ലപ്പെലട  ഗവണ്ലമനനിനയ്  ലപ്രടാകപ്പെടാസല്  തനനിട്ടുണയ്.  പനിനനടയ്  ഞടാന്
ശന.  അടൂര്  പ്രകേടാശനികനടാടയ്  സരംസടാരനിചനിട്ടുമുണയ്.  എനനിട്ടുരം  നനിങ്ങള്  ഞടാന്  തന
ലപ്രടാകപ്പെടാസലെനിനയ്  അനമതനി  തനനില.  അലതടാരു  വലെനിയ
ജലെടാശയത്തനികനതടായനിരുന.  നനിങ്ങള്കയ്  അതനിലന  ലകഡനിറയ്  കേനിട്ടുമടായനിരുന.
രടാജടാവയ്  ലചയ്ലതടാരു  കേടാരദ്യരം  ലചയ  എനയ്  പറയടാമടായനിരുന.  പകക്ഷ  ഇനയ്
പനിണറടായനി സര്കടാരനിലന മുമ്പടാലകേ ആ പദ്ധതനി സമര്പ്പെനിചകപ്പെടാള് ഹരനിത കകേരള
മനിഷലന  കേടാഴ്ചപ്പെടാടനിലള്ലപ്പെടുത്തനി  എലന  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില്  രടാജഭരണ
കേടാലെത്തയ്  നനിര്മ്മേനിചതനികനകടാള്  വലെനിപ്പെത്തനില്  65  ഏകര്  വനിസ്തൃതനിയനില്
അതനിമകനടാഹരമടായ ജലെടാശയരം നനിര്മ്മേനികടാന് കഡടാ.  ടനി.  എരം.  കതടാമസയ് ലഎസകേയ്
ബഡ്ജറനില് പണരം അനവദനിച്ചു.  20  കകേടാടനി  രൂപ  ആദദ്യഗഡവടായനി  അനവദനിച്ചു.
അതയ്  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന  കേടാലെതണടാകുരം.  അതടാണയ്  ഇടതുപക്ഷജനടാധനിപതദ്യ
മുനണനി  സര്കടാരനിലന  വദ്യതദ്യടാസരം.  അതുകേടാണുകമ്പടാള്  ഇലതടാക
രടാജടാകന്മടാരുലടയുരം  ചകവര്ത്തനിമടാരുലടയുരം  കേടാലെത്തടാണകലടാ  ഉണടായതയ്  എന
കതടാനല്  നനിങ്ങള്ക്കുണടാകുരം.  അങ്ങലനയടാണയ്  ഇവനിലട  രടാജഭരണമടാലണന
കതടാനല്  നനിങ്ങള്ക്കുണടാകുനതയ്.  ഇതയ്  നനിങ്ങളുലട  ഭരണകേടാലെത്തയ്  ചനിന്തനികടാന്
കേഴനിയടാത്തതടാണയ്.  എലടാരം  നനികേത്തനി  ഫടാറയ്  നനിര്മ്മേനികടാന്  നനിങ്ങള്  സഇൗകേരദ്യരം
ലചയലകേടാടുത. 

കകേരളത്തനിലന  അടനിസടാന  സഇൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനില്  ഏറവരം
സുപ്രധടാനമടായതകല  കദശനയപടാതടാ  വനികേസനവരം  ഗദ്യടാസയ്  കപപ്പെയ് കലെന്
പദ്ധതനിയുരം.  അലതലടാരം ഇവനിലട ചര്ച ലചയ കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  ഇനയ് അലതടാലക
നടപ്പെനിലെടാകടാന് പറനിലലനയ് നനിങ്ങള്കയ് പറയടാന് കേഴനിയുകമടാ? ലചളനിയനില് കുത്തനിയ
നടാട്ടകപടാലലെലയനയ്  കകേടാഴനികകടാടയ്  ഒരു  ഭടാഷയുണയ്.  അങ്ങലനയുള്ള  നനിലെപടാടകല
വനികേസനത്തനിലന  കേടാരദ്യത്തനില്  ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനി  കകേലകടാണതയ്.  ഇനയ്
കകേരളത്തനിലന മുഖദ്യമനനി ലനഞ്ചൂകകടാലട  ആ വനികേസനരം യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാകടാനള്ള
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നനിലെപടാടയ്  സസനകേരനിക്കുന,  അതനിനള്ള പ്രതനിബന്ധങ്ങള് തട്ടനിമടാറന.  തനര്ചയടായുരം
ഈ സര്കടാരനിലന കേടാലെത്തയ്  കദശനയപടാതടാ വനികേസനവരം ഗദ്യടാസയ് കപപ്പെയ്  കലെന്
പദ്ധതനിയുരം യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാകേനിലലനയ്  ഉറലകപ്പെറയടാന് നനിങ്ങള്കയ് കധരദ്യമുകണടാ?
ആ പദ്ധതനികേലളടാലക നടകടാന് കപടാവകേയടാണയ്.  കകേരളത്തനിലന വനികേസനത്തനില്
ഏറവരം പ്രധടാനലപ്പെട്ടതയ്  ഐ.ടനി.  കപടാലള്ള ലപടാലെറ്റ്യൂഷനനിലടാത്ത ഇന്ഡസ്ട്രേനസടാണയ്.
കകേരളരം  മുഴുവന്  ഐ.ടനി.  ലഡസ്റ്റേനികനഷനടാകനി  മടാറകേലയനയ്  പറയടാറുണയ്.
അതുകപടാലലെ ടൂറനിസരം കമഖലെയനില് നനിങ്ങളുലട കേടാലെത്തയ് എലന്തങ്കെനിലരം ശകദ്ധയമടായ
പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലെടാകനിയനിട്ടുകണടാ?  വടകന്  കകേരളത്തനില്,  ആദദ്യലത്ത ഐ.ടനി.
ഇന്ഡസ്ട്രേനിയടായ  കകേടാഴനികകടാടയ്  കസബര്  പടാര്കനിലന  നനിര്മ്മേടാണരം  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തയ്  തുടകമനിട്ടയ്  പണനി  ആരരംഭനിചതടാണയ്.
മുടന്തന്  നദ്യടായങ്ങള്  പറഞ്ഞയ്  അതയ്  വച്ചുതടാമസനിപ്പെനിച്ചു.  ഈ  സര്കടാര്
അധനികേടാരത്തനില്  വനതനിനകശഷരം  അതനിലന  പണനി  ദ്രുതഗതനിയനില്
മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടായനി  ഉദ്ഘടാടനരം  ലചയ്യടാന്  കപടാവകേയടാണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ലമനയ്  കേടാലെവനിളരംബരം  വരുത്തനിയതടാണയ്.  ആദദ്യരം  പൂര്ത്തനിയടായ  യു.എസയ്.
കസ ബര് പടാര്കനില് 10 കേമ്പനനികേലള ലകേടാണ്ടുവരുനതനിനയ് യടാലതടാരു തരത്തനിലള്ള
പരനിശമവരം  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  അഞയ്  വര്ഷരം  നടനനില.  അങ്ങലന
ലകേടാണ്ടുവരണലമങ്കെനില്  ഗവണ്ലമനയ്  ഐ.ടനി.   ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ്  ഇനനികഷദ്യറനവയ്
എടുത്തയ്  കറടാഡ്കഷടാ നടത്തനി  നമ്മുലട  ലപടാട്ടന്ഷദ്യലെനിലന  പബനിസനിറനി  ലകേടാടുത്തയ്
ലകേടാണ്ടുവരണരം. അലതടാനരം ലചയനില. ഈ ഗവണ്ലമനയ് അലതലടാരം ലചയ്യുകേയടാണയ്.
നനിങ്ങള്കതയ് നനികഷധനികടാന് കേഴനിയനില.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കമഖലെലയക്കുറനിചയ്  ഇവനിലട
എലടാവരുരം പറഞ്ഞതടാണയ്. 

ഈ ഗവണ്ലമനയ് അധനികേടാരത്തനില് വനതനിനകശഷരം ഏലറടുത്ത മലെടാപ്പെറമ്പയ്
സ്കൂളനിനയ്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടരം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനടായനി  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി
തടാല്പരദ്യലമടുത്തയ് ഒരു കകേടാടനി രൂപ  അനവദനിചനിട്ടുണയ്. യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തയ്  അടച്ചുപൂട്ടടാനരം  ഭൂമനി  കേചവടരം  നടത്തടാനരം   മടാകനജര്മടാര്കയ്  അനമതനി
ലകേടാടുത്ത സ്കൂളുകേള് ഗവണ്ലമനയ് ഏലറടുത്തതയ്  നനിസടാരമടായ കേടാരദ്യമല,  അലതടാരു
സകന്ദശമടാണയ്.  പനിനനടയ്  മടാകനജയ് ലമന്റുകേള്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള്  അടച്ചുപൂട്ടടാനള്ള
കധരദ്യരം  കേടാണനിചനിട്ടനില.  സര്കടാരനിലന  സമനപനത്തനിലള്ള  വദ്യതദ്യടാസമടാണതയ്.
ഞടാന് ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങള് പറയുകമ്പടാള് പഴയ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനികയ് വനിഷമരം
കതടാനരുതയ്.   കശഷ്ഠഭടാഷടാ ദനിനമടായ നവരംബര് 1-നടാണയ് ഒരു മലെയടാളരം മനഡനിയരം
സ്കൂള് അടച്ചുപൂട്ടടാന് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനയ്  ഉത്തരവനിട്ടതയ്.  ആ മടാകനജര് കകേസനിനയ്
കപടായകപ്പെടാള് കകേസയ് കതടാറലകേടാടുത. അപ്പെനല് കപടാകേണ എനയ്  തനരുമടാനനിച്ചു. ഈ
ഗവണ്ലമനയ്  അധനികേടാരത്തനില്  വനതനിനകശഷരം  അപ്പെനല്  കപടായനി,  ആ  സ്കൂള്
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ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുത.   യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  കേടാലെത്തയ്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കമഖലെ
ഈജനിയന് ലതടാഴുത്തടായനിരുനലവനയ് 'വനക്ഷണരം' പത്രരം തലനയടാണയ് എഴുതനിയതയ്.
ആ വദ്യതദ്യടാസരം എലടാ കമഖലെകേളനിലമുണയ്. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വടായ്പലയക്കുറനിചയ്  പറയുകേയുണടായനി.  അതനിലന  നനിങ്ങള്
പ്രശരംസനികകണതുരം പനിന്തുണയ്കകണതുമകല.  കബഡയ് കേമ്പനനി കപടാലലെയടായനിരുന
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വടായ്പയുലട  900  കകേടാടനികയടാളരം  രൂപയുലട  ബടാധദ്യത  സര്കടാര്
ഏലറടുത.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വടായ്പ  ലെഭനിക്കുന  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്കയ്  കദശസടാല്കൃത
ബടാങ്കുകേള്കപടാലരം ഏര്ലപ്പെടുതന പലെനിശ അത്ര ഭനകേരമടാണയ്.  ആ ബടാധദ്യതയടാണയ്
ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുകടാന്  തയ്യടാറടായതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദ്യടാപനിച
കഹലടകേയ്  സ്കൂള്  പദ്ധതനി  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  നമ്മുലടലയടാലക  മണ്ഡലെങ്ങളനില്
പ്രടാവര്ത്തനികേമടാകടാന്  നടപടനി  സസനകേരനിചനികല?  പറഞ്ഞ  വടാഗടാനങ്ങള്
പടാലെനിച്ചുലകേടാണടാണയ് ഈ ഗവണ്ലമനയ് മുകനടാട്ടുകപടാകുനതയ്. 

ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെനിലന  സരംബന്ധനിചയ്  ഇനയ്  രടാവനിലലെ  അടനിയന്തരപ്രകമയരം
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെടാള്  പറഞ്ഞതടാണയ്.  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  കേടാരദ്യക്ഷമമടായടാണയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തയ് ഓകരടാ മണ്ഡലെത്തനിലലെയുരം
ആശുപത്രനികേളുലട  കേടാരദ്യങ്ങള്കടായനി  നനിങ്ങളുലട  പനിനടാലലെ  ലകേഞനി  നടനനിട്ടുരം
പരനിഹടാരരം കേടാണടാതനിരുനതനിനയ് ഇകപ്പെടാള് പരനിഹടാരരം കേണ്ടു. 2700-ല്പ്പെരരം പുതനിയ
തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചു.  അതനില്  700-ഓളരം  കഡടാക്ടര്മടാര്  തലനയുണയ്.  ഈ
ഗവണ്ലമനനിലന  ആകരടാഗദ്യ  നയത്തനിലന  മനികേവയ്  അനഭവനികടാന്  കപടാകുനതുരം
കുടുരംബ  കഡടാക്ടര്  സമ്പ്രദടായരം  വരുനതുരം  കപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസനറുകേലള
കുടുരംബടാകരടാഗദ്യ  ലസനറുകേളടായനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന  പദ്ധതനി  പൂര്ണ്ണതയനികലെയയ്
വരുകമ്പടാഴടാണയ്. അതനിനള്ള ശകദ്ധയമടായ ചുവടുവയ്പുകേള് തുടങ്ങനികഴനിഞ്ഞു. ലചറനിയ
കേടാരദ്യങ്ങളനില്കപ്പെടാലരം  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരുരം  ഇകപ്പെടാള്  ഭരനിക്കുന
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരുരം തമ്മേനിലള്ള തടാരതമദ്യരം കനടാകനിയടാല് ആ വദ്യതദ്യടാസരം
മനസനിലെടാകുരം. 

ശന.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്  ഇടലപട്ടതുലകേടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  കകേകേടാരദ്യരം
ലചയനിരുന വകുപ്പെനിലലെ ഒരു കേടാരദ്യരം പറയടാരം. അങ്ങയ് കസടാര്ട്സയ് വകുപ്പെയ് കകേകേടാരദ്യരം
ലചയനിരുന സമയരം കദശനയ ലഗയനിരംസനില് കസകനിരംഗനില് സസര്ണ്ണരം ലെഭനിച കുട്ടനികയ്
ഒരു കസകനിള് വടാങ്ങനിലകടാടുകടാന് ഞടാന് അങ്ങയുലട അടുത്തയ് വനനിരുന.  ആ
കുട്ടനി വടായ്പലയടുത്തയ് കസകനിള് വടാങ്ങനി ഓടനിചടാണയ് സസര്ണ്ണരം കനടനിയതയ്.  അനതയ്
ലകേടാടുത്തനില.  ഈ ഗവണ്ലമനയ് അധനികേടാരത്തനില് വനതനിനകശഷമുള്ള ഒരു കേടാരദ്യരം
ഞടാന്  പറയടാരം.  കകേടാഴനികകടാടയ്  നടകടാവയ്  സ്കൂളനിലലെ  അഭനിരടാമനി  എന  കുട്ടനി
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ഭടാകരടാദസഹനത്തനില് ഇന്കഡടാകനഷദ്യയനില് നടന മതരത്തനില് സസര്ണ്ണവരം മലറടാരു
മതരത്തനിനയ് ലവള്ളനിയുരം കനടനിവന.  ഞങ്ങള് ആ കുട്ടനികയ് സസനകേരണരം ലകേടാടുത.
അവര്കയ് ഇന്കഡടാകനഷദ്യയനില് കപടാകേടാന് കപസയുണടായനിരുനനില.  അവസടാനരം
ശന.  എ.  ലകേ.  ബടാലെന് മുന്കേലയ്യടുത്തയ് പട്ടനികേജടാതനി വകുപ്പെനില്നനിനയ് ഒനര ലെക്ഷരം
രൂപ  അനവദനിചയ്  നല്കേനിയതുലകേടാണടാണയ്  ആ  കുട്ടനികയ്  ഇന്കഡടാകനഷദ്യയനിലലെ
ജകടാര്ത്തയനില്നനിനയ്  സസര്ണ്ണരം  കനടടാന്  സടാധനിചതയ്.  നനിങ്ങളുലട  കേടാലെത്തയ്
തനിരുവനന്തപുരത്തയ്  നടന  കദശനയ  ലഗയനിരംസനില്  അഞനിത  എന  കുട്ടനി  വടായ്പ
വടാങ്ങനിയ കസകനിള് ഓടനിചടാണയ് സസര്ണ്ണരം കനടനിയതയ്. ആ കുട്ടനികയ് ഒരു കസകനിള്
ലകേടാടുകടാന്കപടാലരം  സടാധനിചനില.  നനിങ്ങളകല  പറഞ്ഞതയ്  കദശനയ  ലഗയനിരംസയ്
ലെടാഭത്തനിലെടായനിരുനലവനയ്;  എനടാല്  ലെടാഭത്തനിലെടായനിരുന  കദശനയ
ലഗയനിരംസനില്നനിനയ് ഒരു കസകനിള് ലകേടാടുതകൂടടായനിരുകനടാ?  

ശന  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ
അങ്ങലനലയടാരു  കേടാരദ്യരം  ലചയനിട്ടുലണങ്കെനില്  നലകേടാരദ്യമടാണയ്.   ഞടാന്  അതനിലന
സസടാഗതരം  ലചയ്യുന.   ഒളനിമ്പനിക്സെെനിനകപടായ  നമ്മുലട  കകേരളത്തനിലന  തടാരരം
ഒ. പനി. ലജയ്ഷ, വനി. ആര്. ശനകജഷയ് എനനിവര്കയ് വനികദശതകപടായനി പരനിശനലെനരം
കനടുനതനിനടായനി 10 ലെക്ഷരം രൂപ വനതരം നല്കേനിയ കകേരളത്തനിലലെ ഏകേ ഗവണ്ലമനയ്
കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമനടാണയ്.  കവണലമങ്കെനില് ഞടാന് ഇനനിയുരം പറയടാരം.
അകങ്ങയയ് കവണലമങ്കെനില് മുഴുവന് ആളുകേളുലടയുരം ലെനിസ്റ്റേയ് തലന തരടാരം.  സര്വ്വകേടാലെ
ലറകകടാര്കഡടാടുകൂടനിയടാണയ് കസടാര്ട്സയ് വകുപ്പെയ് അനയ് കകേകേടാരദ്യരം ലചയനിരുനതയ്.

ശന  .   എ  .   പ്രദനപയ് കുമടാര്:  സര്,  കസടാര്ട്സയ്  കേസടാട്ട  നനിയമനരം  ഒനരം
ഇവരുലട  കേടാലെത്തയ്  ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.   അതവനിലട  നനില്കലട്ട.   മടാന്കഹടാള്
ദരന്തത്തനില്  മരനിച  നഇൗഷടാദനിലനക്കുറനിചയ്  നമ്മേലളടാലക  സങ്കെടലപ്പെട്ടതടാണകലടാ.
അകദ്ദേഹത്തനിലന  ഭടാരദ്യയയ്  കജടാലെനി  ലകേടാടുക്കുലമനയ്  പ്രഖദ്യടാപനിചതനിനകശഷരം  എത്ര
മടാസരം നനിങ്ങള് അധനികേടാരത്തനിലണടായനിരുന; ഒരു വര്ഷകത്തടാളരം ഇലടായനിരുകനടാ?
പലക്ഷ പ്രഖദ്യടാപനിചകതയുള.  ഇകപ്പെടാള് ഈ ഗവണ്ലമനടാണയ് നഇൗഷടാദനിലന ഭടാരദ്യയയ്
കജടാലെനി ലകേടാടുത്തതയ്.  നനിങ്ങലളടാനരം ലചയനില.  അങ്ങലന ധടാരടാളരം കേടാരദ്യങ്ങളുണയ്.
അതവനിലട നനില്കലട്ട. 

ശന  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന്: സര്, 234 കപര്കയ് യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമനയ്
കജടാലെനി ലകേടാടുത.

ശന  .    എ  .    പ്രദനപയ്  കുമടാര്  : സര്,  ഞടാന്  പറഞ്ഞ  കേടാരദ്യങ്ങള്  അകങ്ങയയ്
നനികഷധനികടാനടാവനില.   മനഷദ്യന്മേടാരുലടലയടാനരം  പനിടനിയനിലെലടാത്ത  ചനിലെ  പ്രകൃതനി
പ്രതനിഭടാസങ്ങളുരം  പ്രശങ്ങളുലമടാലക  വരുകമ്പടാള്  നമ്മേള്  വനിഷമനിച്ചുകപടാകുരം.   ഈ
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കേടുത്ത  വരള്ചയനിലരം  നടാട്ടനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷടാമരം  അനഭവലപ്പെടടാതനിരനിക്കുനതനിനയ്
കേടാരണരം ഈ ഗവണ്ലമനയ് ഏറവരം ഗരംഭനരമടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനിയതനിലന
ഫലെമടാണയ്.  എവനിലടലയങ്കെനിലരം  പ്രടാകദശനികേമടായനി  ഒറലപ്പെട്ട  ചനിലെ  പ്രശങ്ങളുണടാകുരം.
വടാട്ടര്  അകതടാറനിറനിലയ  എകപ്പെടാഴുരം  നമ്മേള്  കുറരം  പറയടാറുണയ്.  പലക്ഷ  വടാട്ടര്
അകതടാറനിറനിലയ പ്രശരംസനികടാവന നനിലെയനില് മനനിമടാരുലടയുരം ഉകദദ്യടാഗസരുലടയുരം
കനതൃതസത്തനില് പ്രവര്ത്തനരം നടന.  ലനയ്യടാര് ഡടാമനില്നനിനയ് കതടാടയ് ലവട്ടനി ലവള്ളരം
അരുവനികരയനില്  ലകേടാണ്ടുവനടാണയ്   തനിരുവനന്തപുരത്തയ്  ലവള്ളരം  ലകേടാടുത്തതയ്?
ഇങ്ങലനയുള്ള  നടപടനി  ഓകരടാ  സലെതമുണടായനി.  ശന.  ആരദ്യടാടന്  മുഹമ്മേദനിലന
കേടാലെത്തയ്  തുടര്ചയടായനി  പവര്കേട്ടയ്  ആയനിരുന.   വരള്ചയുരം  ലവള്ളക്ഷടാമവരം
ഉണടായനിട്ടുരം ഈ സര്കടാരനിലന കേടാലെത്തയ് പവര്കേട്ടയ് ഉണടാകയടാ? ആര്ക്കുരം പുകേഴടാനരം
പ്രശരംസനികടാനരം  സടാധനികടാത്തതുലകേടാണയ്  നനിങ്ങളുലട  കേടാലെത്തയ്  മനനിമടാലര
പുകേഴടാന് യു.ഡനി.എഫയ്.  കയടാഗത്തനില് പ്രകതദ്യകേ തനരുമടാനമുണടായനിരുന.  ഇവനിലട
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേടാരദ്യമുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കകേരളത്തനിലന  ഭരണത്തനിലരം  രടാഷനയത്തനിലരം  ഒരുതരരം
ശുദ്ധനകേരണരം  ഈ  സര്കടാരനിനയ്  ലകേടാണ്ടുവരടാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  കകേരളത്തനിലന  ഒരു
പ്രകതദ്യകേത,  സടാമൂഹദ്യ  നകവടാത്ഥടാന  പ്രസടാനത്തനിലന  ഊര്ജ  പ്രവടാഹത്തനില്
ഉലെയൂതനി  ജസലെനിപ്പെനികലപ്പെട്ട  ഒരു  രടാഷനയ  സരംശുദ്ധനി  എലടാകടാലെതരം
ഉണടായനിരുനലവനള്ളതടാണയ്.  

മനി  .    ലചയര്മടാന്:  അങ്ങയ്  വളലര  സനനനിയറടായ  ലമമ്പറടാണയ്.   ദയവടായനി
സഹകേരനികണരം.

ശന  .   എ  .   പ്രദനപയ് കുമടാര്: സര്, ഇവനിടലത്ത ബുര്കഷസടാ രടാഷനയ പടാര്ട്ടനികേള്ക്കുരം
ആ  സരംശുദ്ധനിയുണടായനിരുന.   പലക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന
കേടാലെത്തടാണയ് അധനികേടാരത്തനിനകവണനി ഇവലയലടാരം കേളഞ്ഞുകുളനിചതയ്.  അഴനിമതനിയുരം
അശനലെതയുരം  അധടാര്മ്മേനികേതയുരം  വനിളയടാടനിയ  കേടാലെതനനിനയ്  ഈ  സര്കടാരടാണയ്
രടാഷനയ  സരംശുദ്ധനിയനികലെയയ്  വനണ്ടുരം   കകേരളലത്തയുരം  ഇവനിടലത്ത  ഭരണ
വദ്യവസകയയുരം ലകേടാണ്ടുവനതയ്.  അതടാണയ് മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞതയ്.  

മനി  .   ലചയര്മടാന്: ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗരം, ദയവടായനി ചുരുകണരം.

ശന  .    എ  .    പ്രദനപയ്  കുമടാര്:  സര്,  ശന.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  രടാവനിലലെ  ഇവനിലട
പ്രസരംഗനിചകപ്പെടാള്  സൂചനിപ്പെനിച  ഒരു  കേടാരദ്യരംകൂടനി  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്   ഞടാന്
അവസടാനനിപ്പെനികടാരം.  അകദ്ദേഹരം പറഞ്ഞതയ്, അഴനിമതനിലകതനിരടായനി ഞങ്ങള് ഏറവരം
ശകമടായനി  വനിമര്ശനമുനയനിച  ആളുകേലള  ഇകപ്പെടാള്  ഇടതുപക്ഷരം
കചര്ത്തനിപനിടനിചനിരനിക്കുനലവനടാണയ്.  ശന.  ആര്.  ബടാലെകൃഷ്ണപനിള്ളയുലട
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കേടാരദ്യലമടാലക പറഞ്ഞു.  പലക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ കേടാലെത്തയ് ഞങ്ങള്  അഴനിമതനിലകതനിലര
ഏറവരം  ശകമടായനി  പറഞ്ഞുലകേടാണനിരുനതയ്   ശന.  ഉമ്മേന്  ചടാണനികയ്
എതനിരടായനിട്ടടാണയ്.  അകദ്ദേഹരം  എലടാ  അഴനിമതനികടാലരയുരം  സരംരക്ഷനിച്ചു  നനിര്ത്തനി.
യു.ഡനി.എഫയ്.  എനപറയുന  അഴനിമതനിയുലട  കൂടടാരത്തനില്നനിനയ്  ഞങ്ങളുലട
വനിമര്ശനത്തനിനനിരയടായനിട്ടുള്ള ആരയ്  പുറതവനടാലരം ഞങ്ങള് സസനകേരനിക്കുരം.  ഏതയ്
തങ്കെലപ്പെട്ട മനഷദ്യലനയുരം അഴനിമതനികടാരനടാക്കുന അന്തരനക്ഷമടാണയ് അവനിലടയുള്ളതയ്.
നനിങ്ങള്  മനസനിലെടാകകണ  ഒരു  കേടാരദ്യമുണയ്.   കകേന്ദ്ര  കകേടാണ്ഗ്രസയ്  കനതൃതസരം
അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനിനനില്ക്കുകമ്പടാഴുരം,  യു.പനി.എ.  സര്കടാരനിലന  ഞങ്ങള്
പനിന്തുണചനികല?  ......(കമകയ്  ഓഫയ്).......  ബനി.ലജ.പനി.ക്കുരം  കകേടാണ്ഗ്രസനിന
ലമതനിരടായുള്ള  രടാഷനയ  നനിലെപടാടനിലന  ഭടാഗമടായനി  സഹകേരനിക്കുനവലരലയലടാരം
സഹകേരനിപ്പെനിക്കുനതുരം   അഴനിമതനിയുലട  ലചളനി  പൂണ  ആ  കൂടടാരത്തനില്നനിനയ്
പുറതവരുനവലര കപ്രടാതടാഹനിപ്പെനിക്കുനതുരം ഞങ്ങളുലട നയമടാണയ്.   ഞടാന് ഈ
ബനിലനിലന പനിന്തടാങ്ങനിലകടാണയ് നനിര്തന. 

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  ഞടാന് ഈ ബനിലനിലന എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.
കനരലത്ത  തടസവടാദമുനയനിച്ചുലകേടാണയ്  ബനിലനിലന  അപ്രസകനിലയക്കുറനിചയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി. ഈ ബഡ്ജറനിലലെ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട
ഒരു  ബനിലടാണനിതയ്.   നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കവണടാലയനയ്  തനരുമടാനനികടാനള്ള
കേടാരണരം ഈ വര്ഷരം ജനി.എസയ്.ടനി. നടപ്പെടാക്കുലമന തനരുമടാനമടാണയ്.  ജൂകലെ 1-ാം
തനയതനി ജനി.എസയ്.ടനി. ലകേടാണ്ടുവരണരം. കേഴനിഞ്ഞ മടാസരം 25-ാം തനയതനി മുതല് ഒരു
മടാസത്തനിലെധനികേമടായനി  ഈ  സഭ  സകമ്മേളനിക്കുന.   ജൂകലെ  1-ാം  തനയതനി
ലകേടാണ്ടുവകരണ ജനി.എസയ്.ടനി. ബനില് പടാര്ലെലമനനിലന ഇരുസഭകേളുരം പടാസടാകനിയനിട്ടുരം
സരംസടാന  ഗവണ്ലമനയ്  പടാസടാകകണ  ബനില്  ഈ  നനിയമസഭയനില്വചയ്
പടാസടാകടാത്തതയ് ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാലണനയ് പറയടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഞടാന്
ആദദ്യമടായനിട്ടടാണയ്  ഈ നനിയമസഭയനില്  വനതനിനകശഷരം  നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളനരം
നടക്കുകമ്പടാള്  മനനിമടാര്  ഓര്ഡനിനന്സനിലനക്കുറനിചയ്  സരംസടാരനിക്കുനതയ്
കകേള്ക്കുനതയ്.  നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളനരം  അവസടാനനിപ്പെനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞടാലെടാണയ്
സടാധടാരണ ഓര്ഡനിന്സയ് ഇറക്കുലമനയ് മനനിമടാര് പറയടാറുള്ളതയ്.  പലക്ഷ ഇവനിലട
ഈ സകമ്മേളനത്തനില്  പലെ മനനിമടാരുരം  അവരുലട  മറുപടനി  പ്രസരംഗത്തനിനനിടയനില്
പറയുനതയ്  ഓര്ഡനിനന്സയ്  ലകേടാണ്ടുവരുലമനടാണയ്.  നനിയമസഭലയ  കബപ്പെടാസയ്
ലചയലകേടാണ്ടുരം   കനടാക്കുകുത്തനിയടാകനിലകടാണ്ടുരം  ഓര്ഡനിനന്സയ്  ഇറക്കുനതയ്
ശരനിയടാകണടാ;  ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയക്കുറനിചയ്  എലടാവര്ക്കുരം  ഉത്കേണ്ഠയുരം  ധടാരടാളരം
സരംശയങ്ങളുമുണയ്.  ആ  സരംശയങ്ങളുരം  ഉത്കേണ്ഠയുലമലടാരം  പരനിഹരനിചയ്
നനിയമനനിര്മ്മേടാണ സഭയനില് ബഹുമുഖമടായ ചര്ചകേള്ക്കുകശഷരം പടാസടാകലപ്പെകടണ
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വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  ബനിലടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.   അതയ്  ഓര്ഡനിനന്സയ്
ലകേടാണ്ടുവനയ്  നടപ്പെടാകകണ  ഒനല.   അങ്ങലന  ഓര്ഡനിനന്സയ്  ലകേടാണ്ടുവനയ്
നടപ്പെടാകടാനള്ള  ആ  നനകലത്ത  ഞങ്ങള്  ശകനിയടായനി  എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.
നമുകറനിയടാരം ഈ ബഡ്ജറനില് തലന പലെ ഖണ്ഡനികേകേളനിലെടായനി ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയ
സസടാഗതരം  ലചയലകേടാണടാണയ്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
സരംസടാരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട പ്രടാധടാനദ്യലത്തക്കുറനിച്ചുരം സവനികശഷതകേലള
കുറനിച്ചുരം  വനിവരനിക്കുന  ആറയ്,  ഏഴയ്  ഖണ്ഡനികേകേളുണയ്.  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനയ്
അധനികേടാരത്തനിലെനിരുന  കേടാലെത്തയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്  ലകേടാണ്ടുവനകപ്പെടാള്  അനയ്
സനി.പനി.എരം.-ലന  ഭടാഗതനനിനയ്  അതനിശകമടായ  എതനിര്പ്പെടായനിരുന.  ഇതയ്
സരംസടാനത്തനിനയ്  ലെടാഭമുണടാക്കുലമനയ്  ഞങ്ങലളലടാരം  പറഞ്ഞു.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി അനയ് പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുന സമയത്തടാണയ് 'വടാറയ്' നനികുതനി
ലകേടാണ്ടുവനതയ്.   അനയ്  അകദ്ദേഹരം  ഇതയ്  വലെനിയ  കുഴപ്പെമടായനിരനിക്കുലമനയ്  പറഞ്ഞു.
പതനിനടായനിരരം കകേടാടനി രൂപയുലട നനികുതനി ലെടാഭരം ഈ സരംസടാനത്തനിനണടാക്കുലമനയ്
ഞങ്ങള് അനയ് പറഞ്ഞു.  അനലത്ത നനിയമസഭയനില് ഞടാനരം അകദ്ദേഹവരം തമ്മേനില്
ഇകടാരദ്യലത്തപ്പെറനി  തര്കനിചതടാണയ്.  ആ  'വടാറയ്'  പനിനനടയ്  വലെനിയ  ലെടാഭകേരമടായ
ഒനടായനി  മടാറനി.   അതുകപടാലലെതലന  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുരം.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്
ലകേടാണ്ടുവനകപ്പെടാള്  അതനിലന  ശകനിയടായനി  എതനിര്ത.   പലക്ഷ  ഇകപ്പെടാള്  ഈ
ബഡ്ജറനിലലെ  ഖണ്ഡനികേകേളനില്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  സവനികശഷതകേലളക്കുറനിചടാണയ്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വര്ണ്ണനിക്കുനതയ്.  അതയ്  അന്തര്-സരംസടാന
നനികുതനി  ബന്ധങ്ങളനില്  ഒരു  യൂണനികഫടാമനിറനി  വരുതലമനരം  നനികുതനിക്കുകമല്
നനികുതനി  ഉണടാകേനിലലനനരം  കലെടാകേ രടാജദ്യങ്ങള്കനിടയനില് ഏറവരം  കൂടുതല് നനികുതനി
ഈടടാക്കുന ഒരു രടാജദ്യരം  ഇന്ഡദ്യയടാണയ്  എനള്ള ഒരു കുറവയ്  പരനിഹരനിചയ്  മറള്ള
ഉല്പ്പെനങ്ങളുമടായനി  കകേടാമ്പനറയ്  ലചയ്യടാന് കേഴനിയടാവന തരത്തനില് നമ്മുലട നനികുതനി
സമ്പ്രദടായരം  പൂര്ണ്ണമടായനിത്തലന  പരനിഷ്കരനികലപ്പെടുന  ഒനടാലണനരം  അതനിലന
സവനികശഷതകേലളക്കുറനിച്ചുലമലടാരം  പറയുന.   ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  എരംപകവര്ഡയ്
കേമ്മേനിറനിയനില്  അരംഗമടായ  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസരംവലര  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  പ്ലേസയ്  കപടായനിന്റുകേലളക്കുറനിചടാണയ്
സരംസടാരനിചനിരുനതയ്.   പലക്ഷ  ശനനഗറനില്  കചര്ന  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലത്ത
സകമ്മേളനത്തനിനകശഷരം  അകദ്ദേഹരം  കേനഴയ് കമല്  മറനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
എന്തുലകേടാണടാണയ്  സരംസടാനത്തനിലന  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇകപ്പെടാള്
ജനി.എസയ്.ടനി.-കയ്  എതനിരടായനി  സരംസടാരനിക്കുനലതനയ്  അറനിയടാന്
ഞങ്ങള്ലകലടാവര്ക്കുരം  ആഗ്രഹമുണയ്.  കേടാരണരം  ഈ  ബഡ്ജറനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതനിനരം  ഈ  ബഡ്ജറനിലലെ  ഖണ്ഡനികേകേളനില്
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സൂചനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതനിനരം  വനിരുദ്ധമടായ  ഒരു  നനിലെപടാടയ്  ശനനഗറനിലലെ  മനറനിരംഗയ്
കേഴനിഞ്ഞതനിനകശഷരം  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  സസനകേരനികടാനള്ള
കേടാരണലമന്തടാലണനയ്  ഞങ്ങള്കറനിയണരം.   അങ്ങയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  ഒരു
കപടായനിനനികനടാടയ്  ഞങ്ങള്  കയടാജനിക്കുന.  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപ്പെടാകനികഴനിയുകമ്പടാള്
നനികുതനി  ഭടാരരം  കുറയുലമന  കേടാരദ്യത്തനില്  ഒരു  സരംശയവമനില.   ധടാരടാളരം
ഉല്പ്പെനങ്ങള്കയ്  നനികുതനി  ഗണദ്യമടായനി  കുറയുരം.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ഇടത്തരകടാരുരം
സടാധടാരണകടാരുരം ഉപകയടാഗനിക്കുന ഉല്പ്പെനങ്ങള്കയ് നനികുതനി ഭടാരരം കുറയുകമ്പടാള്
അതനിനയ്  ഗുണഫലെരം  എവനിലടയടാണുണടാകുനതയ്;  വനിലെ  കുറയണരം.  പലക്ഷ  ഈ
വലെനിയ കതടാതനില് ഉല്പ്പെനങ്ങളുണടാക്കുന കകേടാര്പ്പെകററയ് കേമ്പനനികേള് വനിലെ കുറയടാന്
തയ്യടാറടാകുകമടാ  എനതടാണയ്  ഏറവരം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  പ്രശരം.   മടാക്സെെനിമരം  റനലട്ടയനില്
കപ്രസയ്  ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുനതനികനകടാള്  വനിലെ  കുറയടാന്  അവര്  തയ്യടാറടാകേണരം.
വനിലെ  കുറയടാന്  അവര്  തയ്യടാറടാകുനനില  എനതുമടാത്രമല  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട
കഫനല്  കസ്റ്റേജയ്  വരുകമ്പടാകഴയ്ക്കുരം  പലെ  ഉല്പ്പെനങ്ങളുലടയുരം  എരം.ആര്.പനി.
ഗഇൗരവതരമടായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.  കപടാലള്ള ഒരു നനികുതനി
സമ്പ്രദടായരം വരുകമ്പടാള് വനിലെ കുറയുനതനിനപകേരരം വനിലെ വര്ദ്ധനിക്കുന സരംവനിധടാനരം
കദശവദ്യടാപകേമടായനി  ഉണടാകുകേയടാണയ്.  അതനിലന  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്  എതനിര്ത്തടാല്
ഞങ്ങള്  അതനിലനകൂലട  ഉണടാകുലമനയ്  പറയടാന്  ഞടാന്  ഈ  അവസരരം
വനിനനികയടാഗനിക്കുകേയടാണയ്.  കേടാരണരം  ഇകപ്പെടാഴുള്ള  എരം.ആര്.പനി.  നനികുതനി  ഭടാരരം
കുറയുനതനിനനസരനിചയ്  കുറയണരം,  ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുനതനിലന  ഗുണഫലെരം
സടാധടാരണകടാരടായ  ആളുകേള്കയ്  ലെഭദ്യമടാകുനതനിനകവണനിയുള്ള
സരംവനിധടാനമുണടാകണരം. 

അതുകപടാലലെ കലെടാട്ടറനികയ് നനികുതനി കവണ എനപറയുന തനരുമടാനരം ശരനിയല.
അതനിനകവണനി ആരയ് സമ്മേര്ദ്ദേരം ലചലത്തനിയടാലരം അതയ് ശരനിയല.  ഒരുപലക്ഷ നമുകയ്
നനികുതനി  അടയ്കകണനിവരുലമങ്കെനില്കപ്പെടാലരം  കലെടാട്ടറനികയ്  നനികുതനിയുണടാകേണരം.
ഗടാരംബനിരംഗയ്  (ചൂതടാട്ടരം),  ലറയ്സനിരംഗയ്  എനനിവ  കപടാലലെയുള്ള  ഒനതലനയടാണയ്
കലെടാട്ടറനിയുരം.  കനരലത്ത  ഗടാരംബനിരംഗയ്  ആക്ടനില്  കലെടാട്ടറനിലയ
ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്.   അതുലകേടാണയ്  നനിര്ബന്ധമടായുരം  കലെടാട്ടറനികയ്  നനികുതനി
ഏര്ലപ്പെടുത്തണലമനതടാണയ് ഏറവരം പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യരം. 

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സനകര്]

ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുനതനിനമുമ്പയ്  കകേരളലത്തക്കുറനിചയ്  സടാമ്പത്തനികേ വനിദഗ്ദ്ധരടായ
ആളുകേള്  പറഞ്ഞനിരുനതയ്  കകേരളരം  ഒരു  കസവനടാധനിഷ്ഠനിത  സരംസടാനമടാണയ്
എനടാണയ്.  കേടാരണരം മറയ് സരംസടാനങ്ങളുമടായനി തടാരതമദ്യലപ്പെടുതകമ്പടാള് കപ്രമറനി
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ലസക്ടറുരം  ലസകണറനി  ലസക്ടറുരം  വലെനിയ  ലപര്കഫടാമന്സനിലടാത്ത  ഒരു  കസ്റ്റേറടാണയ്
കകേരളരം.   പലക്ഷ കസവന കമഖലെയടാണയ്.  ആ കസവന കമഖലെയനില് ജനി.എസയ്.ടനി.
വരുകമ്പടാള് ഉണടാകുന വലെനിയ വര്ദ്ധനവയ് നമ്മുലട നനികുതനി വരുമടാനത്തനിലമുണടാകുരം
എനയ്  ആദദ്യലമലടാരം  പറഞ്ഞുകകേട്ടനിരുന.   ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുനതനിനമുമ്പയ്  കസവന
നനികുതനി  പൂര്ണ്ണമടായുരം  പനിരനിചനിരുനതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരടാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്
കകേരളത്തനില്നനിനരം  കസവന  നനികുതനി  പനിരനിചതനിലന  കേണകയ്  സരംസടാന
ഗവണ്ലമനനിലന കേയ്യനിലകണടാ;  സരംസടാനലത്ത നനികുതനി വകുപ്പെനിലന കേയ്യനിലകണടാ;
എത്ര കകേടാടനി രൂപയടാണയ്,  അലലങ്കെനില് എത്ര ശതമടാനമടാണയ്;  കകേന്ദ്രരം ലമടാത്തമടായനി
പനിരനിചനിരുന  കസവന  നനികുതനിയുലട  എത്ര  ശതമടാനമടാണയ്  കകേരളത്തനില്നനിനയ്
ഇതനിനമുമ്പയ് കേളക്ടയ് ലചയനിരുനതയ്? അങ്ങലനലയടാരു വലെനിയ തുകേ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനയ്
കേളക്ടയ്  ലചയനിട്ടുണയ് എങ്കെനില് ഈ ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുകമ്പടാള് വലെനിലയടാരു വര്ദ്ധനവയ്
നമ്മുലട  സരംസടാനത്തനിലന  നനികുതനി  വരുമടാനത്തനിലണടാകുരം.  ഇതനിനമുമ്പയ്
സരംസടാനലത്ത  നനികുതനി  വകുകപ്പെടാ  അലലങ്കെനില്  ഇവനിലടയുള്ള  ഏലതങ്കെനിലരം
ഗകവഷണ സടാപനങ്ങകളടാ അതനിലനക്കുറനിലചടാരു പഠനരം നടത്തനിയനിട്ടുകണടാലയനയ്
അങ്ങയ് വദ്യകമടാക്കുലമനയ് ഞടാന് കേരുതുന.  യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ജനി.എസയ്.ടനി., നനികുതനി
നല്കുനതനിനകവണനി  ആളുകേലള  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന  ഒനടാണയ്.   കേടാരണരം,  നനികുതനി
വളലര  റടാഷണകലെസയ്  ലചയ്യുകമ്പടാള്  നനികുതനിയുലട  ലനറയ് വര്കനിനയ്
പുറതനനില്ക്കുനവരടാണയ്  ഏറവരം  കൂടുതല്.   ശരനിക്കുപറഞ്ഞടാല്  നനികുതനി
ലകേടാടുക്കുന ആളുകേലള കനടാകനി നനികുതനി ലകേടാടുകടാത്ത ആളുകേള് ലകേടാഞ്ഞനരംകുത്തനി
നനില്ക്കുന  ഒരു  നനികുതനി  സമ്പ്രദടായമടാണയ്  നമ്മുലട  നടാട്ടനിലള്ളതയ്.  പ്രധടാനലപ്പെട്ട
ആളുകേളകല  പുറതനനില്ക്കുനതയ്.  മനനഃപൂര്വ്വമടായനി  നനികുതനി
ലകേടാടുകടാതനിരനിക്കുനതനിനകവണനി  കനിമനിനല്  കുറരം  ലചയ്യുനവരടാണയ്  ഒരുകൂട്ടര്.
മലറടാരു  കൂട്ടര്,  അവര്കയ്  തടാങ്ങടാന്  പറനനില.  അശടാസ്ത്രനയമടായ  നനികുതനി
സമ്പ്രദടായങ്ങളുണടാകുകമ്പടാള് അവരുലട ഉല്പ്പെനവരം  ലെടാഭവമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടയ് ഈ
നനികുതനി  അവര്കയ്  അകഫടാര്ഡയ്  ലചയ്യടാന്  സടാധനികടാത്തതുലകേടാണയ്  നനികുതനി
സമ്പ്രദടായത്തനില്നനിനയ്  പുറതനനില്ക്കുന,  നനികുതനി  അകവടായ്ഡയ്  ലചയ്യുന
ആളുകേളുണയ്.  എലടാ ആളുകേലളയുരം നനികുതനിയുലട ലനറയ് വര്കനികലെയയ് ലകേടാണ്ടുവരടാന്
ഈ  ജനി.എസയ്.ടനി.  നമ്മുലട  സരംസടാനത്തയ്  ഏറവരം  ഫലെപ്രദമടായനി  എങ്ങലന
ഉപകയടാഗനികടാന്  സടാധനിക്കുലമനതനിലനക്കുറനിചടാണയ്  ആകലെടാചന  കവണതയ്.
നനികുതനിയുലട ലനറയ് വര്കയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണയ് നനികുതനി കുറചനിട്ടടാലണങ്കെനിലരം കൂടുതല്
ആളുകേലള  നനികുതനിയുലട  ലനറയ് വര്കനില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തടാനള്ള  ശമരം  സരംസടാന
സര്കടാരനിലന ഭടാഗതനനിനണടാകുലമനയ്  ഞടാന് കേരുതുന.  നനികുതനി  പനിരനിവമടായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  വലെനിലയടാരു  പരടാതനി  എനനികയ്  ഈ  സഭയുലട  മുമ്പടാലകേ  വയടാനണയ്.
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ശന. ഇ. പനി. ജയരടാജന് കനതൃതസരം നല്കുന സനി.പനി.ഐ (എരം) അനകൂലെമടായനിട്ടുള്ള
ഇടതുപക്ഷ വദ്യടാപടാരനി  സരംഘടനയുണയ്.  ആ വദ്യടാപടാരനി  സരംഘടനയനില് അരംഗമടായ
എറണടാകുളലത്ത  ഒരു  ലമടാത്തവസ്ത്ര  വദ്യടാപടാരനിയുലട  കേടയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഏപ്രനില്
മടാസരം  22-ാം  തനയതനി   ലറയ്ഡയ്  നടന.  പടാലെകടാട്ടുരം  തൃശ്ശൂരനിലമുള്ള  ഒന്പതയ്
ഇനലെനിജന്സയ്  ഉകദദ്യടാഗസര്  വനടാണയ്   ലറയ്ഡയ്  നടത്തനിയതയ്.  അവനിലട  ഈ
സരംഘടനയനില്ലപ്പെട്ട  ആളുകേളുരം  അവരുലട  ഗുണകേളുരം  കചര്നയ്  ഉകദദ്യടാസലര
ക്രൂരമടായനി മര്ദ്ദേനിച്ചു. മടാത്രമല, 20 കകേടാടനി രൂപയുലട നനികുതനിലവട്ടനിച കരഖകേള് അവര്
പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണടായനിരുന.  ആ  കരഖകേള്  പരസദ്യമടായനി  ഈ  ഗുണകേളുരം
കേചവടകടാരുരം അവരുലട ബന്ധുകളുരംകൂടനി കേനറനി കേടാറനില്പ്പെറത്തനി.  ഞടാന് പറയുന
കേടാരദ്യങ്ങലളലടാരം  പനിനനടയ്  കപടാലെനസനിനയ്  കേനിട്ടനിയ  ഈ  സനി.ഡനി.യനിലണയ്  (സനി.ഡനി.
ഉയര്ത്തനികടാണനിച്ചു).  അങ്ങലനലയടാരു  ലറയ്ഡയ്  നടത്തനിയതയ്  ഗവലണ്മെനനിലന
അനവടാദകത്തടാടുകൂടനിയുരം അവര് നനികുതനി ലവട്ടനിപ്പെയ് നടത്തനിയതനിലന ഇന്ഫര്കമഷന്
കേനിട്ടനിയതനിലന  അടനിസടാനത്തനിലമടാലണന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിയുലട  ഒരു
പ്രസ്തടാവന ഞടാന് കേണ്ടു.  അങ്ങലനയടാലണങ്കെനില് നനിയമപരമടായനി നനികുതനി ലവട്ടനിപ്പെയ്
നടത്തനിയ ആളുകേലള പനിടനികടാന്കവണനി അകേതലചന, കകേകലെനി വടാങ്ങടാത്ത ഈ
ഉകദദ്യടാഗസലര  ക്രൂരമടായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുരം  അവര്  അവനിലടനനിനയ്  പനിടനിലചടുത്ത
കരഖകേള്  നശനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  ലചയവര്ലകതനിരടായനി  എന്തുനടപടനി  സസനകേരനിച്ചു
ലവനറനിയടാന്  ഞങ്ങള്കയ്  ആഗ്രഹമുണയ്.  പരടാതനി  ലകേടാടുതകേഴനിഞ്ഞകപ്പെടാള്
കകേലസടുത  എനലടാലത  ഒരു  മടാസമടായനി  ലസയനില്സയ്  ടടാക്സെെയ്  ഉകദദ്യടാഗസലര
കേകയ്യറരം  ലചയ,  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കരഖകേള്  നശനിപ്പെനിച  ഒരടാലളകപ്പെടാലരം  കപടാലെനസയ്
ഇതുവലര  അറസ്റ്റേയ്  ലചയനിട്ടനില.  അതയ്  വളലര  ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്.  ഔകദദ്യടാഗനികേ
കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണരം  തടസലപ്പെടുത്തനിയവരനില്  ഒരടാലളകപ്പെടാലരം  ഇതുവലര  അറസ്റ്റേയ്
ലചയനിട്ടനില. അതനിലനകടാള്  ഗഇൗരവമടായനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യലമനപറയുനതയ്
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ് ലമനനിലന ഭടാഗതനനിനരം ഒരു നടപടനിയുരം ഉണടായനിട്ടനില എനള്ളതടാണയ്.
അവനിലടനനിനരം പനിടനിലചടുത്ത കരഖകേള് പരനികശടാധനിചയ് അസസയ് ലമനയ് ലകേടാടുകടാകനടാ
ലപനടാലെനിറനി ലകേടാടുകടാകനടാ ഉള്ള ഒരു നടപടനിയുരം ഗവണ് ലമനനിലന ഭടാഗതനനിനരം
ഉണടായനിട്ടനില എനതയ്  ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടായ കേടാരദ്യമടാണയ്.  നനികുതനി പനിരനിവനിനനിറങ്ങുന
ഉകദദ്യടാഗസര്കയ്  സരംരക്ഷണരം  ലകേടാടുകടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിലലങ്കെനില്,  അവരുലട
ആത്മവനരദ്യരം തകേര്ക്കുന നടപടനികേളടാണയ് ലചയ്യുനലതങ്കെനില്, പടാര്ട്ടനിയടാണയ് ഇത്തരരം
കേടാരദ്യങ്ങള്  തനരുമടാനനിക്കുനലതങ്കെനില്,  പടാര്ട്ടനികടാരുലട  വനട്ടനില്നനിനരം  അവരുലട
കേടകേളനില്നനിനരം നനികുതനി പനിരനികണ എലനടാരു തനരുമടാനമടാണയ് ഈ ഗവണ്ലമനയ്
സസനകേരനിക്കുനലതങ്കെനില്  ഇവനിലട  എങ്ങലന  ശരനിയടായ  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  നടക്കുരം
എനയ്  അങ്ങയ്  വദ്യകമടാകകണതുണയ്.  ഇത്തരലമടാരു  നടപടനി  ലചയ  ആളുകേലള
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അടനിയന്തരമടായനി  അറസ്റ്റുലചയ്യടാനള്ള  നനിര്കദ്ദേശവരം  അവര്ലകതനിരടായനി
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനലെടായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളുരം  ഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗതനനിനരം
സസനകേരനികണലമനയ് ഞടാന് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണയ്. 

ടടാക്സെെയ്  കേളക്ഷനമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  ഇവനിലട  പലെകപ്പെടാഴുരം  അഴനിമതനിരഹനിത
വടാളയടാറുരം അഴനിമതനിരഹനിത ലചകയ് കപടാസ്റ്റുകേലളയുരം കുറനിലചടാലക പറഞ്ഞു. പലക്ഷ
ഇകപ്പെടാള്  വനണ്ടുരം  ലചക്കുകപടാസ്റ്റുകേളനില്നനിനരം  ധടാരടാളരം  കകേകലെനി  വടാര്ത്തകേള്
പുറതവരുനണയ്. ഞടാന് അങ്ങലയ കുറലപ്പെടുതനനില. അങ്ങയ് സദകദ്ദേശകത്തടാടുകൂടനി
ലചയ  കേടാരദ്യമടാകേടാരം.  എന്തുലകേടാണടാണയ്  വനണ്ടുരം  ലചക്കുകപടാസ്റ്റുകേള്  അഴനിമതനി
കകേന്ദ്രങ്ങളടായനി  മടാറുനലതനയ്  അകനസഷനികണരം.  ഭരണടാനകൂലെ  സരംഘടനകേളടാണയ്
ടടാന്സ്ഫര്  നടതനതയ്.  മൂനമടാസവരം  ആറുമടാസവരം  ലചക്കുകപടാസ്റ്റുകേളനിലലെ
കപടാസ്റ്റേനിരംഗനിനയ്  അവനിടലത്ത  ഭരണടാനകൂലെ  സരംഘടനകേള്  എഴുതനിത്തരുന
കപരുകേളടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  ലകേടാടുക്കുനതയ്.  കനരലത്ത  അഴനിമതനിരഹനിത  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലെടാകനിയ സന്ദര്ഭത്തനില് ഒരുപലക്ഷ മനനികയടാ മനനിയുലട ഓഫനകസടാ കനരനിട്ടയ്
കപടാസ്റ്റേനിരംഗയ്  നടത്തനിയകപ്പെടാള് കുലറ നടാളകത്തയയ് നനിയനനികടാന് കേഴനിഞ്ഞുലവങ്കെനില്
ഇകപ്പെടാള് ഭരണടാനകൂലെ സരംഘടനയനിലലെ ആളുകേള് എഴുതനിലകടാടുക്കുന ആളുകേള്
ലചകയ്  കപടാസ്റ്റേനില്  ലചനകപ്പെടാള്  അവര്  കമശയടനിയനില്കൂടനിയുരം  കമശയയ്
മനലതകടനിയുരം കകേനനട്ടനിലകടാണനിരനിക്കുകേയുരം ലചകയ് കപടാസ്റ്റുകേള് വനണ്ടുരം അഴനിമതനി
കകേന്ദ്രങ്ങളടായനി  മടാറനിലകടാണനിരനിക്കുകേയുമടാണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി  വരുകമ്പടാള്
ലചകയ്കപടാസ്റ്റേയ്  ഉണടാവനില  എനടാണയ്  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്.
ലചകയ്കപടാസ്റ്റുണടാകുരം എനയ് ഇകപ്പെടാള് പറയുന.  ഇതുസരംബന്ധനിച കേടാരദ്യങ്ങള്കൂടനി
അങ്ങയ് വദ്യകമടാകണരം. 

സരംസടാനത്തയ്  സടാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനില  എലനലടാരം
പറയുനലണങ്കെനിലരം മടാര്ചയ്  31-ാം തനയതനികയ് മുമ്പടായനി ബനില് ലകേടാടുത്ത എത്രകയടാ
പഞടായതകേള്കയ്  പണരം കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  31-ാം തനയതനിക്കുമുമ്പയ്  ബനില് സബ്മനിറയ്
ലചയനിട്ടുരം  ഇതുവലര  പണരം  കേനിട്ടടാത്ത  ധടാരടാളരം  കലെടാകല്  കബടാഡനികേള്
കകേരളത്തനിലണയ്.  അവര്കയ് പണരം കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  കലെടാകല് കബടാഡനി മനിനനിസ്റ്റേര്കയ്
അറനിയടാരം,  അവര് കേറ്റ്യൂവനിലെടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള് രണടാമതുരം അവകരടാടയ്  ബനില് സബ്മനിറയ്
ലചയ്യടാന്  പറയുന.  തകദ്ദേശസസയരംഭരണ  സടാപനങ്ങളനിലലെ  പലെ  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരം സ്തരംഭനിച്ചുനനില്ക്കുകേയടാണയ്. ഏപ്രനില്-ലമയയ് മടാസത്തനിലെടാണയ് ഏറവരം
കൂടുതല്  പണനികേള്  നടകകണതയ്.  ഇനനി  ഇകപ്പെടാള്  മഴയടായനി.  ഒനരം  ലചയ്യടാന്
കേഴനിയടാത്ത  ഘട്ടമടാണയ്.  സരംസടാനത്തയ്  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  കേടുത്ത  സടാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയുകണടാ;  പഞടായത്തനിലലെ  ബനില്ലുകേള്കപടാലരം  കപയ്ലമനയ്  ലചയ്യടാന്
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കേഴനിയടാത്ത  തരത്തനിലള്ള  കേടുത്ത  സടാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലെടാകണടാ  ഈ
സര്കടാര്  ഉഴലനതയ്  എനയ്  അങ്ങയ്  വദ്യകമടാകണരം.  ഈ  സരംസടാനലത്ത
പ്രശങ്ങലള അഭനിസരംകബടാധന ലചയ്യടാന് ഈ ഫനിനടാന് സയ്  ബനില്ലുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട
കേടാരദ്യങ്ങള്കയ് കേഴനിയുനനില എനതുലകേടാണയ്  ഞടാന് ഈ ബനിലനിലന എതനിര്ക്കുന.

ധനകേടാരദ്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എരം  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,
ഇവനിലട സരംസടാരനിച ശന.  എരം.  ഉമ്മേര്,  ശന.  ഷടാഫനി പറമ്പനില് തുടങ്ങനി   ഇകപ്പെടാള്
സരംസടാരനിചയ് അവസടാനനിപ്പെനിച ശന. വനി. ഡനി. സതനശന് അടകരം സരംസടാനത്തനിലന
ധനസനിതനിയുലട  ഇനലത്ത  സനിതനിലയക്കുറനിചയ്  ആശങ്കെകേള്
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  ഒരു  കേടാരദ്യരം  വളലര  ശരനിയടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടതുകപടാലലെ  നനികുതനി  വരുമടാനരം  വര്ദ്ധനിപ്പെനികടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടതനിലന  ഏതടാണയ്  പകുതനിയടാണയ്  വര്ദ്ധനവണടായതയ്.  കനടാട്ടയ്
നനികരടാധനത്തനിലന  പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങലളലയടാലക  മടാറനിനനിര്ത്തനിയടാല്കപ്പെടാലരം
ഉണടാകകേണനിയനിരുന നനികുതനി വര്ദ്ധനവയ് ഉണടായനില എനള്ളതയ് ഒരു വടാസ്തവമടാണയ്.
അതനില്  ഗഇൗരവമടായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കചടാദദ്യരം  ഉനയനിചതയ്  ശന.  ലകേ.  എസയ്.
ശബരനനടാഥനടാണയ്.  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞതയ്  കുടനിശനികേ  പനിരനിചതനിലനക്കുറനിചടാണയ്.
ആറടായനിരരം  എന  കേണകടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞതയ്,  എലടാ  വകുപ്പെനിലനയുരം
കൂടനികചര്ത്തടാണയ്  പതനിനടായനിരരം  എനപറയുനതയ്.  ആ  കുടനിശനികേ
പനിരനിച്ചുലവങ്കെനില്തലന എത്ര കകേടാടനി രൂപ വരുമടായനിരുന; അതനിലനന്തടാണയ് തടസരം
എന  ഗഇൗരവകേരമടായ  കചടാദദ്യമടായനിരുന  അകദ്ദേഹരം  കചടാദനിചതയ്.  എനനികയ്
പറയടാനള്ളതയ്  ആറടായനിരരം  കകേടാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേ  എനപറയുനലണങ്കെനിലരം
ആറടായനിരമനില. ഇനനി പനിരനികടാന് പറനിലലനയ് കേളക്ടര്മടാര് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള തുകേ നമ്മേള്
എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടനില.  സസര്ണ്ണത്തനികന്മേലള്ള പര്കചസയ് ടടാക്സെെയ് പനിന്വലെനികണലമനയ്
ഇവനിലട എലടാകപരുരം പറഞ്ഞു.  ആ കുടനിശനികേ എഴുതനിത്തള്ളനിയടാലരം  2000  കകേടാടനി
രൂപകയ മടാറുകേയുള.  ഇലതലടാരം  കേഴനിഞ്ഞടാലരം  3000-4000  കകേടാടനികയടാളരം രൂപ
നനികുതനി  കുടനിശനികേയടായനി  ഉണടാകുരം.  എന്തടാണയ്  ഈ  ഫനിനടാന്സയ്  ബനില്ലകേടാണയ്
ലെക്ഷദ്യമനിടുനലതനയ്  പലെരുരം  ആശ്ചരദ്യകേരമടായനി  കചടാദനിച്ചു.  ഈ  കുടനിശനികേ
പൂര്ണ്ണമടായുരം  പനിരനിലചടുക്കുകേ  എനതടാണയ്  ഫനിനടാന്സയ്  ബനിലനിലന  ലെക്ഷദ്യരം.
അതനിനകവണനിയടാണയ്  ആരംനസ്റ്റേനി  സനരം  ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതയ്.  കുടനിശനികേ
എനപറയുകമ്പടാള് സര്കടാരനിനയ്  കേനികട്ടണ നനികുതനിയുണയ്,  അതനിലന പലെനിശയുണയ്,
പനിലന എലടാത്തനിനമുളള ലപനടാലെനിറനിയുമുണടാകുരം. ലപനടാലെനിറനി 200 ശതമടാനമടാണയ്.
അതടങ്ങുനതടാണയ്  ഈ  പറയുന  തുകേ.  നമ്മേള്  ആരംനസ്റ്റേനിയനില്  ചനിലെ  ഇളവകേള്
നല്കേനി  പരമടാവധനി  നനികുതനി  സമടാഹരണരം  നടത്തടാനള്ള   പരനിശമരം
നടതകേയടാണയ്.  1500 കകേടാടനി രൂപയ്ക്കുരം 2000 കകേടാടനി രൂപയ്ക്കുരം ഇടയ്ലകങ്കെനിലരം ഈ
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വര്ഷരം  നനികുതനി  സമടാഹരനികടാന്  കേഴനിയണരം.  അതനിനള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടാണയ്
നടനലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്  പ്രനിസരംപ്റനവയ്  ടടാക്സെെയ്,  60  ലെക്ഷരം
രൂപയനില് കൂടുതല് വനിറവരുമടാനമുലണങ്കെനില് വടാറരം നനിയമപ്രകേടാരമുള്ള നനികുതനിയുരം
നല്കേണരം.  അതനിനയ്  തടാലഴയടാലണങ്കെനില്  0.5  ശതമടാനരം  നനികുതനി  നല്കേണരം.
എലടാവര്ക്കുരം  അറനിയടാരം,  ധടാരടാളരം  വദ്യടാപടാരനികേള്  അറുപതയ്  ലെക്ഷരം  രൂപയനില്
വനിറവരുമടാനലമതകമ്പടാള് അതയ് തടാഴനികടാണനിക്കുരം. അങ്ങലനലയടാരു പതനിനടായനിരരം
കപരുലട  ലെനിസ്റ്റേയ്  ഇകപ്പെടാഴുണയ്.  അവര്ലകടാലക  മുഴുവന്  തുകേയ്ക്കുരം  ലപനടാലെനിറനിയടായനി
14.5  ശതമടാനരം  വചയ്  ഈടടാകടാന്  തനരുമടാനനിചടാല്  അവര്  ആത്മഹതദ്യ
ലചകയ്യണനിവരുരം.  അതയ്  നടാട്ടനില്  ഉണടായനിട്ടുളളതടാണയ്.  അതുലകേടാണയ്  നമ്മേള്  ഒരു
ഇളവയ്  നല്കേനി.  അവരുലട  ലമടാത്തരം  കടണ്  ഓവര്  60  ലെക്ഷരം  രൂപയയ്
തടാലഴയടാലണങ്കെനില്  അര  ശതമടാനവരം   60  ലെക്ഷത്തനിനരം  ഒരു  കകേടാടനി  രൂപയ്ക്കുരം
ഇടയടാലണങ്കെനില്  ഒരു  ശതമടാനവരം  ഒരു  കകേടാടനി  രൂപയയ്  മുകേളനിലെടാലണങ്കെനില്  രണയ്
ശതമടാനവരം  നല്കേണലമനതടാണയ്  ഇളവയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സഭയനില്  ശന.  വനി.  ഡനി.
സതനശന് ഇവനിലട വചതയ് സസല്പരം കേഠനിനമടാണയ്. ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങളനില് വളലര  ഉയര്ന
ഭടാരരം വരുലമലനടാലക പറഞ്ഞനിരുന.  ഇതുകപടാലലെ വടാറയ്  നനികുതനിയനിലരം  ധടാരടാളരം
കുടനിശനികേയുണയ്.  അലതലടാരം  പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണയ്  സര്കടാര്  എടുത്തനിരനിക്കുന  ഒരു
സമനപനരം, വടാറയ് നനികുതനിയനില് മുതലരം ലപനടാലെനിറനിയുലട മുപ്പെതുശതമടാനവരം തരണരം.
പലെനിശ  കപടാലട്ട,  എങ്കെനില്  നമുകയ്  ശരനിയടാകടാരം.   ഉദടാരമടായ  വദ്യവസ  വചയ്
സര്കടാരനിനയ്  കേനികട്ടണ  നനികുതനിയുരം  പലെനിശയുരം  കേനിട്ടുനലണനയ്  ഉറപ്പുവരുതരം.
അതനിനകവണനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരരംഭനിചയ്  പ്ലേടാനനിരംഗനില്  ചട്ടമുണടാകനി
പ്രഖദ്യടാപനികലെല.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ടനി.  വനി.  ഇബ്രേടാഹനിരംകുഞ്ഞയ്  നനിയമരം
പടാസടാക്കുനതനിനമുമ്പയ്  ചട്ടരം  എങ്ങലനലയനയ്  കചടാദനിച്ചു.  നമ്മുലട  ഫനിനടാന്സയ്
ബനിലനിലനടാരു  പ്രകതദ്യകേതയുണയ്.  സഭയനില്  വയ്ക്കുന  അനമുതല്  അതയ്  ആക്ടടാകുരം.
മുന്കേടാലെ പ്രടാബലെദ്യരം  അതനിനണയ്.  അതുലകേടാണതയ്  ലചയ്യണലമങ്കെനില്  നമുകയ്  ചനിലെ
ആസൂത്രണങ്ങള്  കവണനിവരുരം.  അകപ്പെടാഴുരം  ചട്ടമുണടാകനിയനിട്ടനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനിതലന  പലങ്കെടുതലകേടാണയ്  എലടാ  ജനിലയനിലരം  ഉകദദ്യടാഗസരുലട  കയടാഗരം
കചരുകേയുരം  കേടാരദ്യങ്ങള്  പ്ലേടാന്  ലചയ്യുകേയുരം  ലചയനിട്ടുണയ്.  കയടാഗങ്ങലളലടാരം
തനര്നനിട്ടനില.  ഇനനി  അപ്പെനല്കേടാരുലടയുരം  ഇനലെനിജന്സുകേടാരുലടയുരം  കയടാഗമുണയ്.
ഇലതലടാരം കൂടനിയടാകുകമ്പടാള് എലടാതലെത്തനിലരം ചര്ച ലചയകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുരം. 

3.00 PM]

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  നമ്മേള്  എനയര്  സനിസ്റ്റേരം  ലചയ്ഞയ്
ലചയലകേടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനികലെയയ്  ഷനിഫയ്  ലചയ്യുകേയടാണയ്.   വര്ഷങ്ങളടായനി
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കേനിടക്കുന കകേസുകേള്, അരനികയഴയ്,  റനിവനിഷന് ലപറനഷന്, അപ്പെനല് തുടങ്ങനി ധടാരടാളരം
കേടാരദ്യങ്ങളുണയ്.   ഇതനില്  ചനിലെ  കേടാരദ്യങ്ങളനില്  മടാത്രമടാണയ്  ആരംലനസ്റ്റേനി  സനരം
അനഇൗണ്സയ്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.   പലക്ഷ  എലടാത്തനിനരംകൂടനി  ഒരു  സനരം  അനഇൗണ്സയ്
ലചയയ്  ലമടാത്തമടായനി  കേനിട്ടടാവനത്രയുരം  പണരം  പനിരനിലചടുക്കുകേയുരം  ഇഇൗ  സനിസ്റ്റേരം
അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  ലചയനിലലങ്കെനില്  പുതനിയ  സനിസ്റ്റേത്തനികലെയയ്  മടാറുകമ്പടാള്
ധടാരടാളരം സടാകങ്കെതനികേ പ്രശങ്ങളുണടാകുരം.  ഇതയ് പരനിഹരനികടാന് കേഴനിയനികല?

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  അതനിനയ്  തലനയടാണയ്
പരനിശമനിക്കുനതയ്.   അതനിനടാലെടാണയ്  എലടാ  നനിയമത്തനിലരം  ആരംലനസ്റ്റേനി
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.   പലക്ഷ  2010-11  വലരകയ  നമ്മേള്  ലകേടാടുത്തനിട്ടുള.   കേടാരണരം
അതനിനകശഷമുള്ള  അസലസ്മനയ്  തനര്നനിട്ടനില.   അസലസ്മന്റുരം  റന-അസലസ്മന്റുരം
തനര്കടാലത  ആരംലനസ്റ്റേനി  പ്രഖദ്യടാപനിചടാല്  ഇനനി  ഞങ്ങലളടാനരം  കനടാകനിലലനയ്
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുനതനിനയ്  തുലെദ്യമടായനിരനിക്കുരം.   അതുലകേടാണടാണയ്  2010-11  വലരയുള്ള
കകേസുകേള്കയ്   ആരംലനസ്റ്റേനി  വയ്ക്കുനതയ്.   വലെനിയ  അളവനില്  അപ്പെനല്  കകേസ്സുകേള്
ലകേട്ടനികനിടക്കുനതയ് സമയബന്ധനിതമടായനി തനര്പ്പെടാകടാന് തനരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
അതനിനകവണനി  പുതുതടായനി  അപ്പെനല്  ഡനി.സനി.-മടാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്,  കൂടുതല്
ലബഞ്ചുകേളുമുണയ്.   അതനിനടാല്  ഇകടാരദ്യങ്ങലളലടാരം  കൂടുതല്  കവഗത്തനില്
നടക്കുലമനടാണയ് കേരുതുനതയ്. 

അതുകപടാലലെ അസലസ്മനയ്,  റന-അസലസ്മനയ് നടപടനികേള് എത്രയുരം ലപലട്ടനയ്
പൂര്ത്തനകേരനിക്കുകേയടാണയ്.   അതനില്  ഇനലെനിജന്സയ്  വനിഭടാഗരം  കേണ്ടുപനിടനിച  കകരം
ഫയലകേള്, വടാഹന ലചകനിരംഗുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട കകേസുകേള്, എ.ജനി. കേണ്ടുപനിടനിചവ,
ഇകനണല് ഓഡനിറയ്  വനിരംഗയ് കേണ്ടുപനിടനിചവ എനനിവ ഉള്ലപ്പെലട   ആയനിരകണകനിനയ്
കകേസ്സുകേളുണയ്.   അവലയലടാരം  സമയബന്ധനിതമടായനി  അസലസ്മന്റുരം റന-അസലസ്മന്റുരം
നടത്തനി  തനര്പ്പെടാക്കുനതനിനള്ള  ആകലെടാചനകേളടാണയ്  ജനിലടാതലെ  കയടാഗങ്ങളനില്
നടക്കുനതയ്. മലെപ്പുറരം ഒഴനിലകേയുള്ള ജനിലകേളനില് പ്രസ്തുത കയടാഗങ്ങള് നടനകേഴനിഞ്ഞു.
എത്രയുരംലപലട്ടനയ്  അസലസ്മന്റുകേളുരം  റന-അസലസ്മന്റുകേളുരം  പൂര്ത്തനകേരനികടാനരം
അപ്പെനല്  കകേസ്സുകേളനില്  തനര്പ്പുണടാകടാനരം  കഹകകടാടതനിയനിലലെ  ലപന്ഡനിരംഗയ്
കകേസ്സുകേളനില് ഇടലപടടാനരം തനരുമടാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.   അതനിലന അടനിസടാനത്തനില്
ജനങ്ങലള  കപ്രരനിപ്പെനിചയ്  ലസറനില്  ലചയ്യനിക്കുനതനിനള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേടാണരം
എനതടാണയ് ഇഇൗ ഫനിനടാന്സയ് ബനിലനിലന പ്രസകനി.  

ഇഇൗ ബനിലനില് വരടാത്ത ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചയ് പലെ ലമമ്പര്മടാരുരം ഇവനിലട
പറയുകേയുണടായനി. അതനിലലെടാനയ് സസര്ണ്ണത്തനിലന പര്കചസയ് ടടാക്സെെയ് സരംബന്ധനിചടാണയ്.
അകടാരദ്യരം  മുന്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുരം  പ്രസ്തടാവനിക്കുകേയുണടായനി.
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നനിയമനനിര്മ്മേടാണ  കവളയനില്  അനകദ്ദേഹരം  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടതല,  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
അങ്ങലനലയടാരു  ഇനന്ഷനണടായനിരുനനില.   അബദ്ധത്തനില്  വന
പടാകേപ്പെനിഴയടാണതയ്.  ദര്വ്വഹമടായനിട്ടുള്ള  ഭടാരമടാണയ്  വദ്യടാപടാരനികേളുലടകമല്
വചനിട്ടുള്ളലതനയ്  ബഹുമടാനദ്യരടായ  കേക്ഷനികനതടാകന്മേടാലരലടാരം  പറഞ്ഞനിരുന.
ഇങ്ങലനയുള്ള ഏര്പ്പെടാടുകേള് ഉണടാകേനിലലനയ്  പറഞ്ഞുതലനയടാണയ്  വദ്യടാപടാരനികേലള
കകേടാമ്പഇൗണനിരംഗയ് സനമനികലെയയ് ലകേടാണ്ടുവനനിരുനതയ്.  അതയ് നനകരം ലചകയ്യണതടാണയ്.
ഒഫനഷദ്യല് അലമനയ്ലമനടായനി സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയനില് വചയ്  ചര്ച ലചയ്യടാരം.

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  രണയ്  വനിഷയങ്ങളടാണയ്
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ശന.  വനി.  ലകേ.  സനി.  മമ്മേതയ്  കകേടായ
സരംസടാരനിചകപ്പെടാഴുരം കബകറനി കഷടാര്ട്ടനനിരംഗുമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ട പ്രശരം പറഞ്ഞതടാണയ്.
അതയ്  വനസതനികയ്  തുലെദ്യമടാലണന  ഡനികകറഷന്  കേണ്കസണ്ഡയ്  അകതടാറനിയനില്
നനിനയ് കേനിട്ടനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ് പനിരനികടാത്ത നനികുതനിയടാണയ്.  ഇതനിലലെടാരു ഓപ്പെണനിരംഗയ്
ഇലലനതടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രടാവശദ്യരം  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്  സരംസടാരനിചകപ്പെടാള്
പറഞ്ഞതയ്.   ഇതുരം  പരനിഹരനികലപ്പെകടണതകല.   അതയ്  അവര് കേളക്ടയ്  ലചയ്യടാത്ത
കപസയടാണയ്.

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ് ലഎസകേയ്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ തവണ ഒഫനഷദ്യലെടായനി
ഡനികയര് ലചയ ലമടാകബല് ചടാര്ജറനിലന വനിഷയവരം ഇതനില് വരുരം.  മലറടാനയ്,
കബകറനി കഷടാര്ട്ടനനിരംഗനികനതടാണയ്.  മടാര്ഗകറന് 14.5 ശതമടാനവരം വനസതനികയ് 5
ശതമടാനവമടാണയ്  നനികുതനി.   ഇതനിനനിടയടാണയ്  കബകറനി  കഷടാര്ട്ടനനിരംഗയ്  വരുനതയ്.
അതയ്  വനസതനിയടാകണടാ  മടാര്ഗകറനടാകണടാ  എലനടാരു  തര്കമുണയ്.
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ്  അവസടാനരം  നല്കേനിയ  എക്സെെയ്പ്ലേകനഷന്  അതയ്  മടാര്ഗകറന്
ആലണനടാണയ്.   പലക്ഷ,  ആ  എക്സെെയ്പ്ലേകനഷന്  നല്കേനിയതയ്  നടാലെയ്  മടാസരം
മുമ്പടായതനിനടാല്  അതനിനയ്  മുന്കേടാലെ  പ്രടാബലെദ്യരം  നല്കുനതയ്  എങ്ങലനലയന
കചടാദദ്യമടാണയ് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അരംഗങ്ങള് ഉനയനിചതയ്.  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയനില് ചര്ച
ലചയയ് അതനിലനടാരു കപടാരംവഴനി കേലണത്തടാരം.

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനയ്  വനസതനിയടാലണനടാണയ്
പറഞ്ഞതയ്.   അങ്ങയ്  പറഞ്ഞകപ്പെടാള് ലതറനികപ്പെടായനി.   മടാര്ഗകറന്  ആലണനടാണയ്
പറഞ്ഞതയ്.

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  വനസതനികയ്  5  ശതമടാനവരം
മടാര്ഗകറനയ്  14.5  ശതമടാനവമടാണയ്.   ഞടാന്  ഇവനിലട  നല്കേനിയ എക്സെെയ്പ്ലേകനഷന്
മടാര്ഗകറനനികലെയയ്  വനിടടാലമനള്ളതടാണയ്.   അങ്ങലനയലലനടാണയ്  അരംഗങ്ങള്
ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്.   ഏതടായടാലരം  എക്സെെയ്പ്ലേകനഷന് നല്കേനിയ തനയതനികയ്  മുമ്പുള്ള
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കേടാലെകത്തതനില്  എന്തടാണയ്  ലചയ്യടാന്  കേഴനിയുകേലയനയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്
പരനികശടാധനിചയ്  തനരുമടാനലമടുകടാരം.   എലടാവരുരം  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലത്തക്കുറനിചയ്
പരടാമര്ശനിക്കുകേയുണടായനി.  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തനില്  അതവതരനിപ്പെനികടാന്
കേഴനിയടാത്തതനില്  എനനികയ്  കഖദമുണയ്.   പലക്ഷ  നനിശ്ചയമടായുരം  നനിയമപരമടായ
നടപടനികേള് സസനകേരനിചയ് ജൂകലെ 1-നമുമ്പയ് നമ്മേള് തയ്യടാലറടുത്തനിരനിക്കുരം.  

എന്തടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-കയടാടുള്ള  വനിമര്ശനരം,  വടാറനികനടാടുള്ള  വനിമര്ശനരം?
ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്  എന്തുപറഞ്ഞടാലരം  ഞടാന്  പറഞ്ഞ  സലെതതലന
നനില്ക്കുകേയടാണയ്.   വടാറയ്  ആയടാലരം  ജനി.എസയ്.ടനി.  ആയടാലരം  സരംസടാനങ്ങളുലട
നനികുതനി  അധനികേടാരരം  ഇലടാതടാകുലമന  പ്രശമുണയ്.   കവലറ  തര്കമല.   ഇനനി
കകേരളത്തനില് എലന്തങ്കെനിലരം നനികുതനി വരുമടാനരം വര്ദ്ധനിപ്പെനികണലമനയ് വനിചടാരനിചടാല്
സടാധനിക്കുകമടാ.  നമ്മുലട വനികേസന പടാത എന്തടാലണനയ് തനരുമടാനനിക്കുനതയ് നമ്മുലട
വരുമടാനവമടായനി ബന്ധലപ്പെട്ടടാണയ്.   ഇകപ്പെടാള് കനടാര്ഡനികേയ്  രടാജദ്യങ്ങള്  -  സസനഡന്,
കനടാര്കവ്വ,  ലഡന്മേടാര്കയ്  -അവരുലട  ടടാക്സെെയ്  ലററനിക്കുകലെഷന്  50
ശതമടാനത്തനിനടുത്തടാണയ്. എനടാല് ഇന്തദ്യയനില് അതയ്  30 ശതമടാനത്തനിനടുത്തടാണയ്.
നമ്മേള്  കവലറടാരു  പടാതയടാണയ്  പനിന്തുടരുനതയ്.    കകേരളത്തനില്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ-
ആകരടാഗദ്യ കമഖലെകേളനില് സര്കടാര് കൂടുതല് ഇടലപടുന.  അതുലകേടാണയ് നമ്മേള് മറയ്
സരംസടാനങ്ങലളകടാള് കൂടുതല് നനികുതനി പനിരനിചനിട്ടുണയ്.  നമ്മുലട ടടാക്സെെയ്-ജനി.ഡനി.പനി.
കറകഷദ്യടാ  ഇന്തദ്യയനില് ഏറവരം ഉയര്നതടാണയ്.   അതുവചടാണയ്    ഇഇൗ കേടാരദ്യങ്ങള്
ലചയലകേടാണനിരുനതയ്.   നടാലള ഇതയ്  കപടാലരനരം കനടാര്ഡനികേയ്  രടാജദ്യങ്ങലളകപ്പെടാലലെ
കവണലമനയ്  തനരുമടാനനിക്കുനതനിനമുള്ള  സസടാതനദ്യരം  ഇകതടാലട  ഇലടാതടാകുരം.
അതടാണയ്  വനിമര്ശനരം.   അകതസമയരം  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന  അവകേടാശങ്ങളുരം
കപടാലയനയ്  ചനിലെര്  പറയുനണയ്.   പലക്ഷ,   കകേന്ദ്രത്തനിലന എലടാ അവകേടാശവരം
കപടായനിട്ടനില,  അവര്കയ് ഡയറക്ടയ് ടടാക്സെെസുണയ്,  കേസ്റ്റേരംസയ് ഡറ്റ്യൂട്ടനിയുണയ്,  കവണലമങ്കെനില്
കനടാട്ടയ്  അചടനിക്കുകേയുരം ലചയ്യടാരം.   അവരുലട സസടാതനദ്യരം  കപടാകുനനില.   പലക്ഷ,
സരംസടാനങ്ങളുലട  അധനികേടാരരം  കപടാകുന.   നമ്മേള്  വടാറയ്  സമ്പ്രദടായത്തനികലെയയ്
കപടായനി.  ഏതയ്  നനികുതനി  സമ്പ്രദടായമടാലണങ്കെനിലരം  ഫലെപ്രദമടായനി  നടപ്പെനിലെടാകനിയടാല്
നനികുതനി  പനിരനികടാരം.   വടാറനില്  കൂറച്ചുകൂടനി  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുണയ്.   ആ  സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
പൂര്ണ്ണമടായുരം  ഉപകയടാഗനിചതനിനടാല്  നനികുതനി  വരുമടാനരം  കൂടനി.   പനിലന
എന്തുലകേടാണടാണയ് ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയ എതനിര്കടാതനിരുനതയ്?  വടാറയ് നനികുതനിയനികലെയയ്
കപടായകപ്പെടാള് തലന നമ്മുലട സസതനമടായ നനികുതനി അധനികേടാരരം കപടായനി.  കേഴനിഞ്ഞ
തവണ  മനനിയടായകപ്പെടാള്  അധനികേടാരമുലണനയ്  പറഞ്ഞയ്  ആദദ്യലത്ത  വര്ഷരം
ആഡരംബര  വസ്തുകള്കയ്  20%  നനികുതനി  വച്ചു.   പനികറ  വര്ഷരം  അതയ്
പനിന്വലെനികകണനി  വനനികല.   വടാറയ്  സമ്പ്രദടായത്തനില്  തനനിചങ്ങലന  കപടാകേടാന്
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പറനില.  ഇകപ്പെടാള് ഒഇൗപചടാരനികേമടായനി,   de facto ഇലടാതടായനിത്തനര്ന,  de jure
ഇലടാതടായനിത്തനര്ന.   ആ  വനിമര്ശനരം  അവനിലട  നനില്ക്കുകമ്പടാള്തലന  നമുകയ്
ജനി.എസയ്.ടനി.ലയ  കൂടുതല്  ഗുണപരമടായനി  ഉപകയടാഗനികടാനള്ള  എലടാ
സടാധദ്യതയുമുണയ്.   അങ്ങലന കനടാക്കുകമ്പടാള് രണയ് കേടാരദ്യങ്ങള് നമ്മേള് കേടാണണരം.
അതനിലലെടാനയ്,  നമ്മേള്  ഉപകയടാഗനിക്കുന  സടാധനങ്ങളനില്  95  ശതമടാനവരം  മറയ്
സരംസടാനങ്ങളനില് നനിനയ്  വരുനതടാണയ്.   നമ്മേള് ഇവനിലട ഉണടാക്കുനതനിലന  75
ശതമടാനവരം  പുറത്തയ്  വനില്ക്കുകേയുരം  ലചയ്യുന.   കകേരളത്തനില്  എന്ടനി
ടടാക്സെെനിലടാത്തതുലകേടാണയ് പുറതനനിനയ് ആര്ക്കുകവണലമങ്കെനിലരം എന്തുരം ലകേടാണ്ടുവരടാരം.
സസന്തരം ഉപകയടാഗത്തനിലനനയ് പറഞ്ഞടാല് കകേരളത്തനില് നനികുതനി ചുമത്തടാന് പറനില.
ഇഇൗ കചടാര്ച വളലര വലതടാണയ്.  

കകേരളത്തനിലലെ ഏറവരം വലെനിയ കഷടാപ്പെനിരംഗയ് മടാളനിലനപ്പെറനി ഞടാന് അകനസഷനിച്ചു.
ഇവനിലട  അതനിനയ്  നനികുതനിലയടാനരം  വടാങ്ങനിയനിട്ടനില,  എനടാല്  കേള്ളത്തരവമല.
നനിയമത്തനിലലെ  ലൂപ്കഹടാള്  ഉപകയടാഗനിചടാണയ്  അവര്  പുറതനനിനയ്
ലകേടാണ്ടുവരുനതയ്.    ഇനയ്  നമ്മേള് വനടയ്  പണനിയടാന്  തുടങ്ങനിയടാല്  ഏജനയ്  വനയ്
ഇവനിലട  നനിനരം  കമടനികണ  ലകേടാണ്ടുവനയ്  സകപ്ലേ  ലചയ്യടാരം  സസന്തരം
ഉപകയടാഗത്തനിലനനയ്  പറഞ്ഞയ്  കഫടാമനില്  ഒപ്പെനിട്ടുതനടാല്  മതനിലയനയ്  പറയുരം.
ഇതടാണയ് രനതനി. എനമടാത്രമല  കേടാശനരനിലലെ  കയടാഗത്തനിലണടായ  ഒരു
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  തനരുമടാനരം  ഇതടാണയ്.  വനില്കടാന്കവണനി  സടാധനങ്ങള്
ലകേടാണ്ടുവനകേഴനിഞ്ഞടാല്  നമുകയ്  നനികുതനി  കേനിട്ടുരം.  സസന്തരം  ഉപകയടാഗത്തനിനടായനി
ബനില്  എഴുതടാലത  ലകേടാണ്ടുവനടാല്  നനികുതനി  കേനിട്ടനില.  പകക്ഷ  സരംസടാനത്തനിനയ്
പുറതനനിനയ്  സടാധനങ്ങള്  വടാങ്ങനിക്കുന  ഒരടാള്  കകേരളത്തനിലലെ  അഡ്രൈസയ്
നല്കുകേയടാലണങ്കെനില്  ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.-യടാണയ്  ബടാധകേമടാക്കുകേ;  കകേരളത്തനിനയ്
നനികുതനി ലെഭനിക്കുരം. എവനിലടകപ്പെടായനി കഷടാപ്പെയ് ലചയടാലരം ബനിലനില് കകേരളത്തനിലലെ വനട്ടയ്
അഡ്രൈസയ്  ലകേടാടുകടാന്  തയ്യടാറടായടാല്   ആ  നനികുതനി  നമ്മുലട  സരംസടാനത്തനിനയ്
ലെഭനിക്കുരം. കകേരളലത്ത  സരംബന്ധനിചനിടകത്തടാളരം ഇതയ് വലെനിലയടാരു കനട്ടമടാണയ്.

രണടാമകത്തതയ്,  നമുകയ്  കൂടുതല്  സര്വ്വനസയ്  ടടാക്സുള്ളതടാണയ്.
ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന് കചടാദനിചതുകപടാലലെ കകേരളത്തനില് നനിനയ് എത്ര സര്വ്വനസയ്
ടടാക്സെെടാണയ് കേനിട്ടുകേലയനയ് പറയടാനടാവനില.  അങ്ങലന ഒരു പഠനവമനില.  

ശന  .    എരം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  സടാധടാരണഗതനിയനില്  ബനില്  വടാങ്ങനിക്കുകമ്പടാള്
അയടാളുലട  കപരുരം  ഫള്  കസ്റ്റേറനിലന  അഡ്രൈസ്സുരം  തലന  ലകേടാടുകണലമനയ്
നനിര്ബന്ധമുകണടാ?  എങ്കെനില്  മടാത്രകമ  കകേരളത്തനിനയ്  നനികുതനി  ലെഭനിക്കുകേയുകള്ളടാ?
അകപ്പെടാള്  അഡ്രൈസയ്  ലകേടാടുക്കുന  ഉപകഭടാകടാവനിലന  മകനടാധര്മ്മേത്തനിനനസരനിചയ്
മടാത്രകമ നമുകയ് നനികുതനി ലെഭനിക്കുകേയുകള്ളടാ. അലടാലത കകേരളത്തനിനയ് നനിര്ബന്ധമടായനി
നനികുതനി ലെഭനിക്കുന സടാഹചരദ്യമനികല?
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കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്:  50000  രൂപയയ്  മുകേളനിലെടാലണങ്കെനില്
കൃതദ്യമടായനി അഡ്രൈസയ് എഴുതനി വടാങ്ങനികണരം.  എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി., സനി.ജനി.എസയ്.ടനി.,
ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.  എനനിങ്ങലന  മൂനതരത്തനിലണയ്.   അന്തര്  സരംസടാന
വദ്യടാപടാരത്തനിനയ്  ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.  ആണയ്  ഏര്ലപ്പെടുതനതയ്.   വടാങ്ങനിക്കുന
സരംസടാനത്തലടാലത,   കവലറ  അഡ്രൈസയ്  പറഞ്ഞടാല്  ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലെടാണയ്
അതയ് ബുകയ് ലചയ്യുകേ.  അകപ്പെടാള് നമുകയ് ഓകട്ടടാമടാറനികേടായനി നനികുതനി ലെഭനിക്കുരം.  

ശന  .    എരം  .    ഉമ്മേര്:   ഇതനിലന  ആധടാര്  കേടാര്ഡമടായനി  ലെനിങ്കെയ്  ലചയ്യടാന്  വല
വദ്യവസയുകണടാ?

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്:   അങ്ങലന  നനിര്ബന്ധമടാകടാന്
സടാധനികനില.  അതയ് ഉപകഭടാകടാവനിലന സസടാതനദ്യമടാണയ്.  ഉപകഭടാകടാവയ് അഡ്രൈസയ്
നല്കേനിയനിലലങ്കെനില്,  വടാങ്ങനിക്കുന  സരംസടാനത്തനിനയ്  നനികുതനി  ലെഭനിക്കുരം.  പകക്ഷ
സസന്തരം ഉപകയടാഗത്തനിനടാലണനയ് പറഞ്ഞയ് കകേരളത്തനില് അമ്പതനിനടായനിരരം രൂപയ്ക്കു
മുകേളനില്  വരുനതയ്  മുഴുവന്  ബനില്  ലചകയ്യണനി  വരുരം.  ബനില്  ലചയ്യുകമ്പടാള്
ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.യടാണയ് ബടാധകേമടാകുകേ.  ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.  അടയടാലത വണനിയനില്
കേയറനി ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാലണങ്കെനില് നമുകയ് പനിടനികടാരം.   

ഒരു  ബടാങ്കെനിലന  സര്വ്വനസയ്  ടടാക്സെെയ്  അതനിലന  ലഹഡയ്  കേസടാര്കട്ടഴനിലെടാണയ്
ഇഇൗടടാക്കുനതയ്.   ഓകരടാ  ബ്രേടാഞനിലരം  ഇഇൗടടാകനില.    അതുലകേടാണയ്  കകേരള
സരംസടാനതനനിനയ്  എത്ര  കസവന  നനികുതനി  കേനിട്ടനിലയനള്ളതയ്  നമുകയ്  ഇകപ്പെടാള്
പറയടാന്  കേഴനിയനില,   ഉഇൗഹനികടാകന  സടാധനിക്കുകേയുള.   എനടാല്  ഇനനി  മുതല്
അങ്ങലനയല.   ഓകരടാ  സരംസടാനതരം  പ്രകതദ്യകേരം  രജനിസ്റ്റേര്  ലചകയ്യണനി  വരുരം.
അതനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  സരംസടാനതള്ള  ടടാന്സടാക്ഷനയ്  ആ
സരംസടാനത്തനിനയ് തലന നനികുതനി ലെഭനിക്കുകേയുരം ലചയ്യുരം.  അകപ്പെടാള് നമ്മുലട നനികുതനി
വരുമടാനരം ഗണദ്യമടായനി കൂടടാനള്ള സടാധദ്യതയുണയ്.  അകപ്പെടാള് അനമടാനരം എന്തടാണയ്?
ഇന്തദ്യയനില് നനിശ്ചയനികടാന് കപടാകുന നനിരകയ്,  റവനറ്റ്യൂ നറ്റ്യൂടല് നനിരകടായനിരനിക്കുരം.
ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുനതനിനമുമ്പയ്  കേനിട്ടനിലകടാണനിരുന  നനികുതനി  വരുമടാനരം  തലന
ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  ഇഇൗ  നനിരകനില്  കേനിട്ടുരം.  ആ  നനിരകയ്  നനിശ്ചയനികണലമനടാണയ്
തനരുമടാനരം.  അതനിലന അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്  28,  18,  12,  5  എനന നനിരക്കുകേള്
നനിശ്ചയനിചതയ്.   പകക്ഷ  ഇകപ്പെടാള്  അവസടാനരം  തനരുമടാനരം  വനകപ്പെടാഴുണടായതയ്,
കകേരളത്തനിലലെ  1200  ലമടാത്തരം ടു ഡനിജനിറയ്  ചരക്കുകേളുള്ളതനില്  960  ചരക്കുകേള്  കയ്
14.5 ശതമടാനരം നനികുതനിയടായനിരുന. ആ 14.5 ശതമടാനത്തനിലന ജനി.എസയ്.ടനി.യനിലലെ
ഇനലത്ത  നനിരകയ്  28  ശതമടാനമടാണയ്.  അതനിലന  പകുതനിയടായ    14  ശതമടാനരം
നമുകയ്  ലെഭനിക്കുരം.  അങ്ങലനയുള്ളതയ്  200  എണ്ണകമയുള.   ബടാകനിലയലടാരം  18-ഉരം  
12-ഉരം  ശതമടാനമടാണയ്.  നമുകയ്  ലെഭനിക്കുനതയ്  9  അലലങ്കെനില്   6  ശതമടാനരം
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നനികുതനിയടാണയ്. ഇത്രയുരം കുറവണടാകുരം. നമുകയ് മടാത്രമല, എലടാ സരംസടാനങ്ങള്ക്കുരം
കകേന്ദ്രത്തനിനരം  കുറയുരം.  50000 കകേടാടനി  രൂപയുലട  കുറവണടാകുലമനടാണയ്  കകേന്ദ്രരം
തുടകത്തനില്  പറഞ്ഞതയ്.   അതയ്  കുറയടാന്കവണനി  ലസസയ്  ഏര്ലപ്പെടുത്തടാന്
കപടാകുനലവനടാണയ്  അറനിയുനതയ്.   എനടാല്  ചുരുങ്ങനിയതയ്  ഒരു  ലെക്ഷരം  കകേടാടനി
രൂപയുലടലയങ്കെനിലരം  കുറവണടാകുലമനടാണയ്  എലന  കേണക്കുകൂട്ടല്.  ചനിലെകപ്പെടാള്
അതനിലനകടാള്  കൂടുതല്  വരുരം.  ഇതുസരംബന്ധനിചനിട്ടുളള  വടാഗസടാദങ്ങള്
നടക്കുകേയടാണയ്.   നനികുതനി  കൂട്ടണലമനയ്  വടാദനിചനിട്ടനില.  പകക്ഷ  റവനറ്റ്യൂ  വരുമടാനരം
കുറയരുലതനയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.    നനികുതനി നനിരകനില്  40  ശതമടാനകത്തടാളരം  കുറവയ്
വനടാലരം  സടാധനങ്ങളുലട  വനിലെ  കുറയുകമടാ?  കകേടാര്പ്പെകററകേളടാണയ്  വനിലെ
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.  കകേന്ദ്ര സര്കടാരടാണയ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതയ്,  ഓകരടാ ചരകനിലനയുരം
കനരലത്തയുണടായനിരുന  12  നനികുതനികേളടാണയ്  ഇലടാതടാകുനതയ്.   12  നനികുതനികേള്
കൂട്ടുകമ്പടാള്  എത്ര  നനികുതനിയടാണയ്  വനനിരുനതയ്.  എരം.ആര്.പനി.  വനിലെലയന്തടാണയ്?
നനികുതനിയനിളവനിലന  ഫലെമടായനി  എരം.ആര്.പനി.യനില്  എന്തുമടാറരം  കവണലമനളളതയ്
പ്രഖദ്യടാപനികടാന്  തയ്യടാറടാകേണലമനയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇനനി  അവര്
പ്രഖദ്യടാപനികടാന്  തയ്യടാറടായനിലലങ്കെനിലരം  കകേരള  സര്കടാര്  ലചയ്യുരം.  നമ്മേള്
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുനതനിനനസരനിചയ് വനിലെ കുറയണലമനനില.  പകക്ഷ നടക്കുന അകമരം
മനസനിലെടാകണമകലടാ.   കകേടാര്പ്പെകററയ്  ലകേടാള്ള  നടക്കുകേയടാണയ്.   നമ്മേള്  ഒരുമനിച്ചു
നനില്കടാലമനയ്  ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്  പറയുകേയുണടായനി.  ജനി.എസയ്.ടനി.
വനതനിലന കനട്ടരം ജനങ്ങള്കയ് കേനിട്ടണരം, കകേടാര്പ്പെകററകേള്കല കേനികട്ടണതയ്.   നല
കേടാരദ്യരം.  ഇതടാണയ്  ഞടാന് പറഞ്ഞതയ്.  അലടാലത ജനി.എസയ്.ടനി.  കമടാശലമനള്ളതല.
ഇതനികപ്പെടാള്  കകേടാര്പ്പെകററയ്  പ്ലേണറനികലെയയ്  നയനിക്കുകേയടാണയ്.  കകേരളരം
ആവശദ്യലപ്പെട്ടതനിലന  ഫലെമടായനിട്ടടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്  'ആനനി
കപ്രടാഫനിറനറനിരംഗയ്'  കകടാസയ്  ലകേടാണ്ടുവനതയ്.   അതനിലന  അടനിസടാനത്തനിലെടാണയ്
ലടലെനിവനിഷനകേളനിലലെലടാരം  ഇഇൗ  ചരകനിനയ്  ഇത്ര  നനികുതനിയടായനിരുന;  ഇത്ര
കുറയുലമലനടാലക വനതയ്.  അതയ് ചനിലെ ചരക്കുകേളുലട മടാത്രമടാണയ്.   പകക്ഷ എലടാ
ചരക്കുകേളുലടയുരം  കവണലമനള്ളതടാണയ്  നനിലെപടാടയ്.  വളരം  തുടങ്ങനിയ
കേടാരദ്യങ്ങള്ലകടാലക  നനികുതനി  ഇലടാതടാകണലമനയ്  ഇവനിലട  ഒരു  ഡനിമടാനയ്  വന.
വദ്യവസടായ  ഉല്പനങ്ങള്കയ്  നനികുതനി  ഇലടാതടായടാല്  ആ  വദ്യവസടായരം
തകേര്നകപടാകുരം.  അതടാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  പ്രകതദ്യകേത.  ഇതയ്
അറനിയടാത്തതുലകേടാണടാണയ്.  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്  പത്രകടാര്  കകേരളത്തനിലരം
ഡല്ഹനിയനിലരം  ഞങ്ങലള  വനകേണയ്  നറ്റ്യൂസയ്  കപപ്പെറനിനയ്  ഇതുവലരയുരം
നനികുതനിയുണടായനില, ഇനനിയുണടാകേടാന് പടാടനിലലനയ് ആവശദ്യലപ്പെട്ടു. വളലര നദ്യടായമടായ
കേടാരദ്യമടാണയ്.   ഇതുവലരയനിലടാത്ത  നനികുതനി  എങ്ങലനയടാണയ്  ഏര്ലപ്പെടുതനതയ്?
പകക്ഷ  നനികുതനി  നടപ്പെടായകപ്പെടാള്  എന്തടാണുണടായതയ്.  നറ്റ്യൂസയ്  പ്രനിനനിനകമല്
5  ശതമടാനരം  നനികുതനിയുണയ്.  എന്തുലകേടാണയ്  ഏര്ലപ്പെടുത്തനി?  5  ശതമടാനരം  നനികുതനി
ഏര്ലപ്പെടുത്തണലമനയ്  നറ്റ്യൂസയ്  പ്രനിനയ്  മുതലെടാളനിമടാര്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടു.  കേടാരണരം അവര്
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വടാങ്ങുന  അസരംസ്കൃത  വസ്തുകള്,  ലമഷനിനറനി  എനനിവയയ്   നനികുതനിയുണയ്.  ആ
നനികുതനികയ്  ലസറയ്  ഓഫയ്  കേനിട്ടണലമങ്കെനില്  വനില്ക്കുകമ്പടാഴുരം  നനികുതനി  കവണരം.
അലലങ്കെനില്  അലതടാലക അവരുലട  തലെയനിലെനിരനിക്കുരം.  നനികുതനി  പടാസയ്  ലചയ്യകണ.
അതനിനയ്  5  ശതമടാനലമങ്കെനിലരം കവണരം.  ഇന്തദ്യയനില് നറ്റ്യൂസയ് പ്രനിനയ് ഇറക്കുമതനിയുണയ്.
നറ്റ്യൂസയ് പ്രനിനനിനയ് നനികുതനിയനിലലങ്കെനില് ഇറക്കുമതനിക്കുരം നനികുതനിയുണടാകേനില.  അകപ്പെടാള്
ഇവനിടലത്ത  നറ്റ്യൂസയ്  പ്രനിന്റുകേടാര്  വടാങ്ങനിച  അസരംസ്കൃത  വസ്തുകള്ക്കുരം  കേദ്യടാപനിറല്
ഗുഡ്സനിനലമലടാരം അവര് നനികുതനി ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള് ആ നനികുതനിയുലട ഭടാരമനിലടാത്ത
നറ്റ്യൂസയ് പ്രനിനയ് പുറതനനിനയ് ഇറങ്ങുകേയടാണയ്.  നറ്റ്യൂസയ് പ്രനിനനിനയ്  5  ശതമടാനരം നനികുതനി
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയകപ്പെടാള്  ഞങ്ങള്ക്കുരം  5  ശതമടാനരം  നനികുതനി  ഏര്ലപ്പെടുത്തണലമനയ്
പത്രകടാര് വനപറഞ്ഞു.  അങ്ങലന ആദദ്യമടായനി നറ്റ്യൂസയ് കപപ്പെറനിനകമല് 5 ശതമടാനരം
നനികുതനി  വന.   ഇലതടാരു പുതനിയ സമ്പ്രദടായമടാണയ്.   പണയ്  വടാറയ്-ലന ഇന്പുട്ടയ്
ലകഡനിറയ്  ആരരംഭനിക്കുനതയ്  സരംസടാനടാതനിര്ത്തനിയനിലെടാണയ്.   ഇനയ്  അങ്ങലനയല,
തുടകരം  മുതല്  അവസടാനരം  വലരയുരം  ഇന്പുട്ടയ്  ലകഡനിറയ്  വരനികേയടാണയ്.
അതുലകേടാണടാണയ്  ലസല്ഫയ്  കപടാലെനസനിരംഗയ്  വരുനതയ്.   ബനില്  വടാങ്ങനികല്
ഓകരടാരുത്തരുലടയുരം തടാല്പരദ്യമടാണയ്.  ആ ബനില്ലുലണങ്കെനികലെ ഒഇൗട്ടയ് പുട്ടയ് ടടാക്സെെനില് കേനിഴനിവയ്
ലെഭനിക്കുകേയുള.   അതുലകേടാണയ്  ബനില്  ലചയ്യലപ്പെടുരം.   ബനില്  കൃതദ്യമടായനി
ഉണടാകുനതുലകേടാണയ് നനികുതനി വരുമടാനരം കൂടുരം.  അതനിനടാല്  വരുമടാനരം ഗണദ്യമടായനി
കൂടുലമനടാണയ്  കകേന്ദ്ര സര്കടാര് പറയുനതയ്.   അത്ര കുറലവടാനരം വരനില.  അഥവടാ
വനടാലരം  നമുകയ്  കൂട്ടടാമകലടാ  എനള്ള  നദ്യടായരം  പറഞ്ഞുനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ഇനനി
കൂട്ടുകമ്പടാകഴക്കുരം  ഇഇൗ  കനട്ടമുണടായലതലടാരം  കകേടാര്പ്പെകററകേള്കയ്  ലെഭനിക്കുരം.   ഇനനി
നനിരകയ്  കൂട്ടുകമ്പടാള്  കകേടാര്പ്പെകററകേള്   വനിലെ  പനിലനയുരം  കൂട്ടുലമനള്ള  പ്രശരം
മടാത്രകമയുള.   അകപ്പെടാള്  ജനി.എസയ്.ടനി.  കപടാലള്ള  പുതനിയ  സനിസ്റ്റേത്തനിനകവണനി
നമ്മേള് തയ്യടാലറടുത്തയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണടാ എനള്ളതടാണയ് കചടാദദ്യരം.  ഒനടാമതടായനി ഇഇൗ
നനിയമമുണടാക്കുനതനില് കകേരളത്തനില്,  മനനി  മടാത്രമല,   കേമ്മേനഷണര്,  ലസകട്ടറനി
എനനിവലരടാലക നനിര്ണ്ണടായകേ പങ്കെയ്  വഹനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ പങ്കെടാളനിത്തരംലകേടാണടാണയ്
ഇത്രകയലറ  ഗുണകേരമടായനി  വനനിട്ടുളളതയ്.  ഉദടാഹരണത്തനിനയ്,  ഇകപ്പെടാഴുള്ള
തനരുമടാനപ്രകേടാരരം  ഇ-ലകേടാകമഴയ്  വഴനി  നമ്മേള്  ഒരു  സടാധനരം  ഓര്ഡര്
ലചയ്യുകേയടാലണങ്കെനില്  അതനിലന  നനികുതനി  നമുകയ്  കേനിട്ടുരം.  കനരലത്ത
അങ്ങലനയടായനിരുനനില,  ലഹഡയ്  കേസടാര്കട്ടഴനിലെടായനിരുന  നനികുതനി
ലെഭനിച്ചുലകേടാണനിരുനതയ്.    ഇതയ്  അരംഗനകേരനിച്ചുകേനിട്ടുനതയ്  ലചറനിയ  കേടാരദ്യമല.   ടൂര്
ഓപ്പെറകറഴയ്,  ടനികറയ്  അവനിലട  ബുകയ്  ലചയടാലരം  സര്വ്വനസയ്  ടടാക്സെെയ്  ഇവനിലടയടാണയ്
വരുനതയ്.  ഇങ്ങലനയുള്ള  മടാറങ്ങള്  ലകേടാണ്ടുവരുനതനില്  നമ്മുലട  ഉകദദ്യടാഗസര്
വളലര  സജനവമടായ  പങ്കെയ്  വഹനിചനിട്ടുണയ്.    ഇവനിടലത്ത  സനനനിയറടായ  നമ്മുലട
ഉകദദ്യടാഗസര് ഏറവരം വനിദഗ്ദ്ധരടായനിട്ടുള്ള ആളുകേള് ഇകടാരദ്യരം   പഠനിച്ചു ലചയനിട്ടുണയ്.
ഞടാന് ഇതയ്  വലെനിയ പ്ലേസയ് കപടായനിനടായനി കേടാണുന.
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രണടാമതടായനി   ഇതനിലന അടനിസടാനത്തനില് പരനിശനലെനങ്ങള്   നടന.  അതയ്
കപടാരടാ.   വനില്പ്പെന  നനികുതനിയനില്  നനിനയ്  VAT-കലെയയ്  കപടാകുകമ്പടാള്  utter
confusion  ആണയ്.  വടാലെറ്റ്യൂ  ആഡഡയ്  ടടാക്സെെയ്  ഓകരടാ  ഘട്ടത്തനിലലെയുരം  മൂലെദ്യരം
വര്ദ്ധനിക്കുകമ്പടാള്  അതനികന്മേല്  നനികുതനിലയനയ്  പറഞ്ഞടാല്  മനസനിലെടാകേനില,
conceptuali se  ലചയ്യടാന്  പറനില.  എനടാല്  VAT-ല്  നനിനയ്  GS T-യനികലെയയ്
കപടാകുനതയ്  വളലര  ലെളനിതമടാണയ്.  സരംസടാന  അതനിര്ത്തനിയനില്  VAT  നനികുതനി
നനില്കനില,  അകങ്ങയറരം  വലര  VAT   കപടാകുലമനയ്  പറഞ്ഞടാല് പ്രശരം  തനര്ന.
Conceptually  അതയ്  പ്രശമുളള  കേടാരദ്യമല.   ഉകദദ്യടാഗസര്കയ്  മടാത്രമല,  നമുകയ്
കേണ്ഫറ്റ്യൂഷനണടാകുരം,  വദ്യടാപടാരനികേള്കയ്  കേണ്ഫറ്റ്യൂഷനനില,  അവര്കയ്  ഒരു
പ്രശവമനില.  VAT-ലന  എക്സെെറന്ഷന്  മടാത്രമടാണനിതയ്.   അതുലകേടാണയ്  വടാറയ്
നടത്തനിയതുകപടാലളള  ഭയങ്കെരമടായ  പരനിശനലെനത്തനിലന  ആവശദ്യമനില.  മൂനടാമലത്ത
ഘടകേരം  വരുനതയ്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലലറകസഷകനതടാണയ്.   കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലലറകസഷനനില്  ഏറവരം
മുനനില് നനില്ക്കുന സരംസടാനരം നമ്മുകടതടാണയ്.  E-fili ng, e-payment,  കരഖകേള്
ഡഇൗണ്കലെടാഡയ് ലചയ്യല് തുടങ്ങനിയ കേടാരദ്യങ്ങളനില് വളലര prepared  ആണയ്. ഇവനിലട
ജനി.എസയ്.ടനി.എന്.-ഉരം  ആയനി  കേരടാര്  ഉണടാകനിയനിട്ടുകണടാലയനയ്  കചടാദനിച്ചു.  കേരടാര്
മടാത്രമല,  ജനി.എസയ്.ടനി.എന്.-ല്  കകേരളവരം  ഓഹരനി  ഉടമയടാണയ്.  49  ശതമടാനരം
മടാത്രകമയുളളൂ,  51  ശതമടാനരം  ഫനിനടാന്ഷദ്യല്  ഇന്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂഷനകേളടാണയ്.  അകപ്പെടാള്
സസകേടാരദ്യമടാലണനയ്  പറയടാരം.  പലക്ഷ  നമുകയ്  നനിര്വ്വടാഹമനില.   നമ്മേള്  അവനിലട
കപടാകുനതനിനമുമ്പയ്  തലന  തനരുമടാനമടായനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അതയ്
എന്തുലകേടാണടാലണനയ്  തര്കനിചകപ്പെടാള്  അവര്  പറയുനതയ്,  പബനികേയ്
ലസക്ടറടാലണങ്കെനില്  ശമ്പളത്തനിനയ്  പരനിധനിയുലണനടാണയ്.  കടടാപയ്  ലബ്രേയനിന്സനിലന
എടുകണരം.  ഇന്തദ്യടാ  മഹടാരടാജദ്യത്തയ്  എവനിലട  കേചവടരം  നടനടാലരം  അലതടാരു
കേമ്പറ്റ്യൂട്ടറനില് കപടായനി അവനിലടനനിനടാണയ് ഒടാകരടാ സരംസടാനകത്തയ്ക്കുരം കപടാകുനതയ്. 

മനി  .    സനകര്:  ജനി.എസയ്.ടനി.  റനികലെറഡയ്  കടാസയ്  ലപന്ഡനിരംഗനിലെടാണയ്.  അതയ്
നടത്തണരം.

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  ഒരു  ദനിവസരം
നനിശ്ചയനിക്കുകേയടാലണങ്കെനില്  അനഇൗപചടാരനികേമടായ  ചര്ച  എലടാവരുരം  പലങ്കെടുക്കുന
രനതനിയനില് നടത്തടാവനതടാണയ്.

മനി  .    സനകര്:   നമ്മേള്  ഒരു  ദനിവസരം  നനിശ്ചയനിചതടാണയ്.   ഒരു  പ്രകതദ്യകേ
കേടാരണരംലകേടാണയ് മടാറനിയതടാണയ്.

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ് ലഎസകേയ്: സര്, ഞടാന് പറഞ്ഞുവനതയ്, ഒരു വണനി
വരുകമ്പടാള്  ലചകയ്  കപടാസ്റ്റേനില്  ഇന്കവടായ്സയ്  അപയ് കലെടാഡയ്  ലചയ്യണരം.  ലചകയ്
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കപടാസ്റ്റേയ് ഇലടാലയനയ് പറഞ്ഞതനിലന കേടാരണരം എന്തടാണയ്? ഒരടാലള നനിര്ത്തനി അവനിലട
പനിരനിവയ്  കവണ.  Human  i nterface  വരുകമ്പടാഴകല  ഇലതടാലക  സടാധദ്യമുളളതയ്.
കകേരളത്തനികലെയയ്  കേയറടാനടായനി ആലകേ  200  ഉഇൗടുവഴനികേള് മടാത്രകമയുളളൂ.  അവനിലട
കേദ്യടാമറ  വയടാരം.   ഭടാരവണനിയടാലണങ്കെനില്,  വരുകമ്പടാള്  തലന  വടാഹനത്തനിലന
നമ്പറനിലന  കഫടാകട്ടടാലയടുത്തയ്  കനലര  ജനി.എസയ്.ടനി.എന്.-ല്  ലകേടാടുത്തടാല്,  ആ
വടാഹനരം  അവനിലട  നനിനയ്  പുറലപ്പെട്ടകപ്പെടാള്  ഇന്കവടായ്സയ്  അപയ് കലെടാഡയ്
ലചയനിട്ടുകണടാലയനയ്  തതമയരം  അറനിയടാന്  സടാധനിക്കുരം.  അതടാണയ്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്
സമ്പ്രദടായത്തനിലൂലട നടപ്പെടാക്കുനതയ്.   ഇന്കവടായ്സയ് ഇലലങ്കെനില്  ആ നമ്പര് code
wit h  flash  ലചയടാല്  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനി  കനടാക്കുരം.   അതയ്  confi scat ion  ആണയ്,
അതനില്  കുറഞ്ഞുളള  ശനിക്ഷയനില,  ലസകേറ്റ്യൂരനിറനിയുലട  ഏര്പ്പെടാടനില.   കകേരളത്തനില്
ലചയനിട്ടുളളതയ്,  നമുകയ്  ആവശദ്യമുളള  ഡടാറലയലടാരം  നമ്മുലട  കമടാഡറ്റ്യൂളനില്  വനയ്
അവനിലട  നനിനയ്  എടുക്കുരം.  ബടാകനിലയലടാ സരംസടാനങ്ങളുരം ജനി.എസയ്.ടനി.ലയയടാണയ്
ഏല്പ്പെനിചതയ്.  കകേരളരം  മടാത്രമടാണയ്  സസന്തമടായനി   കമടാഡറ്റ്യൂള്  ഉണടാകനിയതയ്.
അതുലകേടാണയ് നമ്മേള് ലറഡനിയടാണയ്.  ബടാകനിയുളള സലെങ്ങളനില് ലറഡനിയടായനിട്ടനില.
ലറഡനിയടായനിട്ടുളളവകരടാടയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  പറയുനതയ്,  നനിങ്ങള്  എന്തനിനടാണയ്
കപടനിക്കുനതയ്,  14  ശതമടാനരം  വചയ്  നനികുതനി  വരുമടാനരം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്
നഷ്ടപരനിഹടാരരം  തരുമകലടാലയനടാണയ്.  അതുകകേള്ക്കുകമ്പടാള്  എലടാവര്ക്കുരം
സമടാധടാനമടാണയ്. IT preparedness-ല് ഏറവരം ഉയര്നനനില്ക്കുന സരംസടാനമടായനി
കകേരളരം മടാറനിയനിട്ടുണയ്. ലലസസപ്പെനിരംഗയ് ലമഷനലനടാനരം കവണ എനടാണയ്  വനനിരനിക്കുന
കുറനിപ്പെയ്.  കേചവടരം  സടാധടാരണ  കപടാലലെ  തലനയടാണയ്.  ലലസസപ്പെനിരംഗയ്  ലമഷനന്
കവണലമന യടാലതടാരു നനിര്ബന്ധവമനില.

കകേരള  സര്കടാരനിലന  നനിലെപടാടയ്  കലെടാട്ടറനിയനില്നനിനയ്  നനികുതനി  കവലണനല,
28 ശതമടാനരം നനികുതനി കവണലമനടാണയ്. ആ നനിലെപടാടനിലന കേടാരണരം എന്തടാലണനയ്
വദ്യകമടാകടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണയ്.  എലന ബഡ്ജറയ് പ്രസരംഗത്തനില് ഇഇൗ
ബനിലനില്  പുതനിയ  കലെടാട്ടറനി  നനിയമരം  ഉണടാകുലമനയ്  പറഞ്ഞനിരുനലവങ്കെനിലരം  അതയ്
ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടനില.  കേടാരണരം,  നനിയമജ്ഞരുമടായനി ചര്ച ലചയകേഴനിഞ്ഞകപ്പെടാള് ഇനനി
അങ്ങലനലയടാരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണരം  സടാധദ്യമലലനടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ഗദ്യടാമ്പ ല്ല്നിരംഗയ്
ജനി.എസയ്.ടനി.-ല്  കപടായനി.   ഇനനി  അതനികന്മേല്  എലന്തങ്കെനിലരം  നനികുതനി  ഏര്പ്പെടാടയ്
ലകേടാണ്ടുവരടാന്  കേഴനിയനില.   ഗദ്യടാമ്പയ്ളനിരംഗയ്,  ലറയ്സനിരംഗയ്,  കലെടാട്ടറനി  ഇതു  മൂനരം
ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലെടാണയ്.  ജൂലലലെ  1  മുതല്  കലെടാട്ടറനി  നനിയമരം  ഇലടാതടാകുകമ്പടാള്
അനദ്യസരംസടാനതളള  കലെടാട്ടറനി  കേചവടകടാരനരം  കകേരളത്തനില്  വനകൂലട?
ഇതനിലന  എങ്ങലന  കനരനിടുലമനളള  പ്രശമുണയ്.  അതനിനളള  ഉത്തരമടാണയ്
28  ശതമടാനരം  നനികുതനി  എനളളതയ്.  കേടാരണരം,  കകേരള  സരംസടാന കലെടാട്ടറനിയനില്  



526 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

40  ശതമടാനരം  സമ്മേടാനവരം  30  ശതമടാനരം  കേമ്മേനഷനമടാണയ്.  സമ്മേടാന  തുകേ
40  ശതമടാനരം  എനതയ്  തല്കടാലെകത്തയയ്  50  ശതമടാനമടാകനി  മടാറനിയനിട്ടുണയ്,
at t ract i ve  ആകടാന്  കപടാവകേയടാണയ്.   (അകപ്പെടാള്  40+30=70)  ലെടാഭവരം
നനികുതനിയുമടായനി കകേരള സര്കടാരനിനയ് കേനിട്ടുനതയ്  30  ശതമടാനമടാണയ്.  28  ശതമടാനരം
മുഖവനിലെയയ്  ടടാക്സെെയ്  കേടാണനികണലമങ്കെനില് ലലപ്രവറയ്  കപ്ലേയര്കയ്  കേളനികടാന്  പറകമടാ?
ഒരു  ലലപ്രവറയ്  കപ്ലേയര്ക്കുരം  കസയ്സനില.  സരംസടാന  സര്കടാര്  കനരനിട്ടയ്
നടതകേയടാലണങ്കെനില് നനികുതനി കേനിട്ടുരം, ലെടാഭമനില.  ഇതയ് വലെനിലയടാരു പനിടനിവലെനിയടാണയ്.
ഇതയ്  മുഖവനിലെയയ്  പടാടനില,  ലെടാഭത്തനികന്മേലലെ  പടാടുളളൂ,  കേമ്മേനഷകന്മേലലെ  പടാടുളളൂ
തുടങ്ങനിയ  കേടാരദ്യങ്ങളനില്  കലെടാട്ടറനി  മടാഫനിയ  വലെനിയ  കേദ്യടാമ്പയനിന്
നടത്തനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ജൂണ്  3-നയ്  നമ്മേള്  തനരുമടാനനികടാന്
കപടാവകേയടാണയ്.  ഒരു  സരംശയവരം  കവണ.   ശകമടായ  നനിലെപടാലടടുക്കുരം.  നനികുതനി
കവലണനളളതല,  ഉയര്ന  നനികുതനി  കവണരം,  ലെടാഭരം   നനികുതനിയടായനി  മടാത്രകമ
ലെഭനിക്കുകേയുളളൂ.   കകേന്ദ്രരം  പകുതനി  ലകേടാണ്ടുകപടാകുരം.   കകേന്ദ്ര സര്കടാരകല  കപടാകട്ട
എനവയടാരം. അത്രയുരം കുറചയ് മതനി.  എനടാലരം കവലറ സരംസടാന കലെടാട്ടറനി മടാഫനിയയ്
കേളനികടാനളള  സലെരം  കകേരളത്തനില്  ഉണടാകനിലകടാടുക്കുരുതയ്.  അതടാണയ്  കലെടാട്ടറനി
സരംബന്ധനിചയ് നമ്മേള് എടുത്തനിട്ടുളള സമനപനരം.

കേനിഫ്ബനിലയക്കുറനിചയ്  പലെരുരം  കചടാദനിച്ചു,  സമയരം  കേഴനിഞ്ഞ  സനിതനികയ്
വനണ്ടുലമടാരു  ചര്ചയനികലെയയ്  കപടാകുനനില.  ലപകടടാളനിനരം  ഡനസലെനിനരം  വനിലെ
വര്ദ്ധനിക്കുകമ്പടാള്  ഗവണ്ലമനയ്   നനികുതനി  കുറയടാന്  തയ്യടാറുകണടാലയനയ്  ഒരരംഗരം
കചടാദനിചതടാണയ്.  ഇല.   ഞങ്ങള്  കുറയടാന്  തയ്യടാറല.  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  നനികുതനി
കൂട്ടുകമ്പടാലഴടാലക നമ്മേള് നനികുതനി കുറചയ് സഹനിച്ചുലകേടാണനിരനികണലമനയ് പറയുനതയ്
നടക്കുന കേടാരദ്യമല. കകേന്ദ്ര സര്കടാര് നനികുതനി കൂട്ടുനതയ് ഇലടാതടാകണരം, എലലക്സെെസയ്
നനികുതനി  കുറയണരം  എനളള  നനിലെപടാടടാണയ്  നമുക്കുളളതയ്.  അതലടാലത  അവര്
നനികുതനി കൂട്ടുകമ്പടാള് അവരുലട നനികുതനി ഭടാരരം നമ്മുലട പനിടലെനികയ് ഇരുകനടാകട്ടലയന
നനിലെപടാടയ്  സസനകേരനികടാന്  തയ്യടാറല.   അതുലകേടാണയ്  നനികുതനി  കുറയടാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.

ഇതനില് മൂനയ്  മടാസലത്ത  കുടനിശനികേയുലണനയ്  പറഞ്ഞതയ്  തടാല്കടാലെനികേരം
മടാത്രമടാണയ്.  ആ  ലെനിസ്റ്റേയ്  അദടാലെത്തയ്  നടത്തനി  ലലഫനലലലെസയ്
ലചയലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്. അതുകേഴനിഞ്ഞടാല് മുഴുവന് റനിലെനസയ് ലചയ്യുരം.  റബ്ബറനിലന
കേടാരദ്യത്തനിലരം എന്തടാലണനളളതയ് പരനികശടാധനികടാരം. റബ്ബറനിനയ് കുടനിശനികേയുലണങ്കെനില്
ലകേടാടുക്കുനതനില് തടസമുണടാകേനില. 
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അലസറയ് ലഡവലെപ്ലമനയ് ഫണയ് സരംബന്ധനിചയ് നനിയമസഭയനില് ഉറപ്പെയ് നല്കേനി.
ഫനിനടാന്സയ്  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമനനികലെയയ്  ആദദ്യരം  അയയ്കകലണനരം  ബന്ധലപ്പെട്ട
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനനില്  നനിനരം  എസ്റ്റേനികമറകേള്   ഫനിനടാന്സയ്  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനനികലെയയ്
സമര്പ്പെനിചടാല്   ഒരടാഴ്ച  ലകേടാണയ്  അനവടാദരം  ലകേടാടുക്കുലമനരം  പറഞ്ഞു.   ഞടാന്
പരനികശടാധനിചകപ്പെടാള്  ഫനിനടാന്സയ്  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനനില്  ശരടാശരനി  രണടാഴ്ച  ലകേടാണയ്
അനവടാദരം  ലകേടാടുക്കുനണയ്.  എനടാല്  ഇവനിലട  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനയ്  ലകേടാടുക്കുകേ,  ആ
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനനില്നനിനയ് തടാകഴടാട്ടയ് അയയ്ക്കുകേ,  അവനിലട നനിനയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  വരനികേ,
വനണ്ടുരം കനടാകനി ഇകങ്ങടാട്ടയ് കപടാവകേ ഇതടാണയ് നനിങ്ങളുലട പരടാതനികയ് അടനിസടാനരം
എനടാണയ്  കതടാനനതയ്.  അതുലകേടാണയ്   ഇവനിലട  ചര്ചയനില്  വനതുകപടാലലെ,
എരം.എല്.എ.  ഫണയ്  കപടാലലെ  ജനിലടാതലെത്തനില്  തനരുമടാനനികകട്ടലയനളളതയ്
ഇകപ്പെടാള് പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്. അത്തരത്തനിലളള തനരുമടാനത്തനികലെയയ്
ഞങ്ങള്  നനങ്ങനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അതനിലന  വനിശദടാരംശങ്ങള്
തയ്യടാറടാകനികഴനിഞ്ഞടാല് സഭയനില് കസ്റ്റേറയ്ലമനയ് നടത്തടാന് സടാധനിക്കുരം അതലലങ്കെനില്
വനിശദമടായ  ഓര്ഡര്  അയയടാരം.  ഇതയ്  തടസലപ്പെടുതകേ  എനളളതല,  എത്രയുരം
ലപലട്ടനയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  എങ്ങലന  ലചയ്യടാന്  പറലമനളളതടാണയ്.  ആലകേ  ഒരു
നനിബന്ധന  മടാത്രകമയുണടാകുകേയുളളൂ.  ഏലതങ്കെനിലരം  ലസഷദ്യല്  എക്സെെരംപ്ഷന്
കവണലമനലണങ്കെനില്  ഇവനിലട  തലന  വരണരം.   സ്കൂളുകേള്,  ആശുപത്രനികേള്
എനനിവനിടങ്ങളനില് ലകേട്ടനിടരം പണനിയുനതനിനയ് മുമ്പയ് അവനിടലത്ത മടാസ്റ്റേര് പ്ലേടാനമടായനി
ബന്ധലപ്പെടുത്തണരം.  കേനിഫ്ബനിയുലട  പണലത്തകടാള്  വലെനിയ  സരംവനിധടാന
മുണടാക്കുകേയടാണയ്.  ആ തലെത്തനില് നമ്മേള് ബന്ധലപ്പെട്ട ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമന്റുമടായനി ചര്ച
ലചകയ്യണനിവരുരം.  അതലടാലത  ലവലറ  നനിബന്ധനകേലളടാനരം  വയടാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. അത്തരത്തനില് മടാറനതനിനകവണനി ശമനിക്കുരം.

ശന  .    പനി  .    സനി  .    കജടാര്ജയ്:  സര്,  ഇതുകപടാലളള  അങ്ങയുലട  ശകമടായ
നനിലെപടാടുകേലളലയടാലക  അനകൂലെനിക്കുകേയടാണയ്.   മനസടാക്ഷനിയുളള  എലടാവരുരം
അനകൂലെനിക്കുരം.   800  കകേടാടനി  രൂപയുലട  വരുമടാനരം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിനരം  215
കകേടാടനി  രൂപയുലട  വരുമടാനരം  സരംസടാന  സര്കടാരനിനമുണയ്.   റബ്ബര്  കബടാര്ഡയ്
നനിര്ത്തടാന് കപടാകുനലവനളളതയ് സതദ്യമടാകണടാ? റബ്ബര് കബടാര്ഡനിലന ഇഷറ്റ്യൂ കസ്റ്റേറയ്
ഗവണ്ലമനയ്  ഏലറടുക്കുനതനിലന  സരംബന്ധനിചയ്  ആകലെടാചനികണരം.   നമ്മുലട
വരുമടാനത്തനിലന  90  ശതമടാനവരം  കകേരളത്തനിലെടാണയ്.  കകേരളരം  ആ  കേടാരദ്യത്തനില്
ഉത്തരവടാദനിതസരം  ഏലറടുത്തടാല്  അല്പ്പെരം  കൂടനി  വനിശസടാസദ്യത  കേര്ഷകേര്ക്കുണടാകുരം.
അതനിലനപ്പെറനി  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ചര്ച  ലചയ്യടാന്  തയ്യറടാകുകമടാ?  റബ്ബറനിലന
ഉത്പടാദനവരം   വനിപണനവരം  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്കയ്
സബ്സനിഡനി കപടാലരം ഇലടാതടാവകേയടാണയ്.     
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കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  റബ്ബര് കബടാര്ഡയ് നനിലെനനിര്ത്തടാന്
കവണനി   ശകമടായ  നനിലെപടാലടടുത്തയ്  ഒരുമനിച്ചുനനിനയ്  സമരരം  ലചയ്യുകേയടാണയ്.
ഇങ്ങലനയുള്ള  കബടാര്ഡയ്  കേശുവണനിക്കുകൂടനി  കവണലമനകല  കകേരളരം
വടാദനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതയ്.  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ദര്ബലെലപ്പെടുതനതനിലനതനിലര  ഒരുമനിച്ചുനനിനയ്  ശകമടായ  നനിലെപടാലടടുക്കു
നതടായനിരനിക്കുരം ശരനിലയനടാണയ് എനനികയ് കതടാനനതയ്.  

ഒ.ഡനി.ആര്. (Ot her Dist rict Road), എരം.ഡനി.ആര്. (Major Di st rict Road)
എനനിവയനില്  നലലടാരു  പങ്കുരം   പനി.ഡബത്യു.ഡനി.യുലട  അധനനതയനിലെടാണയ്.
അലടാലതയുള്ള കറടാഡയ് വനടാല് കേനിഫ്ബനിയനില് എങ്ങലന  ലചയ്യുലമനടാണയ് ഇവനിലട
കചടാദനിചതയ്.  തമ്മേനരം-പുകലപ്പെടനി കറടാഡയ് നഗരസഭയുകടതടായനിരുന. അതനിനയ് നനിങ്ങള്
എന്തയ്  ലചയ?   കേനിഫ്ബനിയനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  കറടാഡകേള്  നഗരസഭ  നനടാകടാന്
കപടാകുന.  അതയ് സറണര് ലചയ.  സറണര് ലചയ സര്ട്ടനിഫനികറയ് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-കയ്
ലകേടാടുത്തകപ്പെടാള്  എ.എസയ്.  നല്കേനി.   ഇതുതലനയടാണയ്  ഏതയ്  കറടാഡനിനരം
ബടാധകേമടാകുനതയ്.  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന  കറടാഡയ്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുകടതലലങ്കെനില്
ആരടാകണടാ  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഉടമസന്  അവര്  അതയ്  സറണര്  ലചയ്യണരം.
അങ്ങലനയകല നനിങ്ങള് ലചയതയ്.  അതുതലന ഇനനിയുരം പടാലെനിചടാല് മതനിയടാകുരം.  

കേനിഫ്ബനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഊര്ജനിതലപ്പെടുതനതനിനകവണനി
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി നടാലള ഒരു അവകലെടാകേന കയടാഗരം നടതനണയ്.  ആ
കയടാഗത്തനിനകശഷരം  നനിങ്ങള്കയ്  ഓകരടാരുത്തര്ക്കുരം  തനനിട്ടുള്ള  കപ്രടാജക്ടുകേള്
എങ്ങലന കഫടാകളടാ അപയ് ലചയ്യടാരം,  സനഡയ് അപയ് ആകടാരം എനള്ളതനിലനക്കുറനിചയ്
വനിശദമടായ ഒരു സര്ക്കുലെര് എലടാ എരം.എല്.എ.മടാര്ക്കുരം എത്തനിച്ചു തരുനതടാണയ്. 

ശന.  ഒ.  രടാജകഗടാപടാല്  പറഞ്ഞതനികനടാടയ്  ഞടാന്  പൂര്ണ്ണമടായുരം
കയടാജനിക്കുകേയടാണയ്.   ധൂര്തരം   ആഡരംബര  ലചലെവകേളുമുണയ്.   ഇലതലടാരം
കുറയണലമനള്ളതയ് തര്കമനിലടാത്ത കേടാരദ്യമടാണയ്.  പകക്ഷ നമ്മുലട സരംസടാനത്തയ്
നടക്കുനതയ് ഇലതലടാമടാലണനയ് പറയുനതയ് ശരനിയല.  കകേരളത്തനിലലെ ആളുകേള്കയ്
ലെഭനിക്കുന  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം  ഇന്തദ്യയനിലലെ  ബടാകനിയുള്ള  സരംസടാനങ്ങളനിലലെ
ആളുകേള്കയ്  സസപരം  കേടാണടാനകല  കേഴനിയൂ.    വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരം,  ആകരടാഗദ്യരം,
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇലതടാലക   ഭരണകൂടരം  നല്കുനതകല;   ധൂര്ത്തയ്
മടാത്രമടാകണടാ  കകേരളത്തനില്  നടനനിട്ടുള്ളതയ്?  കകേരളത്തനിലലെ  മടാറനി  മടാറനിവരുന
സര്കടാരുകേളുലട  കേടാഴ്ചപ്പെടാടനസരനിചയ്  കകേരളത്തനില് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള സടാമൂഹദ്യകക്ഷമ
കമഖലെകേളനിലലെ  നനികക്ഷപങ്ങള്   ധൂര്ത്തല.   അതയ്  ശമ്പളരം  വചയ്  കേണകടാകടാന്
കേഴനിയുനതുമല.  ആകരടാഗദ്യത്തനിനരം  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസത്തനിനരം  പണരം  മുടകടാന്
തനരുമടാനനിചനിട്ടുലണങ്കെനില്   ശമ്പളരം  ലകേടാടുത്ത  ഉകദദ്യടാഗസനകല  ഏറവരം  വലെനിയ
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മുതല്മുടകയ്. അലടാലത ലകേട്ടനിടരം പണനിയലെടാകണടാ? കകേരളത്തനില് ധൂര്ത്തടാലണനള്ള
രനതനിയനില്  പരത്തനി  പറകയണ  കേടാരദ്യമനില.   ഇവനിലട  പ്രതനിസന്ധനിലയനപറഞ്ഞയ്
ആരുരം കേടനകപടാകേണ.  

വടകക  ഇന്തദ്യയനില്  പ്രശങ്ങലളടാനമനിലലനയ്  പറയുനണകലടാ.   എന്തടാണയ്
കേടാരദ്യലമനയ് അറനിയടാകമടാ?  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസത്തനിനരം ആകരടാഗദ്യത്തനിനരം അവനിലട ഒനരം
ലചലെവടാക്കുനനില.   കകേരളത്തനില്  അങ്ങലന  പറകമടാ?   അങ്ങലന  ലചലെവടാകടാന്
തയ്യടാറലലനയ്  പറയുന  ഒരു  രടാഷനയ  പ്രസടാനലത്ത  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങള്
അരംഗനകേരനിക്കുകമടാ?   അതുലകേടാണയ്  വടകക  ഇന്തദ്യയുരം  കകേരളവരം  തമ്മേനില് വലെനിയ
വദ്യതദ്യടാസമുലണനടാണയ്  ഞടാന്  പറയുനതയ്.  അകദ്ദേഹരം  ഉണടായനിരുലനങ്കെനില്
കുകറകടനി വനിശദനകേരനികടാമടായനിരുന.  

ലചകയ്കപടാസ്റ്റുകേളനിലലെ  നനികുതനി  ലവട്ടനിപ്പുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  കേടാരദ്യരം  ഇവനിലട
ഉനയനിച്ചു.  സമനപഭടാവനിയനില്  ലചകയ്കപടാസ്റ്റേയ്  അവസടാനനിക്കുകേയടാണകലടാ  എനള്ള
ഒരു  മകനടാഭടാവരം  വനനിരുന.    കേടുരംലവട്ടനിലനയുരം  അനഭവങ്ങള്  വനനിട്ടുണയ്.
ഏതടായടാലരം  ഇകപ്പെടാള്  ഒരു  കേടാരദ്യരം  തനരുമടാനനിച്ചു.   ഏതയ്  വണനി  പുറലപ്പെട്ടടാലരം
തതമയരം കേണകയ് ലെഭനികണലമനയ് ഞടാന്  പറഞ്ഞകലടാ.  ആ തതമയ കേണകയ്
തരടാന്  ഡനിസരംബര്  മടാസമടാകുലമനടാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  അനഇൗപചടാരനികേമടായനി
പറഞ്ഞതയ്.    അതനിലന ആശയനിചയ്  അലതടാലക  ഡനിസ്ബടാനയ് ലചയ്യടാന്  നമുകയ്
കേഴനിയനില.   കകേടാഴനിലകടാനരം നനികുതനിയനിലടാത്തതുലകേടാണയ്  കേടത്തനിവനിടടാരം.   പകക്ഷ
ഇവനിലട  വരുന  വണനിയനില്  ഇന്കവടായ്സയ്  ഉണടാകേണരം.   അതനിനയ്
ലചകയ്കപടാസ്റ്റുണടാകേണരം.  അതുലകേടാണയ്   ലചകയ്കപടാസ്റ്റുകേളനില് അല്പ്പെരം അമടാന്തരം
വനനിട്ടുലണങ്കെനില്  യുദ്ധകേടാലെടാടനിസടാനത്തനില്  അതനിലടാതടാകനി  അതനിലന
നവനകേരനിക്കുനതനിനരം കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കുനതനിനരം   ഇ-ലചകനിരംഗയ് നടതനതനിനമുള്ള
നടപടനികേളുണടാകുരം. ഇകപ്പെടാള് വനിജനിലെന്സയ് വളലര കേര്ശനമടായനി  പരനികശടാധനകേള്
നടതനണയ്.   ഏതടായടാലരം  മടാധദ്യമങ്ങളനിലലെടാലക  വടാര്ത്ത  വനതനിലന
പ്രതദ്യടാഘടാതമടായനിട്ടടായനിരനികടാരം  അവര്ലകടാനരം  കേലണത്തടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.
പകക്ഷ സര്കടാരനിലന ഭടാഗതനനിനരം വലെനിയ ജടാഗ്രതയുണടാകുരം.  

ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്,  എറണടാകുളത്തയ്  യടാദൃശ്ചനികേമടായനി  രണ്ടുകപര്
കപടായതല. ഏലതടാലക സലെത്തടാണയ് ലറഡനിലമയ്ഡയ് ഗടാര്ലമനയ്സയ് തയ്ക്കുനലതനരം
അലതങ്ങലനയടാണയ്  വരുനലതനലമലടാരം  വളലര  സനിസ്റ്റേമടാറനികടായനി  അകനസഷണരം
നടത്തടാന്  കപടായതടാണയ്.   ഉകദദ്യടാഗസര്  അവനിലട  ലചനകപ്പെടാള്   ചുറപടാടുമുള്ള
ആളുകേലളലടാരം  എതനിര്കടാന്  വന.   കേടാരണരം  അങ്ങലനലയടാരു  പതനിവയ്  ആ
പ്രകദശത്തനില.  പനിലന അകദ്ദേഹരം അവനിടലത്ത ഒരു പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേചവടകടാരന
മടായനിരുന.  അവനിലട മര്ദ്ദേനലമടാനരം ഉണടായനിട്ടനില.  
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ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  മര്ദ്ദേനമുണടായനി.   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനികയ്
ഞടാന് അതനിലന സനി.ഡനി. നല്കേടാരം.

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന് ഇത്ര
കൃതദ്യമടായനി പറഞ്ഞതുലകേടാണയ് നമുകയ് ഒരുമനിചനിരുനയ് കേടാണടാരം.  സസടാഭടാവനികേമടായുരം
ചനിലെ  എതനിര്പ്പുകേളുണടായനിട്ടുണയ്.  ഉകദദ്യടാഗസരുലട  കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണലത്ത
തടസലപ്പെടുതകേയുരം  ബലെപ്രകയടാഗരം  നടതകേയുരം  ലചയവരുലട  കപരനില്
കകേലസടുത്തനിട്ടുണയ്.   കകേസയ്  അതനിലന  വഴനിക്കുകപടാകേലട്ട.    ഈ  ലതളനിവവചയ്
അസലസ്മനയ്  പൂഴനിവചയ്  ലകേടാടുകടാനല ഞടാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.    ഊര്ജനിതമടായനി
അതനിലന  അകനസഷണരം  നടനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ലവറുലത  വനിടടാന്
തനരുമടാനനിചനിട്ടനില. ആരടായടാലരം ഏതയ് കേചവടകടാരനടായടാലരം സര്കടാരനിനയ് കേനികട്ടണ
ഒരു കപസയ്ക്കുരം കകേടാരംപ്രകമസയ് ഇല.  

ശന  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനശന്:  സര്,  ഇങ്ങലന തടസരം നനിന ആളുകേലള അറസ്റ്റേയ്
ലചയ്യകണ?

കഡടാ  .   ടനി  .   എരം  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്: സര്, അറസ്റ്റേയ് ലചയ്യുരം.  അതനിലന നടപടനി
കമപ്രകേടാരരം  നനങ്ങുരം.  നനികുതനി  ഈടടാക്കുകേ  എനള്ളതടാണയ്  നനികുതനി  വകുപ്പെനിലന
തനരുമടാനരം.   അസലസ്മനയ്  പൂര്ത്തനകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   നനികുതനി
ഈടടാക്കുകേതലന ലചയ്യുരം.  കേഴനിഞ്ഞ തവണകത്തതുകപടാലലെ ലസക്ടര് തനിരനിചയ് എലടാ
കേടകേളുരം  പരനികശടാധനികടാന്  തനരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഒരു  ലതറനിദ്ധടാരണ
വനനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  നടാലെഞയ്  വര്ഷരംലകേടാണ്ടുണടായതടാണയ്.  നമ്മേള്  ലകേടാടുക്കുനതയ്
വടാങ്ങനിലകടാണയ്  കപടാകുമകലടാ  എനള്ള  മകനടാഭടാവമടാണയ്  വദ്യടാപടാരനികേളുകടതയ്.
ഇകപ്പെടാള്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനികലെയയ്  കപടാകുകേയകല?   അതുലകേടാണയ്  ഇത്രയുരം  മതനി
എനള്ളതടാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  നനികുതനി  കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ആളുകേളുലട  കേണകയ്
രണടാമതയ്  പരനികശടാധനികടാന്  തനരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  സര്കടാരനിലന  നനികുതനി
പനിരനിവനില്  ഒരനികലരം  ഉദടാസനനതയുണടാകേനില.  അതുലകേടാണയ്   നനികുതനി  പനിരനിവയ്
ഊര്ജനിതലപ്പെടുതനതനിനയ് എലടാവരുകടയുരം സഹകേരണരം  കവണരം.  

ശന  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബ്രേടാഹനിരം  കുഞ്ഞയ്:  സര്,  ഏഴയ്  മടാസമടായനി  ലതടാഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനിയനിലലെ  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്കയ്  കവതനരം  കേനിട്ടുനനില.  സരംസടാന  വനിഹനിതവരം
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവരം ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.  

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  ഇകടാരദ്യരം   സബ്മനിഷനടായനി
ഇവനിലട വനകപ്പെടാള് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അതനിനയ് മറുപടനി പറഞ്ഞതടാണയ്.  ഞടാന്
പലെതവണ  കകേന്ദ്ര  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  പറഞ്ഞകപ്പെടാള്  ഏപ്രനില്
മടാസത്തനില്  തരുലമനടാണയ്  അകദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞതയ്.   ഏപ്രനില്  മടാസത്തനില്
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തമനിഴടാടനിനയ്  2,100 കകേടാടനി  രൂപയുരം  കകേരളത്തനിനയ്  112  കകേടാടനി  രൂപയുരം ലകേടാടുത.
ഇതനിനയ്  മുഖദ്യമനനി  കകേന്ദ്രത്തനികലെയയ്  കേത്തയചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന  മറുപടനി
പ്രതനക്ഷനിചനിരനിക്കുന.  ഈ സഭ തലന ഒരു നനിലെപടാടയ് എടുകകണനിവരുരം.  ഇതനിലന
സരംഘടനകേളനില്നനിനയ് സമരങ്ങലളടാലക ഉണടാകേടാനനിടയുണയ്.  

ശന  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനിലന തകേരടാറടാലണനയ് പറയുന.  ഇവനിലട  ശദ്ധക്ഷണനികലെനിനരം
കചടാകദദ്യടാത്തരത്തനിനലമടാലക  മറുപടനി  തന.   ഞടാന്  ഡല്ഹനിയനിലലെ  ആ
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടയ്ലമന്റുമടായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടു.   ശന.  വനി.  ലകേ.  സനിബ എന  അഡനഷണല്
ലസകട്ടറനി മൂനയ് പ്രടാവശദ്യരം ഇകങ്ങടാട്ടയ് കേത്തയചനിട്ടുരം യൂട്ടനികലെകസഷന് സര്ട്ടനിഫനികറയ്
നല്കേനിയനിട്ടനില.   മടാത്രമല  സരംസടാന  ഗവണ്ലമനനിലന  മടാചനിരംഗയ്  ഗ്രടാനനിലന
വദ്യകമടായ  കരഖയനില.   സഇൗത്തയ്  ഇന്തദ്യയനിലലെ  മുഴുവന്  സരംസടാനങ്ങള്ക്കുരം
ലകേടാടുത.  കകേരള  ഗവണ്ലമനയ്  യൂട്ടനികലെകസഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറയ്
ലകേടാടുകടാത്തതുലകേടാണടാണയ്  കകേരളത്തനിനയ്  ലെഭനികടാത്തലതനയ്  പറഞ്ഞയ്
മനിനനിഞ്ഞടാനയ് എനനികയ് മറുപടനി കേനിട്ടനി.  

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,   കകേരള  ഗവണ്ലമനയ്  ഇതുവലര
ലവയ്സയ്  ആനയ്  മനന്സയ്  കമനസനികലെയയ്  കപടായനിട്ടനില.   അത്രയയ്  ഭദ്രമടാണയ്.
5,100  കകേടാടനി  രൂപ  ലപന്ഷന്  ലകേടാടുകടാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണങ്കെനില്  പനിലനയടാണയ്
600 കകേടാടനി രൂപ വരുന മടാചനിരംഗയ് ഗ്രടാനയ്.  മടാചനിരംഗയ് ഗ്രടാനയ് ലകേടാടുക്കുനതനിലലെടാനരം
ഒരു കപടാരടായ്മയുമനില.   കകേരളരം  യൂട്ടനികലെകസഷന് സര്ട്ടനിഫനികറയ്  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണയ്.
അവരുലട  ഏറവരം  വലെനിയ  വനിമര്ശനലമനയ്  പറയുനതയ്,  കകേരളരം  അസറയ്
ഉണടാക്കുനനില,  40  ശതമടാനലമങ്കെനിലരം  ലമറനരനിയല്  കകേടാസ്റ്റേയ്  കവണരം,
കകേരളത്തനികനതയ്  5  ശതമടാനവരം.  അതുലകേടാണയ്  ഞങ്ങള്  സരംഘടനിതമടായനി
അസറണടാകടാന്  തനരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   പനിലന  അവര്  പറഞ്ഞതയ്,
അതനിലന  ചുമതലെകടാരനടായനി  ഫള്  കടരം  ഒരടാള്  കവണലമനടാണയ്.   അങ്ങലന
കവണലമങ്കെനില് അങ്ങലനയടാകേലട്ട.  അതനില് നമുകയ് തര്കലമടാനമനില.  

തകദ്ദേശസസയരംഭരണവരം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവരം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തനര്ത്ഥടാടനവരം
വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെനല്):  സര്,  യൂട്ടനികലെകസഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറയ്
സമയതതലന ഹടാജരടാകനിയനിട്ടുണയ്.  ചനിലെ എരം.പനി.മടാര്കയ് നല്കേനിയ മറുപടനിയനില്
അത്തരലമടാരു പരടാമര്ശമുണടായനിരുന.  അതനിലനതടര്നയ്  വനണ്ടുരം പരനികശടാധന
നടത്തനി  അതനിലന  കകേടാപ്പെനി  ഹടാജരടാകനി.   അതനിനകശഷമടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ
നകരന്ദ്ര  സനിരംഗയ്  കടടാമര്ജനിലയ  കേണതുരം  സരംസടാരനിചതുരം.    ഈ  വര്ഷരം
നനിര്ബന്ധമടായുരം  30  ശതമടാനരം  അസറയ്  കനികയഷനണടാകടാനടായനി  പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്കരനികടാന് ഇതനിനകേരം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേനികഴനിഞ്ഞു.   



532 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 22, 2017

ശന  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്: സര്, കേഴനിഞ്ഞ ലവള്ളനിയടാഴ്ച ഞടാന് സരംസടാരനിചകപ്പെടാള്,
ലസകട്ടറനി,  ശന.  വനി.  ലകേ.  സനിബ രണയ് പ്രടാവശദ്യരം ഇകങ്ങടാട്ടയ് കേത്തയചനിട്ടുരം മറുപടനി
ലകേടാടുത്തനിട്ടനിലലനടാണയ് പറഞ്ഞതയ്.  

കഡടാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലെനല്: സര്, അതയ് ലവറുലത പറയുനതടാണയ്. 

മനി  .   സനകര്: മനനി കഫടാറനില് ഉത്തരവടാദനിതസകത്തടാലടയകല പറയുനതയ്. 

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  ഇകടാരദ്യത്തനില്  ഈ  സഭ
ഒരുമനിച്ചുനനിനയ്  നനിലെപടാലടടുകണലമനടാണയ്  എലന  അഭദ്യര്ത്ഥന.
ശന.  പനി.  ടനി.  കതടാമസനിനയ്  സരംശയമുലണങ്കെനില്  അതയ്   പരനികശടാധനിക്കുനതനിനയ്
സന്ദര്ഭമുണടാകടാരം.  അതനിനയ് തടസമനില.  

ശന  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:   സര്,  കൃഷനികടാര്  ലനലെയ് ല്ല്  അളനതനിലന  കപസ
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.   അതയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗതനനിനരം  കേനിട്ടടാത്തതടാകണടാ?
എന്തടാണയ് അതനിലന കേടാരണലമനയ് അറനിയടാന് ആഗ്രഹമുണയ്.  

കഡടാ  .   ടനി  .   എരം  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്: സര്,  ഇതയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനില്നനിനരം
കേനിട്ടടാത്തതടാണയ്.   ഇതയ്  കേണകനിലലെടുത്തയ്  വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു
തനരുമടാനലമടുക്കുകേയുരം ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി അതയ് പറയുകേയുരം ലചയ.
ഇനനി മുതല്  സനിവനില് സകപ്ലേസയ് കകേടാര്പ്പെകറഷന് ലനലലടുത്തയ്,  അതനിലന രസനതയ്
സഹകേരണ ബടാങ്കെനില് ലകേടാടുത്തടാല്  അകപ്പെടാള് തലന ഡനിസഇൗണയ് ലചയയ് കപസ
നല്കുരം. (കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനതയ് അടകരം).  കകേന്ദ്രവരം സരംസടാനവരം ലകേടാടുകകണ
പലെനിശ   കകേരള  സര്കടാര്  സഹകേരണ  ബടാങ്കെനിനയ്  ലകേടാടുക്കുരം.   കൃഷനികടാരന്
ലകേടാടുകണ.  

ഭക്ഷദ്യവരം സനിവനില് സകപ്ലേസുരം വകുപ്പുമനനി (ശന  .    പനി  .    തനികലെടാത്തമന്): സര്,
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  131  കകേടാടനി  രൂപ  ലെഭനിച്ചു.   അതനികപ്പെടാള്  വനിതരണരം
ലചയലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  

കഡടാ  .    ടനി  .    എരം  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,   കുടനിശനികേയുലണങ്കെനില്  അതയ്
ലകേടാടുക്കുനതനിനയ്  സര്കടാര്  മുന്കേലയ്യടുക്കുരം.  കൃഷനികടാരലന  പനഡനിപ്പെനികടാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ഇതനിനയ്  കവണനിവരുന
പലെനിശ ലചലെവയ്  സര്കടാര് വഹനിക്കുരം.   ലനലെയ് ല്ല്  എടുതകേഴനിഞ്ഞടാല് ഒരടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്
അവനിടലത്ത  സഹകേരണ  ബടാങ്കെനില്നനിനയ്  പണരം  നല്കുനതനിനള്ള
നടപടനിയുണടാകുരം.  2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനില്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്
അയയണലമന പ്രകമയരം പടാസടാകനിത്തരണലമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  
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മനി  .    സനകര്:  ശന.  വനി.  ഡനി.  സതനശന്,  അങ്ങയുലട 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസയ് ലചയ്യുനകണടാ? 

ശന  .   വനി  .   ഡനി  .   സതനശന്  : സര്, ഞടാന് പ്രസയ് ലചയ്യുനനില.

മനി  .   സനകര്  : ശന. വനി. ഡനി. സതനശന് അവതരനിപ്പെനിച 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.   

കഡടാ.  എരം.  ലകേ.  മുനനര്,  അങ്ങയുലട  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസയ്
ലചയ്യുനകണടാ? 

കഡടാ  .   എരം  .   ലകേ  .   മുനനര്: സര്, ഞടാന് പ്രസയ് ലചയ്യുനനില.

മനി  .   സനകര്  : കഡടാ. എരം. ലകേ. മുനനര് അവതരനിപ്പെനിച 2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.   

2017-ലലെ  കകേരള  ധനകേടാരദ്യ  ബനില് സടാമ്പത്തനികേ  കേടാരദ്യങ്ങള്  സരംബന്ധനിച
VIII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയയയണലമന  പ്രകമയലത്ത 

അനകൂലെനിക്കുനവര്........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്........

പ്രകമയരം സഭ അരംഗനകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയയയ്ക്കുന. 

XI  അറനിയനിപ്പെയ്

ചലെചനിത്ര പ്രദര്ശനരം

മനി  .    സനകര്:  2016-ലലെ  മനികേച  ചലെചനിത്രത്തനിനള്ള  സരംസടാന  അവടാര്ഡയ്
കനടനിയ 'മടാന്കഹടാള്' എന സനിനനിമയുലട പ്രദര്ശനരം ഇനയ് കവകേനിട്ടയ് 6.00 മണനികയ്
ലമരംകബഴയ്  കലെടാഞനില്  നടതനതടാണയ്.   എലടാ  അരംഗങ്ങളുരം  പ്രസ്തുത  പ്രദര്ശനരം
കേടാണടാന് എത്തനികചരണലമനയ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  

മനി  .   സനകര്: ഓര്ഡര്.......... ഓര്ഡര്....... സഭ ഇകപ്പെടാള് പരനിയുനതുരം നടാലള
രടാവനിലലെ 8.30-നയ് വനണ്ടുരം സകമ്മേളനിക്കുനതുമടാണയ്.

(2017  കമയയ്  മടാസരം  23-ാം  തനയതനി  ലചടാവ്വടാഴ്ച  രടാവനിലലെ  8.30-നയ്  വനണ്ടുരം
സകമ്മേളനിക്കുനതനിനടായനി സഭ കവകുകനരരം 3.43-നയ് പനിരനിഞ്ഞു.)
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അനുബനന

22-05-2017-നന് മമേശപ്പുറത്തുവച്ച പുതുകക്കിയ മേറുപടക്കി 
(15-5-2017-ലലെ നക്ഷത്രചക്കിഹ്നമേക്കിട്ട മചചോദദന *410) 

ലനയചോര് ഡചോമേക്കില് നക്കിനന ജലെലമേതക്കിക്കുന്നതക്കിനുളള പ്രവര്തനങ്ങള
(*410) ശശ  .   വക്കി  .   ലക  .   സക്കി  .   മേമ്മതന് മകചോയ  :

   ശശ  .   എസന്  .   ശര്മ്മ  :
   ശശ  .   പക്കി  .   ലക  .   ശശക്കി  :

ശശ  .    ലഎ  .    ബക്കി  .    സതശഷന്  : തചോലഴെകചോണുന്ന  മചചോദദങ്ങളകന്
ജലെവക്കിഭവ വകുപ്പുമേനക്കി സദയന മേറുപടക്കി നല്കുമമേചോ :

(എ)  തക്കിരുവനന്തപുരന ജക്കില്ലയക്കിലലെ കടുത ജലെക്ഷചോമേന  പരക്കിഹരക്കിക്കുന്നതക്കിനന്
ലനയചോര് ഡചോമേക്കില്നക്കിനന ജലെലമേതക്കിക്കുന്നതക്കിനുളള പ്രവര്തനങ്ങളുലട പുമരചോഗതക്കി
ലവളക്കിലപ്പെടുത്തുമമേചോ;

(ബക്കി)  ജക്കില്ലയക്കിലലെ മേലെമയചോര മമേഖലെകളക്കിലന ഗചോമേപ്രമദശങ്ങളക്കിലന കുടക്കിലവളള
ക്ഷചോമേന രൂക്ഷമേചോയ സചോഹചരദതക്കില് മകചോളനക്കികള ഉളലപ്പെലടയുളള പ്രമദശങ്ങളക്കില്
ലവളളന ലെഭദമേചോക്കുന്നതക്കിനന് നടപടക്കി സസശകരക്കിച്ചക്കിട്ടുമണചോ;

(സക്കി) ജക്കില്ലയുലട വക്കിവക്കിധ ഭചോഗങ്ങളക്കില് കക്കിമയചോസ്കുകള  സചോപക്കിച്ചക്കിട്ടുമണചോ;
(ഡക്കി) കുടക്കിലവളള ക്ഷചോമേന കൂടുതല് രൂക്ഷമേചോയ പഞചോയത്തുകളക്കില് ടചോങ്കറുകളക്കില്

കുടക്കിലവളളലമേതക്കിക്കുന്നതക്കിനുളള  നടപടക്കികള  സസശകരക്കിച്ചക്കിട്ടുമണചോ;  എങ്കക്കില്
വക്കിശദചോനശന നല്കുമമേചോ?

ജലെവക്കിഭവ വകുപ്പുമേനക്കി (ശശ  .   മേചോതത്യു ടക്കി  .   മതചോമേസന്  ): സര്,
(എ)  തക്കിരുവനന്തപുരന  നഗരതക്കിലന  പരക്കിസര  പ്രമദശങ്ങളക്കിലന

കുടക്കിലവളളക്ഷചോമേന പരക്കിഹരക്കിക്കുന്നതക്കിനചോയക്കി ലനയചോര് ജലെസനഭരണക്കിയക്കില്നക്കിന്നന് ജലെന
കരമേനയചോറക്കില്  എതക്കിക്കുന്നതക്കിനുളള  പ്രവൃതക്കികള  പൂര്തക്കിയചോയക്കിട്ടുണന്.   പൂര്ണ
മതചോതക്കിലളള പമക്കിനഗന നടക്കുന.  ലനയചോര് ഡചോമേക്കിലലെ കചോപ്പുകചോടന് നക്കിനന ജലെന പമന്
ലചയന്  1.5  കക്കി.മേശ.  അകലലെയുളള കുമക്കിളമൂടന് മതചോടക്കിലലെതക്കിക്കുകയുന  തുടര്ന്നന്  9.5
കക്കി.മേശ ദൂരന മതചോടക്കിലൂലട ഒഴുകക്കി കരമേന നദക്കിയക്കില് അണക്കിയക്കിലെകടവക്കിലലെതക്കിക്കുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങളചോണന്  യുദ്ധകചോലെചോടക്കിസചോനതക്കില് പൂര്തശകരക്കിച്ചതന്.  ഇതക്കിമലെയചോയക്കി
400  മേശറര്,  800  mm DIK-9  ലലപപ്പെന്,  350  മേശറര്,  700  mm DIK-9  ലലപപ്പെന്
എന്നക്കിവ സചോപക്കിചന 100 HP-യുലട പമ്പുകള 2 എണന ജലെസനഭരണക്കിയക്കില് തചോഴക്കി
ഇടചോവുന്ന  പ്രമതദക  തരന  (180  HP)  പമ്പുകള  2  എണന  ഉപമയചോഗക്കിചന
ഏകമദശന70 ദശലെക്ഷന ലെക്കിറര് ലവളളന പമ്പു ലചയ്യുന.  കൂടചോലത 400 മേശറര് , 600
mm  ഡക്കി.ലഎ.  ലലപപ്പെക്കിലൂലട  ടചോവന്കൂര്  സക്കിലമേനന്സന്  ലെക്കിമേക്കിറഡക്കിലന  ലഡ്രെഡ്ജര്
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ഉപമയചോഗക്കിചളള  പമക്കിനഗന  ജലെമസചന  വകുപ്പെക്കിലന  ലഡ്രെഡ്ജര്  ഉപമയചോഗക്കിചളള
200  mm  പക്കി.വക്കി.സക്കി.യുലട  രണന്  ലലലെനക്കിലൂലടയുളള  പമക്കിനഗന  നടനവരുന.
ഘട്ടനഘട്ടമേചോയക്കി  തുടങ്ങക്കിയ  പ്രവര്തക്കികള  ആലക  15  ദക്കിവസന  ലകചോണചോണന്
ലലവദത്യുതക്കി, വനന, വദവസചോയന, മമേചോമട്ടചോര് വചോഹനന, റവനന, ധനകചോരദന, മപചോലെശസന്
എന്നശ  വകുപ്പുകളുലട  പൂര്ണ  സഹകരണമതചോലട  സമേയബനക്കിതമേചോയക്കി
പൂര്തക്കിയചോകചോന് ജലെവക്കിഭവ വകുപ്പെക്കിനന് സചോധക്കിച്ചതന്.

(ബക്കി)  ഉണന്.  മേലെമയചോര  മമേഖലെകളക്കിലന  ഗചോമേപ്രമദശങ്ങളക്കിലന  ജലെലെഭദത
ഉറപ്പെചോകചോന് മവണക്കി നക്കിലെവക്കിലലെ ലലലെനുകള ദശര്ഘക്കിപ്പെക്കിചന ജലെന എതക്കിമച്ചരചോത
ഉയര്ന്ന  പ്രമദശങ്ങളക്കില്  വചോല്വുകള  ക്രമേശകരക്കിചന,  കുടക്കിലവളള  പദ്ധതക്കികളുലട
കക്കിണറക്കിമലെയ്ക്കുളള   ലെശഡക്കിനഗന്  ലലപപ്പുകള  തചോഴക്കിയുന  കക്കിണറുകളക്കില്  അടക്കിഞ
കൂടക്കിയക്കിട്ടുളള  മേണല്മേചോറക്കിയുന  പമ്പുകളുലട  കചോരദക്ഷമേത  ഉറപ്പെചോകക്കിയുന  പരമേചോവധക്കി
ജലെവക്കിതരണന  ഉറപ്പുവരുത്തുനണന്.  റവനത്യു,  തമദ്ദേശസചോപനങ്ങളുലട
സഹകരണമതചോലട  ടചോങ്കര്  മലെചോറക്കിവഴെക്കി  വരളച്ച  ബചോധക്കിത  പ്രമദശങ്ങളക്കില്
ജലെവക്കിതരണന  നടത്തുനണന്.  നദക്കികളക്കില്  തചോല്കചോലെക്കിക  ബണ്ടുകള  നക്കിര്മ്മക്കിചന
ജലെലെഭദത ഉറപ്പെചോക്കുന.

(സക്കി)  ഉണന്.  തക്കിരുവനന്തപുരന  ജക്കില്ലയക്കില്  വരളച്ചലയ  തുടര്ന്നന്  കുടക്കിലവളള
വക്കിതരണന നടത്തുന്നതക്കിനചോയക്കി 350 വചോട്ടര് കക്കിമയചോസ്കുകള സചോപക്കിക്കുന്നതക്കിനന് റവനത്യു
വകുപ്പെന്  അനുമേതക്കി  നല്കക്കിയക്കിരുന.  അതുപ്രകചോരന  തക്കിരുവനന്തപുരന  ജക്കില്ലയക്കില്
നചോളക്കിതുവലര  217  വചോട്ടര്  കക്കിമയചോസ്കുകള  സചോപക്കിച്ചക്കിട്ടുണന്.  കൂടചോലത  കടുത
ജലെക്ഷചോമേന കണകക്കിലലെടുതന് തക്കിരുവനന്തപുരതന്  51  സലെങ്ങളക്കില് മകരള വചോട്ടര്
അമതചോറക്കിറക്കി  മുന്ലലകലയടുതന്  ജക്കില്ലചോ  ഭരണകൂടന  ലെഭദമേചോകക്കിയ  കക്കിമയചോസ്കുകള
സചോപക്കിച്ചക്കിട്ടുണന്.

(ഡക്കി)  കുടക്കിലവളളക്ഷചോമേന  കൂടുതല്  രൂക്ഷമേചോയ  പഞചോയത്തുകളക്കില്,
പഞചോയത്തുകളുന ജക്കില്ലചോ ഭരണകൂടവുന ആവശദലപ്പെടുന്ന പ്രകചോരന ടചോങ്കറുകള മുമഖന
മകരള  വചോട്ടര്  അമതചോറക്കിറക്കിയുലട  വക്കിവക്കിധ  ലവന്ഡക്കിനഗന്  മപചോയക്കിന്റുകളക്കില്നക്കിനന
ശുദ്ധശകരക്കിച്ച ജലെന നല്കക്കിവരുന. 

(2)  8-5-2017-ലലെ നക്ഷത്രചക്കിഹ്നമേക്കിടചോത മചചോദദന നമര് (2300)-നന്
നല്കക്കിയ പുതുകക്കിയ മേറുപടക്കി

മേചോമവലെക്കികരയക്കിലലെ ആശുപത്രക്കികളുലട ലകട്ടക്കിടനക്കിര്മ്മചോണന

(2300)  ശശ  .    ആര്  .    രചോമജഷന്  : തചോലഴെകചോണുന്ന  മചചോദദതക്കിനന്
ലപചോതുമേരചോമേത്തുന രജക്കിമസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമേനക്കി സദയന മേറുപടക്കി നല്കുമമേചോ;

മേചോമവലെക്കികര  ജക്കില്ലചോ  ആശുപത്രക്കി,  നൂറനചോടന്  ലലെപ്രസക്കി  സചോനമറചോറക്കിയന,
വളളക്കികുന്നന  മഹചോമേക്കിമയചോ  ആശുപത്രക്കി  എന്നക്കിവയചോയക്കി  പുതക്കിയതചോയക്കി  ലകട്ടക്കിടന
നക്കിര്മ്മക്കിക്കുന്ന  പ്രവൃതക്കി  ആരനഭക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  ലപചോതുമേരചോമേതന്  ലകട്ടക്കിട  വക്കിഭചോഗന
സസശകരക്കിച്ച നടപടക്കികളുലട വക്കിശദവക്കിവരന ലെഭദമേചോക്കുമമേചോ?
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ലപചോതുമേരചോമേത്തുന രജക്കിമസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പു മേനക്കി (ശശ  .   ജക്കി  .   സുധചോകരന്  ): സര്,

മേചോമവലെക്കികര  ജക്കില്ലചോ  ആശുപത്രക്കിയുലട  സൂപ്പെര്  ലസ്പെഷദചോലെക്കിറക്കി  മബചോകക്കിലന
നക്കിര്മ്മചോണതക്കിനചോയക്കി   കക്കിഫ്ബക്കിയുലട  മപ്രചോജകക്കില്  ഉളലപ്പെടുതക്കി  68.25  മകചോടക്കി
രൂപയുലട   എസക്കിമമേറന്  ലകട്ടക്കിട  വക്കിഭചോഗന  ചശഫന്  എഞക്കിനശയര്  ആമരചോഗദ  വകുപ്പെന്
ഡയറകര്കന് സമേര്പ്പെക്കിച്ചക്കിട്ടുണന്.  

നൂറനചോടന്  ലലെപ്രസക്കി സചോനമററക്കിയതക്കിലന ലമേയക്കില്  &  ഫശലമേയക്കില് വചോര്ഡന്,
അഡക്കിനക്കിമസ്ട്രേറശവന്  മബചോകന്,  ഒ.പക്കി.  മബചോകന്   എന്നക്കിവയുലട നക്കിര്മ്മചോണതക്കിനചോയക്കി
40 മകചോടക്കി 30 ലെക്ഷന രൂപയുലട ഭരണചോനുമേതക്കി നല്കുകയുന അതക്കില്  2352 ലെക്ഷന
രൂപയുലട  ഫണന്  അനുവദക്കിക്കുകയുന  ലചയക്കിട്ടുണന്.  അതനുസരക്കിച്ചന്  ലമേയക്കില്  &
ഫശലമേയക്കില്  വചോര്ഡന്  നക്കിര്മ്മക്കിക്കുന്നതക്കിനുളള  ആര്കക്കിലടക്ചറല്  മഡ്രെചോയക്കിനഗന്
തയചോറചോകക്കി  മേണന്  പരക്കിമശചോധനയ്ക്കുന  സ്ട്രേക്ച്ചറല്  ഡക്കിസസന്  ലചയ്യുന്നതക്കിനുമുളള
നടപടക്കികള സസശകരക്കിചവരുന.  

വളളക്കികുന്നന മഹചോമേക്കിമയചോ  ആശുപത്രക്കി ലകട്ടക്കിടനക്കിര്മ്മചോണതക്കിനന്   25  ലെക്ഷന
രൂപയുലട എസക്കിമമേറന്   ലകട്ടക്കിട വക്കിഭചോഗന ചശഫന് എഞക്കിനശയര് ഭരണചോനുമേതക്കികചോയക്കി
ആയുഷന് വകുപ്പെക്കിനന് സമേര്പ്പെക്കിച്ചക്കിട്ടുണന്.

(3)  12-05-2017-ലലെ നക്ഷത്രചക്കിഹ്നമേക്കിടചോത മചചോദദന  നമര് (3589)-
നന് പുതുകക്കിയ മേറുപടക്കി 

ലബവ്മകചോ പുതുതചോയക്കി വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുള്ള ലകട്ടക്കിടങ്ങള 

(3589)   ശശ  .    അനക്കില് അകര:  തചോലഴെകചോണുന്ന മചചോദദങ്ങളകന് ലതചോഴെക്കിലന
എലലക്സെെസുന വകുപ്പുമേനക്കി സദയന മേറുപടക്കി നല്കുമമേചോ;

(എ) മദശശയ-സനസചോന  പചോതമയചോരതന്  നക്കിന്നന്  മേദദ  വക്കില്പ്പെന
ശചോലെകള  പുതുതചോയക്കി  ലബവ്മകചോ  വചോടകയന്  എടുതക്കിട്ടുളള  ലകട്ടക്കിടങ്ങളുലട  വചോടക,
വക്കിസശര്ണന, ഉടമേസലന മപരു  വക്കിവരന തുടങ്ങക്കിയവ വദക്തമേചോക്കുമമേചോ;

(ബക്കി) ലബവ്മകചോ കടമുറക്കികള വചോടകയ്ലകടുക്കുന്നതക്കിനന്  നക്കിലെവക്കിലള്ള
നടപടക്കിക്രമേങ്ങള എലന്തചോലകയചോലണന്നന് വദക്തമേചോക്കുമമേചോ;

(സക്കി)  കടകള  വചോടകയ്ലകടുക്കുന്നതക്കിനന്  നടപടക്കിക്രമേങ്ങള  ഉലണങ്കക്കില്
പ്രസ്തുത നടപടക്കിക്രമേങ്ങള പചോലെക്കിച്ചചോമണചോ പുതക്കിയ കടകള വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുളളതന്;

(ഡക്കി) ലബവ്മകചോ  വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുളള  കടകളകന്  വചോടക
നക്കിശ്ചയക്കിക്കുന്നതന് ഏതന് മേചോനദണ്ഡതക്കിലന അടക്കിസചോനതക്കിലെചോണന്;
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(ഇ) ഇമപ്പെചോള  ലബവ്മകചോ വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുളള കടകളുലട വചോടക,  കരചോര്

തുടങ്ങക്കിയവയന് സര്കചോരക്കിലന അനഗശകചോരമുമണചോ;  ഇതന് സനബനക്കിച്ചന് എലന്തങ്കക്കിലന

പരചോതക്കി സര്കചോരക്കിലന ശദ്ധയക്കില്ലപ്പെട്ടക്കിട്ടുമണചോ?

ലതചോഴെക്കിലന എലലക്സെെസുന വകുപ്പുമേനക്കി (ശശ  .   റക്കി  .   പക്കി  .   രചോമേകൃഷ്ണന്  ): സര്,

(എ)  മദശശയ/സനസചോന  പചോതമയചോരതന്  നക്കിന്നന്  മേദദവക്കില്പ്പെനശചോലെകള

500  മേശറര്  മേചോറക്കിസചോപക്കികണലമേന്ന  ബഹ.  സുപ്രശനമകചോടതക്കി  വക്കിധക്കിയുലട

അടക്കിസചോനതക്കില്  ലബവ്മകചോ  പുതുതചോയക്കി  വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുള്ള  കടകളുലട

വചോടക,  വക്കിസശര്ണന,  ഉടമേസലന  മപരന്  വക്കിവരന  എന്നക്കിവയുലട  വക്കിവരങ്ങള

അനുബനമേചോയക്കി മചര്ക്കുന.*

(ബക്കി)  ലകട്ടക്കിടങ്ങള വചോടകയന് എടുക്കുന്നതന് തചോലഴെ പറയുന്ന നടപടക്കിക്രമേങ്ങള

പചോലെക്കിചലകചോണചോണന്.  

1. പ്രചോമദശക്കികതലെതക്കിലള്ള പരസദങ്ങള/അമനസഷണന/ ലവബ്ലലസറന്

എന്നക്കിവ വഴെക്കി  മഷചോപ്പെന്  മേചോറക്കി  സചോപക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  അനുമയചോജദമേചോയ

ലകട്ടക്കിടങ്ങള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന.

2. ലകട്ടക്കിടങ്ങള,  ആഡക്കിറന്  ടശന  അനഗങ്ങള,  മേചോമനജര്/റശജക്കിയണല്

മേചോമനജര്മേചോര്  എന്നക്കിവര്  പരക്കിമശചോധക്കിച്ചന്  അനുമയചോജദമേചോലണന്നന്

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന  ലകട്ടക്കിടന  അബ്കചോരക്കി

നക്കിയമേങ്ങളുന  ചട്ടങ്ങളുന  അനുശചോസക്കിക്കുന്നതചോലണനന  സനസചോന

മദശശയ  പചോതമയചോരത്തുനക്കിനന  500  മേശറര്  അകലെന

പചോലെക്കിക്കുന്നവയചോലണനന  എലലക്സെെസന്  വകുപ്പെന്  മുമഖന

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  

3. ലകട്ടക്കിട  ഉടമേസനുമേചോയക്കി  വചോടക  മേക്കിതലപ്പെടുത്തുവചോന്

മേചോമനജര്/റശജക്കിയണല്  മേചോമനജര്മേചോരുമേചോയക്കി  ചര്ച്ച  ലചയന്

ലഹഡന്ഓഫശസക്കിമലെയന് ശക്കിപചോര്ശ ലചയ്യുന. 

4. ലഹഡന്  ഓഫശസന്  തലെതക്കില്  സശനക്കിയര്  ഉമദദചോഗസരടങ്ങക്കിയ

"ലറനന്  കമ്മക്കിറക്കി"  ലകട്ടക്കിട  അമപക്ഷകള  പരക്കിമശചോധക്കിക്കുകയുന

* ലലലെബ്രറക്കിയക്കില് വച്ചക്കിട്ടുണന്. 
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വദവസകള  അനഗശകരക്കികചോവുന്ന  ലപ്രചോമപ്പെചോസലകളകന്

അനുവചോദന  നല്കുവചോന്  മേചോമനജക്കിനഗന്  ഡയറകര്കന്  ശക്കിപചോര്ശ

ലചയ്യുകയുന ലചയ്യുന.  ശക്കിപചോര്ശ ലചയന് വചോടക കൂടുതലെചോലണങ്കക്കില്

വശണ്ടുന ലകട്ടക്കിട ഉടമേയുമേചോയക്കി ചര്ച്ച നടത്തുവചോന്മവണക്കി ബനലപ്പെട്ട

റശജക്കിയണല്  മേചോമനജര്/മേചോമനജര്മേചോര്കന്  നക്കിര്മദ്ദേശന  നല്കുകയുന

ലചയ്യുന.  

5. ഇപ്രകചോരന ശക്കിപചോര്ശ ലചയ ലപ്രചോമപ്പെചോസല് മേചോമനജക്കിനഗന് ഡയറകര്
അനഗശകരക്കിക്കുകയുന  ആവശദമേചോലണങ്കക്കില്  മബചോര്ഡക്കിലന
അനഗശകചോരന ലെഭദമേചോക്കുകയുന ലചയ്യുന.  

(സക്കി) മഷചോപ്പു മേചോറ്റുന്നതക്കിമലെയചോയക്കി ലകട്ടക്കിടങ്ങള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുമമചോള ഉതരന
(ബക്കി)-യക്കില് പറഞ്ഞെക്കിരക്കിക്കുന്ന നടപടക്കികള പചോലെക്കികചോറുണന്. 

(ഡക്കി) ലകട്ടക്കിടങ്ങള വചോടകയന് എടുക്കുവചോനുമദ്ദേശക്കിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പ്രമദശതക്കിലന
വചോണക്കിജദപരമേചോയ  പ്രചോധചോനദവുന  വക്കികസനവുന,  പ്രമദശതന്  നക്കിലെവക്കിലള്ള  വചോടക
നക്കിരകന്, ലകട്ടക്കിടതക്കിലന മമേന, ഉപമഭചോക്തചോകളുലട സസൗകരദന, മറചോഡന് കണകക്കിവക്കിറക്കി,
മറചോഡക്കിലന  പ്രചോധചോനദന,  പചോര്കക്കിനഗന്  സലെതക്കിലന  ലെഭദത  എന്നക്കിവയന്
അനുസൃതമേചോയുന ലകട്ടക്കിടന സക്കിതക്കി ലചയ്യുന്ന ഭൂമേക്കിയുലട വക്കിസശര്ണവുന മൂലെദവുന ആണന്
സചോധചോരണഗതക്കിയക്കില്  സസചോധശനക്കിക്കുന്ന  ഘടകങ്ങള.   പമക്ഷ  മകചോര്പ്പെമറഷലന
വക്കിമദശ മേദദശചോലെകളക്കുള്ള മഷചോപ്പുകള എടുക്കുമമചോള മമേല്പ്പെറഞ്ഞെ ഘടകങ്ങള
പചോലെക്കികചോന്  ഒരക്കികലന  സചോധക്കിക്കുന്നക്കില്ല.  നക്കിയമേപ്രകചോരന  പചോലെക്കിമകണ
നക്കിബനനകളകന് അനുസൃതമേചോയ ലകട്ടക്കിടങ്ങള ജനവചോസന കുറഞ്ഞെ സലെങ്ങളക്കില്
കലണത്തുക  എന്നതന്  ദുഷ്കരമേചോയതക്കിനചോല്,  പ്രചോമദശക്കികമേചോയക്കി  നക്കിലെവക്കിലള്ള
വചോടകമയകചോള  ലമേച്ചലപ്പെട്ട  നക്കിരകക്കിലെചോണന്  വചോടക  നല്കുവചോന്
നക്കിര്ബനക്കിതമേചോകുന്നതന്.  

(ഇ)  ഇമപ്പെചോള ലബവ്മകചോ വചോടകയ്ലകടുതക്കിട്ടുളള കടകളുലട വചോടക,  കരചോര്
തുടങ്ങക്കിയവ നക്കിശ്ചയക്കിക്കുന്നതക്കിനന്  നക്കിലെവക്കില് സര്കചോര് അനഗശകചോരന  ആവശദമേക്കില്ല.
ലകട്ടക്കിടന  വചോടകയന്  എടുതതുമേചോയക്കി  ബനലപ്പെട്ടന്  സര്കചോരക്കിനന്  ലെഭക്കിച്ച  പരചോതക്കി
അമനസഷണന  നടത്തുവചോനചോയക്കി  മകചോര്പ്പെമറഷനന്  ലെഭക്കിക്കുകയുന  പരചോതക്കിയക്കില്
കഴെമക്കിലല്ലന്നന് കണന് പ്രസ്തുത വക്കിവരന സര്കചോരക്കിലന അറക്കിയക്കിക്കുകയുന ലചയക്കിട്ടുണന്.


